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Doput:Hioa, Ux:Jndo a Força tltl.\'~Ll p:n•a'o 
I!Xorclcio tlu lti'JIJ, P;1gs, 2:1, :12 o 127. 
Yo~at;:L•l tliL mc11ma JH'OilOsiçiio, Pn.g. 127, 
DiacU!'I!'Ifin lia om~'ncln. elo Slln:1do {L 11ro
poslçiio da Camar:~ tlO!i Do[lnt:HioR fixando 
n. FOl'l,~lt 1\lLVal par,l it-iOG, Pags.3íl3 o 370, 

FRAN:CISCO Mnc11ndo (O Sr. ) - lliscur.<u•: 

,...- Na tllllr.HF.I'ItLo 1lo p:troc 'I' srJIJro n 1'Cto tio 

\ 

Pl'í,foltn elo Dl'ltr!Oto Fotlcl'~ll rolnllvo t'L 
Com1mnhia Fnt•ro Cat•rll Cu rlnca. Pa:;.llO, 

1 
H.ollponrlonclo ;:t roolamaçiio tio St•. Do .. 
min'.!'OR Vionn~~J n ro~\lul~o cln dumor,t do 
pm·~cm·. RoLro o 1'Ctn 1 •1 ProftJito do DIR• 
tJ•lclo Fodoral z't r•1SOI11Ciio do Comsolho 

I 
Munlnlptd NtlaLiva no Jll'Olongu.tllonlo d!L 
l'U:L Buat'?Uo do M~tuodo, Pug. 20, 

GOMES do Castro ( O Sr. ) ,- Dlsclll'sos : 

Na diACIIMiio do·, pt•oj'~c~o. llllll'C;Indo o 
Httl.H!idio do Preflidotite o Vico·Pl'oaidonto 
dl\ ItopuL/lca, Png/.w2, 
Na diRCUR~Ün da JH'npnslçito d1t Camar:t 
clo'i DopuLado~. t•oJí,yanclo de proscriNi'i.o 
t•olativa ao moio-solllo. Pag. :lOü. 
n.cctlllc:tnllo n. puhlic:u;ão foit:L no JJiaJ'io 
do COU!fi'CS.~o do projoclo mal'cando o sut. .. 
aidio Uo ProsidonLc o Vico-Proshlonlo 
da Jtopul,Jio:l, Pug. 277. 

GONÇALVES C!mvas (O Sr.)- lliROilr80R : 

Nn. tll"cu~~iio tlo rcto do Prefeito tlo Dia
trictr> Fmlet•.tl 1 t•obtivo (~ con~a;.ii!ID ·do 
lcmpo a Antonio Pm•olrn. Bart•l.\to do 

, Andt•ado, Po1g:R, ·llti o •llü, 
Na. diacUS!\ào elo ·I'Cto do PreMlo do Dis
tri~:lo l•'eil~t·nl, t•ola~i\'o ao prolongam•~nto 
d:1 nta Buarrpw do l\laco[lo •. Pag. 25~1. 

HENRIQUE Colt!nbo (O Sr.)- Discurso 
JWonuncLl!lo na tllscussiio dn um t•equct·i
muu~o tlo St•. Domlng'r111 Viconlo 110hro 
•llllprog,,cloll lia Alfn.ud(lgn cll' I~Rpirito 
Santo, l'u.g. i2,J. 

INDICAÇÕES nprosantndns pelos Sra.: 

Almeida B'freto : 

- Paro. SN'IIuLalllnido o !lnn.l do nrt. 711 do 
H.ogimontn, Pag. 13, 

Soverino Vio1ra : 

- Do cOilg"L':l.Lulaçõos com !li\ ClotllliJJic:u! do 
Chila tJ.,Argcntina, Png. 370. 

!NSPECQÃO Gorai do voJüculos - J)isouss.!o 
do pna•ccor rsohro o rorruot•imonto Uo inR
JlCO!m• .Li~~~·al doa: vobioulos o mnls pes
soal. Pag. 415. 

JARDIM Botnnico (Con1pnnhin. Ferro Carril) 
- Cnn~rac~o colllllt•;Ldo Jl0\0 Comolho do 
In~~ndoncin Mtmlcip:d com a Com·p:mhin 
FtH'L'O Cnn·il Jardim Uotani<:n, Pp.g, 1:11. 

JOSE Bernardo (O Sr.) - DiRol!rHn pronun
ciado 110hl'O n. 'politica M l~a:tndo l\O"ltio 
G1•nmlo do Norto, P~S'· 3U, 

JULIO Frot' (0 Sr.)- DIRCUrsOR: 

Nt\ clliiCitllfliiO do proj11cto 1111\lPt'iminllo ns 
ro~LI'iot;üos Ua. lo\ do nmnhHiu tlo i8ü5. 

. rng, .JOS, 
Nu. diacusafio dn. propoa(tilo ll:xnnlfo n. 
F•ll'~n naval pal'u. iSO~l. Pug. 21. • 

T.AURO Sodré (O Sr.)- DiBCllrROB: 

\ 

Fttncln.mentnnrln 11m projtlC(o quo !l.llto
l'iRI\ o Pmlol' J~:.:ccnLh·o p, Jli'OIUO\'Ot' n. 
rotL.IiznçJ1o rlo UIUJ\ oxpM!l'=fio nncionulnllo 
Cnpitp.l l•'odoral I~ l} do metia do 1\lOU, 
l'ng. 31. 

·': 
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INDJOE VI! 

Fundnmontnndo um projoclo qno mnnda.' 
tornar extonsivns no Vlco-Pl'Osiflontot do. 
ltt•publicn. ns diaposi~ÕMI d1u1 lois dll 1 7~ u 
S do jnnolro elo 1~02, Png. tH. lf 
Nn. diRciiBBiio tlo urn CL'Nlito o7po lo.l 
110 Mluistorlo dM Hclnr;õo:~ l!:xtol.'lo os. 
Pag, 7:l. . 

LEITE o Oltlclcn (O Sr.)- Dlsau"o" 

JustHien.ndn um l'oquerimento tlo in
form r;Ues sobro aR coloninll militarcf!, 
Pag, 9U. 
Na d soniiBii'l dn. emendo. do Sanado ú. 
PL'OP Riçüo tlxnndo a l•'orç!l naval pnm 
1809. I'ag. 364. 
Nn d scus~iio do pnrocor rolntlvo ú. Com
po.nb~,,. lt'erro Cat•ril do Jnrdlm Uotu.nico. 
J'ng. 1166. 

..... No. df.Rcuniio dn. pl'oposiçiio ~brindo um 
croditf do St5:07G$120 na l\Jinhltorio das 
Rolnr;_~o~> l~xtorioroa, Png. 80. 

- Na di~cnssii:o d~~o propoalr;iio nbrlndo um 
credito do 32:000$ ao MlniKtorlo da ln
duBtri .. \ V'ncão c Obrna Publicl\s. Paga. 
101, I o 105, 

- Na. <lia u111nio da. Jlropoaiçiic ela Cnmarn. 
doR De utadoa o.hrimlo credito pnrn pn.· 
gtuncnt de exorolcioa lindos. Pa.g. 220. 

...... Na dia uaaiio dn. Jlt'CifJOrJiçlio fixando n 
Fortn. vnl para 18!)0, Pug11. 23 a 32. 

' ~ !it\ QlsoUssão dn aau l'cqncrimonto sohro 
~~ n.rrec~nção d~ vnrins vorbn'l da. ro• 
oeltn gc~ill. I'•K• ~2~. 
Nn. votn. iio do projecta l'olcvnndo do pre
scripcliO pnra. o beneficio do monto·plo 
nB vluVa , mães a fllhos do mllitnt•e:i. 
Pu.g, 32 .• 

.. PccUnda xp\ioaçõe• sobra o. Commiasii'o 
oncnrt•cg n do Indicar solnçiio pnrn a 
!}nostijo 011 Imposto!! lnter-osttt.donca. 
l'ng, 2. 
Reclo.mn.n1 o cantro. um aparto CJuo lho 
é nttril.ml orn nm P,i11o11rao do Sr. Ro .. 
4rlsnos A es, J'ag, 03, 

- Reo\ltlcan1 o n publloMiio no Diario tlo 
OOU!JI'CIISO o 11111 discurso no. dl11anssiio 
do. proposlçii:o nx.nndo n Forcn naval pnrn 
IBOV, l'nS• 26, 

... Sobre um tl.l'tlgo do ,ToJ,nal do Commcrcio 
do O do agosto. 11•g. ·15, 

LEOPOLDO da Bu!bãas (0 Sr.)-Disourso pro
, nunclnda nn. diiiOUKRi\o do l'oquorimonto 

r do Sr. Leito o Oitlaicp. aobr~ 1~ arrecn-

K 
dação rlo varlns y~rba" dn rccoitn. soro.l. 
Po.g. 22!3. · 

;Lf NQAS: . 
- DhuluRs~o do ~nroooL' da Commisaão do 

ConsUtuiçiin o Poderos, ooncodomlnlictnçn 
no St•, Sonn<lot• 1\.nl·oqfo OunonlvM Clmvoa. 
1"11\fl'o 73 1 

• 
DIRouniin do parocor dn. Commialliio dtl 
ConRlituloão, Puderas o Diplomo.ciB, pro-. 
l'o~ando ll llconcn. uono<'didn. ao Sr. Se .. 
nud01• Roan o Silva. Png. 2SG. 
Diflcuasão do projt•cto Uo St!nndo, auto. 
rlso.ndo o Oomrno n conccdor licença ao 
ongonhoiro Antonio do Souzn.l\Iollo Nctto, . 
rngs, 308, :122, ·101 o ·!Ou, 
DhcuRRiio do. proposição da C:unnra do11 
DcputadoR, nmorisando n. conco~siio do 
licença no hnoh1u·ol Arthut• do Sú. o Sonzn. 
Pngs. 82 o 8\). 
DiRcuaRilo dn. proposiçüo dn. Camnro. dos 
Deputados, nutorLRnndo a concessão do 
licença no lk. Al(a·cdo Moreira. do Uarroa 
Olivoh•p. Lltt,o.. Paga, :1CG, 373 o •120, 
])iscuaAão dtL prollORiçi'io dtt. Co.mnra do• 
Deputados, autori~nndo o. concessão do 
licançn. ao bacharel Fro.ncisco Torqunto 
Pnes Do.rreto, PngR, Sl 6 88. 
Discussão da proposição, antori&o.ndo a 
concessão de liconca ao D1·. Cnndido Dar. 
row do Amarnl. Pagl\ UIJ, 13/l o i37. 
DiscusRii.o da. p\'OPO!iiCiill d:~. Ca.mat•a dos 
DüputadOII nntorlsando t\ conces~:io do 
}iconç.n. no br.li'llUcissimo Rotlrlsuo11 FeL• .. 
nandes. Pugs, ·18 6 70. 
Discussão dt~. proposição dt~ Oam11.ra do11 
DeputadCJI, conceUpnda licença o. Ale. 
xnndro Alvl\red Oomea Darroso, Paga. 300, 
373 o 420, 

..,.. Dillous,ão dn propoRicfio ç\n Cnmnrn doa 
DeptUndoll, do i807 t.. coqcadendo licença. 
no Dr, José DI•• uelgndo do Cnrvolho. 
Pngs. 82 o 88. • 

MEIO SOLDO - DlRCUBiiio do projecto do Se
nado, relovnndo a presorl~ção em que 
bojam incol•rldo vlu\'al, mãea, J\l11os o 
Oll1as do o!Uci~es do l'xerclto. roga. 297 
• 31~. 

MOEDA ff~lsa - Discussão dn pror.o•icão d" 
OnJQu.ra tlof:l Dapu\ndas "obro o julgamento 
dos Cl'imcs de moeda fal11a, con,ra.lmndo 
e veculato, l'og. -110, 

MON'l'EPIO : 

Dlscua1ão do po.reoat~ da Camm\sltio de 
Finn.noo.a, indofttrindo o "equerimento em 
quo O. Mn1•iu. M,u,cellina. Pinta :iorquoira. 
Roiiclta. a. rovardo da montep\o lnatl
lqhjo por "" ma"ido, Pago. ao~ o 323. 

- DiRcu•siio llo pa.rAcar aol1r.~ a rendmlllsüo 
do bnclunol Antaf\lo Fcrrn~t da J\Cotta. 
Potlrairn na qnn.dt•o Qoa aontl'il:mlntos do 
monlap)o, l'qg, 2ú9. 

MORAEB Barros (0 Sr.)- Dlsouraoo: 

Annuncinndo o ft~lloclmento do gonornl 
Ju1ó Vlolr~ Couto do Mogalh"oa. l'ng, 260. 
Nn dlscuaaito do pNjecto mat•aando o 
aubaidlo do Proshlento a Vlca-Prcalden~ 
d~ Ro1mblia11. Pngs. ~8tlo100 0 



VIII INDlC!l 

Nn diRcii!!FIÜO do p~·ojt•clu rolnti\'o ;i. lo-r cnc:iin do l'!o)I'Viçu ag't•icoln. PttS'H, :?:il o 
275. 

r f:.OCJ.UOI'OnlJO IJ tiO C!li!RO r \:leio p:~l'll Ot•:Jcm tio} 

din o Jlt'njocto Aoht•o a o\Bflt.~loucJa 11u-
bllca c o A.licnntloR. l'ngs. ri:! o ti~1 . 

OFFICIAES do E>:orc!to (Roforma do)- Dis
ouR~iio da proposiçJio dn. Cnmnt•a d10R DoJHt• 1 tn.dos. autorisa.ndo o Go\'Orno a eon~irlol'at• 
0.11 roiOr.rnn.s dns officincR do Exot'lHto cm 
vh•tudll do decreto elo 3 do fcvoroh·o do 
!S~O. Pag. 119. 

PARANAGU À ( Camnrn Mun!c!~nl do.) :
Discussão do plu·ecor rolattvo ~~ pt•olonç;~o 
da Cn.mn.rn. Municip;d do Pnt·anngu:i. 
Pn.g. 415. ( 

PAltECERES nprosen tados 
)\/ sões do: 

pelas Couuuis-

1 Constituiçü.o, Poderes e Dlplomncin : 

Concedendo licen~~a ao St•, ~onadoa• Gon
çalves Cbnvos, Png. ·JIJ. 
Prorogoando n licença cnncodidt~ ar, St•, So
nndori;;Hoaa. o Silva. Png. !?flD, 
Sobro o pt•ojecLo do Senado roh~Livo nn 
catado do sitio. Pago. 30i. 
Sobt•o a proposição da Cam;n·n do~ Do_pu
tados npprnvnndo (,fi actos do Podot• Ex
ocutl~o no oetndo de sitio docrotn.do JlOI' 
motivo do n.ttentndo do 5 do Mvombt·o 
de !807, Png. 278. 
Sobro u proposicüo da Cnmo.ra do)J Depu
tados npprovn.ndo n convonç:1o cololrradn. 
com os Pnlzos Baixos. Pug. 2l:l. 

Sobro o 1:eto do Pl'ofoito do Distl'ict" Fu
dornl {, t·~twlucüo dn Comollw :\Iunic!Jllll 
concodumlo a Joüo Bonifacio do :Ucúotros 
Gomo11 n.utorisnç;1o pnra prolongat• tt run. 
BuHrquo do Mncodo. Png. :!:lfi. 

Sobro o t•etu do P~ofoito do Districlo Fo
doral conoot•nonto Í1 Companhia l"orro 
CAt•ril CariOca., Png. G·!; 
Sobro o 1'ceo do Profuit'l do Distl'icto li'o
doral ú rosolucii.o do Conselho ~Iunioip111 
que concedo á Companhia Ferro Carl'il 
Jardim U~tanlco o dit•oito do revisão do 
seu oont1•ncto. Png. !it. 
Soh1•o o 1'CW do ProftJito do Dlatrlcto Fo
dornllt rcfl•tluçii.o do Conselho ?lfuniclpal 
pror/J,;ando n Jlrazo pat•a n ti';J.nl'lfOi'Oncia 
d11s carrt~~~.lfl üu oh.:o llxo, Pag. Wl. 
Snbi'tl n ·veto do Profollo do DistrlcLo Fe
deral t~ rtlsol\ll.~iio do Consolhn ;\/uulcipul 
Nl:üiva {~contagem do lumpo du 11 .. •rviço 
do Josú Hocliort, Pag, 2:J7. 
Sobro o ·11cto dn Pt•tlfoito tio Dlatrlcto Fo
det•nltt rorwluçiio do Cnnsolho Municlpnl 
rolttUvn 1t concoasiio foiln n .Tonquim Fol'
napdos dn CoEH!\,~Png, 2Mti, 

Fin'ançn.s : 

:-i•Jht•o o n11~mcllLO 1lo \'onclmcnt'~s scli
cit.:1do pnlt·R r•rlljll'n;.:·ntlns drL CuixfL l•:eo
uomica dn l~slru o du Guyaz, Piig. :tl3. 

Suln'tl n. poLiç;1n tio D, ,Jonnn~ Lynch tio 
Amnral l :ozm•ra da Cn nlm 11 D, 'l'horozn. 
Lyuch tio .\rnnralll:m•oR, l'o.g. 2üü. 

Snb1•o a J)otiçiio doa f:ül'\'t!Utos hraçMR do 
Almoxo.rllhdn da Inlondoncia da Uuerrn. 
l'ag. ·IHI. 
:-)obro n prolonçiio dn CommisRfi:n Contrai 
do Contcnarln, Pllg. 2!3. 

Soln·o n Jll'ojo~to do iS~tli quo ma.ncln oqul
par:lr Ofl nmennon Los dos rncall'OS o opcr;t
rios dos .\t'.-Hlll:wll dc ~Iat•inha o Guot•ru. dn 
P;u•ú noR C'JiitJ vigom•nm no~ .lrRcnot.cs dn. 
C:1pitallo'odo1'al. Pa:;. 2GG, 

Snbt•o o prnjccto relativo :10 fHib~i•liO do 
Pt•cl!ldonto o Vlcc-ProsidcnlO (b H.opu
btlca. Pa!:í. ;.?.j3, 

Sol•t•o o JWojocto tl•) Senado dolormlnando 
CJHtl sujam conaidcrndo!l pt•omo\·ic\ns no 
po~to immodiato 11F1 o!Jlcjnos o pra~as do 
J•:xcrcllo, o\t•mndn, Gu;u·dn. Nacionnl, Po· 
licia o cnq)()R do voluntarioF, morto11 om 
combr~tt•, cloJ'onclonU.o n ltopuiJJicn.. PrLS'· 10. 
Sobro a )H'oposict1o da C:tmara dos Dcpu
t:ldos antot•u:mndo a uhortura do um CI'O
dilo os,Jouin.l do uo:ooo.~ouo. P:,g .• Jü. 
Snht•o a propo~içiio dn Camnrn dos Dopu
tndos, autori'~a.tHio n niJorturn do um 
ct•odilo oxlt•aot'lliDario no l\Iinlstorio tla 
InduRtt'ia, Viação o Obt•aa Publicas, do 
32:UOU$000, P;1g, GO. 

Sobt•o a JH'opo.~icii:n tln. Cnmn.t•:t doR ])opu. 
lallnR, i111tot•bmndo a :aLortum do nm 
ct•tJdlto OBpociaJ no 1\!iniHtorlo <la11 Rola
ç•joR Exlct•iot·os, do S1t.:O:i7$120. Png. ti2, 
Sol11•o n JH'OpoRit;l1o da Cn.maNL doA Do!llt .. 
LadoR 1 untot·i.~ando o Po.!or J~xocnLÍ\'O n. 
aiJt"i•.• a divorBoa jJinistm•ioR o crodHo do 
t.o:>s:::mu;g7o2. Png. 210. 
Sobro ;1. JWD\lORiçiio dn Cn.mam doR Dopu
t:aln.q, autor Rnndo o Poclor B:-o:ocnth·o n. 
ahrh· no Miniate1·io da Justiça o Nol!'ncioR 
IntoJ'ioi'<Jfl um Cl'cdito du !27 ;083-:::GOO, 
PaS". 318, · 
Sulll'o a pt•oposir,ãn d1L Cnma1•a doR Dopn
t·uJM, autorisando o Pud1'1' gxoclttivo n 
nLrh• no 1\liniRtiJrio da Jnst~t:n. o :{o~o .. 
Olio~ ~~~t?l'i01'0S O credito do 17:tJQQ.~000. 
I ng, .;3, 

S·•bl'o a Jll'fiJlOilkl1o dn Cnmat•n elo'! J)Dpll· 
tadoR, anlnt•lt~alldo o PndP.r J•:xocntlvo n 
:•Lrh·. ao ;\liniRtorJo da JuRtka o :\ogncios 
1ntot•JOL'•1R o crediVI RUpplonH•ntat• tio 
11lO:ooo::;uoo. Pag-, 200. 
SolJt•o a Jli'Oposl\110 dn C:lllt:lra doi! Dopu .. 
t;l(los, autot•i1amlo o PoUol' J·~lo:L'(':lllivo a 
nLt•lr no 1\liniBlut•io d11. ImiuRt!'la, Vin.çiio 
o Obr;t)J PniJiic~as o ct•odltO oxu·aordi .. 
lllii'ÍO tlo~2:ú32.)312. P;1g-, 2::32, 

l 

• 
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Sohro r~ JH'opnfliçii.o dn. Cam:n•a do~ Dopu
t;ldos, :nttut'iR:Lndo o Podnt• Exoclllh·o a 
;lln•ir an :'lfinl.sltn•io 1\aa ltt,l:u:iJf!.~ Ext~· 
l'iOWlll o et•udito d,~ JOO:OOO~IlllO. P:tg-,2Gii, 

s,,lJL'D :J pro)pnsidio dn CUI!l:t\'.1 i\011 l).'pll· 
tad0(; 1 Ull[Ot'L:;.iUdO fL COIJCI•flf;;(O ela Jicnnça 
ao klchnrol FrauciMco 'l'ot•qnalo l'acfl 
lJnnoto. Pag. ·W. 
Sobro a pi'OJIO:;içfi.o <l:t C:un~\l'a dos Dopu~ 
tudn'!, i"llltrJrisa.ntlo a conco'lsiw do licouç:t 
no D1•, ,JoRJ lJiM DtJigado do C:u·vn\ho. 
P;Lg. 50. 

Soln•o a pt•oposlçilo da CamaL'il dos Dopu
t:ulo.~, antot•isnndo o PodO!' gxocLLthll a 
concodor liconç:l. :t Alo:l:andro Alvart•S 
Gomo11 Hal'l'OSO. Pag. 28:3, · 

SoLt•o a JH'opoR":ilo da CamaL'i\ Uos Dopu· 
tados, aulot'iRando o Podrll' gxcculivo a 
concodot• ao Dt•, Alfrodo ~lareira t!e Dat'• 
t'oil Olh·oirn. Liu1a novo mozoi t!o licottçtt. 
Pag, 283, 

SoiJI'o':~ propo.~i~iio d:~ Canuu•a do~ Dotlll· 
tadoíl, autoriRn.udo o Gonll'no a concodOI' 
liconça ao Dt•, FoliciAiiimo Rod1•iguos For· 
nandos, Pag. U. 

SoLt•o ;L Jll'Oposi~ii.o da C<lffiat'il U11.s Dop:t• 
LadoR, nutoriRando fl. roadmissi'i.o do ba .. 
charol .\ntonio Ftwraz da Mona Po
(h•ciro. como conlrllluinto do Montopio. 
Pag. llH. 
Sobro a propoRiçi'i.o da Camat·n dos Do pu· 
tatlr1R, :mtm•iRando o Poder l•:xocutivo o. 
rondmiltit• o D1·. Dolchiot• da Gama Lobo 
no quadro doR con~ribuintoR do monte· 
pio. Pag. 2ti2, 
Sobrü 11 r,ropnsidi.o dn. Cn.mrl.l'a doA Depu• 
tadofl, l'ü o\'nndo D. Erncostin:~. :\furlnho 
~uctttor du. proRct•ipçi'in om quo in
corruu pnt•a pot•co\.J~t· o bonoJ\cio do maio 
ao ido. Pag. 281. 
S(JIJI'O o t'OfJIIcL'imonto do llilclnu·ol ,João 
Munool :\lendas dtL Cunhn. Pago. 28·1, 
Soht•o o reqnol'imon~o tio ong•'llhoit•o 
Antonio do Souzn. ~Iollo Netto, Png. 20\J. 
Sobro o l'OflUOl'imonto do inRpcctnr, 
o~crovonto o aux.ilia.t•t~ft cl:t Inspecção 
Gorai dos Vohicu!os. Png. 28·1, 
Sobt•o o rílqnodmonto do tonnnto-col'(mol 
da Gnardn. Nacional .ToiLo Gonçalvoll 
Poroirn Gat·oln.. Png'. 212. 
S:ohrn o rlHJUOl'imonto dn. Camaro. :\Iu· 
nlciptll do Pal'anngtui, JlllliinUo o n.uxllio 
ele liO:OOO~OOO, Png. 281. 
Sohl'o o l'oqucl'imonto do) l.mclml'O\' Arthur 
1lo S:t o Souza. Pag. 50. 
Sobt•o o t'l'911ot•imon.to elo Antonio ~larquoA 
Poroira do .Ahl'0\1 1 pedindo umn H"rati .. 
tloatão, Png. 3H). 
Sobl'o o l'('(JUOrimontn do Pt•n.nolaco An
S'UiitO do Luua o Silvo.. Png. 212. 
1-lohro o roquot•imon to do 1\lagdnlono. 
Uucciru·olli. Png. 28:1, 

Son:ulo Vol, II 

!X 

Sol.wo ot•oqnorimenlo do D. :\lal'ia AmfLlin 
tio Sü. E:u•p, ]':lg'. 2118. 
Sol.ro o roquot·imontn do D. ~Io.l'ia 
~I:ncollinn l'into So:OCJUOil•a, Pag . .2GS, 
So\Jro o t'O!pwrim,...nl.n rio Pau\ino !o't·an· 
ci:ico J!uoR lla.t't'elo. Pag. :2:H. 
Solwo o t'OfJUOl'imontu du. Sociodado Cr!O[lC• 
t'!LLim Ntu:ionnl. Png. 1G5, 

Sobt•o o r.:<rtnol'imonlo do 'l'ot·qua.to Cact:mn 
~imoios. Pag. 211. 
::iobt•o o t•orJnorimonlo om quo Oonlil da 
Silva Pot•tolla pode um nnno do licença. 
Png. ·IOG. 
Sobro n requot•imcnto quo mn.nclou Bllh .. 
mcLtot• do n•1VO :w :;jQI\ oxamo o pt•ojocto 
m<~.1'cando o RUIJflidio tlo Pt•osidont·J o Vicc
Pt•csithmtu Ua lloptthlica, Pr1~;. 200. 

Justiça o Loaislaçfi.o : 
SoLr•l n l'l!t•J tlo Prefeito do Distt•icto li'c
t.lot•nl r·~ t'eR•!luçii.o dn Con~o\ho ~lunicipu.l 
qno concedo a .Tof!é .Augusto úo Oli\'oira o 
dh•o'iLrl dú d,,sapt•opriaçii.•lJlara a u.brn•tltl'a 
do uma run da prai:l do l<'lam~ngo t~ pt•aia 
dn Bo!afogo, Png. S:J. 
sr.hro o pt•nJoclo ()110 rog-nln (\ locac;i'i.o do 
ROt•viço ugt•rcola. Pag. 211. 
Sobt·~ a propnslç~o d:L Camaro. dos Depu
tados, auLorisa.ntlo o Governo n. admiltit• 
o Dt•. Belchior da Gamn. Lobo n png-o.r n,fl 
contl'ibuiçücf! ah·azad~ul do ~lontepio. 
Pag, 210. 
Snht•o a pt'i"lpusir;ão tla. Camnt•n. dof! Dopu· 
tadoR, autnrtflando n llOncussU:n du licença 
ao Dr. Candido ll:Lrt•oso do Amarnl. 
Pago, 72. 
Snbro a JH'Opoalo:ão da Camnra dos D!!fJil" 
tadn~, díApnndo quo os momht'OA do r.tt .. 
~i~tot•in Publico do DiRtricto Fedcr:l.lpor· 
cobot•:io cuflt<l~, o mttot•isn ~~ revisão do 
t•ogimonlo do cuRlo.fl do 187-1. Pag. 13·1. 
Subro a JWOposic:"io da Camara dofj. Dopn .. 
lad~~R, rolativ:l ti. pnnicão dos crnnoR do 
moed:l. .fldsa, do cuntrnbando o [lcculato. 
Pag, .28U. 
Soln·o n roclamnçüo do Adolg\10 Artlmr 
Innnconcio do SIL i\fontciro, ... 0 oscriptu
rat·lo d:L Alfandogtt da Cnpital l1'odoral. 
Pago, !"J:i7. 
Sobro o -veto do Pt•efolto do Districlo lõ'o· 
dol'al ú resolução do ConRolho :\Iunicipal 
nutol'i11nnclo Jonath:l.fl Ya7. n organiRar 
uma RollÍoclnde elo tLnímo.çüo L~ indllBtt·in. 
pnRtnrit. Png-. 120. 
So1JI',~ o relo dn Profoito elo Dl!itriclo Ftl• 
llor:LlJ'I ros(jludio do CnnRolho ~Imtlc!p:Ll 
c:nncmtollllo a Gon~.nh-t>:i & Ft'L'L'oit•a o 
dh•oll•> do fol'nneort\IU nofl ompt•ogndo.'l 
mnniciJlllO!i fll'tigoa tio U'W civil o liOIIlQS• 
~ico, Pag, 318. 
Soht·o o ·velo do Prcl'oll•) tio Dlstt•iclol l"o
dolt':d {L t•osoluci'i.!l do Con!itllho ~lunicipnl 
cnncodondo vantagotHI no twofo~RIIL' Hubai
dlado At•lhur doA H.oill Cnt•noirfl, 1\Lg. aoo. 
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Sobt•o o 1l'-'lO do P1•ofoHo do Dlstl'ietn Fo
dtH•al :1. rc~olucão do ConRolho Municlp:tl 
rohWgt•ando n oapitt1o Ji':·:tnclsco Caolho 
d1l FonRoca Jnnior, P:q;. 228. . 
SoLt•a o wtn do Prcfolto do DiRtricto Fo .. 
cloral {L t•et~olncão do Conr;olho Municipul 
nuLnrillnnclo n t•ainlogr.ttiio do ongonhoil•o 
ToiJi:ta Cort•ên do Amat•al. Pn:;. DS. 
Sohro o 'L'atn do Pt•ofeHo do Distrlclo Ji'o .. 
dal'al 1~ roaolnçiio do Conselho AJuniclpal 
rolntiva 1í. acrtnisit;;1o do Jun.nnncincR, 
Pug. 301, 
SolJre o t.'1:to do Prcrcito do Distt•icto Fo
dot•nl {t rosolutiio do ConRolho ~Junicipal 
relativa 4 conccH~:1n foit:l ao Dr. João 
do Figueiredo ltochn., prtt'IL crc>&r uma. 
ostatlsUc:t predial. P:tg, ·HIIi. 
SolJr,, o ·1·cto elo Prefllito dn Ois!ricto Fe
deral á t•osoluçiio do Conselho Municipal 
rolatlvn ti contngl'm do tcmro do l'!oa•viço 
dn Antonio Pllr('ira D1arroto ilo Andrado, 
Pag, 336, 

- Sol.wo o 1~cto do Prefeito tlo Dish•lcto Fe
deral á. l'Oiioluçüo do Conselho 1\!unicipal 
relativa :i. Ull~ll'ioub 111~ J~scula ~oa·mal. 
Pag. 228, 
Sohrn o <l'l!to do P1·oful!o do Distt·icto Pa· 
dera! :l ro!olnciio do ConHclho j\Juniclpal 
rolo.tl\'0. ao provimento das escolas pri
rnnl'ias. Pag. 285, 

' M'o.rinhn. o Guer1•n. : 
Sobro o. amando. do Sonndo ú. propoRiçiio 
fixando a· Forca nnvnl pa1·a :1800. Png. 285. 

- Sohrt~ ns omond[lll o1lhi'Ocidns om ,2a dls
cnsRiio no projecto do Jlxnção do Força 
nnval pn.r1l 18ÚO. Png, 81. 

- Sobro o projecto do Sonndo considoa·nnflo 
p1·omovidoS no posto immodla.to os am
aines do g~oroito o doll corpos pollclaos 
Jnot·tas om oomlliLtP, Pag, 81. 

- Sobro o ))rnjflcto do St!nndo t•olnth·o á. 
• ooncosaiio do bonr.as mllitaros. Png, 310, 

Sobro n p1•opoaiçiio dn Cnmarn dofl Do
puladoR rGJovnndo ria proscripciio om quo 
irwu•a•on U, ~faria. Joaopbint~ l•'eltnl do 
'Lima, P11g, 2ül, 
Sobro a proposlt;iio .dn. Ct~marn dos Do
putadoll rolntiva ú I'OfiJrma do gonornl do 
hrlgudn gr1tdnudo Joiin do Olivoira 1\!ello, 
Pag, :?aO. 
Soh1•o 11 proposlcão da Camn1•n dt,s Do
pntadofl roii~Uvn iu~ rufomws doA oJllaiaas 
do Nxorclto om vh•tuda do doe roto do 3 
do fovo1·da•o du iS\10, P1tg, 71.. 
Sob1·~ o ro~uorlmcnto do• COI'onol R"rn .. 
dundo Josntno Oi!ocloclaao do Souza Bm .. 
no. P;lg, 7:!. 
Sobro o r('l(jllf!rlmonto do f 0 anrgonto re
formado do I~IOI'Cito Joiio I!;naclo do 1\Io
dolros. P<1g, HI'J, 
Sobro o roquoririlonlo do 111 jononto ho
norarlo dn Arm1tda .Tos& ~Inl'ill 1l:l Cos~n 
'fupinnmbt\. Png.72, 

Obras Publicas: 

- Sobt•<J o roauarimonto do Antonio Car .. 
ncla·o Bran ii.o o Mtturloio I,o •raiUor, 
Pílg. :?Ot. ' 

I 
Sa.udo Pltblici1.1 E"Jtn.tisticn e Colonisn .. 
. f çdo: 

- Sobro n Pi'Opoaição dn Camara dos Do .. 

~ 
pnt:ldos rL>gulandoo aorvico do nBSistench~ 
}lUbllci\ nos alionndoB, Pag. 211. 

PE ÃO- DiscnBsiio do !larccm· 1Wh1•o o roqnorl-
nlOnto om quo o o sargonlo refnt•mado 
do Bxorcito Joi'Lo lgnuoio do lft~dol rns Go
mos p\Jdo umn. ponaiio, Pngs, 200 o 2Jü. 

PEDRO Velho (O Sr.)- Discut·so sobro lL 
politlaa no ERtado do Itlo Omnllo do 
Norto, Pag. :J3J, 

PHArÓES: . 
~ DlacuaRiio do projecto do Senado, auto· 

l l•iaando 11 con11ttoucoão do · donfl phnrúos 
nt costa do lUa Gt•ando du No1•to. Pag, ti, 

- Votação do mesmo projecto, Png. 1G. f Discuss1lo do projecto do Senado autorl-

1 
an.ndo o eslaL.,Jucimento do um phnral 
na bn.rrn d1~ 'J.'utoyn., Pag, 3, 

T
I Votaçii.o do projecto do Senado, n.utori

a:~ndo n. construcciio d1~ um pbarol nu. ilha 
da. 'l'dndlldO, P;ag, 3. 

PIREB Ferreira (0 Br.)- DlacnrooR : 

- Na. dlaoussiio dn proposlciio fixnndo a 
Fo1•ca nnvo.l para iSOJ. Png. 3l, 

- Na dlBc\lalu!o d& propoaloiio da Cu.mn.rn 
doR DeJmtndo.i, rolav1~ndo dn ptaRcripcão 
relativa no moia 11oldo, Pag, 2fJ7. 
Na dJacussüo do um credito ospocial no 
Ministorio das RclnoõeA E.doriores, 
Png, 70, 
Na volD.Olin do projl!cto 1•olova.ndo do. 
proscript:iio p&ra. o !Joneficlo do monto· 

rio 1u1 viuvns, rniies o lilboa do millto.roa, 
•ng11, 321 o 3~2. 

POROIUWCULA (O Br.)- Diaeiii'Bo pronun
ciado na diRous1uio do JlfU•coor soliro o ro• 
querimonto do l\Ing4alonn Duociarolli, 
Pug, ·llo!, 

PRESCRIPÇÃO : 
~ Discussão do plll'lloor da Cammiasiío do 
I I•'inançaR, Jnúofol'indo o roqnorimonto dc 

\ 

D. Amolin do SíL gm:Jl 1 quc aaJicitn n ro• 
Iovnçàn di~ pro~cripyno orn crua JncoJ•rou, 
Pag11, 308 a 322. • 

- DiacusBJ1o d1~ l)ropoRiçiio da Camn.ra lloa 
i Deputados, a·o evando da proscrlp~ão cm 

I 
quo Jncoi•ron D. grnost1111~ Marinhe Nu· 
cn~ot•, P;1g, •111. 

- DIROUIIRào dn pa•opmdçiio d:L Camnr:L dos 
I Dopu~ndM, l'olcvnndo O. l\ltlrla Jose-
i pblna Foltal do Limn., da. proaarlpçiio Ofll 

'l''o !(lcorrou. l1nga, aos, rl~~ I) 1U, 
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PRE:SIDEI>ITE (O Sr.) ·- g,plloaçü": 

Sobro o. com)IOslciio rla CommiARiio anc:tl'• 
rog-adlL do indicar B11lllt;11o p:a•n. n questão 
doR lmpoatoR intoroiittuloaea. P;1g. 2. 

-! Sohre a inrllent:iio nproscnlnflil pulo St•,AI· 
I moida Ilnrt•oto piU'n. aot• bUbt~ULuidn o Jlnnl 
: elo ar L. 7° do Rogilnonlo. P;~gR. 13 o Hi. 
' ' 

?RETENÇÃO do 2'' tononto Josô Moroirn. 
~ drt. Costa TupinnmblL- DiHcuasrw do 

,é p:trocet• aoh•·o o t·oquurlmon lo do 2·1 tu
; nontu ltonot•n.rlo 1h ArmtLtb, .J, l\1. da C. 
, 'l'nplnamhl~. Pag. 1!!0, 

PROJECTOS do lo! nprcsontndos: 
r 

Peln. Commissii.o do F!nn.nçns : 

-1,\ulot•lllando a coneoBfliiO cln. licença ro .. 
!'Jilt'1'1d:L poln l.~.tchnrol Arl\ntl' do SIL o 
Souza. p,,g, !Jfl. 

T 
Autot'IBantlo a oonco~~iio lln. licmlÇIL ro .. 
(jiH'I.'ida pAla ongonhch•o Antoni() de Som•,a, 
Mcllo Nutto. Pug, 2GIJ. 

L Conccdondo um anno do llcent;ll o. Ocutil 
- da :Sih·a PorLolla, •fil C:iCI'iJltlll'arlo da De· 

legacia li'iscal tlo Por.to AlOI{rB· Pug. ·10U. 
Marc:1n1lu o r;ub~idio do Pros\denlo o 
Vico-Prcsldcntu da UepubUca. Pa~:. 201. 

r 

i
ln. Commissno de Mn.rinhn. e Guerra.: 

Dotorminn.ndo qun n rcflwmn do coronal 
grndnadotlo l~xoa·dLo J~Jstaino Do11Clocinno 
do Sonz:L Uruno Rr>jn. no po~to do coa·on1!l 1 

I com tVI \'antagcna r1110 lhiJ compctil·cm. 
Par;. 73. · 

Pelo Sr. Lnuro Sodró: 

-r Autorilmndo o Podca• Bx~cutlvo a pa•omn .. 

I 
vor n roaliz.1çíio do uma Jo:xpnsiçiio no 
conlt'nua•lo do Descobrimon~o do Ua•a:~.il. 
Pag11, :H o Oti, 

r 
Mandandó consi~nnr n:l.loi do oa·c:nmonto 
p:n•:L 18U::l 11m1~ vaa•Jm. OSj)ftChd do JO:ll00~ 
para JH'cmio c\11 uma ou ma is momoritu1 
Rohro n doscohfla'ta 1ln Drazil ou pontos 
elo hi6LOria pata· la. Po.gs. :H o o:;, 

\

'-. Sobro n.'l lmmunhlndo11 do Vico-Prosi .. 
<tonto d:L H.opublica. Pag. 120. 

":':'" .' '!'ornando oxtonRivall no Vlca .. Prcsldenlo 

I 
d1t ftopnb!ica a'l diFipORÍC:ÜOFI da& !oh dtl 7 
o 8 do jn.noh•o do ill\.12, Pag. ~8. 

P..alos Srs. Ruy Bn.rbosn. o outros : 

J Snppt•lmindo nfl \'OfiLt•iccücl'! rol'lt:LII ti. nm· L nifiLio. !lcc.~ctnll~\ pala loi do !.1 do o~tttba•o 
dt! tStl,J, I :1g ... 8(i, 

PROPOSIÇÕES rJmottldn.s ll&ln. Ct~mn.rn. dos 
DOtlUttldOs: 

ÀPIWOVandn 011 nctOB do Podot• Ex!lcllllvo 

\
lot• motl\•u tln ntt·.tnltulo do ri (lo no\'t!m .. 
1ro do iti\.l7, Pu~. ~27. 

,\utoriR:"LndO- o Podot• Ett'!cutivo n nhrir 
ao Jllnh&torlo dn l•'u~lln!ln um cr1~dito 
oxta·aol'tlimn•io do 7:300$0Llll. Pug • .UO. 
.\ulot'illantlo o Pmlot• Ex•1cuLivo a t~bl'lr 
ao :\Iini~tL't'io 1l1L Jm;ti~a o NilJ.:'OcioR [n .. 
t•"ll'iot•eR o ca•odlto do 1:!7:033:)!100. Pag. 
2:;1. 
J\utot·l~antlo o Pocloa• Jo;,;ocutivn a ahrir 
nn :\liniBtot'io dn ,Justi~ll. a Nogociofl Intc
t•iorc.~ um ct•(.Hli\o du17:D00$000, Pag. 2r~o. 
..\utoriRnndo o Podot• l~xccutlvo n nhl'it• na 
~liniaLorio da hvluRtrio., Vinciio o ObraR 
Publicns o ot•odilo c:.:ta•nortlinnrio do 
l:!:OOO~O'JO, l'ug. 2:!d. 

- •' Aut(Jrilw.ndo o P01lcr l~~r.outi\'n n. nbril• 
ao :'IIinililorio ela ,lm;ti~ll. e ~ogocioR Inttl .. 
riorc;; o ut·otlitolmpplumental'tlc 100:000~. 
l'a.g. 2~i:S. 

- Autm•isaudo o Podcw J~xocuUvo n. o.hrh• 
no Minlslm•io Un. Ouot•ro. (l Cl'OdHo Uo 
.J.l:-lOO)<JOO. Png. I. I 

r Aulot•ifl:lnllo o Podnt• EJ~:ocull\'o n. n.brit• 
ao Min!Rtorlo da Gnct•rn. o nccol'!anrto Ct'O· 
d!Ln pura pagamonlo do }JOSIIOO.l . quo 
cnmpuo os oi'!Lados-mrtl,lt'os lln :\lin&íltro 
do. Unorra tln Ajudnn:o Gcnoro.l o do 
Qunr,ci-~Io'stro Gllnornl. l'o.g. 2. 
Antm·i>m.ndo o Pndor l':xacrntiv•1 n. o.hrir 
;\D :\Jinlfltot•io elo. Guom1. um t!rodito do 
13·1:171iS213. Png. i:JO, 

r 
l-

.Autorlllrtndo o Poder E:-.:eculivo n abrir ao 
Minlstcrio dn Uuorrn. os crodltoR extra .. 
or,linat•ios do üO:OOI}:i 11 do 2·l:·Hi0$\l~Onou. 
Pllg. 3~10. 
AutorifHlndo o Poder Executivo il nbt•ü• 
no MiniRtorio d:L Guot'l'll n c&•otli'o o:ttt•n .. 
ordiuudo do QiJ0$000. Pag. ~00. 
J\utot•iflanclo n Podot• J~xocutivo t~ abt•it• 
no ~linlslorln dn Uuorr11. um credito ox
tL•not•(}lnndo do 10:801$'3::1tL Png. ·11\.l. 
Autorhmndn o Podar J·~xcmtLh·o n abrir 
ao Minllitorlo das Relat;Oes gxtorloros 

I 

I 
1-
1-
I 

I 
i 
',-., 

um crellito ospeclnl de 100:000$0QO. 
PlLg"o 128, 
Antorillando o Podel' Exoeutivo n nhdr 
110 MiniRtOl'iO das Uolnçõca Extorinres 
um orcdho e~tpBcial d•liOO:üOOS. Po.s-. 200. 

\,.... A;ltorillo.ndo n concoHaiio do licença- rt 
I Aloxn.ndro Alvnt'O:i Oomos llarroRo. 

Png. 120. 
Aulori~ando eoncoa!lão tl<l licon~n no hn .. 
clml'ol Suilu'ltinno UomoR dt~ ::;Hvoirn. 
Png. 257, 
Autol'IRôl.nllO eoncoasão do lh!onQn no 
Dt•, AlrL•odo Moroh·n. de llu.t•t•os Llmn. 
l'ng. 1~0. 
Antor\.'l:tllllO o Pndot• Kt.,cuti\'o n pt:Lgnr 
no l)t•, Augoufltn JosJ l?urrarl n rpmnLiC\ do, 
n:l~-;uoo. Pug. 20ú, ~~ ... :-
Cnncotlondn n D. l\Ial'Jn Amr~lio. do Cna~o· 
Maclmdo a·ovol'-~iiLI do moql.t!pio. PO.Q', 2J7. 
ConRtlluintln o rp1nd1•n doi'! officlnoR do 
~ot•vl~o snnitario do gx;ol'uito. Pa~. 3:i(\, 
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------------------------------------------
Dntot•mi_nnntlo a ~ompotnneitl !ln~ juiz(l.~ 
dCJ liOC!;iLO Jl1lrU. O JU/f;'alllt!lllO tJo.~ CI'ÍIIl(IS 
do nwcda lallla, cr,ntt·a~andu o JH'!':tt!ato. 
1 'ng. J!i:l, 

Dolot'lllilmnrlo 11110 nãn flnj:1m roccbi1los 
como monda (jiWo~quot• titulof'l do ct·,•dito 
no !lOl'tndoJ• omltthlos poJo~ 00\'01'110'1 doA 
J~stnclo.~ ou do'l municipb.<;, Pug. :117. 
l"ixnndo M ForçaR do tot•ra para o ox
lH'cicto do iS!)\1, Png. -11:.?. 

J~x.tingniml.o n. d.ividn con1rnhhta. com o 
1'hN\O\ll'O ~·n.cional polo C:lJ)i\;to do 1·~ re
g-imento do cnv;lll:ll'ill Antonio Mnnool 
do Ar;ular o Silva. Png, -W~. 

Mandando ~dUit• ao magistorio dn I~tH:ola 
ilfilit.:tr do Bt·a.:-il o coronol DI'. Alfredo 
C:u•(os i\Iullot• do C:1mpoa, P11g, :JOO, 

.illnndnndo in1lemni."'at• of'l oD1ciaos o pt·n
(':ts do Jll'et absolvido~ om conselho Uo 
J;llt•rrn, Pag, .2:!,~. 

llf!l1Hin.nrln compulat• M ong-t•nhoil•o Joii:n 
\•Jr.~l' tio )f:Jgnli~:i:cs Gomoil o tempo do 
fi('YYJt;'O 110 C/ll'g'o ilO Oll!;üHhCil•o do diR
tt•tcto da c~·p:•ovind:~. do 2\lil)l\8 Chwuo~. 
Png . .:?tii. 
Pt•m·og;lndo n RCsRi'io l(1gi~ln~iva a(!Í 2 d1l 
nutuLro. Png-. .210. 
J?t•ot•og~ndo 110\':tmonto n fWMH1o logisln
twa alo 1 do no,·ombt•o, Pn:;. ·ll2. 
PJ'OVC!lldn n fhlla do coloniníl cm·t·occiotwoR 
Png. ;~60, _ · ' 

Hoconhccondo n D • .-\mm Rvaa dn. Sotorn 
OliYcirn f!it•oito no moia i!Oldo rio sou pno. 
Png, aoo. 
nfl.'IOivonf!o (\!lO nr; diRJIOI'IiçtiOS dn Conso~ 
fidat;!io quo Jaixou com o doorolo do :10 
d(\ m:w~o '!o iX;,1g 11ii.o ~uling-nm n~ alum
n~a 1ln. Escoltt Polytllchnica (lUO sh mn
tl'Jcu!tn•o.m no l'f'gimon do l'ngub.monto 
dtJ ].~li, l'ng. 2:i7, 

Yalidamlo os oxn.mo11 l11'0Rtnrloll pot• An
tero Olympio do SirjliOil'a. Pnlj. :J;j7. 

l<JD.ACÇÕES: 

Dn. omondn do Snnndo (1 lll'opo.qíciio ahrín~ 
do no ;\Jinlslorio du. Fazondn urn cro
dl ~~~ prm:t pagnmtm to tio « Ktol·ciclof! 
llndn.~ », P11g. !?.~,o. 

Da omcmln do Scnv.do :i proro11içfio da 
CnnHu·:~ doR Doputu.1los abrindo um era .. 
dilo do 100;000~ ao ~\liniRtorio lias ltoln
çõca C::dot•lot'eR. Pn;.:. 3!11. 

Da cmon!la :i IW<>pn~k!i:o dn Cn.lll:tl'!\ do~ 
DopuLado~ fb:andu a l<'oJ'~n nnv:Ll para 
!SOU, Png. i:J.J. 

Üi"J Jlt'ojrJclo do Sunn1!o all\•Jt•ia:mdo n. con
ccfl,i:io do liconN an 1mch:Lrol ,\J•tlwr do 
Sú o Somn. Pag, 1:11. 

- Do tu•ojt•oto do Sr.uado autot•lrmntlo n. 
cotWcflsri:o tio liconl~!L tLIJ fl/lt-;,'r!hoil•o An
tonio do Som:n. l\lollo Nottu, l'ng. ·113, 

Do Jll'ojoc:ln do Sonndo :uttoJ'i!Hll\do o 
(!I.H'Ul'/lfl ll. dOI!JlOIIdOl• n. ljtltLillÍ:l do,,. 
::o:OUO'"i com o ustahCtlocimmlliJ do um 
Jlhlu·oJ na Jmt'I'.'L dlL '11utoyrL, Pog. 131. 
no projt!Clo tio Souado mat•cnndo (I !tllh
Aidil1 d,, J'rel'lidcnto o Vicc-Pro:'idonto dn 
ltopublicn, Png. ·113,. 

REFOR1tA: 

DiscuRSI!O dn Jll'(ljcclo d11 Son:uln R~",hl'o a 
rcfot•mn Un cormiol g-t•nflu:,do tio gxcJ•ci to 
J(lfmlno Dooclocinno do S11ll'lll Bruno, 
Png. -120. 

RAMIRO Bn.rcollos {O St•,)- DiRC\Wim?.: 

.::--:\a diSCllfiBfiO do p:ll'CCOI' Roh1•0 O 'I.'Cto do 
; \'icO-Pl'CSilllllltO da lt('puhJica lÍ I'NIO)uçiin 
· do C·~n"t'oRf!O relaLi\"fL :L llrruu'l r;,•cat 
, Súltlh~~·~ Raifu:a.'J Company. Pag. :18. 

1- Xa rliAcus~iío do prnj!!CLo mnrcnndo o 
Flllh~idi11 dn ProRiclunto o Yicc-Pt•osidon1o 

\ da tlopuhlica. l'ng. 3~10. 
- Nn diacu~a;Lo tia pt•opi1aici~o n)JP.i'Ovnmlo 

ofl actoR praticndns pnln Po1lor gxocutivo 
pr'l' motivo do nttC~ntntlo rio !:i do no\"Onl• 
ht•n do 1tHl7. Png. :J·Hi. 
Na 3a diRcnssfin da pt•opoaiçãn, nppro
vn.ndo tl,'l :tdiiB Pl'/l.tic:1dns pelo Podot• Nx
ocuLivo pm· mntivo do altontndo do 5 do 
novom!Jt•o da 18:Ji. P:tg, 31J2. 
Pt•oeondo p:\l'n Rnr in~ot•lo nfl nctn. da 
AOAI'HLO do •1 do llg'OI'Itn um voto do poznr 
polo fallocill1tJnto do principc do DlB
In:wck. Pt~g. 17. 

RlilQUER!MENTOS nprosen ta dos polos Srs,: 
; Aquilino do Atnnral: 

' 

i - Pnx•a l!lH' nnmoo.rli\ nmu CommiRsiio r,J_no 
rocobn. ú li lU\ . cho,~:rula da Eur~r.~~ o :St•, 
PrcRidonto dn. ltt-rnüJ.llca. elillto. I tlg, iíJ2, 

: Bernardo de Mendonça Sobrinho: 

- Snhro o motivo \1or I]UO mio tom tddo llllgn 
n Jlrmn Hox.wol 'V1Jlinms & C., do Mn· 
coi(,, Png, iO. 

Bozorril Fontonollo: 

Pnrn Mt' a.dindn n diMnasüo do (ltJ.t•ocor 
1ln. CommiAsilo elo l~innnçns solwo o J'tt .. 
quot•imunto do Mngdn.lonn. 1\UcOi!\l'Olli. 
l'ag. ·ll·L 

Domina os Viconte: 

Sollcilnnrlo C!Íplí\ do C(tntl·o.otn cololJt'n(\o 
JIOio Podat• Lt*ifllnth•n :\Ittn!clp:dJ. cm 
IHfiO, com tL Comp:tnllit~ Jt'(u•ro L;tU'I'il 
.Tnt•dím JJotnJiico. Png. U:J, 
Sollci~ando lnliü•mac1jo~ liohro ontpt•c .. 
grulos dn .Alfnndoga do Et~pll'Jto Stutto, 
i'nge. 120 o 120, 
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Ln.uro Sodró: 

P:u•n. Íl' (L Comml~sii1) do Dlplr~nwcia a 
proposh;ii.o dn Cama•·r~ do.l ]loputadoH, 
;uJluriR:nHln um credito o.~pocial no ~li
nlslnrio daH l~ola'=õ~s Exloriurcs, P;Jg . .SI. 

Leito o Oltlc!cn: 
' 

Para vnltnt• ú. CommiAsfio do Ii'innnt:ns a 
JH'oposiçiLo abrintb; ao :Uiniatorlo da. In
dmJtdn, Viação o Oht•as Pnhllcaa um 
crol.i.ito Uo 3:.!:000~000. Pag, lO:.i, 
Paro. voltnt• tÍ. Commissão do ~Iarinbn o 
Ou<>rra a )H'Oposicfio lixando t1. Porc:a naval 
Jlarn 1800 com as emoJHIM ap1'csontadns. 
Pag. 37. 
Solicitando informações Hoht•o colonias 
mililnrcs, Png. 100. 
Solicilnnrlo infoJ'maçõo.'l Rohro as rcndns 
:u•t•uc:HlatlaH JlOlM V('I'LM quo dolligna, no 
1" !!amostro do oxcrcicio do 1SDS. Pag!J, 
213, 21·1 c 225. 

Mort~os Bn.rros: 

- Para \'ollnr (L ConuniR,ii:o o projecto mal'
cando o subsidio do Prcsidonto o Vico
l'rer;idonto da ltopuLlion, Pag. 287, 

Viconto Mnchndo: 

Solioltnndo informa~õos RO!Jro oR h·nbn
lltoR do. CommiRRão dn CRtr:ula cstrat!'gica 
do Pm·nml. Pag. li~. 

RODRIGUES Alvos (O Sr,) -Discursos: 

Em t•cspoRta no p6dldo do iniOrmnção do 
Sr. Leito c Oiticica Robt•o n. Commlssiio 
cnctu•rogadn. do indic;n• Rolução pnl'n n. 
~uo:~tãu dos impostoR inlorosto.doacs. 
1 ng. 2. 
Na lllRcussão do j1:l.t'ac,'r soht•a o ·t:!:to do 
V ico-PrOR!danto dn. HopuJ,lica t'1 t'í'!loluçã(J 
do Congt•OR!IO rolnU\·n :t llJ'a:Jil Gwtt 
Southc1•n flail~t•a!J Cumpcmy. Pag. 38. 
Na discuR~ii.o da pt•opoRição dt~ Cnmat•a 
doR DoimL:1doa nLt•indc crodiln p:mt pa
g;nnento do.1 csct•ciclos !lntloa, Pag, ~:.l2. 

Nn disclUif!ão da prnpoili~üo IWbt•o n jul
gmnonto doa ct•inHlfl Uo moeda falsa, con
lt•abando ó peculato. Png, ·llú. 
ltOIIJ101Hiondo n. uma 1mt•Lo dnfl oLsorvaçücs 
do St•, Born:ll'llt) do Jf,~nJnn~a, t•oln~lvas a 
nm ni'LiJ;u tln ,lcwnal do CooHJlt:l'r'i'.l do G 
Jo ngosto, Png. ·1:i. 

RUY Bnrbosn ( O Sr.)- Ditõ~cm·Ros : 

X1 diRcnRaiTo tio p:tt•ocrt• Roht•o o l'd•l do 
PI'OfC'ito do llislricl\1 Fcdot•:d, t•dntivo ú 
Cumpnnhi!~ Fot•ro Cal'l'il Carioca PngtL 
IOii LI ll·L. . 
Ntt tliRC\H!~ilo di) parccot• soht•o o t•,•to tio 
Pl'oi'ol to t!n DiBtrlcto l•'edm·al :\. ru olur;ão 
tio .'~onAolho Mnnit:itll\l 1'1.1\1\tivrt Colll
pnnlti;l lo'ot•ro Cn.t•ril Jo.t•t\im Uo ·wlco. 
Png-s, !Jti, 1:17 o .20 l. 

Na discussão do Jwojccto H11pprimindo M 
rcRtt•icçtJ,•R tb. loi do amnlstm do 181'15, 
P:>~. ·IOD. 
Xa difl0U~~ii.o dn JH•,)posição dn Cam:u•:t. / 
do~ ]loput ,dos npJH'OV.IIHlo OR ucto~ Ilt'l" 1 
tlc:u\os p~Jo PodtJr Exccu1.ivo pot• motivo 1

\ 

do attonLndo do ::i do no,·omLro tln 1807. 
l'ng. 323. 
X a votnt;ão cln propoaiçiio n~provnndo oR 
netos praticados poJo Poder hxocuUvo pol' 
motivo do o.ttontado do il do novembro 
do JSD7, P•g, 358. 
ltoctillcando tupicoa do um di.~curao pn
!,Jic:tdo no JJ/w•/o rl" Cou:/l'~s.~o. Png'. 413. 

SELLO (lsonçii.o do pa.aamonto do)- DiRcus
são elo tJarcccr d?- CommlR!Iào de l''inaltc:ns 
1\ohro o l'OCJtl!mmonto do tononto .Toão 
GonçalvoR Pt!roit•a Un1•cin p~tlindo liion• 
çüo do p:q.:·amonto do sollo dn patente do 
capiLii:o bonot•al'io.- PngR, .23:J c 237. 

SESSÃO loalsl~<tlva : 

Discus~rro da propo11!ção da. C:unnra elos 
DepulndoR JH'OL'ogando ít sosR:1o logisla· 
Uva nlJ o llin. :2 do outubt•o, Png. 210. 
DlscusRão da pt•oposi~ão da Camat•a dos 
DílpntndoRJ1rorog:tndo novnrnonto n nctunl 
AOR!!ão JcgislaLivn ntJ i do novcmbt·o. 
Png-. ·1:?0. 

SER VIOO aaricola -: Dl~cn.~são~· do projecto 
c1o Sonndo rclattvo a Jocnç:~o do Rorvir:o 
agrJcola. Pags, 251, 270, :?70, 280, 28G 
o 287. 

SEVERINO Vlolra (0 Sl',) - Discn.,os: 
Jttstillco.ndo uma. lndicaçiio do congrntu .. 
Jnçõcs poJa. t;L•atn. noticia L\o ostarom dis· 
slpadns n11 nppt•ohonaücs do conllicto entro 
ll.FI H.opnhlicns do Chi! o o At•gon tina. 
P;1g, ~lGD, 

Na lli!lcussão do JWOioct.l mnrcnntlo o 
subsidio rio l't·u~ldento' o Yicc-Prosidonto 
dn l~opuhlicn, P~1g. ·IOl. 
~o. di~cuss:1o do lli'Ojocto ~uppt•imitHlo M 
t•osu·icçüoll dn loi do amniRtin elo iSIJ:J. 
Pag, ·ltlD. 
Na diAousRÜo di\. pt•opo:~ição abrindo um 
ct•odito ela :32:000.~ ao l\IInistorio dn. In
llmtrl:\, VJnr:ão o Ol,raR Publicas. PagA. 
102 e 10;), 

Na di:'lcu~sã, da ·proposi~·ão abrindo um 
credito do SW:OG7~120 ao :\Ilnlstorio dtut 
RolnçücR l~xt~rloros. P~1g, \.11. 
Xn. discuRsão d:t tJrop,;siç:1o nl.ll'indo um 
Cl'otlito o~pocinl ao :\lini"tat•io das Roln
~üe.~ E:çto\•ioros, l'ag. ~~1 • 

Xfl. diAc\l8.'>ào da pt'opoai1·:"io do. Camarn· ....... 
do.~ DopuladoR l'olol'nntl, do JU'eacripcito 
l'olntiq~ ;10 maio Aoldu, !Jag, 30t.i, 
Na votar;iio dn Jll'OJll)>Ji'=:"to a\1P.rovando 
OtJ nclo.~ pt•atlcad,a polo l'odoL' t..xecutivo 

lllll' moti~·~ do atto~t.ado do 5 do: ... ...,_ 
1r11 do lhO;. P!l.).:', .luú, .. 
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Na dlaoussiio do rl•qncrlmcnto do S1·. Leito 
o OiLicicn. f!Obt·o n nrrccndnctio do vru•las 
verbas da. receita geral. Png. 2l·i. 
Na diRClHIRíio do roquorlmcn~o do Sr. Vi .. 
cento :\Inchado sobri'l trnbo.lhos do. Com .. 
missão da estrada ostrntogicl\ do I'a.rn.nú.. 
Pa.g. OS. 
Nn. discusRiio Uo veto do Profl)iLo do 
Dis~l'icto Federal rolatiYO {~ conl:q;cm do 
tampo a Antonio Poroh•n. Bnrroto do 
An~radc, Png, .fiO. 

SUBSIDIO- DiacuR!!ü'o do projocLo mnt·co.ntlo o 
sub11idlo Uo Pro~idcnto o Vh:c>·PL•esidoutc 
dn. H.otlUblic::~.. Ptl:;s, :?clti, 3~ltJ o ·10::1. 

TELEGRAMMAS reco h idos p:-lo Senado do llollo 
Horlznnto, dn. Du.hia o de Aro.cajú, 
Pag. 251. 

THO!d'AZ Dalfino (0 Sr.)- Dlocm·•o•: 

Nn. diAcuRSão do pnrocor rola.Livo ú. Com .. 
pnnhia l<'5rro Gardl Jardim Uotanlco. 
l'og, 181. 
Nn. Ui!!ctu1são do p:l.l'ecr.r BoUro o t·cto do 
PrcfoHo Uo Di'itrictr• l~odcrn.l rolntivó t~ 
rei ntcgrnr.iio do CtlJii tiio l?r~.o•lcisco Coelho 
dal1'onsecn..Tnnior, Png. 2[11}, 

VENCIMENTOS- Discuss:Ln dn pm•ccot•, inde· 
. fc1•indo o roquot•imt>nlo cm que l'nnlino 

Frnncisco Pncs Bnrroto podo melhora
monto do nncimcntos. l'n.gA. ·IOJ o ·107. 

VETOS: 

Discussii:o do parocm• llil CommlsRiío do 
Flnant:aR Robro o 1'C:ta do Sr, Ylco-Pro
Rldonlc da llopuiJlicn. á roRolu~iio do Con ... 
j:rei!RO rolall n1 :'~ 1/ra•il Grca,t Southc,·n 
Rail1ray Com,Fatly. l 1ngs. 37 o -!S. 
UiscLHI:lfi.o do pn1•ocor soln·o n f'C!o do Pro .. 
fuiLo do Dlstric\o Federal 6. l'Osolut:üo do 
Conselho !'llunlcir.nl rolati\':l. ú nlHt,rietLJ:íio 
dnda n. Jonnthns Vaz pnra. or.':'nnis:u uma
~:~ociClludo de anilll>l~l~O 1\ industrja pas
toril. Pag. i:J7, 
Votacüo do Jm.rccor do. Conunll!l\fio do Jns· 
tiça o LcgisbLtão, :ql[ll'ornndo o veto do 
PrefoiLo do lli~t~·iclo F"dot•al ~~ roaolucüo 
tlo Conselho Municipal concodontlo ~~))o .. 
mingas AlroR lllhi:~no o dlrait11 do Jll'O
longnr n rua Barii.o Uo 1IIcsrp1iln., Png. :1. 

- Discnssiio llo pmcccr relativo ao -veto do 
Prt•foito fio DiBtriclo lo'tldoral ti. I'Moluçüo 
d.o Consolhu Municipul coucoclomlo !L José 
AugnB~O do Ollveh•a o dirciLt) do tlos:lJll'n
prlncão parn. ah~rLurn. de num rua dn 
lll'nla. do Flamongo ú do llo~aJt,go, 
l'ag, 120. 

- 1llscu•si1o lln JHI.I'OC~t· 1lo. CommiRRào do 
• TURliÇO. O J..(lgilllnt::LO ROhi'O O 1lC:tO dn Jl1'0• 
foHo do Dist1•icLo Fotlor;d í~ •·osoluciio do 
Consolhn Municip:d concHlondo a 'l'ci .. 
xqlrt~ & Ooncatvos o diruito do furnocol' 

1 'PR ompt·ogadof!t munlcipaotJ todo11 nB nr-
~:;os do \11!0 ch'il o llomo11Uco, Pttg, ·115. 

Discussii:o do p:tt•ocot• soLL'O o t•cto do Pl'tl ... 
foi to dn DiHll·jcto li'odorn.l d. rcRolução tlu 
Con~~olho 1\Cunlclpal pt'OI'Og'ando o Jll'llZO 
pnt·t~ n Lrnnsformaciin daR carrornfl da 
eixo tlxo, Pngt~. 207 c 200, • 

DiKcussãn do parccot• dn. Commir~são do 
Jus~It:a o Leg-islação •oLr<l o t•cto do Pt•c .. 
fcilo do m~tl'icto Vodot•al t~ l'('fiOlu;iio do 

. ConRolho ;Hunir.iJltll rl'llntivn. :~ ILCrtnlaição 
do mananoino~ para a!uRLocimonto ~~ di
\'Ol'IIOB pontoR dn CnpiLullo'odorul. Pag, ·121. 

DlscuRafio do pat•ccol' da Cmnmissãn do 
CunRUtnlçãn, Pndot•ca o Oiplnmacln. s~rht•a 
o 1lCto U.u PrnfoiL:r dn ])Jsh•ict:' l•'ocloral 
rclntivo ti. CDmpanhin. 1".:-rrn Cnrl'il Ca
l'iocn, l'n.gfl, !Uü o lHl, 

Discusflãn do tmrccot• ao!Jro o veto do Pt•o· 
leito do Dlatrict•l 11'odflrD.l ú t·o~nht~t1o do 
Cnnsclbo 1\Iuuicipnlt•claUvn ú. Compnnhia 
F01•ro Cn.rrU .Tn.rdim lloto..nicu. l'ngs, l\1 1 
137, iQã o 187. 

VotaçtLo do Jl:ll'.Jcot•, Png. 2J:i. 

m~cUS!!ilf) dn Jltll'OCOI' soht•o o 1'C!o dn Pl'O• 
fcltr1 do DisLricto l<'cdct•;d {L roR:1lll~ão do 
Crmsclhr1 l\Iunlcipn.l J•olati \':\<i cunceRiÜo 
do dh·orsõca nua jn.rtlin!J pui.Jlicrrs, 
Pngil, <101 a ·100. 
Di11cmaão do parocot• da Commls~Hlo do 
,Tu<~lit::~ o Logi!llat:ãn snln•o o t'cto do l'rl'l• 
folto do lll!itrictn li'odot·nl t~ t'O!nlut;iin do 
C(,USOJh•J ~lunicÍJl3.l rolntjva U C 111tngcm 
do tempo ll Antonio Pet•clra llnrrotl) Ua 
Andmdo. Png. ·11[1, 
DiscuRFão do parccot• fWbt•o o 1~cto do Pro ... 
foi to do DlstL•i('.tll Jo'mlol'al (1 rosnlu\.~ii.n dn 
Conselho J\Iunicltmlrolativa ~~ conL:~gom 
da tampn do sorvico a Jtlaó lt(Jckcr~ c a 
un\roB, Puga. 2:>5 o 2:->U. 
})iRCIIRfliiu dn pnrocor B11bro o tJCtn do P1•o
ft1Ho do DiRh•icto l•'ado~·nl ú. roRuluçtLn du 
CrmBclho 1\luniclpnl rclnt~va ó. mtnricula 
nn. Esc11ln. Normal, P01gll. 2Gl o 25H. 
Dif~CUR"ão do parecer tsohrB o t:cto do Pro .. 
feito do Diatl'icto J•'odot•nl ú. r.,solução do 
ConEialho ~luniclpal relativa ao llrolon• 
goamento dn l'tlU. DunrrJ.Uo do ]! acodo, 
Pag. 2::J1J. 
Yotncão. Png. 211.2. 
Disc\URÜO do rnrccor Rtlbr~ o t:Cttl do P1'0'" 
feito do DiRLL•iató J?oUoro.l á rosoluçiio do 
Consalbo Municipal l'olntivn ao lwol'i
monttl daR cntloit·ns vogaR naa osoo 11.11 do 
moamo DiRtricto. Png, !!lll. 
Discnssiio do parcco1• dn. CommiR11Üo do 
Jnança o Lo~;lslnçfio Rohro o t'Cio do Pro· 
feito tio Diatl'icto Jo'edoru.l ~~ t•otwluçiio 1ln 
Contwlho :\lnnlciJlnl rulfLtiva t'~ t•elnte .. 
gorn~iio llo cnpltfin l~rancisco Coelho da 
l1'onsccn. Jnnlor, Png. 210. • 
DiBCliRRiiO do pnrocor aoln·o o 1'Cto tio Pt•o• 
JOilo do Di11tricto Fedoa•:d t'L l'Osaln~.~Lo do 
Cons~lho Municipal \'Ointivn t~ l'ointogl'tl." 
t;iio tio ongonhuil•o 'l'ohins Coi'l'ê>L dn 
Amurul. l'úg, J2ll, 
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D!RCURfliill do parecer BOhro p 'l't:to do.Prc
foJto do Diatrtcto Fotl:lral ~~ resoluçao do 
Con~~olho .:\lunlclpal J•olnti\·n P. vantn .. 
goonfl o.o professor tmhddiado At·tlml' dos 
ltei~ Carneiro. Png. ·10·1, 
Votação. Png. 40ü. 

VICE-Presidonta da Republica- Discusaiio 
do projecto do Sonudo relativo ás lmmu
nid:Ltlos do Vicc .. Proaldcnto da ltopu
iJ!icn. P<~g. ·108. 

VICENTE Machado (O Sr.)- DiBOurRo fun
<lamontnndo nm rcqnrrimcnto sobl'O nc
gociofl llo Estado do Parnn:L Paga, G:i 
o 71. 

VIRGILIO Damnsio (O Sr.) -!JiRCursos: 

Aprosontn.ndo uma roprcscntaçlio Uo cl~ 
dadiiofl residentes no Estado do Paran;l. 
Png. 200. 
Na discussão dn. proposição da. CamM'tl. 
dos Deputados D.Jlllrovn.ndo os actos do 
PoUet• EXocuLivo praticados po1• motl\'o 
do nttontat.lo do G do novombt•o do 1::3g7. 
Pag. 31G, 

- Pedindo dispensa dn Co-m missão do Con
stituição o Poderes, Pag. ·12. 

- Respondendo n um discurso do Sr. Do .. 
mingas Vict.!nto. Pag. r,o, 

- Rospondundo n umn. rcclamn.c;ão do St•, 
Dnming-os Vicente n rospl.'ito do. demoro. 
do parecer aobN o 'I'C!O tlo Prefeito do 
1li"tricto l•'odcraltí. rosoluc::Lo do Conselho 
i\lnnlcirn.l rola ti vt~ no p1•olongumcnto da 
t•un. Dlltll'quo do Macedo. Pag. ·1.2, 

VOTO (Declnrw;üo::1 do voto ap~os~ntallns pelos 
Sr<.): 

Aquilino do Amo.rn.l: 

- Nn \'atação dn proposiç;lo o.pprovando o:~ 
netos do !'odor gxccutivo por mol(fO do 
auento.do do il do novcmhr.J do 1807. 
Pag. :Jli2. 

Domincros Viconto a Mo.nool Bn.ratu.: 

No parecer aobJ•o o .,·cto do Prefello do 
DiBtriclo Federal l'olativo á Companhia 
Forro Canil t:al'i.oc;:s., Pag. 111J. 

Gomos do Castro: 

- Nn vo!açüo dn. p1•oposiçiio npp1•ova.ndp O.i 
;~.ctos pt•nticados pelo l'odot• I~J:ccutivo 
por motivo do attontado do 5 'lo novom
bt•o do 1SIJ7, Png. 3G~. 

Wandenkoll<: 

:'\n. vota~ão do p;U"ocor aoh1•o o ·ccto do 
Prefeito do lJistricto Fctlct•al relativo ao 
pt•olon~amen~o tln. 1'Ua. Uun1•quo de !Uo.-
cedo. Pag. :?U3. . 

WANDENKOLK (O Sr.)- lliocllr!o pronun
ciado na diBCilHBào da. prnpnsi~~ão lixando 
n. Fot•tn. naval pu.r•L ltiVIJ. Pilg, 33, 

. .. 
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SENADO FEDERAL 

somnna sossã~ na tmoira Ioaislatnra n~ Uonar~sso Naci~nal 

30' SESSÃO E>r I DE AGOSTO DE 1898 

P1'esidencia do Sr. llla110al Victoriuo 

A' moia hora depois úe meio·dia, abre·se a 
sessão a que concorram os Srs. Manuel de 
Queiroz, J. Catunda, Joaquim Sarm~nto, 
Generoso Poncc, Henrique Coutinho, .Jona.bas, 
Pedrosa, Francisco Machado, Manoel B>r~t&, 
Laura Sodré, Justo Cherm?nt, Bencd1cto 
Leite, Beltort Vieira. Nogu01ra Par&naguá, 
Pires Ferreira, Ct•uz, João Cot•dmro, Bozorrtl 
Fontencllc Pedro Velbo, Josó Bernardo, 
Alvaro M.:Chado, Abdon Milanez, Almeida 
Barreto, Gonçalves Ferreira, Jo~quim Per· 
nambuco, B. de Mcndonc• Sobrmbo, Rego 
Mcllo Leite e Oiticica, Ros.\ Jun10r, Ruy 
Barbosa Severino Vieira, VirgUlo Dnmnzio, 
Cleto Nunes. Domingos Viccn~e, Thomaz 
Delfina, E. Wandenkollt, Fellc•ano Penna, 
Rodrigues AI vcs, Paula Souza, Mornos !3!'rt•os, 
.Joaquim de Souza, A. Azerodo, Aquilino do 
Amaral, Alberto Gonçalves, VIcente Machado, 
Joaquim Laocrda, Gustavo Richard, Raullno 
Horn e Julio Frota (48). 

E' lida, posta em diSJUS>iio e. sem 1lebate 
appi•ovailn a acta <la scssao anter1or. 

Dcixn.m de l}ompa.rccer com causn. pn.~·ti· 
cipnda os Srs. Gomes do C:Lstro, Almmo 
A!l'onso Ro;a c Silvn. '""olho c Cnmpos, 
Loandr~ Mnciol, IJ, Hocuyuvn, Gonçalves 
Chn.vc~, Cain.do, Leopoldo do Bulhões, l~::~tovo:; 
.Tunior c Ramiro Barrmllos ( 11); o som cllo, os 
Srs. Porcluncula, Lópcs Trovão c Plnhch'O 
Machado (~), 

!:=ouatlo V. U 

O l!lr. I' l!lcerotorlo dá conta do 
sogulnto 

EXPEDIENTE 

Dous officios do I• Secretario do. Camara 
dos Deputados, de 30 do mez findo, remei· 
tendo as Sf\guintos 

PltOPOS!ÇÕES 

N. 22- 1898 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo au•o

risn.<lo a abrir ao Ministerlo da Guerra o 
crmlito de ·44:400.~, supplemcntar li. verbo. 
6" rio nrt. s• do loi n. 490, de 16 de dezem
bro de 18U7, pnra pagamento dos vencimentos 
no actual oxcrclcio, O. mestrança cm dlsponl· 
billdade dos otHcinas de alfaiates, correoiros 
e Jatooiros dos nrsennes do guerra extinotos 
pela citada lol n. 490, de 1897, fazendo as 
nece,sarins operações de credito ; revogan· 
do·so as disposições em contrario. 

Camnr.t dos Deputados, 30 de julbo de 1898. 
-Arthu1· Casar JUos, presidente.- Julio do 
Jlfello Filho, to secrota.rio.- Carlos Aupusto 
Valente rli! Novaes, 2<~ sccrot:trio.- A' Com
missão de Fiunn~••· 

N. 23- iBOS 

O Cong•·osso Nocional 'resolvo : 
Artigo unico. Fica o Podo!' Executivo 

nutorlsndo a abrir ao Ministoi·io do Guci'I'Il o 
1 
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2 ANNA.ES DO SlmADO 

neoessarlo credito para pagamento, no pre· 
aente exerclclo, das gratlficllçlies fixadas na 
tabella que acompanha a lei n. 232, de 7 de 
dezembro de 1894, para o pCJsoal que compõe 
011 estados-maiorCJ do Ministro da Gue!rtt, do 
lldudante genm•al o do quartel-mestre general; 
revogadas aa disposições em contrttrlo. 

Camara dos Deputados, 30 do julho de 1808. 
- Arthur Ccsar Rios, presidente.- Julio de 
Mel/o Filho, 1' secretario.- Ca•·los Auttu.<lo 
. Valente de Nova~s, 211 BOCI'eto.rio.- A' Coma 
missão do Finanças. 

Requerimento em que o Dr. José Caetano 
de Paiva Pereira Tavares pede para ser 
junto aos papeis relativos ao veto do Pr•ofelto 
ao Distrtoío Federal a resolução do COnselho 
Municipal eobre o prolongamento da rua 
Buarque de Macedo, uma certidão que api·e
senta.- A' Commlssilo do constitulçilo. Po· 
deres o Diplomacia. · 

O Sr. ~· See~•etnrio declara 'quo 
nlo lia pareceres. 

cabotagem, n.vorecer a opinião dos que não 
acompanham a doutrina accolta na Constl· 
tutçüo Federal! S. Ex. devo ser o primeiro · 
a acatar o procedimento do Congresso Cc>nstl· 
tutnte, que entendeu necessario para odes· 
envolvimento do pniz que a navogaçilo do 
porto a porto tôue completamente nacional. 

Anws do concluir, o or••dor faz uma rovo
laçiio ao SJ'. Semtdor Rodrigues Alves. Estli 
quasl Jledindo a S. Ex. que o deixo passw 
para os &cus arraiacs. Deseja apenos que 
S. Ex. lhe explique qual a verdadeira opi-. 
nliio do Governo sohrc as tlnançus do paiz. 

O ltelatorlo do Ministorio da Fazenda, no 
principio, sustenta uma oplnliio o no Um opl· 
nlão inteiramente dllferonte o maio> de ac· 
CCi•do com a opinliio do orador, que sempre 
8e tom manifestado contra o papel-moeda. 

O Sr. Leite e Oitlolcn acre· 
dita lnterpi•etar a oplnliio do Senado, enten· 
dando que é occasliio de cuidar da questão da 

·.,·:. . receita publica e das ccntrlbuloões que o 
povo tem d~ pagar. · 

O Sr, Prealftente-A Comrnissiio 
a qua allurlio o nobre Senador ~>i nomeada, 
em 21 de agosto do anno passado a requeri· 
mento no nobre Senador o Sr. Q. Bocayuva 
e por occasliio de dlscutiNe em 2" discussiio 
o projecto, oft'erecldo pela Commlssão do 
Constitulçiio, Poderes c Diplomacia, no seu 
parecer n. 24 daquoUo anno. 

Compõe-se a Commlssão dos Srs. Fernando 
Lobo! Gonçalves Ferreira, Alvaro Machado, 
Rodr gues Alves e Joüo Cordeiro. I. 

Passadas as questões lri•ltantes de politica, 
volta a tratar da questão dos Impostos lnter
eatadoaes. 

O anno passado, logo que se manifestou a 
lucta de tarifas entre diversos EsL~du, o 
Senado nomeou uma commlssão para propor 
as medidas mais convenientes •i soluÇão 
dsste negocio. 

Agora, temos caso julgado pelo Supremo 
Trltiunal Federal, cuja sentenca, entretanto, 
não .é observada, porque os governos dos Es· 
tados continuam a cobrar estes Impostos .. 

O commerclo do Eltado de Alagoas proles· 
tou do unlco modo porque podia fazel·o : não 
pagando os Impostos. 

Assim, pergunta o orador si a Com missão 
do Senado a que alludlu, ,i4 tem alguns os
tudOI feitos sobre o assumpto, ou si precisa 
de outras providencias J>Or parte da Mesa, 

outra questão que cx1ge estudo é a da 
navegação de cabotllj!om. A esse respeito o 
Sr. Ministro da l'azenrln tomou providencias 
que tornaram a cabotagem multo mais res· 
trlcta do que era antes da COnstltulçilo. S.Ex. 
creou Impostos e despachos que tornaram 
onerosas na remes•as entro os Estado•. 

A necessidade do flscallsn~iio não justifica 
as medirias do ~linister.o da Fnzc.nda que 

... tornam :1 navegn:iio de cabotagem muls co· 
agida do que anws dn lei. 

llstará nos Intuitos do Si'. Minlttro da Fu· 
zenda, pondo csaas pôas utt na~egaçilo de 

Está. desfalcada do um do seus membros, o 
Sr. Fernando Lobo que renunciou o man
dato. 

Nomeol para completai·& o Si•, Leite o 
Oltlcica. 

O Sr. RodrJa-ne• Alve• dará 
algumas explicações ao honrado Senador por 
Alagôas. 

lltrectlvamonte a Commissilo a que S. Ex. 
se referiu celebrou varias sessües no auuo 
passado. 

Houve entro os seus membros propaganda 
divergente sobre o modo do resolver a ques
tiio, sendo, entretanto, lncum bldo de dai' pa· 
rcoer o Si•. Gonçdves Ferreira. S. Ex. di· 
rlglU·se a todos os Estados, pedindo vaJ•ios 
esclareclmentoo aobro o assumpto. O traba
lho está sondo rei to. 

AcJ•edlto o orador que o honrado Sena•lor• 
por Alagúas não tem razão nas ccnsuJ•as que 
t~r. ús exlgenclns relativas á cabotagem. 
· Es!as r•xlgoncias sõo Impostas pala neccs· 

sldarlo Imprescindível da JlscaUsaçáo. 
Póde tambom Informar no honrmlo Senador 

por Alagôa~ que a oplnhiu do 81• MhJiS~J'O 
da Fozend11 consta ~o seu Rolotorio. 
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ORDEM DO DL\ 

Votação em 2'' discussão do projecto do Se· 
nado, n. 18, rle 1806, autorlzondo o Governo 
a mandar construir um pbarol de 2·' classe 
na Ilha da Trindade. 

Posto a votos ó regelta·lo o projecto. 
Votnçiio cm 2" discussão do projecto do 

Senado n, 3, de 189R, autorl1.ando o Governo 
a despenrlcr até o. quantia de 30:000$ com o 
estabelecimento rle um pharol na babia da 
Tutoya, no Estarlo do Mnranlliio. 

Posto a votos, •iio successivnmonto appro· 
vadol os artigos I" e 2" do projecto. 
. E' o projecto adoptado pnra passar a 3• 

drecussao, 
Votaçiio em discussão unica do parecer 

n. 14 de 1898, da Commissiio do Justiça e 
Legislação, opinando que soja upprovado o 
veto do Prefeito do Di;tricto Federal ri reso· 
luçiio do Conselho Municip,l, que concede a 
Domingos Alves Blbiano o dlrerto de prolon· 
gar a rua B~rão de Mesquita e a desapro· 
prlar os terrenos necessarios ao prolonga· 
menta da dita rua e mais as faxns adjacen
tes de 40 metros. 

E' annunciada a votação dn conclusão do 
parecer. 

O Sr, Domlngoa VIcente (pela 
orrlom) - Sr. Presidente, a discussão deste 
projecto foi annunclada no ultimo dia rla 
sessão, cm oeeasliio justamente em ~ue não 
se achava no recinto numero suiDcrento de 
Senadores, por ter·•• dado a votação do pa· 
l'ecer pedindo licença para processar o nosso 
rlistlnoto oolloga o sr. Joilo Cordeiro.,. 

O SR. JoÃo COI<Dmmo - Era a declaração 
que V. Ex. queria fazer? 

O SR. Dor.mwos VICENTE -, •• e todos nós 
abandonamos o recinto. 

Foi nessa occasiilo que o SI'. 2' Secretario. 
que então presidia os trabalhos do Senado 
annunolou a discussão deste parecer. -

Si eu estivesse presente, teria justificado o 
meu voto favoravel ao parecer da lllnstrada 
Com missão, J1i porque elln proeedou com toda 
a justiça, jó. porque me parece que é uma 
pretençiio, como outras nesse sentido, audaz. 
(Apoiados,) 

O Sn. LEITE E O!TICIC,,-lslo IÍ um syslemn 
novo rio ·nssoltar o. prop!·ledado nlltoin. 
(Apoiados o out,·os apa !'tes.) 

O SR. Dolu~oos VJcr~'·re - Qno1•in per· 
llUnta.l' o. t•nzü.o porque os t~ous retas n. lei 
Munlclpaes, <anccdcnr1o n certos inrllvi<luos o 
di!'Oito de desapropriar prorllos u tct'J'ouos 
parlicuiarcs, "'''' q uo toram oppostos pelo 

illustre Prefeito, que, por feliz inspimçilo do 
Sr. Presidente rla Republica, foi coilocado á 
testa r lo govct•no municlpn.l, toram enviados 
a duas Commissiles dltrorontes? 

O assumpto ó o mesmo; entretanto, a Co;n. 
mlssãorle Legislação e Justlç>dá o seu parecer 
aobre este veto, niio o fazendo em relação ao 
outt•o, que é protençiio audaciosa e Jmmoral 
<lo Cons•lho Municipal («poiado,), fazendo 
desapropriar terrenos de um particular, 
quando consta que clle otret•eceu gratuita• 
mente ao govet•no municipal os terrenos ne
cessnrios para a abertura da rua. 

O Sr<. Mort,,Es BA!mos-Desaproprlam-se 
15 metros por utilirlarle publica e 80 por 
utilidade particular. (.t1J1oiados, e outros 
apartes,) 

O Stt, Do~nNuos VJct~NTE - Espero ter 
ocoosiiio do justificar o meu voto, oppondo·me 
a prctenções !guaes satisfeitas pelo Con· 
solha Municipal do Dlstrlclo Federal a di· 
versos Individuas. 

Ha nhi esse vela ; hn um outt•o sobre 
loterias; hrL concessões, como aca
bei de dizet', e seja-me desculpada a lingua· 
gom,immoracs, audll.ciosas.,. 

O Sr<, :MoRAES llAnttos -Escandalosas. 
OSR.Da,nNoos VJC~NTE-Ha indlviduos que, 

a pr·ctexto de utllldade publica, de ati:lrmo· 
seamento da cidade, de Interesse da hyglene; · 
veem, 1.0!osos, abra1.ados do santo amor do 
interesse publico, illudlr o Conselho, no ln· 
tuito do conseguir a votação de leis que, 
t~lizmente, siio vetadas polo dlstinoto, pelo 
bonrado,pelo immaculado oldndiio, que, como 
disso, foi uma fcli1. lnsplrlçiio do Presidente 
da Republica que, entro multas nomeações 
mós, fez esta que o honra. 

o meu tlm principal, Sr. Presidente, ó ro- · 
quoror votação nominal sobre este ••to,., 

VozEs- Não precisa. 
O Sr:. DoUJNoos VICENTE- .• , porque por 

este modo •.• 
O Sr<, MaRAES BARRos - Vamos ver se ba 

direito de desapropriar par utilidade lndi· 
vidunl. . 

0 Stt, DOMINGO< VICENt'E - . , .porque por 
ella nós vamos dizer a esses pretendentes 
que, por unanimidade de votos, estamos dis
postos a secundar o Prefeito do Distrlcto Fe .. 
tlernl, sem pro que ello fôt• a g-11rnntin. da lel, 
ria justlç:c o da propriorllule. (Jl>~ito útm I) 

PIJ8to a votofl, 1\ n.pprnYndo o J.•orJUOl'imonto 
tlo S1•, Domingos Vicente. 

Os ... JliJ""rRid,•nlll• di r. que so vao 
pr•ocodor 11 cbamruln par. a vota•:üo nomlunl dn 
conclmiio do pu.t•ccor, llovondo l'esponder sim 
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4 A~NAES DO SENADO 

01 8!'11. Sena.doro.~ que approvarem e n<io 
os que votarem em senf.ldo contrario. 

Procede·se a chamada o respondem sim os 
81'!1 .• Jonnthas Pedrosa, Joaqmm Sarmento, 
FrKnd~Cil \1n.(·ha.d"• Mn.norl Rar1LTO., Laurtl 
So1lrd, Jthto C.t1• rmouL, Bon .. ,1h.:t.J Lcf1tt>, 
Relfort V1eir11, No~ueira Par .• naguil, Pires 
Ferreira, Cruz. João Cordeiro, Bezerril Fon· 
tenelle, J. Co.tun<l~t, AI varo Machado, 
·Abdon Mllanez, Almeida Barreto, Gonçalves 
Ferreira, Joaquim Pernambuco, Rego Mello, 
Lolte e Oiticica, Rosa Junior, Ruy Barbosa, 
Severino Vieira, Henrique Coutinho, Cleto 
Nunes, Domingos Vicente, Manoel do Queiroz, 
Thoma.z Deitlno, E. Wan•lenkolk, Felicinno 
Penna., Rollrigues Alves, Paula Souza, Mo· 
raes Barros, Joaquim de Souza, A. Azererlo, 
Generoso Ponoo, Alberto Gonçalves, Vicente 
Machado, Gustavo Richard e Julio Frota. 

• (41). 

O Sr. Prealdente declara que ~ 
conelul!ão do parecer foi approvnda por 
uuanlmldlld.e de votos dos Srs. Senadores que 
responderam á chamada. 

A Resolução do Conselho ·Municipal vae ser 
devolvida· ao Prefeito eom u. commuulcação 

th:ts Pedroso, Francisco Macbado, Benodloto 
Leite, Nogueira Paro.nngua, Pires Ferreira, 
Cruz, Dozerrll Fontenollo, José Bernartlo, 
Alvoro Machado, B. de Mendonça Sobrinho, 
L•it.e e Oit.icic•, Ruy Barbosa, Se<erino Vi· 
~ira, ViT'Jlilin Oa.m;,7.f•.l, (JOiuingoH Vi~ente, 
Thnmaz DoiMno, Folicumo Pt.nna, Leopoldo 
do Bulhües, Jonquiru de Souzu., A. Azeredo, 
Alberto Gonçalve~. Vicente Machn.do, Joa· 
qulm Lacerda o Pinheiro Machado (30). 

E' lida, posto. em discussão e som debate 
~tpprovada a acta da sessão anteJ•iot•. 

Deixam do comparocet• com causa porti • 
cipada os S1·~. Gomes do Castro, Belf01•t 
Vieira, João Cordeiro, Almino Atronso, Ab· 
don Miln.nez, Almeido Barreto, Roso. e Silva, 
Rego Mello, Coelho o Campos, Leandro Ma· 
ciel, Rosa Junlor, Cleto Nunes, Q. Boeayuva., 
E. Wandenkall<, Gonçalves Cho.v<s, Po.ulu. 
Souza, Mornos Bat•ros, Caindo, E'tovos Ju· 
nior, Julio Frota o Ramiro Baroollos (21) ; e 
sem olla os Srs, Monoel Barata, Laura So· 
dré, Justo Chermont, Pedro Velho, GonQal· 
ves Ferreiro., Joaquim Pernambuco, Porei· 
unoula, Lopes Trovão, Aquilino do Amaral, 
Gustavo Richard e Raullno Horn (li). 

do ooool'l'ido. O sr. 1' Secretario d~ conta do 
. Votaoão em 2• discus!liio do. proposição da. seguinte 

ca.mu.ra. dos Deputados, u. 9, de 1898, fixando 
atbrça uo.va.l para o exerclclo de 1899. EXPEDIENTE 

Posto a votos, são successlvamente appro· 
vndoa oa artigos da proposiçiio. Requerimento de carolin~ Leopoldina da. 

E' a. proposição a.doptada para passar á 3• Rooba, vi uva do tenente bonorat•io do exor· 
diSCIJISiO, · cito Manoel Laut•indo Fernandes da !tocha, 

pedindo umo. pensiio.-A' Commissão de Fi-
O sr. Pre•ldente-Estáesgota.da a uanças. 

ordem do dia, A Mesa nii.o tem assumpto po.ra 
organllar a ordem do dia. Peço ás diversas O Sr. ~·Secretario declara que 
Commluílel quedllem andamento ás ma.terias não ba pareceres. 
IIUjeltas a.o seu estudo e deaigno pa.ra ordem 
do di~ da sessii.o sogninte: . 

2• discussão do Jlrojeoto do Senado, n. 28, 
de 1895, autorizando o Goveno a mandar 

. construir dous pbaroes no. costlt do Rio 
Grande do Nor!Al. 

Levaula·•e a soslliio a I 1/2 bora da tarde. 

--
40• SEIIolO IlM 2 Dll AGOSTO DE 1898 

Presülent.ia do Sr. ..1/anael Victorino 

A' meia bom depois do meio <lianbre·sc ases· 
siio o. que concorrem os Sr;.Scnadoros Manoel 
de Queiroz, J, Catund~. Joaquim Sarmento, 
Generoso Ponco, Henrique COutinho, Jona-

O Sr. :a. de Mendon~;a So
brinho - Sr. Presidente, relevem-me 
V. Ex. e o· Senlldo que, dejlOlB de tantos 
dias de treguns, em quo nu.o me foi dado 
ocoupar·me de outros assumptos que não o 
do celebre pedido (\e llcenco. para ser pro
cessa.do o nosso lllusire collega o Sr. Seuildor 
Joiio COrdeiro, volte ainda boje a tribuno. 
pora tratar dos Jo.mentavols suooessos da. Es· . 
colo. Polyteohnico, que occorreram nesta Ca
pital nQ· dln. O do mez passado. 

Supporá V. Ex. cortamento que eu venho· 
fa,er a pergunta do costumo, a pm•guniiL 
que tenho feito todos os ti ia,, Isto é, «<i ninda 
o chof• do policia desta Capital o Sr. Dr. 
Eilwigüs de Queira·-.»; não, Sr. Presidente, 
não venho hoje !uzor csl.a pergunta porque, 
sl niio me engano, conversondo ha pouco com 
o honrado Sena.dor pelo Parahyba., o St•. ma· 
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recllal Almeida Barróto, S. Ex. me declarou os sohlrulos do policia nem os agentes do Sr. 
gue "Sr. Dr. Eflwigo; do Queiroz gns:t de Dr. chefe do Policia, mas sim os estudantes! 
lioa. sa.udo o contínúu. a met•ccut• a c0un, urtl. Pela. leiturn. deste reln.torio, romottido no 
daquolle quo, collocado no alto logfH' em que Ministro do Interior, o Sono.do ftcat•O., corta· 
se acha, tom b:IStanto poder para julgar niio monto, admirwlo fio quo lá so dlz. O delegado 
só os quo votaram pró, como os quo votaram informa que penetrou na ERcolo. Polytochnico., 
contra o celebro pe<lido do licença a que que invadiu salas e gabinetes, mo.studoluo 
aco.bo de ailudir. . om perseguição <ie criminosos que estavam 

A missão de que mo incumbo hoje e muito no largo de S. Fr!!ncisco de Paula dlrigln<!o. 
outra. Venho, com a devida venia, pedi!• a improporios o vatando um co.lungo. ou bo
V. Ex. que tenha o. bonf!nrle de f!izer mesi o neco. pendurado nos fios t~lephonicos que 
Governo .10. romotteu a~ inrormações pedidas atravessam o telhado do odtficlo da escola I 
pelo Senndo acerca dos lamenta veis succcs.os Isto ó t•oaimo~te admirn:vel l , 
da Escola Polytecbnica, ou si pot• qualquer Em que artigo rio ,Cod•go Penal está CO.Jli· 
esquecimento, cilas deixaram de sm· lir1 118 na tuiarlo este novo crtmo rio pendurar no Bo 
Mesa. telephonico. um boneco aíndo. mesmo repre-

sentando a pcssoo. do poderoso Sr, Dr. Edwi· 
O SR. PaEsinENTE-Nilo consta que ns in· ges de Queiroz, chefe do Policio. desta en

formações tenbam si<lo recebidas pelo Se· pital1 Percorri todo o Codigo Pet~al e lá não 
no.do. . encontrei cnpitulado selllelbante crime. 

O Sa. B. DE MENDONÇ.\ SonaiNno-Faço o proprlo delegado do policia não o.ohou 
esta pergunta para que não succcf\a bojo o nenhum a.rti~o em que pude"e co.pitular o 
que •e deu outro dia quando amrmet que o crime <lese bo.ver pendurado no fio electrlco 
relatorio do Sr. Ministro da Fazendo. fôro. aquel!o boneco que suscitou tão gra.nde es· 
distribui<lo em primeiro Jogar pelos con· trondo e que serviu de pretexto para. o 
viYas de um banquete olferecirlo o. S. Ex., delegado invo.dir o. Escola Polytechnlca, es· 
antes de o ser pelos membros do Con~oresso. panco.r, ferir e prender estudantes. 
. A' essa minha. observação respondeu o O delegado procurou capitular em outras 
sr. Presidonte quo eu estava engano.do, pois artigos esto novo crime, o o.cbou que e\le I& 
que desde a vospera o relo.torio tinha sido o.chava ora no art. 124, ora nos o.rts. 119 
t'etnettido ao Senado, e que •6 por esque- e 12i do Codigo Penal. O proprio delellll.flo, 
cimento deixou de ser distribuido aos srs. segundo so vê do rela.torio remettldõ áo 
Senadores. chefe de Po!!ci~. não sabe mesmo que crime 

Para não incorrer no mesmo erl"O c que commctteram os oiumnos da Escola. Polyte• 
taço esta pergunta a V. Ex., isto é, •I as in· cbnica o hesita em docla.rar quo.i foi el!e I 
formações perlidns pelo Senado sobre os ncon· Realmento é cousa •dmiravell 
tecimentos da Escola Polytccifnica j{l. ibe O crime de que trato. o o.rt. 124 é o de re· 
roro.m t•omettidas; e V. Ex. teve a boflda·!e s!stenoio. ó. execução de ordens de qualquer 
<le responder 1110 que não, autoridade I 

sr. Presidente, fazem 24 dias que essas Isto faz-me lembrar um certo ex-Inspector 
Informações foram pedidas pelo Senado e da Alfandego. do meu Estado, em preeenoa 
pelo. Co.maro. fios Ooputados, e no cm tanto até do qual, as po.rtes que iam pa1111r direitos 
hoje ainda não fomm prestadas! E' mais uma reciamavo.m contra. as Injustiças que sor
prova que o Governo d{l., do pouco caso que !'riam. 
fn.z do Congrosm Nacionni, poos si assim nilo O inspector abria. a Consolidaçilo das Llit 
fàra, ha muito teria mnnd11rlo essas infm•m"· das Alfandegas, lia um artigo e di~ia: cAqui 
ções e não as l'aria publlco.r no Dia rio Official est(l, o. multa em que o senhor incorren,:o 
de hoje, o.ntes de remettei-as ao Senado e ó. A pnrte representava:-•Mo.s, V. Ex, tenha 
Camam dos Deputados. ' r.aciencia, acnbe de ler o artigo. O que V. Ex. 

Mas o Governo niio se importa com accusa· •u foi apenas a. regro., falta ler o. exne~. 
çiio alguma feito. na tribuna desto. ou <la outra Eu não incort•i no. regro., Incorri no. excepção 
casadoCongrosso,eprosegue no seu intuito de e nilo posso solfrer multo. alguma.:o 
dcsconsidei•ai·as; niio se importo. que venhatn O inspector voltava-se para a parte e dizia: 
{1. to·lbuno. Seno.olores ou Deputados censurai·O -•não ; incorrestes na. multa. J(I, li o artigo 
por ter mandado publicar informações pe· até onda me convinha. ; ugora podereis levar 
dtdas P"l"s duas Camaras antes de remet· o at•tigo para. co.s:~ e tazer a sua leituro..:o 
toi•as o. ollns 1 Assim faz o delegado. Retere-se !lÓ o.o 

Li bojo com sorpt•eza essas inlormo.ções, que at•t. 124 do Codigo Penal, mas oito no outro 
C!uln voz cot•roboram mo.is o que dusta tri· artigo que trata de crimed de reslstencla. 
bunu. pt•evira, isto ó que os verdadeiros cul· Si assim flzea;e, S. Ex. veria. que os o.\u. 
pa<los por taes aoonteclmcntos, segun<lo diz o mnos nilo resistiram u. ordem o.lguma, nem 
aeleg~do enoarrogllflo <lo inquorito, nilo foram legal nem ll!egal, 
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Assim tambem o eritne capitulado nos raram deixar de frcquental·a em quanto o 
arts. 119 B 121 é o crime de ajuntamentos Governo não tomasse providencias . sobre 
illicltos, de sedição om qualquer praça, em aquellc fltoto, 
qualquer logo.r, Nilo sol pot•que o Sr. Ministro não tomou 

Mas, assim como é llllclto f•zer :reuniuos naquella cccn.ião as providencias quo acaba 
para ftns reprovados na lei, é licito fazer reu. de tomar. 
nlões para protestar contra netos il•J•egulares 'Ou S, Ex, niio leu os jornaes daquella 
das autoridades, épooa, ou si os leu enlendeu que o negocio 

O delegado que informou ó o retrato do OX· não tinha importancla alguma a só hoje é 
inspector de minha terra. Eilc disse que fez que apf.a1•ece publicado o relatorio apresen· 
atspersar a multidão: o que niio dls•e foi si tado po o I" delegado sobt•e o inquet•ito. 
tinha tomado os earacterlstleos do chefd do Esse relatot•lo tem alguns toplcos. multo 
Policia nessa figura que anda por nhl espa· lmporto.ntos, que devem ser lidos ao Senado, 

.~.lhada em toda a parte. Niio o !orei todo, para niio liltigar a atten-
Sr. Presidente, admira que este rolatorio, 1 ção dos mou" colli!gns, mas o tilroi de alguns 

em hora não tivesse sido remetth\o no Senado, trechos, a fim <leque o Senado ftr1ue sabendo 
só fosse publicado bojo, quando tem a data do que se l'eatrzou .1usbmento nquillo que ha 
23 do mez JlaBSado. multo previa e declarei nestn Casa, Isto é, 

E' o caso ile se perguntar porque o St•. Mi· que os provocadores niio foram os soidddos e 
ulstro do lntarlor demorou tanto a publica· sim os estudantes ! •• , 
oiio deste rela torto? Entt•etanto o que ó admlrnvel ó quo;apezar 

SI havia pressa em publlcal·o antes de ser do que diZ' o relntorio publicado no Diario 
remettldo ao Senado, devia ser apresentado a Official, 11pezar de informet· o delegado que os 
24 de Julho. pt•ovocadores foram os estudantes, não consta 

A pressa da publicaçiio desse relatorlo foi que houvcoseum só soldado de policia, ferido; 
determinada, segundo li em um omoio que todo; os osptmoa<los, todos os feridos, foram 
acompanha o mesmo reiatorlo, por uma estudantos, Era o caso do perguntar: sl11..~ 
declaraçiio dos v.studnntes. o Sr. Mmlstro do pessoas armadas eram todas estudantes, como 
Interior pergunta ao St•. director da Escola ~e ~xplica que nenhum soldado de poUcia lo i 
Polyteohnica, nesse officio, si o certo que !ertdo e sómente o for~m os estudantes 1 . 
todos os estudantes da escola estão onvoi- Isto prova, Sr PreSidente,· que o relatot•to 
vidos em uma conspil•ação é inteiramente falao; niio ó 11 expressiio da 

' , verdade, é um relatot•io fabricado ou arro.n-
0 SR, LEITJII E OtTICIO.I.- E capaz de mnn· jndo ó. semelhança daquelle outro do qual b& 

dar fozer um tDquerlto o V· Ex. será o au- alguns dias nos occupámos aqui, quando tra
tor !Dielloctual. tamos de discutir o parecer a proposlto do 
. O Stt. B, DE MENDONÇA SoBRINHO -Como oelebt•a pedido de licença, para process:•r o 

· dizia, a declaração foi feita em diversos jor· nosso r.olloga, o Sr Senador Joil.o Cordeil•o. 
nnes desta Capital. Uma commlssiio dos isto agora está. na moda: todos os rela· 
alumnos, interpretando o sentimento de seus torlos siio foi tos nestas condições; e embora o 
collegas, declarou que todas abstlnbam·se de Governo todos os dias vil levando sempre 
frequenta!la mesma escola até que o Governo cbe~ues, nib se emenda, para mudar de 
tr&tal!lle de garantir os seus direitos, cammho. 

E' conveniente, para esclarecer esta qucs· Lerei alguns toplcos do mlatorio, (Lê) 
tiio, que eu leia, niio só a pubilcaçiio dos Dessa leitura v~-se que o pronrlo delegado 
alumnos, como tambem alguns topicos do ó quem declara que entrou na Eicola Polyte· 
relatorlo, afim de que possa o Senado ficar cbnlca e dirigiu-se no director pedindo provi· 
bem esclarecido acerca do. convenlonoiu da dencias, mas ncct·esconta que si essas pro· 
publlcllCiio do relator lo. (LJ) videucins niio fossem dadas, elle cumpriria a 

Estó ll!Signada a declaração pot' diversos lei. 
alumnos que formam uma especia de Com· Port~nto, vô o senado que o delegado amoa· 
mlssiio ll:xerutlva dos E;tudnntes da Escola çou logo o director da·CIIColadn invasiio della. 
Polyteehulca. Niio sou eu quem diz Isto, ostiL esct•lpto no 

Não é a primeira vez que isto se dó.. t•alatot•io, 
Recordo·me, Sr. Presidente, que os nlu· Quando o delegado devia limitar-se unlca. 

mnos da mesm11 escola. vieram ti Imprensa monte a pedir provi<loncias ao tllroctor do.
deolarar que se abstinham do ft•oquentar qnollo estabelecimento, elle o ameaça logo 
as nulas daquelle ostabelocimonto Jogo após com as providencias que julgtlBse acortatloto· 
os lamenta veis acontecimentos do dia 9, mar naq uelltL occasliio. ( Uonii»~ia a '"'~· 

Dias passados os jornnes desta Capital pu· Assim, cstil tirndoallmpo que o director tia 
blloaro.m, sinilo deolat•açiio ldontlca, oo !Qe· Escola Polytechnlca nilo sollctton a lntot•von· 
nos a notloln do que esses nlumnos dellbe· çiio da policia dontt•o tlo estabeleolm~nto; o 
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dolega.lo nlll entrou ollloiosamente, declat•an. oni um estabelecimento publloo; mas o que 
do que la em perseguição de nlumnos que es. resta provar é si foram observados os re· 

~ tnvnm dosncatnndo o Chefe do Policia, repre- quisitos necessarios, sl ~policia realmente 
sentado cm um boneco. (Cotllill<'•a a ler). entrou na E;col~ Polyteobnica, po,·que de 

O Qll<' csti• tira•lo a limpo de.~ses topico.• <lo dentro era solicitado o seu auxilio, ou porque 
rclntorio o o qun declarei muitas vezes: o ia cm perseguição de um criminoso que aca· 
dclngado entrou no. Escola Polytnchnic,, bava dccommetter um crime no largo de 
como acabei de dizor omciosamonte, espancou S. Francisco. 
"fnriu alumnos, queb:•nu instrumento• cus. Sr, Presidente, isto absolutamente niio 116 
tosas, causou a suspensão de aulas, praticou deu: nem se pediu au:tilio il policia de dentro 
emfim todos os actos dt• . vandalismo que da Escalo. Polytechnic~, nem a policia foi em 
cnnhncnmos o dns qmLes uqul mt• occmpnl. · perseguição de criminoso algum; e, o.inda 

Mas, Sr. Pr<'sidonte, quando tratei desses mesmo que fosse em perseguição de crimlnosoa 
factos, fui interrompido pm• apartes do di ver. ern preciso que se tivesse commettldo crime e 
~os Senadot•es da maioria que diziam que a que o criminoso fosse perseguido em tlagrante, 
entrada da policia naqucl!a casa tinha sido no acto do delicio. E isto tombem absoluta• 
solicitada pelo director do estabelecimento, o mente niio se deu; quando a policia chegoU 
qual, como nós ~abomos, é o :mico encarrc- ao Largo do S. Francisco, conCeslla·o oproprlo 
ga<lo _da policia Interna da escola. Mas agora delegadó, Jó. o boneco esta\'a dependurii.do noa 
vr,lam os illustrns membros da maioria ossos arames, já o crime, se crime era, esta\'a pra· 
treohos do rclatorio. SS. Exs. n'outro dia ticado porque o crime que o delegado diz que 
contestavam·mo, dizendo que absblutamcntc se praticou, foi o de pendurar·ae um boneco 
a policia niio teria entrada naquelie estabe. nc~ fiOS tolepbonicos. 
Jecimrnto, si a sua lntllrvençiio não fosso Portanto, niio se trata de tlagrante, e I 
solicitada. E' o proprio delegado quem re· plliclo. não perseguia criminoao algum, niio 
spondu aos nobre• Senadores; t\ eUe quem podendo, porconsequencia, invadir ama ca~m 
declaro. que t. sua entrada no ostnboiocimcnto particular ou um estabelecimento publico. 
foi acto todo expontaneo sou, por entender A Invasão da policio. na EsoolJL Polytechnl• 
qtw, ho.ven<lo aiumnos pendurado um boneco ca lbi, r,ortanto, contra todas as regras es· 
no fio teinphonico e ost~ndo a valara policia, inbe)ec das no Co<ligo PenDI. A. policia. pratl• 
praticavam um crime e, portanto, deviam ser cou um crime, commetteu uma vlolencla, 
presos, ou na ruo. ando snachavam ou dentro uma arbitrariedade; e esse crime é confeasado 
ila I!SCola, ondn tinham-se refugiado. pelo proprio delegado no relatorlo que re· 

Como sn v8, a policia é a unlco. culpada, metteu ao chefe de policia. 
embora o <lnlogado quoira rntirardella acul~a E' o caso, pois, sr. Presidente, ou de se 
para snccudir sobro os estudantes, dizendo tratar do processo do delegado que praticou 
quo 01 estudantes foram ol provocadores e o crime de invadir um eetabetecJmento de 
niio os provocados. tnstruCQiio superior sem dar-se nenhum doa 

Continúa o rolatorio a menciono.r qual foi casos estlpulailos no Codigo Penal, e consta· 
c crime praticado pelos estudantes, e, como me que os alumnos da Escola Polytecbnlcajá 
.là clisso, o delegado ora capitula o crime no o estilo processando; ou então ó o caso do Go· 
urt. 124, quo trata do crimo tle rosistencia, ve1•no interceder em auxUio da juetlça, em 
ora capitula·o nos nrts, l)O e 12i, Isto é, desaggravo da lei, demittindo Jmmediata
corno crime de njuntnmonto IUicito ou de mente esse delegado que acaba de compro· 

· sedição, metter tio gravemente os oreditos do Go-
Para coJ•robot•nr na suas amrmativas e para verno que o nomeou. 

mostrar no mesmo tempo, que ~lo, delega. Poróm, sr. Presidente, nada dlato se deu 
do, estava procelon<lo correctamente. relo- até boje: o doleg~do que Invadiu a Escola 
re-10 t<Lmbem no art. 199 do codtgo penal, Polytechnica, segundo ellc proprlo confeBB> 
no qual se trata da entrada em caso. alheia em seu relatorlo, contlnú~ & exercer o IIOU 
ou em estabelecimento publico. o delegado cargo, continua n gozar, como o chefe do 
diz que sua entrada na Escola Jbl facto Policia, da maior consideraçiio do Governo, 
muito natural o muito legal, que o podia E tudo atinai ftcariL em ""''"· todos nóa tl
pral.icar, porque a IIUctori<Jado, segundo o caremos s~bendo pela lnquerttc que oa pro
art. 199, pode entrar om casa Jlarticular, ou vccadores foram oo estudantes e niio (ol o. 
cm estabelecimento publico, uma vez que Policia, 
dontro.se cst~j• pro.ttc•ndo um crime, ou o sn. ALnmnTo GONQ.\J,VBS- 03 proprlos 
seja solicitado o nuxiiio da policia, ou a poli· amigos <lo Governo conJ~ssaraiD n.qul e n& 
ela vó om porscguiçiío do nigum criminos>. outra casa do Congresso que a policia foi r. 

Isto é vm•dade. Realmente o art. 109 osta. culp11da. 
hctece os casos cm que pódo " auetorida<le o Sn. B. DE MmNDONQA Sonnmuo - Hoje 
policial entrar na caoa de um individuo ou 1 uiio 6 preciso que nlnguetn ll\alsconi\lsae; está 
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· confessado no )lrO)lrio relo.torlo do dolcgndo 
cncarreglldo de fazer o inquerito sobre os 
successos que se dornm na Escalo. Polyto
clmica. 

Eu niio devia, Sr. Presidente, mo adiantar 
em trazer ao Senado Mtus informações que 
nós solicitamos do Governo; dovlo. esperar 
que ellas viessem do Governo; mas, como ou 
acabo! de dizer a V. Ex. e ao Senado, uma 
vez que o Governo praticou a descortozla 

· parn. comnosoo do informar. no publico em 
primeiro Jogar sobre o.s .occurrencins que se 
aeram na Escola Polytochnlca,antos do tr.,zel· 

:•• as ao noSRo <lonbeoimento, é o cnso de vir ó. 
tribuna protestar contra este procedimento 
Irregular do Governo, que nenhum cnsc fnz 
do Congresso. 

Ha diat, sr. Presidente, omborn a noticio. 
tosse contestada, espalhou·se, e todos os jor· 

. naes publicaram ser verdade, que o relatorio 
do Sr. Ministro da Fazenda havia sido distri
buído em primeiro togar no banquete, para 
depois ser distribuído nqul no Congresso. 
Fosse ou niio verdo.•lelro o fncto, o. imprensa 
e todos em geral acham que Isto boje é cousa 
tllo natural, é acto tão normal que ~ nin· 
guem pode admirai'. 

Não é a primeira vez que o Congresso é 
doscoaslderado: todos os dias estilo se dando 
desconsiderações deBta ordem; niio é sómente 
o Sr. Ministro do Interior que deseja vingar
se do Congresso: lliio todos os Ministros, e 
este de~eJo de vingança, segundo mo p•roce, 
ha de reucbrar, ha,le augmentor muito agora 
desde que o Senado e aCamara, ou antes 
a maioria opposlcionistn do Senado e a maio· 
ria O,Pposicionista da Camara, acabam de in· 
1ling1r rigoroso chaqua (sem ser de banco) ao 
Prll31dente da Republica e ao~ seus Mi-
.nlstros. . 

Sr. Presidente, os alumnos da E•cola Po· 
lytoobnlca podem er.contrar desaggravo, o 
estou certo que· encontrarão, por parto da 
juatlÇ& a que J•ecorrcr•lm; mas absolutamente 
niio o encontrarão por parte do Governo. 

O chefe de policia est.\ e scró. conservado, 
a despeito do estribilho de que uso todos os 
dias nesta tribuna, perguntando se nlndo. é 
chefe de policia desta cav.ltal o Sr. Dr. lldwi· 
ges de Queiroz. • 

Os alumnos niio encont.rariio desaggravo 
por. parte do Govm•no, porqueesto continum·á 
a conservar o seu amado chefe do policia o 
todos os delegados que estão cumprindo or
dens dos seus superiores. 

No principio do meu tllscUI'SO, Sr. Presi
dente, tive occru;iiio tle dizer nua nilo vinha ú 
tribuna para repetir o eRlJ•ibilho do costumo, 
Isto é, para pergunta!' se «ainda ora cholil de 
policia dosta capital o Sr. D1•. Edwiges de 
QuelroZJo; bojo cst11 porgunta podia sm• sub
stulda por outra melhor, mais frl~anto. 

Po:lla aubstitul·a, por exemplo, por esta: 
•Depois do negnda a li:onca pelo Sont~do c 
pela Cam<Ll'a dos Deputados, depois de lnuti· · 
Usado o do rasgado n(}uelle monstl•uoso in
quorito, scrt\ ainda necessarla o. presença do. 
Sr. Dr. Edwlgcs de Queiroz no Jogar de chefe 
de policia 1 

Parece· me que niio; a presença dollo no 
Jogar do chola de policio. ora nocessarlll só· 
mente durante o tompo em que se fez o inque· 
rito e, o.inda mais, duranto o tompo em que 
o· pedido de licença esteve cm dl!cUssiio na 
Camara a no Se o ado ; umn. vez, -porUm, que o 
podido de licença cahiu aqui e nn outra Casa 
do Con~resso, ern. natural que o SI•,· Dr. 
Etlwiges de Quoh•oz cahisse tambom. 

S. Ex., porém, continúa de pé, o com elle 
o Sr. Dr. Am .. ro Cavalcantl. ,Nilo ho. força 
humana, niio ha coisa alguma que tlemova 
estes homens ao menos a pedirem a sua. do· 
missão, já que o Governo não a dti. · 

Continuarei, entretanto, no meu proposíto; 
continuarei todos os dias a bater na. mesma 
bigorna o a pergunt•r si os homens podem 
ou niio demissão, se a demiasiio é dada ou 
niio. 

O Sn. Tuo~IAZ DEL!'INO-Que bomons 1 
O Sn. B. DK MENDONCt.. SoBRINl!o-V. Ex. 

sabe bem quaes são: siio os dois homens da 
época, Isto é, o Ministro do Interior e o Sr, 
Dr. Edwigcsde Queiroz. 

Sr. Presidente,. reinou antigamente em 
Roma, segundo contam as chronlca<, uma 
hrase caracteJ•istica, a do - Dominus tecum 

- paro. livrar o. todos os que eram ameaça· 
dos <la molestia. 

Entre nós realmente niio existo boje ne
nhuma. epidemia desta ordem, contro. A qual 
possamos nppllcar o celebre - Dominl4•1•C14m 
-que ainda alias ó de uso habitual. 

Em cumpenaação corre por ahi outra 
pbrlllle, que é o - Reslpn•·•• -, p&ra todos 
os que alio vlctlmns do perseguições, de in
felicidades ou cousa semelhante. 

0 Sn. ALBERTO GONÇAT.VES-A resignação 
é uma grande virtude chrlstii. 

O Sn. B. oE MENoonçA SonRINno-A resi
gnação niio ti só um Dom do Espírito Santo, 
a reslgnução é tambam uma vh•tude contra 
um do~ peccados mortnes. 

O nobre:Sono.dor que é sacCt·doto, devo sa· 
ber muito bem que contra a Íl'.J ha paolencitL 
ou o. resignação. 

Nós vemo• o quo vne succedendo todos 
os dias: rcslgnou·sooPresidente dallopubllca 
com o voto do Senado o da Camam ; resi
gnou-se o Sr. Dr. Amuro Camlcnntl com 
aquella exprobaçiio que lho lilz o Sr. Prosi· 
dento da Republica ao sabe!' da tl'cmenda der
rota, que .lhe foi inllngldn. pela Co.marn e Jlelo 
Senado. 
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O SR. AL!IrenTo OONçALvg~- Silo intrigas 
dn opposiçiio. 

o SR. n. DJO ME~DONÇA SonHJNIIO - Resi· 
gnou se ainda o St•. Dr. Etlwiges 1le Queiroz 
com os accusações que lhe faço quasl todos os 
dias desta tr~buna, e com o boneco que esteve 
pendurado nos fios telephonicos da E"ola 
Polytecbnica; reslgnou'se do mesmo modo o 
Sr. Sena.r1or Severino Vieirn,. com n.s objur· 
gataria•, quo todos os dias lhe fiio feitns pdo 
Sr. Lucia de Men•ionço, men,bro do Supremo 
Tribunal do Justiça ; e ate eu, jtl estou t.iio 
resignado com n consrrvaçii.o· rto Sr. Dr. 
Edwiges do Queiroz, qun não ser;'l muito quo 
diga aosestudllntes da gscola Poiytechnica
resi~nem·se tambem, porquo a. época é de re
signação. 

0 Sn, A, DE AZEREDO- Apoiaria. 
o sn. R. PE 1!ENDONÇA SonRINIIO- Nilo 

somos sómente nós, sU:o as principnes autori
dades da Republica que oRtiio todas resigna· 
das. E ·cllesifJ"""·"•. daqui por diante serll. 
uma frose, que tora tanto UJO quanto esta 
expre~são outr'ora emprPgada e conbecirla 
em Roma pelo- Dominus tecum, 

ORDEM DO DIA 

PHARÓES NA COSTA. DO RIO GR,\NDE DO NORTE 

Entra em 2' discussão com o parecer con
trario da Commiss[o de Mat•inha o Guerra. o 
art. i" do proJecto do Senado, n. 28 de l8l<5, 
autorisando o Governo a mandar construir 
dois pllaróes na costa du Rio Orando do 
.Norte. 

Nlnguem pedindo a p•lavra, encorra·se a 
discussão. 

Segue-$o em discussão que se enca1·ra sem 
debato OSBl'tS. 211 C 3'1• 

Fica a votaçiio adiada por ftLita de quorum. 

41 11 SEilSÃO 1m3 DE AGOSTO DE 1898 

l'tt!stdencirt do Sr, ~llanoct \'ictoJ·ino 

A' moia-hora depois de moio-rlia abro-se a. 
sess[o a que concort•em os Srs; Manoel de 
Queiroz, J. Catuntla, Joaquim Sarmento, 
Genoroso Ponce, Henrique Coutinho, Jo
na.thns Pedrosa., frnnoisco Mnchado, Ma· 
noel Barata, Benedicto Leite, Belfort Vieira, 
Nogueira. Parunnguá., Pires Ferreh•a., Cruz, 
Rezerril Fontennlle, Pedro Velho, Josó Ber
mtrdo, Alvoro l\lacho.do, Abllon Milanez, Al
rneidtL Barreto, Gour..nlvcs Feri'eirn., .Joaquim 
Pernambuco, B. de Moadonç" Sobrinho, Leite 
c Oiticicu, Coelho o C:tmpos, Rosa Junior, Se
V{'l'ino Vieira, Virgllio Ou.mn.zio, Clcto Nunes, 
Domingos Vicente, Porciuncula, Paula Souza, 
Mornes Barro>, Leopoldo de Bulhõcs, Joaquim 
de Souza, Alberto Gonçalves, Vicente Ma
chado, Joaquim Lacerda, Gustavo Richard, 
Pinheiro Machado e Ramiro llnrcellos (40). 
. E' lida, posta em discus,ão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os S•·s. Gomes de Castro, João Cor
deiro, Almlno All'onso, Rosa e SilYa, Rego 
Mello, Lennriro Mnciel, Ruy Barbosa, Q, Bo· 
cayuva, E. Waodcnkoik, Goocalvcs Chaves, 
Caiado, Esteves Junior e Julio Frota (13); e, 
sem ella, o< Srs. Lauro Sorlré, Justo Chermont, 
Thomaz Delflno, Lopes Trovão, Felloiano 
Peonn, Rodrigues Alvo~. A. Azerodo, Aqui
lino do Amaral e Raullno Horn (O). 

O S1•. I" Soel'etnrlo declara que 
uiio ba expediente. 

O l!it•, ~' Som•etat•lo lil os se
guintes 

PARECERES 

N. 16 de 1898 O Sr Prealdento está esgotada 
a ordem do dia. 

Renovo o podido quo já tenho feito ás di- A' Commissilo de· Flnnnçns rio Senado lbi 
versa~ commt~sões ]l:Lrn. aõinnta.rom o.~ :.;ous presente a proposição ela. Camu.rn. dos Depu· 
trabalhos, pois que a Mcs:1 não tem materia ·tlld< s, n. 3 do corrente anno, autorizando o 
para organtsar as ordens do dia. Governo n concedO!' ao Dr. FeliclB>imo Ro-

A da sessão de amanhã ó: tlrlgues Fernandes, chímico de P clnsso do 
Votatiio da 2' c\iscu.,ão do proJecto do g0• Laboratorlo Nac)onal do Anaiyses, um anno 

na•! o n. 28 de 1805, autorisanrto o Govorno a do licença com ordenado para tratar de sua 
mnnclar construir dois pharócs na costa cio saudo, 
Rio .Grande cio Norte. o Dr. Felicl,.imo Fornnncies, nchando·se 

Trabnlhos do Com missões, doonto, obteve elo Governo eois mezes de ll
cença com ul'donudo, JIOI'Ôtn. scm·.io o~sotompo 

Lovantn-se a sessiio i• 1 l/2 hora da tardo. insufilcioute parn o seu trnt:unento, solicitou 
do Congresso que a.utoriza~so o Goveruo o. 
concodor-lhe m11is um anno do llcenço. nas. 
mesmas condlçiles, 
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A Commlssiio do Petições e Poderes da Co.· 
mara, no parecer que formulou sobro o as· 
Rlll)lJliO, o que acompanha a refoi•ida Jlropo· 
slçuo, afflrma ter o Dr. Foliolssimo provado 
ns o.llog •ções que fez no ree;uerimento que 
1hrlgm _áquella corporação, solicitando o. au· 
torlznçao por ella votada. 

~u_!lmetti~a a proposição no estudo da Com· 
· m1ssao de Fmo.nço.sdo Senado o ouvidos sobre 

olln o Sr, Minlst.ro da Fazenda e o director 
do Labora~orio Nacional de Annlyae•,nenhuma 
lmpugnaçao fizeram e3ses funcclonnrlos, de· 
clarando aliás o segundo delle•,em su:c ln for· 
mnçiio, que o Dr. Fellcissimo tem o•tndo no 
goso do licença por motivo do molestla con· 
11 tado modico, 

Nessas condições é a Commissão de Fi· 
nançllll do parecet• que seja nccoita a propo· 
slcilo da Camara. 

Sala das Commissües. 2 de agosto do ISSS 
llodrigue~ Alves, relator .-Leopoldo de nu: 
lhúes .-Severino Vieirft,-B:modicto L•itc -
Pol'ciuncula. ' 

A imprimir para entrar na ordem dos tra· 
bslbos. 

N. 17 da 1808 

A' Commlssilo de Finanças foi presento o 
projecto do Senado, n. 12, de 1897. que do· 
tsrmlna que os otnciaes o PI'aço.s do Exercito, 
da Armada, da Guarda Mcional e dos corp~s 
rlo policia e de votunto.riol mortos em com· 
b&te dolendondo a Jtepublica ou na manu· 
tenção da ordem publica, sejam considerados 
promovidos ao posto immedio.to. 

A mataria do projecto ó incontestava. 
monte da maior importancln. reclama estudo 
profundo e para este a maior somma pos· 
sivel de informnções. 

A C~mmlssilo de Marinha o Guerra, do 
1897, em parecer de 25 de agosto, qua acom
panha o projecto, condemna·o tal, como sa 
acha redigido a propõe-lhe nma emenda. 

Isso ó mais uma pt'OVa da necessidado que 
ba de ser a mataria examinada minuciosa
mente o por Isso é a Commissiio de pwccer 
que aeja sobre etla ouvido o Governo. 

Saia d~s Cmn.mlsslles, 2 de ngosto elo 1898. 
-BmedJcta LIJ,to, rellltor.-Radrigucs Alt,e.~. 
-Leopoldo dtJ Bulhücs-Soverino V!eira-Por-
ci!mcu/a. 

Con'slderndo como requerimento, na fórma 
do )!ogimonto (art. 100), ó posto em dls· 
CUS~IVJ, 

O Sr•. Ph•e .. Fe••reh•n-EI! dese· 
java que o Sonado ouvi'"o a leitura do pa· 
rccer d11 Commlssão elo Marinha o Guerra. 

O Sr. Ahneldn Dnrreto (pela 
ordem)-Sr. Pro•ldonto, ou niio sei o que 
esttl cm votação ? 

O Su .• Pn.EsiDEI'!TE-Nõ.o ha nada. cm vo
tação ; o que esti\ om clisoussiio ó a conciusilo 
do parecer 1ln Commlssiio do Finanças, que 
entendo que a'orc11 dosto projecto deve ser 
ouvido o Gov~rno. 

O Sr·. J»h•e"' l'er•reh•n - Mo p:t· 
rocia Sr. Prooillonto. qu• devia neste IDO· 
monto ser tido o parecer elildo sobro o o,s. 
sumpto pela Commis;ão do Marinha o Guerra 
com o qunl talvez uão estoj~ s~tisfoit.a a 
Commis~11o -de Finanças. 

Mo parecia que Msim se orientaria melhor 
a voto.çã.o do Son~do sobre o assumpto. 

O Sr. Pr•eooldent(,- V. Ex.ouviu. 
aletura do art. 100 do Regimento; so pro· 
ten~e apro;cntnr alguma modlftcaçiio ti dis
posiç:1o ctam e oxpres•o. dessa artigo,.v. Ex. 
proponha, recorra tia minha deliberação para · 
o Senndo, o oito que altere o Regimento, se 
assim eutendor. O que está em discussiio é o 
pnt•ccor quo concluo por um pmlitto ele ln· 
lormaçiio; não posso submottor cousa alguma 
extranba a ooto po.rocm• ti discussão o a 
votos. 

0 SR, PIRES FERREIRA.- 0 parocet• da 
Commlssão de Finanças concluo pedindo que 
se ouça o Governo sobro o o.ssumpto. 

O SR. PRESIDENTE- E é Isto o que so vo.o 
votnt·. 

o SR. PmEs FERREIRA.- Sim, senhor ; o 
quanrlo a Mos~ niio quizor attondor 1is justas 
reclamaçoos que eu lho po.iAO tl'azer neste 
ou em outi'O momento, eu rocorJ•orei da sua 
decisiio para a do Senado. 

0 SJt, PRESIDENTE - Púde f~zel-o. 
0 SR. PIRES FEIIRE!RA - Sim, senhor, 

V, Ex. póde ostnr certo disto. 
Mas, não foi com o tlm do pt•otollar, nem 

impodit• que seja ouvido o Governo, que fiz o 
mou pcd1do ; o sim porq uo mo parecia que 
sondo lido o parecer da Commissi.o do Mo.· 
rinha e Guerra. melllOI' se orientaria a VO· 
taçiio do Senado. 

Mas, como niio quero protollal". vou votnr 
pelo t·equo~imento da Commissiio de Flnan· 
Qns, que vlt ao Governo. 

Ninguom mnls podintlo a (l1l1tvra, encofl'n· 
a dtscussilo. 

Po,to a votos, U o.pprovath\ a conclusão tlo 
pat•ocor. 

O i"IJ•. Almeldn Dnr•x·oto- St'. 
Prosldouto, agtm't·tlavn "pt•o,onça do V. llx. 
para submoltOI' ti. considm·nçiio do Sanado 
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uma indicação, mais ou menos, igual ''que 
tbl aqui apresentada, em julho de 189B, pelo 
lllus~rndo Sr. Dr. Coelho Rodrigues, indlcaçiio 
que niio appareceu mais neste recinto, como 
era de espm'at', no intereeso do bom anda· 
menta dos nossos trabalhos. 

O SR, Do~m;oos VIOENTm-Lela o Regi
mento. 

0 SR, ALIIIEID.\ BARRETo-O Regimento· 
niio revoga a Constituição, o por·tnnto, em 
vista do artigo que acabei do ler, o Presidente 
do Senado nõo pódo Intervir na adminis
traçilo Interna e economia desta casa. A rnziio do desapparecimento des>a indi· 

cação... · 
O SR, COELUO E CA~Iros-Foi o deEappore· 

cimento do seu autor do Senado. , 
O SR. MoRAli:s BAttl\os-Que foi sempre 

um dos ornnmontos desta Cesn. 
0 SR. ALMEIDA BAR!\ETO-,,, SÓ 80 llÓdO 

explicar polo lilcto de não pertencer mais 
n esto. C~tsa aqueile distincto e honroclo ci· 
dadüo. 

Sr. Pre•ldente, para que o Brazli caminhe 
desassombradamente, e possa prosperar, tor
na-se nocessarlo que todos os braziluiros se 

, compenetrem do seu dever, e façam à risca 
respeitar e cumprir os leis que nos t•ogem. 

Assim ponmn•lo, Sr. Presidente, dlri,io-me 
á V. Ex. pedindo· lhe que soja o pr1meJro n 
dar o exemplo de respeito (L lei, em vh•tude 
da qunl se acha V. Ex. collocado nessa cn· 
doira. V. Ex. tem uli1'1Lpossado os limites do 
cargo que aqui desempenha (n4'o apoiado•), 
coma pnsso a provnr, e veriftca·SC do texto 
constitucional. 

0 Sa. DOMINOOS VICENTE-Vamos ouvir a 
prova,ouçamos com n ttençii.o a demonstração. 

0 S!t. ALMEIDA JlAIIRETo-Pois nguarde·a, 
e não eslt>ja perturbando a discussão. 

O SR. DoMINGos VICENTK-isto é multo 
séri"; e tique conslgna!lo que é um membro 
da maioria que vem levantar osta accusaçiio. 

0 SR. AI.ME!DA BARRETO- Fique consi
gnado, mas nito perturbe a dlscussio. 

O art, 32 da Constltulçilo diz o seguinte 
(lvJ: , 

cO Vice·Presltlente da Republimt soriL o 
Presitlcnto elo Senado, onde sd teJ•d -roto de 
guaUcladc, etc., etc,)) 

O Stt. LEITE E OtTIOIOA-Quitl intle 1 

O Sn. VICENTE MACI!Ano-EntOCo lambem 
nüo póde pl'esldir o Scna<lo, porque não estil 
isso escrlpto abi, (Hn ?li Ui tos apartes,) 

0 SR, ALMEIDA BARRETo-Desta maneira 
nilo posso continuar, e nem provar os abusos 
que tenho observado do enconli'o il lei cons
titucional. 

O SR. PRES!DENTE-Attenção! 
0 SR. DO~Il!'<OOS VICENTE-A mtençiio é 

muito boa, é preveni!· o futuro, jil com
prehcndl. 

0 SR, ALMEIDA BAimETo-Estimo muito 
V. Ex. ter. me comprehendldo ; vamos endl
rei ta r isto e pôr em ordem o que estil des
organizado. A medida não vae aft'cctnr só
mente o actual Sr. Presldentc, cujo quatri· 
ennio est~ a;ftndnr .•. 

Ora, si o art. 32 da Constituição declara 
que o Vlce·Presidente da Republica só terá 
o voto do qualidade, pergunto : tem ou niio 
S. Ex. lnl'rlngido este artigo •.• 

O Sa. LEITE E OtTICICA- Não apoiado, é 
obrigado as submetter-se no regimento 
da Casa. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-,, .Intervindo 
na adminlstraçilo economica e interna do 
Senado! 

O SR. Ar.nERTO GoNÇ.\LVEs-Tem obrigação 
ató de fazer reintorio. 

0 Sa. AI.MEIDA BARRETo-E' outra COUSa, 
0 Sa. ALnERTO GoNÇ,\LVEs-Como hn de 

f~tzer o relatorio sem Intervir nesses negoclos! 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Isto aqui n~o é 

prógnr ~crmão, é a lei. 
O SR. ALBERTO GONOALVES-Lil tambem eu 

tenho leis. Onde nbi n prova do que o Presidente do 
Senado tem ultrapassado'" suas attrlbui· 
ções! 

0 SR. ALMEIDA BARRETo-Pois fttÇIL cUm• 
pril-ns. 

O Sa. AI.>IEIDA BARRETo-V. Ex. aguarde 
o seguimento do meu discurso. 

Sr. !'residente, em vista d~ disposição 
deste artigo da Constltulçiío, V. Ex. mio 
póde intei•vir nn admioistraçilo Interna e na 
ccouornia do Senado. 

O Slt. LI~ITE E OtTICIC.\-Onde estil a pro· 
hlbiçiío! 

O Sa. AL>tRIDA BARilE1'o-No art. 32 ao 
n•tatulr que o Prosidonte st'> tom o voto de 
qualldado, 

... ~ ... 

o Sr. Presidente do Senado tom sómente o 
direito que lho faculta a loi, 

St•, Presidente, n~o é só o art. 32 da Coo
stt~uição que tem deixado de ser cum
prido dUI'ante o tempo que V. Ex. tem pre· 
sidldo os sessões do Senado, 

O Paragrnpho unlco <lo art. 18 da Constl
tuJçiio, que é claro e terminante, t~tmbem tem 
deixado de ser executado, Este pnragrapbo 
contóm o seguinte <lisposlção: 

«A Cllda uma das C<Lm<u,as compete: ve
riiiC!lr o reconhecer os poderes 1le seus mem-
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bras; olegor a sun. mesa.; Ot'gn.nizn.r o seu Re
gimento intei•no; rogulnt• o ser v içn dn. Rnn po· 
Jiclo. internai nomoiar os ompt•egnt.los tlo sm~ 
secretario..» 

Ora, em vista rios arts. iS o 32 da Con· 
stitu!ç[o, que o Regimento não pó< lo derrogar 
pergunto: com que direito V. t x. presido ns 
sessões preparn.torias eles to. casn., o ainda ma.ls 
como intervem n!'L n•lmini:stra.çü.o lntorun. o 
economica do Senado 1 

Nãc tem sido bem apreciados os dous arti~os 
da Constituiçiio, a que me tenho rol'erido. 
Estes llous n.rtigos nil.o teem sido tlolmontd 
cumpririas. 

.,A Commissiio <lo Policia é constituiria poJa 
Mosn., o ostn. nilci pórlo ser out1·:t. siniio nquclla 
que é o lei ta pol·• ~e nado; V. Ex. não faz Jlltrte 
do Senado, nõo 6 Senador, 

O SR. ALBERTO GONÇALVE<-Poloque V. Ex. 
diz,o Presidente tambemniio póde assignar os 
autograpbos. 

O Sn. ALMEIDA BARJ,ETO -PMe, I•orquo ó 
o Presidente do Senado. 

Quo dizem. a~ora 11. isto os Sonhares que 
tnut.o npplaudom o Sr. PrtNitleuto que c::;tá 
prcsontomonte mo ou vinil() '1 (Ri.~o.) 

O Sn .. ALm~rt.TO GONÇ.\f.VE3- Si V. Ex. os· 
tava nest:t capital, devia ser avisado. 

O Sa. AL,IIO!DA BAil~tEro-Mas não fui. 
0 St<. ALilERN OoNÇA,.VIOS-Doviam ter 

pt•ot·~stu.rlo contra. a rounÍli.o os outros mem
bros du. Mosn, 

O S~t. AJ,Ml,IDA BA!tRETO-Tendo feito parte 
da prim~ira Moza, tamtem devia ter feito 
JlO.l'to du. seg;nnlln.. Lo~o. pn.ra. mim esta. 
rcuni:io ó illognl o pot·tnoto nuHu.. 

Nii.o quero, Sr. Presidente, ofi'ontler elo 
mmlo algum o pessoa.l oncn.rrcgado dus nossos 
trabnlho:i; posso dizet• até que só conheço as 
pessoas.que vejo estarem sempr·e trabalhando 
aqui diariamente entre nôs, que ;ão os tachy· 
gTo.phos, os chefos o mais ofHci!Les dn. se
cretaria e os empregados subalternos da· 
Casa. 

Todos estes sii.o dignos do maior elogio e 
tlo!ó! nossos encomios, porque· os vejo som pro 
nssirluos no sou trabalho, 

Sendo a Mesa composta de cinco Sena· :Mas pergunto a v. Ex. quem silo estes em· 
dores, conforme indica. o nrt. 43 do Reogi· pregados ela rodacçií.o e revh:;ão dos debates i 
monto, desde que upparoee mnis um pnrn Ntio os conheço.· 
rreairlir as reuniões da Mesa, fica ella com- Todos os dias ouço nqui queixas e recln· 
posta de seis e n~o de c!neo Senadores, como '""ções cootrn os resumos dos discursos; 
dispõe o Regim~nto. n'urnrL occnsião o illustre Senr~clm• o Sl'. At-

O Vlco·Presidente rla llcp_ublicl1 só pód~ mino Aft'onsu perguntou n V. Ex. si aqui 
apresen~ar-se no S~n.nt~o depots que cllo es~a dontl'•l do SemLt.lo ha.vin. nlguns emprega; los 
constltuulo ,Pill'a. dtt•Jglr as sossõe~, IU~:i O!LO jagut,ços(,·harlrtl), tüo truncarlo e mutilado 
póde !ntorvtr no que so pass11 no mttmor da tinlln sahido o rcsumo rios seus discur.as. E 
Casa, porque nii<> lhoper!ooce. (.1parles.) si o nobre Senador estivesse presente podia 

E! para que o S~nado nao contume n ser ex· dizer -si isto ri ou niio verdade; por61n o 
pohado nos sons dtro1tos, presentes e futuros, seu discurso consta dos "1nnacs. 
vou, com~ dis5e no principio, submet!er f> ' Permltta·mo uma slmplo< pergunta : o 
con~tderaçn~ ,do S~nad~ e da M~sa uma mdt- art. 1s7 <lo Jlogimento ln temo tem sido 
onçno, quast ttlent1~n •1 que _r01,apresentada cum1•rido 'I os olllcia"s da Secretaria siio em· 
pelo illustreSr. D<, Coelho lludtlgucs. pregados do coufo•·mirlado com e>to at•tigo' 

Vou provar ao Senado que o Sr. V1ee-Pre- · · · 
sidonte da Republica tem int.,rvindo na nd- Parece· mo que. nilo, porr1uo todas, as vo~os 
ministração ioternn. dC>stn. Cnl'n., om bo!'lt. lc1uvo q~o. outro mt B1 bllotheca encont.t•o h um 111· 
o. S. Ex. por queror cncn.t'I't'g:n•-so do trnha· dlvuluo estranho n e!! tiL C1~sn., 
lhos que niio lho comp.etem. . . O Stt, ALntmTD GoxQALVEs-V. Ex. mesmo 

Em 30 do março uitliU~c fut nv1sado para disso que niio conhece os ornprcgnrla. : como 
fazer pnrt.e 1o uma roun11•0 como supplente sal:o que este <1 cstt•nnho? · 
dos secroto.rios, e n. f·lJu. comp!tr(lci. . 

Em 20 de o.bril, J:Ji nnnuncio.!lu oull·t~ l'd· O Sn.. Ar~~miDA BARll.ETo-Sct que ó os-
união mas para clln não !'ui nvis~>do 0 sim tranhn, porque conheço us o!Uclncs. O nobre 
um oÚtro collegn., itnJHCtliato em voto;. Senlldot• flUI.ll' to!'cer f.L questu.o. 

Nesta rouniiio, quo jul~o ii!Pgnl do plono llste omprc;,:ado a qno mo refiro, 1ogund~ 
direito, doram.so ui "ersns demissões o extinc· me consta, il da Bibliothoc" Nacional, e aqut 
çoes de Jogares. cstó trnbnlbttmlo nn bibliotheca da casa, 

Eatou no meu direito de pr•otoRtar cont•·• qtmnrlo rlevia esta Slll' m>trcf(Ue. •lo contar· 
esta. renniiio, 1nis qnc mo nehn.nllo Of'stn. Ca· mi•!ndn com o nt•t .• 187, a um ofllciat dn. se .. 
pltal niio pódia deixar llo ser pat•a el111 convi- cretarin, sondo que o,tes olllciaes dn Sacro· 
dado, tU.l'ill, hOlll'U. sejo. f~itiL, I:IÚO pC~80tiS intolli ... 

E' ou niiol\ Isto um abuso 'I E' ou niLo ó Isto gentes o habilitadas para qUillquor encargo 
lrregular'l (PauStt) Paroce·me.quo 5im. do nomouçilo n dcsomponimr nesta Casa, 

. ( 
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O Sn. LFI1'E E OJT!CJC,\-V. llx. "'tó. en· 
;:nnndo neste. ponto: a Bil•liothocn n".o está 
ontreguo n pessou. estrnnlm ú. Cus1l. 

O Sn. Ar.:mm>A HAnmno-Então não Sf"li a 
quom c~tn. entl'l•guo. 

0 S!t, LEI'l'l•! E 0ITIC!C~-Estit outJ•egue n 
um olllciltl dn Socretnrin., a um f'mpr{lgaU.o 
do Senado. E;se cmpl'l'gndo a que V. Ex. 
nllude, ó um cmpr(>gado d1l Bibliuthcc!L N1t~ 
clonai, o qUI~ veiu apenas catnl(.,gar a Biblio· 
theca do ~onndo. 

0 SR. ALMI!:I/lA BARRE'I'0-1'oiH apcnat~ 
ccltalo,r;rw: e elle tom estndo constantemente 
aq-ui, com vencimentos cujo p:1gamento não 
sei quem nu to1·isou. 

Este empregado, sog-unrlo me consta, é con· 
siderado rOVIIlOl' de debnte~. nii.o rovti cou~a 
alguma, tem 400.~ por um trabalho quo n;lo 
fnz e ainda m•i• umn gratillcuçilo de 100$000 

Isto, Sr.PI'e>idente, tl nbuHo inqnaliftcavel, 
~ umn extorsão nos cofres publicas. 

O Sn. DDA!INGos VICENl'E-Mas olle é re
viso•· do Debate I 

0 S!t, ALMEIDA BARRETo-E' l'eViSOI' do 
.debates, sem rever cousn. alguma. 

0 SR. DDMINOOS V!CE~TE- Do Debate, 
jorn~l 1 
. O Srt. ALliEIDA BARitEro-Dos debates da 

C!Lsa, doa debates de V. Ex. 
Sr. Presidente, !Lcho que V. Ex. e n Mesn 

devem tomo.r umn. provillenciu, pnrn: nii.o 
desmoralisa.rem esses empregados, que são 
moços intelligentes, capazes de det~empe· 
nhn.r qualquer funcção rio qne sejam iu· 
cumbidos, sem haver nccessi·Jade do cstat•mos 
pagando a, pessoas estranhas. 

Agora mesmo soube que este empregado 
recebeu este moz, sem trabalho, n S'I'atiftcac;ilo 
do 400.$ o mais 100$, e vao ainda receber na 
outra repartição de quo faz parto, accumu· 
!ando os vencimentos, 400$ ou G00$000. 

Nü.o tlcat pois, bem no Sanado, ver estas 
cousas >ern protesto. 

V. Ex. tomar~ as providencias noco:sarlos. 
Repito: quo me conota que esto empregado 
trabalha n!l Blhliotheca Nacionnl o ainda vem 
para aqui receber a gJ•alillcnçii.o, sendo consi
derado revisor, sem rever cousa alguma . 

E assim temos muitos outros. 
E' preciso que V. Ex. ou ~ Mos~ ondlrelte 

estas eous:\S, collocnmlo nestes Jogares possm~s 
cn.pnzes, conhecodol'aS do sorvi~~o o nssiduas 
no traunlho. 

Concluinrlo, S1•. Presiclonto, sento-mo, pcza· 
ro•o por vor todos os dlos Jovanuu•om·'e So· 
nnüorcs ncstn. Casu. tlobn.tC1tHio-so pei:L lei o 
poh• Constitui~iio, qn"ndo, olhando pa1•a o 
nosso recinto, pnr" os nossos trabalhos, vemos 
quo ning-uem culd~ disto e que deixa-se on· 

trnr nqui lndividuospnra g~nharemdinbeiro 
sem serem empregados da Cnsa. 

Qum•o rtuo os Srs. Senadores me tligam si 
tenho 011 mio ra.zUo. 

O Srt. LIOITE E ÜITJOICA-Si fôr vcrd~de ... 
0 Si~. AL~rt~IDA I3ARlt~TO-Ent<10 CU minto?! 

Então ~6 V, Ex. ó que falia ve1·dacle. 
O Sit. LllllT~ IC OI'L'ICIOA.-Nüo; V. Ex. não 

alllrmou o filete; disso que lhe constava. 
o Sn. AL>~EmA BAI<ItEro - Eu só digo 

nquillo que siuto, Sr. Senador, e V. Ex. diz 
demnls. V. Ex. todos os dias está aqui a fal· 
lnr em banc:u·rota. c eu níio vojo nada disso. 

Sr. Prosid(mtc, o meu tlesojo ú que para. o 
futuro teni:amo:~ os no~sos trabalhos mais 
regula.ros; pm• isto, VGU ma.ndur à Mesa uma 
indico.çiio, afim do ser tormvJn. em considera
ção pela mesma Mesa, de conformidade com 
o u rt. I 02 do Regimento, afim de que ella 
dt} em poucos dias sua opinião. 

Tenho concluido. 
E' lida a seguiu te 

lNDICAQÃO 

N. I - 1808 

Indico: 
Que o final do art. 7• do Regimento seja 

substituído pelos t•·es p~rngraphos seguintes: 
1 ,"Seu Pro.;idonte será o mesmo do Se· 

nado, tlurnnto u.s sessões orJ.inn.rio.s, ou o 
do. comJni:::;são de Finanç~ts, durante as sessões 
em Commissi'io geral. 

2, o F-tjro. das sessões o sempre que tunc• · 
cionn.r como Commisllii.O i.lc Policia, a Mesa 
do Senado scriL presidida pelo Vlce-Presi· 
dente do ll•esmo, o qual acriL om suas faltas 
substituilio pelo I" Secretario o este pelo 
segundo e assim succcssivamcnto. 

3." O Vico·Presidento da Ropublicm, por 
forç> do art. :12 ola Constituição, presido o 
Senado, só assumirá as funcções rlo seu c~1·go 
depois de estar constit01do o Senado para 
traunllmr cm se;;siio ordiuaria. 

Sala da Sossüos, 3 do agosto do 1898. -
Almeidtt Bar1·Cto, 

O l!ila•. PrcR1dcnte-0 St•. Senado!' 
Almoida.lla.t•roto, apresentando a. indie"çiio 
que ucfLb:L do set• lida, lUz nccrbns consut·as 
no procedimento do Presldcnto do Senado 
em cXL\rcicio do umn tuncçtio constitucional 
que s. Ex. com n sml indicu~·ii.u e com ns 
suus tloulrinn.M, quer mutilar. 

o P!'O!iidouto do Smmtlo tnmUem pl1tlc in· 
tet•prtJI.u.t• o. Constituidio, oxorcondo as !une· 
çõos quo por aquelle lho fomm contindns. 
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O Jtogimonto dellnlu e't11s J'uneções, clara 
c oxprossamonto, cm artigos ~ue foram vo
tados pela Casa ; o Presidenta do Senado tem 
cumprido extt•ict.amonte aquiilo que o Regi
mento lhe fuculta. 

0 Su. ALMI~IDA llA!tRETO- Tem Ido nlom, 
multo além. 

O Sn, PRESIDESTE- E' inteiramente in· 
exacto o que amrma o.St•. Senador Almeida 
Hart•eto. O Presidente do Senado não tem ido 
além das nttribuições que lhe Joram dadas 
pelo Regimento e quo ollo tum exercido con
JUnctamentc com a Mesa, som protesto Rhso· 
lutamento de nenhum de ROns colleg-as, in· 
clusive o proprio Sr. Scnndor Almeida Bar
reto, que mais do uma vez jó. tunecionou na 
Mma, como supplentc. 

O SR. AL~IEIDA BARRETO-Protestou-se em 
l89B e foi apresentada uma .indicação que 
não teve andamento. 

O sR':Pa~SIDENTS- Este and~tmento a que 
allude o bOntado Senador, não"" dou porque 
a mntorla M votada em projecto ordinario, 

O Sr, Senado!' Coelho Rodt•iguus incluiu 
a mataria da lndicaçiio em um projecto ; 
este projecto foi submottido ó. votos e o Se
natlo rejeitoa os artigos referontes ó. dou
trina consagrada na indicação a que alludiu 
o honrado Senador pela Parnhyba. 

descmpeohndo nos ta Ctl!ll, compete presidir. 
às sessões e prestdit• os trabalhos que, além 
de legislativos na parto das fttnc'cõos Jlroprlas 
do Senado, completam-se com todo o expe
diente ela Casa. 

O Su, ALMEIIlA BARRETO- Logo, o Presl· 
dente foi além do que diz a Constituição. 

0 Su. PRESID~N1'E-Peço a attençiÍO do Sr. 
Senador· Almeida Barreto. Comprehendo o 
Senndo perfeitamente e1ue presidir esta Casa, 
não ó J•rosidlr oxcluslvomonto os sous trabll
lhos, por~ue ha relnçõos que so ligam aos 
trabalhos da. Secrctat•ia. 

A Mesa compõe-se do um Pl'esidcnte e qtta.· 
tro Scct·otarios. 

Quando o Presidente os!li impedido, o Vice
Presldente asgumo as suas funcçües. 

Pelo Regimento o Presidente do Senado niio 
ac póele limitar a presidir no• trabalhos da 
Casa d urnnte as sessões, e portanto nilo fica 
só obrigado aos deveres que o Sr, Senador· 
Almeida Barreto quer, · 

0 SR, ALMEID.\ BARRETO- Que eu quero 
não, ó a Constituição. 

O SR. PRESIDENTE - O Presidenta do Se
nado tem oumprldo as disposições do Regi
mento. 

S. Ex. não tem razão refet•lnelo-se ils l'O· 
uniões dn Mesa nocomeço,lestennno, dizendo 
quo S. I>x. devia ser preferido, porque na 
ordem ela collocacão estava em prlmolro lo· 
gar antes do que seu colloga. 

Nilo ó exacto. 

Esta foi a razão pela qual a indicrtçüo ficou 
projudicoda, mesmo porque disposição ex
pressa do Regimento deelam que qualquer 
indicação I)Ue não for voltlda em uma soseilo 
n~o potlera ser discutida e votada na se;são 
seguinte sem que seja renovada, O St•. Almeilla Barreto obteve tlous votos 

o sa. AI.~IEIDA BARRETo-Conheço porfel· e oSt•. Alvaro Machado dous votos. 
lamente o artigo do Regimento quo diz isto. O SR. ALMKIDA BARRETo-E o que diz oRo-

_0 SR. PRESIDK~TE-A indicação a ~ue allu· glmcnto! Que o mais antigo tem o direito. 
diu o Sr, Sanador A I moida Barreto foi otfe· O S!l. PnESIPEN1'S-0 art. 11 do Regimento, 
reclda em período adeantado da sessiio. rererlndo-so Íl eleição do Vlce·Presidsnte e 

S B N- b do l"e2'Sccrctnrlosdlz: (/Bt: 
O 11. ALMEIDA ARREI'O- ao, sen or; «Si nenhum dos votatlos obtiver maioria 

foi apresentada em II ele julho de 1896 e a absoluta, proceder-so-ha a 2' escrutínio entre. 
sessão acabou em dezembro. os dous mais votados. 

O Sn. Pn&SIDENTB-0 Sr. Senador Coelho SI houver mais de dous com Igual numero 
Ro~rigues incluiu esta ma teria em projecto de votos, concorrerilo a 2• esm•utinio os deus 
e o Senado pronunciou-se acerca doassumpto, mais velhos; e si ainda se dor empato, consi· 
rejeitando-a, · · dot•aNa-ha eleito o mais velho .• 

Foi este o motivo pelo qual, a Mcs~. não O nobre Senador vli que a elisposiçilo se rc· 
ten~o da•lo parecer porque a mataria ostavtL fere (l eleição elo I' e 2" Secretarias. 
prejudicada naquello nono, e nuo tendo sido N1tda diz sobro ~upplonte>. 
do novo apresentada a indlcnr;ilo, nunca mal• O Sr. Director da Secretnria convidou o 
discutiu o nssnmp1o. Sr. Almohi!L llnrrotoparaaprlmoira rounino 

O nrt. 13 do Regimento diz que: « An Pt•e· que se effcctuou o o St•, Alvnro Mncbndo 
sldento do Senado, qm pel~ Cousl.itulr,iio ó o para a s<·~un~u. 
V ice-Presidente da ltepubllcn. compete, como . . ,_ . . 
regulador dos traballto8 e fiscal dn hra "''- O SJt, ,AL'~"1 "·~ ll.\HI<Inu- liuo tmh11 <1:-
dem, além ele outt•as nttr\bUie;õt•s confertdns roi to pata f11zer Isto, , 
no ttegimcnto», o quo se segumn o quo silo 1 O Stt, PnES!IJI!NTE-Foi a tu um 11ctodo de· 
aq uellns que o Presiclcnto do Sonndo tem fcreucia pnt'lt com ambos. 

r 
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O Sn. AtMi:roA BAtttmJ·o-V. Ex. não vro

cedcm como devin., dovin cumpril' o Rogl· 
monto. 

O Su. Pnm;toiCNTE-Qunnto a censul'a que o 
Sr. Senador fnz com relação num funccionn.rlo 
da Biblilotheea Nlleional tenho 11 tlizer que 
quando a Mesa. oncarrogou osso empregntlo tlo 
ser\•ic;o l'oi porqno ,inlg-on o serviço de con· 
tl!lnça e, entent1ou i(Ue pnl'n. ilefiemponhnl·o 
orn mais conveniente rlu quo qualquer outro 
um lunccionarlo da llibliotltoea Nacional, 
prn.~ico no nssumpto, do rJUO dtm PI'OVtlS e 
que todos os Srs. Senadores conhecem, nll 
confec~~ilo de um cn.to.lo{!o que foi distri
buitlo nesta. Cnsn.. {:\)miado~.) 

A Mesa do Sennrlo rertuisitou do St•. Mi
nistro do lntorior ent1io o Sr. Oonçolvos 
Ferreira, a vinda do um empregado da Bi· 
ullotlwco Nacional para fJZOr Pste tra· 
balbo. 

O empregado oncnr•regado deste trabolho l1a 
pouco tempo conseguiu concluir o catalogo 
alphabetieo, cousa que nü.o existia absolu· 
tamonte. 

O Presldonto rio Senado entendeu, para 
maiDl' regularidade tlo serviço, que i\eviu. 
proceder assim, contlando oste trabalho a um 
empr•egado "'' Bibliotbeea Naeiorml. 

O St•. Senador pela Paruhyba referiu-se 
nos segundos olllciaos .•• 
os~. AL>li~IDA B~RRETO - Aos segundos 

olll01ao;? Jnl101 r•efermdo-me a tortos. 
0 Srt. PRESIDE~1'1;- Bom, D todos OS Otfi· 

ciaes. Estes otiicines existem nn. Sect•etaria 
nomen!fos poJo Sí!nnflo. O pl'ocestro da nomca.· 
çüo ó regimontal: a Mes• Jilr. as suas indica· 
çõos e 1\s submetto ao voto do Souarlo quo as 
approva .. 

Estas crcaçücs Ibrom lbltos quando o Sr. 
Dr. Ubalrllno do Amaral presidia o Senado· 
e todas ns .r:!omen(;ües fot•nm npprovadns e1d 
outm occasmo. 

O Jll'ocerlimcnto ria Mesa foi oste r1ue teoho 
('lxposto ao Senado. 

A inrl ícn.r:ü.o q uc acaba d.~ ser apresentada 
untes do ser submottiil:1 ti apreciação do Se~ 
nado, vao à Commissiio de Policia para dar 
parecer. 

EJte parecer ri obl•igatorio; ó rlisposiçüo 
regimental. Todas as reformas do Regimento 
silo submettidas tl. votoç[o, depois de intcr· 
posto o p11recer da Mesa ou commlssão de 
Polici:c. 

E'" lll'lica~iio npolnda c remeLtida ''Com· 
missão do Polich•. 

O l!!it•. Almeidn Dnr••eto (para 
uma t!:Cplicaçno pes:iOCJt) -Sr. Presidento,acabn. 

() s~. PitES\ DENTE-A Me;~ tem dodni' OX· ·v. Ex. do dizer ao Senado rtue a Mesa tlzera 
plJCacues do seu pro:crl1rnento o o fará cn.· nomeacüos do emJ'rcg:Hlos para o Senado, a. 
balmento. pe~ldo meu. DeelRI'O·O o. V. Ex., nunca pedi 

O l'uncolon•rio que f<~zia este trabalho mo· para ser nomeada peswa alguma para qual· 
roclo. uma remunernr;ão; e a Mesa do Seuado quer emprego nesta Caso.. 

O S1•, AurEJD.l llARRETo-Não podia fa· 
zol-o. 

entendendo que não podia destaror uma O que houve foi o seguinte: a Mesa tinha 
somma.... rle nomeai' dois ou troa empregados (con-

tinuas ou serventes), e por occnsiii.o dessas 
la~ c~1~· Ar.~tEIDA BARRETo- Ganhando nomoaçües o meu illustre amigo o Sr. João 

Neiva, cntiio Secreülrlo, me perguntou :;i eu 
os conheclnT isto se deu ·ba. annos posslulos, 
estando na presidencla do Senado o Sr. Dt•.J. 
Pedro. 

O Srt. PrtES!IJ&NTE ... -dou a esto fone· 
ciona.rio, corno uma. recompensa lL ser· 
viços extJ'aOI·dinorlos r1uo prestou n!L Bi· 
bliotbeca do Sonarlo, um lognJ• III> re· 
visüo dos debates, o quo daria a outro rlual
queJ', sem aug-rnelltn.r a dospeza. o som nen· 
humo vortm•baçiio das funoçües quo csto em
Jlregado tinha rio rlescmponhnr na Seere· 
ttLrill. 

Foi este o procedimento dn õfcsa do Senado, 
depois rio hnvol' reduzido ns despezns com o 
serviço d11 redacção e rovisiio dos debato• em 
um conto do reis mensalmente, supprimindo 
dt'lus lo~ aros rcft!rrntes no me~ mo sorviço, 

Assim procedendo n. Mo~B reconlwt:ou o:; 
bons sorvlQOl dC.,!lfl !unc~innnrlt\ no dcs('m· 
penha d" comml,ilo n cllo conllndn dn 
bibfiotheenrio intoJ•Ino, porque o t•rgulnmonto 

... da. hibllotllocn o n. sua Ol'g-nnhnçiio riollnitiva 
ainda niio tol'ern submottidos no voto doSo· 
nodo. 

Ora, mo parece que informal' niío ó pedir. 
O quo não resta a monol' rluvida é ~ue a 
Mesa o o Sr. director da Secretaria não o•tilo 
1lcscontcntcs com esses empregados ; tendo 
OU, portou to, <J,ldO Uma bú~ informação souro 
ossns nomeações. Supronho quo cllos não 
teom n1uda tlosmorecido da couflonça dos 
sons cilol'os no desempenho rlo suas funoçüos. 

E' p1•eciso, pois, ftcnr bem nccentun.tlO IJUO 
uiio pedi pnJ'a pessoa. nenhuma sot' cmprc· 
ga1lo nn Senado, como V. Ex. nfllJ'JUOU. 

'l'nmb~m. SI', PrcslllOIItll, nno tJcou Lom li· 
ctuldo o cnso n quo mo t•rl'orl, desse e'mpro· 
go.do quo (OXCJ'co as funcçiJes do revisor doe 
tlollllte~. mus 1(110 nno Ihz trabalhos de re· 
v1~ito, towio uma. gt•o.t\lknçüo du ·100:) men· 
s:ws, mais uiull1L uma outra do JOOS quu foi 
a1·bitrnrla pda M~'" n up1 outro omprogndo . 
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oncarrog•do da Biullothoca, porém não n 
percebe. 

O que V. J~x. disse n. esse respeito não me 
convenceu o pol' i~so fn.ço o. deelnrnçii.o, bem 
como a do que niio 110di para ninguom ter· 
empregos no Senado. 

Desculpo, V. Ex., contra.rin.l·o cm suas ex
plicações, por julgai-as !nflwdndns. 

o 81•. P•·oMidentc- O Sr. Senador 
insiste nas observações que fez ; e lias, po· 
róm, ainda nüo tem (.·abimcnto. E~se:J togares 
de revisoJ•es o do I'e<!actoo·os ''"debates !bmm 
creados ho. tres annos, mn vil'twlc do succes
sivns reclamnçücR da Casa, por~uo o Sono do 
nccueava o sorviço do redacçiio dos debntes, 
constantemente, pelns suas it•regularidades. 
Foi preciso moditlcnl-o. O serv:ço dn. radncçfio 
dos ,debates ostava ligado ao da stouo
graphia. 

Foi destacado •em augmcnto consiclorave! 
de dospeza, tendo·~• reclnroado para a ste· 
nographia apenas um nccf•escilno. 

Mas foi então re!oJ•mado o soJ•viço, crenn· 
do-se os Jogares de re~lactores de rlebntos se· 
parados do serviço ria stenogrnphia e os do 
revisores do provas na Imprensa Nacional, 

0 SR. ALMEIDA BARRETO -E concordei 
com isto e lembro· mo q uc V. Ex. promottia 
quo todos os mczes !criamos o volume cor
rosp.omlcnto dos Annacs do Senado ; o que 
não tem se feito; o osAnnacs de IB!JS não ti· 
veram indico. 

O SR. PRE5IDKNTE - O indico ost:\ se im
primindo; este trabalho niío foi Jeito na 
occasião porque ndoocou o ro•h•ctor dos do· 
bates que do!!e so tinha onc.>rrogado. Mas se 
estll. concluindo o trniJnlhu de imp•·essão desse 
indico collectivo, de todo o nono, dos diversos 
mczes de sesoão. 

Os lagares de rovls'ores er.>m quatro, dous 
revisores e dous auxi!!OJ'cs; os re !actores 
<los debates oram cinco. 

A Mesa roduziu a trcs o numoro do ro· 
visores e o. quatt•o o cio rcd!tctoros. 

Foi isto que fez a Mesa; diminuiu os dos· 
pezas anteriores. 
. S. Ex. como qno accedcu, niio protestou 
contra isso o vem agora comlm.ter o neto dn. 
Mesa que consietiu slmplesmonto em da!' um 
lagar vago ao !'unccionario quo· dosempo· 
nhava o oucal'go do bib!lothocurio interino, 
quo estava. catnlognnllo o organbmndo u 
b< b!iotllcca elo Senado, do ncco•·do com ns 
instJ•ucções qno n McsiL lhe havia dado. 

Não houve !L miníma irl'egulul•idiL•lo no 
procedimento dn. ~fcsrt, n\in e~tevo st.~mpro 
dentro do sUtlS a.ttriLuiçõHs, nn voto seu, nu 
direito sou, do nomear empregado do sua 
confiança, como silo os <lo pr.ssoa! contrn.ctado 
pam o serviço dos debates, o que, t>or dispo-

siçiio expressa do Regimento, ó de exclusiva 
attrihulçii.o na Mc!a e nilo está sujeito a 
fiscnl!suçilo e a CJ'itlca alguma, enlvo quando 
so dôm reclamações, n. respeito das quncs n. 
Mosa tenha <lo providenciar para que el!as 
sejam atten•lidas. 

N1io Jm. consea-uintemonte motivo paro. as 
t•cclamações foi Las pelo honrado Senador. 

O Sn. AummA BARI<ETO -Isto é no en· 
tender do V. E.<. o o quo digo é quo não 
podemos continuar assim. 

ORDI~M DO DIA 

Votação om 2' discuesiio do projecto do 
Senado, n. 28, de 1805, n.utorizando o Governo 
a mond~r constJ•uir dous pbarocs na costa do 
Rio Gr•nnde do Norte. 

Posto a votos é regeitado o art. I'. 
Ficam prejudicados os outros artigos. 

O Sr. PrcMidente- Segue-se na 
ordem do •lia traiJ<Llhos do commlssücs. 

Convido o• Srs. Senadores a se occuparem 
com os trabalhos rle suas commissões. 

Vou lovant:Lr a sessão, designando para 
ordem do dia da sessão seguinte : 

3" d!scussiio da proposição da Camara dos 
'Deputado;, n. 9, de 189~, fixando a força 
naval para o exerclc!o rlo 1899. 

2" discussiio da proposiciio da Cllmara dos 
Deputados, n. 74, do 1800, autorlznnrlo o 
Governo a arlqu!rh.•, por preçJ não exce•lonte 
do cu;to, miJ:!iante accoJ•do o por jogo de 
contos com o Banco da Republica, a Estrada 
de For•·o Mclhorameutos do Brazil; 

Discns;ilo unicn do octo do Sr. Vice·Presi· 
•lento dn Ropuillica, li resolução do Congresso 
Nuciouai, reetnbetocendo o favor •lo que 
gosavn. o. BraJit Great Snutltern Rl.tiltDay 
Compatl!J, constante do. cln.usuln. I~ § 4·• do 
decJ•eto n. 8 .3i2, de 19 lle novomuro do 1801. 

Levnnta·so a sossão a I 1/2 hora da taJ•de. 

421 SI~SSÃO El! 4 DI! AGOSTO DE 1808 

Pre.'lirlencia dos Srs, llftmoel Victorino, 1. 
Calumla c Joaquim.Sarmeuto (L(I e 2'1 .~·ccre
tafios). 

A mo ln hom llopois llo moio-•1 in, nbre·se 
n scsslo n. qur. concorrem os Sr.s. Seno.tlores 
Mnnool do Queiroz, J. t1atunda, Joaquim 
Sarmento, <Jenerosol'onoo, Jonathas Pedrosa, 
Francioco Machado, ~lanool Barata, LaUJ'o 
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Sodró, Justo Chormont, Bened!cto Leito, 
Gomos rlo Castro, Bolfort Violm, Nogueirn 
Parnnagu~. Cruz, Bozerrll Fontonello, 
Pedro Velho, .Tosó Bernnr<ln,Alvaro Machado, 
Abdon ~lillnoz, Almeida Barreto, Gon~nlves 
Ferroirn, JO!Iquim Pernambuco, B. de 
Mendonça Sobt•inho, Leite o Oiticica, Rosa 
.Tunlot•, Soverino Vioira, Vlrgilio Damazio, 
Ciclo Nunes, Domingo' Vicente, Porciuncula, 
Thomaz Delfina, E. Wandcnl<ali,, &odt•iguea 
Alves, P11uln Souza, Mor•es Barros, 
Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Sonzo, A . 
Azore1lo, Aquilino do Amat•al, Vlconte 
Machado •. Toaquim Lacerda, Gust:wo Richard, 
Raullno Horn, Julio Frota e Ramiro Bllrcol· 
los (45). 

E' lida, posta cm dlscussiio e som 1lobato 
approvada a acta da sessíio anterior. 

Del:rnm de compnrccer, com causa eartlci· 
pada, os Srs. Henrique Coutinho, Joao Cor· 
âelro, A/mino Alfonso, Rosa e Silva, Rego 
Mello, Coelho e Campos, Leandro Maciel, 
Ruy Barbosa., Q. Bocn.yuva; Gonçalves 
Chaves, Caiado, Alberto Gonçalves, Esteves 
Junior, e Pinheiro Machado (14); e sem ella 
os Srs. Piras Ferreira, Lopes Troviio o Feli· 
clono Penna (3). 

O Sr. 1' l!ilem•etnrlo declara que 
niio ha expediente. 

O !ilr. ~~' !ilecretnrlo declara que 
níio ba pareceres, 

O Sr. Dnmlro Dnreello• -
Sr. presidente,os Inças do amizade que ligam 
o Bl'ILZil ao povo allemíio,desde a sua inde
pendenoia e os sympathins mutuas que man· 
tom principalmentA, o sul do Brazíl com 
aquolle povo, quo lhe tom enviado uma bon· 
roda o laboriosa colonisação ; as provas do 
,ympathia o acatamento quo o governo alio· 
milo tem sempre prestado ao governo brazi· 
loh•o, mórmonte depois da proclamação ela 
Republica, fazem com que eu venha propôr 
ao Senado que se insira na acta da sessão de 
hoje um voto de poznr e quo ello seja on· 
vindo telegrapltlcamento pela sua mosa a 
mesa do llcichstag allomilo, pelo motivo 1la 
morte do gra.n1lc politico, quo mn.t'COU uma. 
das maiores individualidades deste seculo, o 
princlpe do Bismarok. 

Peço a V. Ex. para sujeitar 1\ consieloraçiio 
da Casa o mou requer! monto. · 

O !ilt•. I~rcoddNite-0 Sr. Senadot• 
Ramiro BILrcollos rcquor que so insira na 
nct11 da scs!lio ,lo hoje, um vot~ ele pozar pelo 
lb.llocimento do pt•!ncipe do Bismarck e bom 
IIBSim quo a Mos" do San~do,pelo tolegrapho, 

SonaUI) v. II 

communi~uo esse voto iL Mesa do Raicltstag 
a!lemilo, Vou submcttol·o ó. votar;iio. 

Posto a votos é unanimemente approvado 
o requerimento. 

O Sr. B. de 1\lendon\'n !Sn
bt•lnho-Sr, Presidente, tendo tomaria 
commigo mesmo o compromisso de trazer ao 
conhccimonto rlo Senado todos os actos de 
violencia, e tle at•bitrariedades praticadas 
pela policia desta capital, que tom por cbefo 
poderoso o Sr. Dr. Edwigos de Queiroz 
e por auxiliares secretos a flua flôr da capo
oiragem tlesta cn.pito.I, venho ninda hoje re· 
gistrar um factd gravo '!UO acaba de se dar 
nesta cidaelo. 

O Senado ji\ dove saber pela leitura dos 
jot•nacs vespertinos de bontcm e matutinos 
de hoje,que o facto a que quero relerir·ma é a 
prisíio elo um cidadilo illustre, o sr. JJartbo· 
lomeu de Souza e Silva, ox·delegado da 4" 
circumscripçilo desta capital e gerente de um 
do~ mn.is importn.ntes orgãos de publicidade 
desta cidade, que ultimamente tem tomado a 
peito elefender as nossas:Jiberdades publicas. 

Niio me proponho, Sr. Presidente, neste 
momento a relatar o facto, que !o! publicado 
como disse, em torlos os jornaes deota capi
tal, tendo o Sena<lo conhecimento dos vexa· 
mes porque paSllou bontem o illustre cida· 
dão Sr. Bartho!omeu de Souza, que foi ato 
privado de receber alimentos e posto incom
municavel. 

O Sr. A. AzEREoo-Es~ no programm11 
da policia • 

O SR, v. MAcu.-oo-Um verdllllelro estado 
tle sitio. 

I) Sr.. OITIOICA-Peior ; o sitio ela fome, 
O SR. A. ,\zEREoo-Fomo tambem houve 

durante o ultimo estado de sitio. 
0 SR. V. MACHADo-E' para que se acOS• 

tumem a todas as torturas. 
O SR. B. DE M~:<DONÇA SotmiNIIO- Níio 

mo p1·oponho tiio psuco a comrnentnr esse 
facto, apresentando um requerimento de ln· 
formações ao Senndo, pot·quo, ainda mesmo 
quo ollo ni!o seja aqui garroteado, como tem 
sido tantos outros, niio merecerln do actunl 
Governo a consldoraçiio a quo tem dh•eito 
todo" requerimento votado nestn Cas:• pela 
mnim•ia e pel~ minoria. Disto jli.deu provas 
incoccu:ms o Govemo, recebendo, hn. !lOUcos 
elins, um roquol'imonto npresontado aqui 
pelo St•, Senadot• por Mntto Grosso e substi· 
tutivo ele um outro mou, ueerca do graves 
successo, praticados nn Escola Polyteobnlca 
desta Cnpital, o deixando de remotter 1>tà hoje 
ns infortuuçúos que i>OI' osso melo lhe foram 
podidas., ..... 
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O Sn.. A. AzEREno- Requerimento que 
teve a quas1 unanimidade tlo Senado. 

o S!t. B. ])11 ME)!OONÇ~ ~O!lRINIIO- o' o 

mandando-as publicn.r boje no Dia rio Official, 
antes de remettel-us, como oro. do :lOU dever, 
ao Senarlo. 

Sr. PI·osidontc, que Cl'iille tcra commettido 
o S1•. Bartbolomeu <le Souz:c ! 

O Sn. VICENTE ldACuAno- Agom mesmo 
chega a noticia d<1 novo attent~do contre um 
reportar da 7',.ibuna na Piodade; espanca
mento e talvez assassinato. 

O Sit. B, DE 1!&NDO)!Ç~ SonmNIIo- Muita 
raziio tem o nobre Senador pela Capital Fe
derai, o S1•. Wandcnkoik, cm dizer que o 
Sr. Edwiges do Queiroz estil todos os dias 
promettondo novos e' maiores attentados. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE~ Pois ainda é 
chefe de policia o Sr. Dr. Edwiges do Queiroz! 

O Sn.. B. DIO MENDONÇA. Sonn.I)!Uo-Peço no 
nobre Senador que faça osta pergunta ao 
nobi'o Senador pela Parahyba, que anda bom 
Informado a este respeito. 

O Sn.. AL>!E!DA. BA.RRETO dil um aparte. 
0 Sn.. B, DE MENDO)!~A. SOBIUNII0-0 nobre 

Senador niio tem raziio de molestar-se; S. Ex. 
é amigo do Governo, nnd~ bem infoi·matlo de 
todos os assumptos ollicines, das nomeações o 
demissões feitas diariamente. e portanto, nin
guem mais competente <lo que S. Ex. para 
da!' toda e qualquer informução ao Sen•do. 

Mns, Sr. Presidente, continuan<lo, per· 
gunto : qual o crime que commetteu o Sr. 
aar•tholomeu de Souza, gerente da Triúana? 

Isto, porém, niio ao deu, como acaba de 
dizer o nobre Senador por Matto Groe>o, e 
lambem os jornaes de hontcm e do hoje. 

O Sr. Bartholomeu, nponas intlma•lo polo 
agente policial, declarou-lho que so dava. 110r 
intimado, o que compareceria ó delegacia. 

O agente, poróm, não attendeu a sua 
resposta, prendeu·o o levou-o incontinente á 
doiegncla d" policia. 

O quo Ii1 se passou, Sr. Presidente, todos 
sabemos pelas noticias que nos iloram os jor
naes de !Iontom e de boje ; niio se póde com
ll_letter maior vJoloncia do ~ue esta que pra
ticou .o Dr. delegado do. 7u circumscripçiio 
policial. 

Ainda hoJe, o Sr .. Bart!Iolomou ele Souza 
estaria preso na delegacia, soi!I·endo novas 
a.nml'gurus, ai n!lo fo~m a. solicitude rio sous 
amigos, que rosol vomm acompanhai-o na· 
quolle transe, comparecenrlo iL delegacia para 
protestar conlra t~o iniquo prisão. 

O S<t. VIC&NTE MAcnAno-Pal'n. vê•• quem é 
este deleg;cdo, é bastante lor a J'esposta que 
elle deu ao juiz uo; roi tos Ja fazenda. 

0 Sr.. 8. DE MENDO)!Ç,\ SOBRINHo-Na de
le~acin., ondB r.heg-ou o illustro cidadão, nã.o 
foi enc:ontrn.t.lo o dolcgado; apenas se achava 
o escrivão que, trat"mlo mal niio só advoga
dos corno representantes da Nnçi\o que ncom
pan!Inram o preso, declarou-lhes que não 
ho.via ::tbsolutn.mento mandado de prisão, e 
por is.so oü.o lhes da.va contra.-fé i e afinal, 
depois do muita insistencia, o escrivão ou 
dclogndo, niio mo recordo bem, mandou que 
todos S'l l'etira.s~em, c ficasse incommunica.· 
vei c Sr. Bat•tholomeu do Souza. 

O agente policial, oncn1·rogado de inti111al-o 
pat•a comparece!' á Secretn.l•in. do f'olieia, Ainda hoje, n. \"iolencia da prisão conti
não o disse; a))eno.s decl11rou que, si nü.o 0 nunrln., si os amigos do Sr. Bo.rtholomeu de 
seA'uisso incontinente, Ioval-o·hin.. Mns, 0 Souza, não procut•as.sem um advogado quo 
delegado da. 7J circnmscr•ipçilo, 0 sr. Dr. requeresse immedio.tn.mente m•J.em do ltaUaas
Penna.1'orte, encarregou-se de dizer qual ora. corpus uo Sr. Dr. Juiz. dús Feitos da. I?a,enda.. 
o crime que 1m via commettillo ;,declarou que Despachada n petição, o intimado o dele
a prisiio linha sido felt~ pnm obto1• um do· gn•lo pni"IL soltr.r o preso, respondeu ello que 
poimento ~ respeito do ct•ime praticado na o Sr. Bartho!omeu não se nclmn detido, e 
ladeira do Castro. , simconvitlado ap01m• p~ra prestar um dcpoi-

Om, Sr. PreSidente, ó crime esse que não menta acerca. do~ u.contecimentos criminosos 
est~ capitula<lo no Codigo Penal. da li,deir~t do Costro. , 

To<los nós, juristM o leigos, sabemos que o O; advogados do S1·. BartboJomeu, não se 
cidadão tem o dever de r.speitar a intimaçi\o conform~ndc com, a_ dcclara•;ao do delegado 
dn autoridade, p:m1 Ir dor um depoimento da 7'' CI_I'cumscl:Ipt;Ico, aprosen!aram uma 
n respeito do qualquer assumptc ,JUStitlcaçoo em vu·tude da qual O JUiz mandou 

O Sn \ ONIO -A " o N o s Il quo incontinente rosso·l~e apresentado o 
""' J NT Zll>R~D - em~ r. 11r· pa~iento. 

tbolomeu se recu~on lL 1r à delegnc10.. Neste iuterim, 0 delegndo, rocoioso do sm• 
O Su .. B. DI~ ;_rm~uo~çA Sonur~no- Niu· responsu.llili~tll.lo, mo.ntlott enW:o pôr immedin.· 

g-uem púcle rccu~lll'·Bo uo cumpt·imento tlmsc tumento em libordu.de o proso. 
dever i m11.s, do mosmo modo tambom a auto· E nsslm, Sr. Prc~idonto, tet·minou n. pr·isüo 
rhlu.tlo, ,iuiz ou tl(llogn.Uo, só tem o direito do violenta do 81•. linrthnlomeu do Som~o.. 
mandar buscar debaixo do vara nquelie que !!:i• o lhcto, 81•. Prc•idento, quo hontom se 
so ,.recusa a attender a intlmllç!io,da policia. dou nesta Capital, na presonçndas princlpaes 
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autoridades o nttl mesmo rio Sr. Prcsltlentc 
da Republica. 

Scguntlo me constn. díl. leitura. r los ,iornnes, 
eUo roi lovarlo som domara ao conhecimento 
do Sr. Ministro do Interior, A do St'. Presi· 
dente da Republica, mns tnrlo ficou cornn 
dantes i o Sr. Dr. Edwiges de QtH1il'Dí': con
tinún. em sou Io~a.t• o o Sr·. Ponnn.lbrto. e em 
voz de ser censurado, nccossnrio.mooto ser:i 
louvado. 

0 Sn. VICENTE MACHADO-lia de mandar 
praticar novos crimes, como o de ser O')pa.n
cndo o reportcr da 'l'ribww, ua Pierlo.Je. 

Sn. B. DE MI~~D'•Nr;,\ Somu~no- Estes 
actos de violcncia~. sii.o, como todos snbor!JOS. 
contagiosos. 

Hont.em, era o delegado da 711 cil'cllm· 
scripção que commettin. impunemente uma 
arbltl'ariedar~e, prenclcndo um cidndiio illus
tre, gercn·e de um jornal importante, 1lesta 
Capital, hnjo. se;.:-unr\o acaba do inform::n•. 
nie o nobre Senador pelo Pu.mn;i., um outro 
dcJc~nrlo que commctte igu:~l despotismo, 
não pronclcnclo, mns fnzewlo mais, mnnrfu.ndo 
ospa.ncn.r um reportar do mer'!mnjornal? 

Como so explica, Sl'. Presidente, tlHlo istot
Porq uo n. pollci:~ purscgue os gerentes e os re· 
portel'S da Tttbtcr.a? 

Sorão ollos criminosos'? N;1o absolub\monte, 
o proprio sr. rleieg:vlo ria 7·• circumscripçfío 
declara que o Sr. Ba!'l.holomcu nüo comuwt· 
teu crimn algum; roi apouas canvidatlo pura 
dar um depoimento. 

Oro, si css~ cidadão não commottou crime 
algum, como diz o deleg-culo dcL 7·1 circum· 
scripçüo, qual o motivo ria sun pr•isiio? 

Cortu.mente estiL sendo persegui/lo pm• 
causa dus lnlilr·mnçõos que o!Dciosamen te 
entencteu clevm• dar U. palicitL sob1•c a. caso dn 
ladeira do castro; mas o. policia cm voz rle 
n.gro.docer as informuçütJs snltl'O o cr•irno, tJ'Il tn 
auto~ de persoguit• us testemunhas, enten· 
dondo que ollas commettom um crimn dnndo 
informações rl~quelitt ordem, o mnud:t pron
del-a.. 

!'e' muito bom; do hoje cm rlennle ·todos 
os cidndii.o~ dcstn. Capitltl, tlca.m snhenrlo (]UO, 
commettitlo um ct•irno, a policio. não ti•.1 tn. 
do prender oa ci•iminosos, mas sim nquolles 
que vü.o cJennnciar tJS criminosos •. 

Não ó sómento isto, St•, Presidente, 
porque o SI'. Dr. Pcnnnforte nutnrlou prenrlct• 
o St', JlarUwlomou, todos 0::1 ,iornuos do hnjo 
o dizem; foi ]telas lnformaçtics que ello deu 
iL poli,•in. incluinc.lo como CO·ILUCt.m·os dafJliOl!o 
cr1me prn.ticntlo na lncloim do Cn.stl'O, n mf'ill 
duziu. de _:,[!cretas, npani~wvlo.i dn policia.; 
entra outros,· um Jo . .;J Jliuw, um J/),.;1! do 
&nada, um ... 11-an/w, uma Gil'afit e outros, 

Eis o g1•ando 1!l'imo commottido poi(J 
Sr, Bnt•tholomou tio Sott>.a, gerente da 1'ti· 

ú11na ! Ello lt•ouxc n publico, denunciou ó. 
policia, todos aquclies que teem o dever de 
pugnnr pelo respéito a lo! e pelo tão clocun
ta•lo priucipio tia. n.uctoridude, que estes se· 
crotas, cujos nomes acabo do citar·, süo hojo 
co-n.utores daquello crime monstruoso prati
car lo n<L Jadeim do Cnst.ro. e siio tambem al
~uns os auetores do outro crime commettido 
na. ru:L do Urugua.yana contrn um dos repor
tores do Jo1·nnt do Bm:.il, que .sabiô iUeso 
por ter sitio ospanca<lo cm seu lugat• e por 
engano o Dt•. Nel~on do Vasconcellos. 

:;r. Presidente, níio lt:L mais liberdade al
~umo. entro nús, toclas o~tiio scndosupprimi
tlas : :~nte-hontom ora a libordacle da tl'i
buna, honte·m fui a Ii bordado do. imprensa., e 
hoje continúa a policia. do Sr. Dr. Edwigcs 
de Queiroz, a dosrespeitnt• a mesma imprens:.h 
exigindo que todos aqueiles que fazem della. 
a su:n. nobre profissüo, cnlom-se, ou entomn 
host~nas a todos os <cus despotismos e vio· 
lencins. ·· 

Pois Lem ; fique ro~istrado nos Annacs 
de.sto. Casa mais este acto c!IL policio. ; fique 
ahi r·egi.strndo, pnr,1. gloria dc:;ta s!tuaçüo 
que se constitue com os Srs. Edwigcs ·de 
Quoiruz, Pennafortc o outros; aquelle como 
Chefe de Polici;L e estes como seus delegados r 
Fique ahi' registrado que css~ iiuerdade de 
impronsa de que todos nós goza.va.mos em 
todo:-i os tempos, mesmo nos da mooarcbia, 
jiL não o hoje um Jacto, é apenas uma. theoria 
cst.ampadn. nn. Constituir;ilo e quo não pólle 
sor posta om prutica por aquolies qne enten
dem devei• fazer dn imprensa. umtL nobre 
proftssiio ! 

LIL vrawlo mais este prole!to contra os actos 
de violencla du policia desta CapiltLI, e enten· 
<lendo quu niio podem deixar rle !O!' solirla· 
t•ios commigo torlos aquelles que pugnam 
pol!lfl liberda.des publicas, continuarei no pro· 
poslto de verberar to! los estes abusos,trazen~ 
úo-o.s arJ cnnhecinwnto do Senado, para quo 
não llquem aponaa osta.rnpados na. imprensa, 
que todos os dias clama contra a !tentados 
iguaes. 

Pnssm•ei agma, St•. Presidente, jó. que me 
Hc\w na. tribuna, a occupnr-mo ainda com o 
ct•lebro l'elatorio do St•. Dr. ~··delegado o.uxi
linr dcsttL Capitn.l acerca do:~ lnm~nta.veis sue· 
co;sos do dia 9, na Escola. Polytechaica. 

Sr. Presidente, e"o roiatorio o um eumulo 
de litl~irlades, um ncm·vo de mentiras, ó·o ca· 
ractcl'illtico diL dCi:~J'ILçntez com que costumam 
JH'oco(ler ns nuctoridtulcs polidae.'i rln situnçiio. 
Et~s~~ nmouton.do lle fnbidados, quo encontra
mos no rolnt.orio 1lo Sr. ~" !ll'legrulo auxiliar 
do:lttt Capit:d, vn.i cabit• nos peduços do potlre, 
vai couflrmn.t• n~ nos·ms tLfJpl'ohent~Ues ares· 
poito de torlo~ os inqueJ•itos policlncs quo 
tivorern tio ser foi tos daqui por· diante! 
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Outro dia vimos um inr;~o!•ito policial, J•elatorio que veJo publicado em diarios·desttL 

acompanhado de nm rr,latorio, sm• conde- manl>íl. 
mnado pelas justiças ~Citas do pal?.,o pelo Poder . 
LBgislativo; bo,jo vemos um outro, quo astri Palo contrario, . vah-me da, fraqueza de · 
estampado no lJiario O{flcial de hontem e que mm_ha memoria p.tra excusa.I·me a ropi'O· 
o Governo ainda não teve coragem do 'man- duzn·, sequer, por alto, o ouv2ra do !Jirector 
dar ás duas Casas ,do con~rosao, porém, que - C~J• narrativa, aliás, ou nuo havia com· 
estou corto ha do ser condomnadocomo 0 PI'i· mumcado a nenhum oxtranho ~bsolutn
moiro, porque contam 118 mesmas falsidades, me~te- fl que fóm. n~ substancw, po.uco 
as mesmas intamias quo se encontram na- "'"" ou menos, o que se ha na parte poliCial. 
quelle outro! Foram rlgorosamanto estas as exjlressoes 

O Sr. 2" delegado auxiliar da Capital on- de que me sorvi o se achiio escriptas em meu 
carregou-se ora do desmentir o dologarlo da <lej>oimento. 
411 circumscripçiio, oro. de apoiai-o, suston ... 
tando ou corroborando tudo quanto aquelle Adolpho de Barros. 
delegado disso em seu anterior relataria. Agosto, 2. 
·<·No actual relatorlo o dolegado começa af. 
firmando que o ·Sr. Adolpho de Barros lhe Depois dest4 dcclaraçüo do Sr. Dr. Adolpho 
dissera que o est~ no rolatorio do delegado da do Barros, o quo tlca sendo este relatorio re-
4• clrcunscripçiio é a expressüo da verrlade e mctti<lo pelo delegado au:a:illar ao Sr. Chefe 
que e!le tinha ouvido tudo isso do director de Policia 1 
da Esoola Polytcchnlca. . E niio é somente isto. Em diversos pontos 

Parcela, a quem leu nnte-hontem este re- rl? relat~rio encontramos falsidades iguaes, 
Jatorlo, que realmente o Sr. DI'. Adolpho de smilo ma•ores • 
Barros tinha feito esStt deolarnçüo ao delegado• O delegado aill>•ma que, apenas foi cr.llo· 
mas hontcm, com sorpreza Ii no Jornal d~ cado o tal ~oneco ou calunga nos arames 
Commorcio um a pedido do mesmo' Sr. Dr. que atrave•sam a Escola Polytechnica pe
Adolpho de Barros desmentindo cathegorlca- dlra ao director da escola para fazel-oretirai' e 
mente semelhante afllrmaçiio do delegado! oonter os alumnos, afim de que niio conti-

E' tiio importante a declaração do Sr. Dr. auassem a ,dar as assoadas que tiveram 
Adolpho de Barros contra esse reiatorio, que lagar no largo de S. Francisco de Paula. 
niio me posso furtar ao desejo de Ui-la no Se· O director contesta ls~o no seu primeiro 
nado, para que todos os Srs, Senadores desde oillclo ao Ministro do Interior· 
.i~ fiquem sabendo qne este inquerlto, estas Elle declara. que na ocoasliio em que o Sr. 
provas, que o Governo ha 2B dias está thrgi- delegado da 4" circumscrlpçiio entrou na Ea· 
cando p~ra nos remetter como informações cola Polytechnlca o calunya ou o boneco niio 

·acerca dos .factos occorridos na Escola Poly· estava ainda pendurado, que· essa autoqlda<fo 
toclmlca, não siio a expressão tla verdade, c alh entrou, apenas, para pedir·lhe que niio 
sim mais uma falsidade do que elle vai se consentisse nas vaias e assuadas, que esta· 
servir para ludibriar o Senado o a Camara v~m s~ndo dada.• pelos alumnos no l•rgo do 
dos Deputados. S. Francisco de Paula, e que depois da conte-

. Veja o Senado o que disse hontom o Sr. Dr, rencia que com elle teve snhiu sem dizer 
Adolpho de B11rros, uma das testemunhas in· mais nada. . 
quor1das no celebre lnquerlto policial a re· Por onde sahlu o director da. escola 1 o de
speito dos suooossos !la Escola Polytecbnlca, e legado em seu amolo declara que niío sabe. 
se convencera de quo o relatorio, não só nesta O proprlo dele~ado, amedrontado, a coo
parte, como em todas as outras, ó um amon· sel4o do porteiro do estabelecimento, pro-
toado de J'.lsidados o de inverdades, curou a p!Lrta do fundo, mas esta nilo lho tol 

Eis a declaração: absolutamente indicada p_elo tlirector. 
O relatorto commette amda mais uma Iili· 

sldade que todos nós estamos habllltudos a 
IÍECTII<'IOAÇÃO INDISI'~NBAVEL descobrir; , 

O lielegado dcolara que depois da contoron-
E' inexacto que no tlopolmento qno, com ela que teve com o dJrootor da escola niio 

g1·ande sorpreza miniia, fui convidado a sahiu nem pela fronte nem pelos J'undos, mas 
prestar na Policia, acerca das occurenclas tia por uma das partas iatcraes, 
Escola Polytochnlca, eu declarasse <que 0 OI'a, pergunto nos Srs. Sonado!•es e a todos 
Director teve aviso prúvio do facto e que isso aquelles q_ne conhecem o ediftclo da Escola 
me conlcssou, n11rmn~o o que se passara, Polytechmca •I existo nesse ~dlftclo alguma 
nos moamos termos cm que 0 fez 0 Delegado po••ta ltLtoi·al 'I Absolutamente niío. 
da 4• Circumscrlpçüo na parto enviada ao O Sa. V10~:NT~ MAOI!Aoo-Talvez snltasso 
Chefo do Policia », conforme so o:a:prime o polM jonellos • 
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0 Sa, 8. DE MENDONÇA SODRINllO - Tanto 
do l•do dlrelto como do lado esquerdo niio 
existe nenhuma porta naquelle estabeloci
monto ; !to apenas duas portas uma na Jrente 
o outra nos fundos. 

O delogn·lo, portanto, si não sabiu poln 
porta da frente ou dos fundos certamente 
fugiu saltando por uma das janellns laternes 
que são as unicos aberturas que existem em 
ambos os Indo; rln Escola Polytechnlca. 

Mais outra falsidade do inquerlto: 
O delegado diz que conferenciou com o di· 

recto r em seu gabmeto. 
E' uma inverdade. O deloga•lo niio con

lCrenciou no gabinete, mas sim na sala da 
congregação. 

Mais outra falsidade ainda: O delegndo diz 
que os e•tu•lantes do lado de dentro do erli
ffclo jogaram cartas de bichas o morlnguos 
sobro a força policial. 

Não li exacto. Qu:tl~uer pessoa que fôr ,·, 
E!cola Po!ytcchnica, e percorrer todo nquelle 
estabelecimento, não só as salas que estão 
sempre franqueadas ao publico, como tnm· 
bem as diversas snlns em que runccionnm ns 
aulas, ba de ver que Jó. niio existe mOJ•ingue 
algum, existem apenas grandes jarras, 
grandes depositas do agua. 

Outra falsidade ainda do •ielegado: 
Dlz S. S. que as testemunhas não podernrn 

reconhecer o. calibro dne balas, que se ncbnm 
gravadne nus portas e janellas dtL Escola Po· 
Jytecbnioa; nem a qualidade dos instrumentos 
cortantes com que foram golpetLdas as portas 
e pared68 daquelt" escola. 

Qualquer dos nobt•es Senadores si qulzor 
ter o trabalho que outivo, pódorti Ir aquella 
Escola, percorrer não só o saguão como a porta 
por onde a policia a cavnlio entrou ató o in
terior da Escola, e ha de ver que todos os 
golpes que existem nas portadas, portas e 
paredes dnqueUe cst&belecimento são de 
sabres de corto tamanho, e nilo de simples 
fncne; e lambem ha de verificar que as balas 
que estão gravnd118 nas paredes e portas do 
edlfloio n[o são do revol vot• commum, de ne· 
nbumSrnitb &Wcsson,nem de outro qualquer 
fabricante, mas de Nagnnt, revolver que não 
se acha á venda, e quo apenas ó usado poJa 
policia. 

Ora, Sr. Presidente, '' vista deste desmen
tido, que acabo do dar no relntOI•io do do
legado da. 4" oircumsoripção polioilll, ácerca 
doa lamento. veis auccos~os do dio. 9 do mez 
passado, oooorridos ua Escola Polyteohnica, 
desmentido que qualquer dos honrados Se·. 
nadare; llcara tambem habilitado a dar si 
qmzet· ter o trabalho tle percort•et• aquello 
ostabelooimento, a que fica reduzido e,se 
relatorio? 

1 O Governo depois de tel·o mandado pu· 
blicnr no Diario 0/ficial; depois de ter dado 

uma prova publica da pouca oortezia qu~ 
tem par" com os membros do ambas as Casne 
do Con~rcsso, teró. ainda a coragem inaudita 
de enviar-nos o tal reiatorio e o lnquerito 
policiai, que man~ou lubricar para defender 
a sua policia. 'I Será i•to passivei! 

Acredito que o soja, porque tive occasião 
de ver o Governo remetter a llmbns as Casas 
do Congresso não só aquclle monstruoso 
inquerito sobre o nttenlado de 5 de novom· 
bro, como ainda fazer fJUfMltto (schada nesta 
e na outm Cnmnra da concess;io do pedido de 
licença para serem processados um Senador 
e varias Deputados. 

Aqui so disso e repetiu, cncarregn.ncJo-se 
de o fa.1cr, ora o illnstre leade~· da. maioria, 
orn. os amigos do Governo, que jamais a ques
tão do. licença. foi uma. ')WJltiTo (echada. 

Porem, Sr. Presidente palaua tiio auto· 
rizada corno a do illustro leader da maioria 
e daquollos que apoiam o Governo, vem no 
encontro de SS. EExs. em uma oaria do Jor
nal do Commercio, não declarando que era. 
quesllto fechada, mas dizendo. mais ou menos 
isto:- estiveram hontem em palncio com o 
Sr. Presidente dn Republica os Sra. Sena· 
dores Fulano, Sicrano e Beltrano e os Srs. 
Deputados Fulano. Sicrano e Beltrano. Tra
tou-se nesta reunião elo pedido de licença, do 
qual jti. anteriormente se havia tratado. 

Ora, não.so comprehende que, não sendo a 
qucstao fechada, não to.zondo o Governo n.b· 
solutamente ernponbo da passagem da licen
ça nesta o na outra Casa, S. Ex. o Sr. Pro· 
sidonte da Republica se preoccupasse tanto 
com ella, a ponto do não ter outro assumpto 
paro. conversnr com os seus amigos Senadores 
o Deputados sinilo a ootebre qnestiio do. li· 
conca. 

Sr. Presidente, tenho om meu bolso um 
documento que mo ministrou um amigo par· 
ticulnt• do •r. Ministro dos Negocios Inte
riores c da Justiça, que não sei si ó de sua 
secreto.ria ou do outra qualquer parte; em 
todo o caso, é um documento que me forneceu 
um amigo de S. Ex.,quetambemo é meu, 
afim de que mo pudesse bom orientat• sobre 
os factos occorridos na Escola Po{ytechnica, 

Esse amigo pediu-me segredo ; mas, como 
o documento niio tem direcção nem assigno.· 
tura, o, por consequcncin não compromette 
nem a pessoa a quem foi dirigido, nem tlquella 
que o •lirigiu, nem tnmuem o nosso amigo 
commum, meu e do Sr. Ministro do Intorior, 
vou Jõr alguns topicos ao Senado, afim de 
que vti. ajuizando do modo porque o Governo 
está colhendo provas acerca dos aconteci
mentos da Escol• PoiytcchnictL, para trazei-os 
ao conhecimento do Senado o da Camnra. 

O Governo tom empregado todos os meios, 
tom lançado rn[o de todos os estratagemas, 
tem pt•oourado cercar-se de todos os amigou 
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que Jbo possam ser utels nossa occnsiiio; mas 
na.dn. lhe tom sido pos~ivellu't'anjn.r: cndn voz 
o Oovorno comprornotte mnis sua causu., c:túo. 
Vc?. tem provarlo mais que onda inqucrito 

. policial em que J\mccionnm o Sr. Ministro do 
Inte1•ior c o Sr. Dr. Edwi:tes do Qtwii'OZ ó 
m11is um desastre que ellcs cre:tm para o 
Governo. 

E ó pm• isto, Sr. Proshlonto, l]UO to1lm; os 
dias eu ft11.ia. nqui aquolln. perguntn. «Si nintln. 
ern. chefe do policia. o Sr. H:dwíg-es tle Quei· 
raz »; hoje não formulo m:t.'ts esr,n. pel'guntD., 
por·quo entendi que devia sut.lituil-a. por 
uma outra de que já rlei conliecimento no 
Sonndo e quo é: «npoznr do ter cnlildo nesta 
o na outi•n. cnsn. do Congres::lD o celebre pedido 
do licenf'a para sorem processado~ Senadores 
o Deputâdos, ó nocc:;snrio quo con1.inúe nintln. 
como cliefo de policia o Sr. Dr. gdwigcs de 
Queiroz?» . 

s~: Pt•esidente, dioso que in lôro documento 
aprosentatlo por um amigo commnm. meu o 
do Sr. Ministro do Intol'ior; es~a pe.•so;L ninda 
é minha nmig:t, nper.n.r de eRtnrem um pouco 
estremecidas as minhas roln.çüos -rom o 
Sr, Ministro do Jnteriol', e daS. Ex. todos os 
dias mo estar dnnrlo robordosns com p:Ltentes 
de gunr1la. nacional, que vai man1lando iJs 
mãos cheias Já para o meu Estndo. O Estnrlo 
dns Alagoa.s vai ficar ojl'ora todo c01'0tlelisado, 

. e as patentes ele guor~la nacional vão ter lá 
tanto gasto que daqui ha poucu não lm mais 
quem as queim. 

Eu, em vez do flctu• mn.~ondo com S. Ex., 
poço tlest~ tribnn" n S. Ex, que contlnúe n 
coronclisar o Estatlo das Alngoa.s: é um 
grande servico que s. Ex. p1•est, e son nome 
tlcarli. gravo.(lo 'nn. h!l'tot•in. como o do coronc
lisadm··mut' tln Republica do Brnzll. 
. Como disse ao Sonado, o •1ocumento que 

vou lôr não ó do nenhuma ca.J•tomnnte: t'oi
meapresoutado pol' um nmigo commum. meu 
e do Sr. Ministt•o do lnteriot•; mns, como alia 
niio me autorizou a Joitu!'n completa, sup
primh•oi par•to pnm sol' leal com esse meu 
amig-o; tambem niio lerei o fim, pnrn. niio 
doscout•h• todo o segrcrlo: ficara i\ curio,idnde 
arguto. dos meus colle~as o flecifm.r este 
enigma. so oni~mn lm, porque mo pn.roco que 
o nogocio é tão tl'nnspnronte q uo não é preciso 
que eu Joia nom o começo no:u o fim do 
documento quo tenho em miio. 

O documento ó um:t r:ontostnçiio ás con· 
clusões do l'Oiatorio nprosentndu poJo St•, 
2'1 dolegatlo n.uxilin.J• uo St•. MInistro 1lo Interior 
publicado no /Jiario O(ficial<lo 11nto·liontom e 
<li?.: 

«Em l'ospostn no oiTicio ti e V. Ex, tln!.ndo 
do hoje em quo para os devidos, etroitos de· 
clara-me quaes n.s conclusões n. que chegou a 

nuctori<lntlo lncumuidn do inquorito policial 
cumpre·mo dizer: 

I ti QUrl.lltO n, 111 conclus:to quo é ra.lso intei- . 
rnmento que o lle\og-:111o dn .t·• cir·cumsct•ípçiio 
mo prevenisse 1lo que os r.stullnntes. cm 
n.Junt:Lmonto lllicito pretondiu.m cotn n. ex· 
hibiçiio lle um boneco ailusivo exercer um 
neto elo otlio o dospr•ezo contl'a o De·. Chofo do 
Policia.: quo ô igunlrneute falso que n. este 
respeito tivos8o elle solicitml.o e cu pro
mettillo quamrlUOI' provi1leucim1, pm•qmmto 
nenhuma. l'efm•encia mo foi feit.rL pelo drlogn.do 
da -1' cn•cttm>oripçiío sobro o boneco nllu~i vo 
o tiio sómonto pediu-mo provldoncins sobre a 
qocol" do umn pilastm da plntiúnnrla tia casa 
n. 22 do Lnt·:N de S. Francisco de Paula, 
derrubada. pot; um fio tclnphonico que !Õl'a 
arrebentado por· alumnos d11 g,cola. 

A' conf'oroncin. qno tive com o delega.r]o, 
rcaliznd:L JHL Halo. 1la Congrrg.'LÇI1o, apono.s ns
siotirnm o secret:n•io d11 Escoln, o porteiro e 
e lente cntherlratico Dt• .. !não Bnp~stn Ortlz 
Monteiro, quo potloriio nlfirmnr a exactidão 
rio qu,J nRsevoro, em. formal desmentindo lln. 
111 ClODt.'lHSiiO do ÍDCJUOI'ItO,,. 

Estn pe•ln.cinhonqui: <~:Prctondio.m, com a. 
oxhibir,ão de um boneco nllnsivo, exercer um 
neto de otlio c tlesprozo contra o Dr, C boto de 
Policia, t\ do Sr. Ministro do Jntorior, que 
Jbi proournr cm um nrti~o do codigo pe1~nl 
este cri1tH1 11ara imputnl-o aos estudante~ da. 
E;coltt Polyt.ochnicn. Foi S. Ex. quom sug· 
,~:oJ•iu 'isto no 1lclegoa1lo 1la 411 circumscripçiioj 
S. Ex. torn bastnnte pratica destas cousas o 
sabe fazcl·as : todos os tlocumont.os que pns· 
sam poJus míios do S. Ex. passam em 1'1 edi· 
'.~üo, para olle tlal-us em 2·• edição tltl Sr. 
Prcsidnnto da RopuiJiir.a, c dopuis lilzer-so 
umn. 3;• cdicão, ma.is correcta e augmon
t;uln, -partL vjr ao conhecimento do s~nnllo 
e da Cnmnra dos Deputadns. 

Não quero, Sr. Pr•ositlentu, nnnJysnt' desde 
jà ns tli~·ersas re:~postas aos quosltos doce· 
J(lht'd mlntorio do 2" dele,t.:"ado au:xil irtl't por· 
quo não quero intrm'Omper ~ leitura que o.•· 
tau fuzendo o que vou continunr. (ContinUa 
a leitura) : 

(( Quanto U. 2~ conclusão, rtue, conformo o 
quo oxpontli em o!llcio nntcr:m•, doi ns pro· 
VH!encms que cabiam na minha nlçntla e 
a auct.oritlittlo pollctal, som violencins o ar•bi· 
ll'llricdndea, porlat•m tm· promptnmonto l'o
primi,lo o noto õa colloc:u;iio rlo boneco, o 
qunlronlizou so segundo vef'iflq110i i'ostori
ormcuto omquanto commigo conforenoh,vn. o 
ilelogndo d1t 411 circumsol'ipçiio. 

Qunnto á ii" conclusão, quo a força nilo 
AÕ prmotrou no e11i/lcin da l·:~colo., sem ro
CJUi.siç;1o ou consontlmonto meu; mns ainda 
invadiu nulas quo regularmente runcoio- \ 
uavam, dosattont1endo a Jontes no oxorclclo 
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~o seu "!~glsto~io o praticando ontrn.~ violon
cUts que Jn. Iovm n.n conhecimrntn de V. Ex. 

Quanto no trecho final rio rolntm•io <ln. au· 
ctoridade incumbida do in~uorito policial cnm· 
p_re-rno dcclnrm• quo testemunhos prcscn· 
c111es na conferencia havido. com o !lclogado 
do. 411 circumscr•ipçiio foram unicamente as 
que cito i no. contestnçiio ó. primeira. conchtsiio. 
aonrl~ siio evidentemente liLisns nquolhtq cujos 
depmmontos constam dos nntos do inquerito, 
e tanto ó assim que apenas umn,.o conselhoiro 
Adoipl!o de Barros, 6 julgada digna do onu
meraçuo. 

Quanto n esta testemunha quo não pro· 
seno i ou o. conferencia., mns declara ter ou vil lo 
<lo mim no proprio dia ü do julho a narração 
110 que se passara no~ mesmos termos em 
que fez o. delegado dn 411 circumsci•ipr;-iio na 
parto envmda o o Dr, Chefe de Policia declaro 
"V. Ex. que é uma mcntil·a reYoltnnto o 
quo amrma o COllfülheiro Adolpho rlo Bnrros, 
ao qual nilo só não roiat•.>i o que ello refere, 
fl'!as com quem nom siqner com·ersei nnquelle 
<lt~ ou em outro qualquer postct•iot• ató 
bo.Je, » 

Pelo leitm•a, Sr. Presi<lente, quo acabo de 
fazer, vô o Senado que está por terra todo o 
o rolo.torio do 2'1 delegado nuxilia.J'. 

O inqucrito, zsegundo constrt mto só desta 
peça como tambom dos proprios au~os, foi 
feito, Rendo i11quiridns sómente pessoas do 
intoira contlrm~~a dr.. IlOlicio., uns secrutn.s o 
outras de intimidado dos do legado;;. Niio 
lbl Inquirida nonhuma testemunha presencial 
do facto. 

Conforme está doolarndo nesto <locumento, 
na sn.In. em que to\-·e logm• n conferencia 
entro o dirootot• da Escol" Polytechnicn c o 
delegado do. 410 circumscripção nch:wam-so 
presentes poucns pessoa.!i : o Dr. Ort.iz Mon
teiro, o socrotrLI'io da Escalo. e o porteiro. 

Com estns obRervações quo estou fazendo 
n:"io alimento o. menor cspernnçrL do que o 
Governo manrlo P.rocetlet' n um inq uorito 
\'O!'< ladeiro pam tt·azel-o ao conhecimento do 
Sonudo c da Camrtra. 

O que virú. no Congt•esso serú. de cerlo o 
que está feito o nós nos arranjaremos como 
pudermos. 

Estlt cumprido, hoje, S1•, Presidente, o 
meu fim nesta tribuna, isto é, apresontaçiio 
de PI'ot.cstos conü•a estes actos de violencia 
commettlllos, ru'io contra um simples cidadão, 
npezar de que n gravidade scrhL a mesma., 
mas contra um representante do. Imprensa, 
sobre quem o Governo ontendou <lescarregar 
todn.~ as suas iras. 

Vim :t esta tribuna. trazer n.o conbccl
mcnto do Senado próYiomente. antes que 
aqui venham as informações pedidas ao Go
vorno, os documeqtos que jiL vão so colhendo 
por nhi contra os Inquoritos pol!ciaos e con
tra os omcios e roiatorios que o Governo 
tem se encarregado de mandar fa.bricor para 
umn. snti~fn.çüo o.o Congresso· Nacional. 

Os successos do Escola Polytecbnica já 
estão julgados pela opinião publico e os 
netos praticados pela policia da capital já. 
foram condemnados. 

Vou concluir. 
Nonltum proveito ·sei que tiro das accusa· 

çues que <lesUL tribuna, formulo contra o Sr. 
Dr. l'.<lwiges do Queiroz e seus auxiliares. 

Sol tambom que nonhum resultado colho 
om apresontar documontos para verberar 
to1o o;te ncorvo de fldsidades que constam 
<lo relatorio a que acabo de alludir. 

Mos, em todo caso, estou cumprindo um 
dcvot• o não mo can~arel de o desempenhar. 

Antes do termlmtr, Sr. Preeldente, é ,justo 
que dinnte dos tLctos de vandalismo pratica .. 
dos nesta eapitol contra cidadãos ln<leresos, 
diga como Horacio, proporcionam lo uma es .. 
Jiecie do conselho ao publico : 

El'o.m essa~:~ a.s unien.s que so achn.va.m nn. 
occasliio presontos, o nenhuma de lias foi inti
mado para 'na policia dnt· o 'eu d•poiment.o. 

Assim, no mesmo lnquerito não depôz 
pessoa alguma extrnnluL ó. escola quo tivesso 
presenciado aquellcs tactos. 

cCitoyens,,oiltl t'hommc dang~reu:c, (uye;•lc 
(uye:, il y a du (oin dans les comes, prmes, 
9ardo.» 

O doiega<lo procUI'OU sómon to possons de 
sun. inteira conflan(,~a. que niio esti vm·am pro
sentes no dia 9 do moz passado na Escola 
Polyteohinca, afim rle pouer melhot• sahir· 
se dos omhnraços. 

Mo pouco Importa ao Govm·no, uma vez 
que ello satlsfacn os sons intuitos, umn vez 
quo Oqno sã. o salva. n sun. policia. 

Tudo mnis pouco importn., nceitom ou não 
· o Senado e o. C11mo.ra n~ i n lbt•mat;i'.ies que 
aqui vierem como vorda<loiras. 

O fim estiL prnllonchi<lo, que ó consorvar 
como Chofo <lo Policio o Sr. Edwige> do Qu.,l· 
I'OZ nos dolego.chHI csseH homens quo diu.ria· 
mente commettcm lnnumeras vlolencins, 

ORDEM DO DIA 

FORÇA ,;AVAL PARA 1800 

Entm om 3" dlscussiLO n. proposlç[o da C&· 
m"''" dos Doputarlos n. 9 de 1808. fixando n. 
força navnl ]>aro o exercicio do 1809. 

O ~··· Lclt" " Oltlclen julga que 
devo set• !em hl'Bdo ao Governo o compromisso, 
polo mesmo Governo contrahi<lo, quando con
tt•actou o ultimo arranjo Jlnanceiro, de regu
lar as suas desJlozas pela receita. 
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Considerando a lei em discussiio, que fixa 
a força naval,. nilo vê o orador quo so tenha 
posto em pratica nenhuma medida do oco· 
nomla ; e antes vG que as dospozas viio ser 
aggro.vrulns, tornando·so supor.iores ás do 
actual oxerclcio. 

O Governo tem o dovor de economlsal', 
depois que empenhou a honra nacional, por 
occasiiío daquelle arranjo ; o n economia 
nosta lei era uma satislnçiio aos credores, e 

. uma demonstração de que o Governo n~o 
fez um contracto com o proposito de nao 
cumprll·o. 

Mas, longe de economisar, o Governo só 
pensa em augmentar despezas ; e isso se vô 
do relatorio do Sr. Ministro da Mn1•inha, que 
o orador lê na parto, que se refere li. Sect·e· 
taria de Estado. oujo. servi(·o considera o Sr. 
Ministro qne ficou pr•judlcado pela concen· 
fáoação no Thesouro ordenada pela lei actual; 
na parte que se" refere ao conselho naval, 
cuja roorganisação se julga. necesS<u·la com 
augmento de despezas ; na parte que se re
lera As prefeitums moritimn.s, quo· trn.riio 
igualmente grandes l!cspczas ; o nos capitu· 
los cQucrtel General da Marinha•, cujo ex· 
pedlento se diz em desproporção com o sou 
aJminuto pessoul ; achando convcnlcnlc o SJ•. 
Ministro quo s~jam augmentados os venci· 
mantos dos cbeles ; e •Corpo da Armada• 
onde acha o orador se podia economisar, pois 
h11 excesso nos quadros. 

Tratando do CoJ•po de Intb.ntaria de Ma· 
rlnha, nota o orador que se fixa sua força 
em 600 praças, quando a lei actual fixa 
em 400, que nunca toram completadas; pois 
apenas chegou o etfectivo este anno a 377 
praças ; e niio se comprelJOndo a razão do 
augmonto quando niio ba material e vende· 
raro-se navios. 

A respeito do Corpo de Marinheiros Na· 
clonaes, que se devia compC.r de 4.000 
praças, diz o orador quo o sou etfectlvo niio 
passou este anno de I. 792 praças, e que 
nunca attingirá a 4.000, pois entraram 540 
praças novas, mas sablram 570, tendendo, 
pois, a diminuir o niio a augmentar ; pnre
cendo·lhe por isso acortudo que se redu· 
~isso o seu total, no exerclclo futuro, a 2.000 
praças, 

Para as 4.000 praças foram votados no. 
lei actual I .583:000$; mas ni!o tendo exce
dido de I. 792 praças o etrcotivo do corpo, 
d2v1a l!Jr sido t'elta_a de>peza nessa propor· 
çu.o, a.ss1m, porém, DILO aconteceu, c gaatou
se Indevidamente mais de 703:000$000. 

Ana.Jysa as EScolas de Aprendizes Mar!· 
nheiros e as propostas faltas poJo Ministro 
pedindo reforma das Prefeituras Marítimas e 
creaçiio de escolas do grumetes. 

Pelo relatorio e sua exposiçiio conclue o 
ornrlor que ha necessidade de acabar com as 
Escolas ae Aprendizes Marinheiros. 

Quanto ao mlltorlallluotuante vê qu~nto 
é Jastlmavol poJa proprla exposição do 
J'elntorio ; mais do dons terços dos navios 
estilo lmprestaveiR, o, entretanto, o Go
verno pede ougmento do pessoal para esses 
navios . 

O orodor Jô aintla o analysa o relatorlo 
na parte referente ao Corpo de Infantaria 
de Marinha, ao Corpo do Marinheiros, ao 
do Engenheiros Nnvn.cs, ó. Escola. Naval, o, 
flnnlmento, O. Escola do Macblnistas e PJJotos 
do Pari\ que chegou ao apuro de, om cinco 
nonos, tor apono.s cinco ma.tricuJas, mas 
nem um que tivesse siquor feito o primeiro 
anno. 

De tudo quanto disse, conclue o oraclor, 
parece que o Governo niio esta disposto a 
cortar nns despezns, como, entretanto, ê o seu 
compromisso solem no perante os credore> do 
palz, 

O Sr . .Julio Frotn-Eu esperava, 
rlopois das palavras eloquentes e das oiJsor
vnçõos tiio bem t'undnmeutuclas, feitas pelo 
nobre Senador por Alngüas, QUO algum dos 
memb1•os dn Commlssiio do Marinba o 
Guerra viesse responder a v. Ex. ou de· 
clarar si accoitava qualquer roclucçilo na 
proposta da lei de lixtwão de forças. 

0 SR. \V ANDENI<OLIC, dá um aparte, 
O Sn. JULIO FnoTA.-A Commlssão ou de· 

fende o seu pnrccer ou ccncordn com as 
observações produzidas poJo honrado Senador 
o fltz ns reducções nconselbadas po1• S. Ex. 

O honrado Senador por Alagôus niio quiz 
tambem apresentar requerimento para 
que o pro,jocto voltasse ii Commissiio, utlm 
do reconsiderar seu parecer, consultando o 
Governo si concordttVIt com estas roducções. 

Nestas condições, para. que niio •e encerre 
a discus!u1o sem uma omendu., resolvi apre
sentar uma ao monos em rolaçiio ao batalhíio 
de infn.ntaria de marinha, 

Nilo poudo estes rlias acompanhar o tra· 
balho do Senado, nem assistir ri. J• •lis
cull!ao desta lei, por accaso sou~o agora, 
revendo o J?rOjecto do anno po.:;sndo, que 
havia uma dttrorencn no pessoal do batnlbi!o 
do infantaria de marinha, concedida pat·a o 
nnno corJ•onte, o para o que se pedu par~ 
o anno do JSW. 

Estou convencido da que o sr. Presidente 
da Republica, empenhado como esttl, o selo
mnomente om reduzir as despezas, foi natu
ralmente por um cochilo que assignou esta 
proposta dirigida ao Congresso, 

Nüo ó posslvol quo s. Ex. viesse propor 
augmonto de despezas sem a mínima nocessl. 
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dade, visto como o meu lllustre colloga a•.aba 
de provar lendo o retatorio do Ministro da 
Marinha a impossibilidade que ha de com
pletar-ao os quadros não •ó ue marinheiros 
naclonaes, como do batalhão de Infantaria de 
marinha, e ainda dos menores das companhias 
de aprendizes. 

0 SR. W ANDENKOLK dá um aparte, 
O Su. JULIO FnoTA-Não foi o que o nobre 

Senador leu no relatoriodo Sr, Ministro, salvo 
si até nisto, em algarismos, o Sr. Ministro 
faltou a verdade ao Presidenta da Republica, 
conformo VV. EExs.toram os primelrosa allr· 
mal' cm relação li. informação que deu o Sr, 
Ministro sobre o Maranhão e outros Estados. 

0 SR. BELFORT VIEIRA-Mas iSSO não é em 
relação li fixação de torças. 

O SR. JuLIO FI<oTA-Mas os menores apren
dizes niio fazem part.o da tl:raçiio de forças 1 

O nobre Senador do Alagôas não leu perio· 
dos do relatorio do Sr. Mimstro da Marinha, 
dlzenrlo que era lmpossivel a continuação 
desta companhia no Maranhão, porque esta
vam todos atreotndos de bm•i-ber11 ('11•artcs.) 

Então o Sr. Ministro da Marinha fal1ou á 
verdade. 

0 SR, GOl!E~ DE CASTRo-Nessa parte Ó 
manifestamente inexacto o retatorio. 

0 SR. JULIO FROTA-Então O Ministro 
faltou à verdade, 

0 SR. GOllfl:9 DE CASTRO- Nilo sei si faltou 
li. verdade. 

O Sn. Jur,to FROTA-Isto quer dizer o mes. 
mo em termos um pouco mais attenciosos, 

0 SR. GOMES DE CASTI\0- Appello para O 
testemunho do Sr. Wundenl•oll•. 

O SR. JuLio FROTA- Que affit•mou o que 
VV. EExs. diziam, negando desta sorte o 
!Ilustre almirante, membro da Commls,ilo do 

· Marinha e Guerra, o que disse o Ministro da 
Marinha. 

O SR. GOMES DE CABrno- O Ministro não 
subscreve todo o relatorio. 

O SR. JULIO FnoT.\-Entilo. asslgna de cruz 
0 SR. GOMES DE CASTRO-ISSO Ó malícia. 
O SR. JuLio FnoTA-Não ó tal; os retato

t•los devem ser lidos, e o Ministro ter con
sciencia do que aesigna. 

0 SR, RAMIRO BARCELLOS- Quem asslgna 
toma a responsabilidade. (!Ia outros apartes,) 

o SI<. JuLro FROTA - Som duvida, o rcs
ponsuvel é"o l!inistro. 

Agora VV. EExs. me farão o favor Iam
horn dedizerquem ó o rcsponsavel pela a pro· 
sentaçilo do projecto do tlxaçiio do força 
naval. Nilo é o Ministro da Marinha ? 

Sonlltlo Y. Il 

0 Sn, GOMES DE CASTRO diL Um aparte. 
O SR. JULio FROTA- E' verdade ; o pro-

1ecto velo da outra Camaro: mas p<lr quem 
"rol apresentado ao Congresso 1 E proposto 
pelo Ministro da Marinha e asslgnado pelo 
Presidente da Republica. 

0 SI\; ALMEIDA BARRETO-A força é a 
mesma. 

O SR. JuLio FROTA-Não ó a mesma. ba 
um augmento de 200 praças, o que corre
sponde a um augmento de trezentos e tantos 
contos o ou nilo creio que o Pres!dente da 
Republica tivesse prestado attençuo a esta 
proposta, e a asslgnasse sabendo que o resul
tndo della ó um augmento de dospeza, 

No oxercicio corrrcnte o batalhão de in· 
fantar1a do marinha ó do 400 praças, e na. 
actual proposta eleva-se este numero a 600. 

o SR. AL!mmA BARJU!TO dá um aparte. 
0 SR. JULIO FROTA-Mas V. Ex. acredita. 

que o Presidente da Republica, empenhado 
como está em economizar, ha de querer au· 
gmentar a despeza com o batalhão de infan
taria de mar•inila, sem necessidade, visto quo 
os honrados Senadores siio os proprios a con
fessar que é impossivel conseguir-se esse 
numero de praça• sem que se faça o sorteio, 
com qual aiiil.s o Sr. Presidente da Republica 
niio concorda I 

0 SR. BEZERR!f, FONTENELLE-E nem &a 
fo.rá. 

o SR. JULIO Jl'nOTA-Por conseguinte isto 
nüo import<L mais do que elevar-se a despeza. 
do orçamento som utilidade alh'llma. 

O honrado Senador por• Alagôas o.caha de 
demon•tJ•ar que, devendo haver um saldo da 
oito centos e setenta e tJ•es contos, apenas lljl· 
parece o de cento setenta e seis, V. Ex. nao 
sabe como se faz esta despoza com o pessoal. 
que não está sujeito'' llscali•açiiodo Tribunal 
de Contas I 

Por uma lei do Congresso este Tribunal só 
fiscaliza as despezas com o material. 

Sit, ALMEIDA BARRETO dó. um aparto, 
O SR. JuLIO FROTA - Não entro nessa ana

lyse, que aiiil.s jit foi feita pelo honrado Se· 
nador que me precedeu, e porq)le ó desne
cessaria em vista da contlrmaçao que teve 
dos nossos collegas otuciaes de marinha que 
com o seu silencio, e até em apartes.ligeiroo, 
accrescentarnm nlguma. cousa, 

Nilo tendo o lllustre Senador que me pre
cedeu apresentado requ~rimento .P~'a que_ o 
projecto volto á respecttvu. commu~suo, o nu.o 
tendo otrcrecldo emendas de reducçiio, re. 
solvi apresentar emenda simple•mente redu· 
zindo o batalhão de inf~tntaritL de marinha ; 
o animo-mo a fa.zel-o porque, consultando o 

4 
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lllustre relator do parecer, bem como sou 
Uluetre membro da Commissão li e Finnnças, 
SS. EEx. concordaram commigo, e ntó pedi· 
ram·me que apresentasse a •monda, que ó 
a seguinte. (Li!.) 

Emenda 

E' lida, apoiada e posta conjunctnment.o 
em discussão a seguinte 

El\tENDA. 

Ao art. n. 1 • § 5•, onrlo diz, 000 praças, 
diga.se 400. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1808,
,Julio Frota. 

O Sr. Preoddente - Achnndo·so 
adeantadn. a hora e muito rerluzirlo o numero 
dos Srs. Senadores presentes, fica adiada 11 
discussão. 

A ordem do dia da sessão seguinte ó : 
Continuação da 3• discussão da propcsi\·iiorln 

Camn.ra dos Deputados n. 9, de 1 SOS, fixando 
11 força naval para o oxercicio de J899 ; 

2" <llscussão da proposir,iio rln Cnmara dos 
Deputados, n. 74, rle 1890, auctorisnndo o 
Governo a adquirir, por niio excerlonte rlo 
custo, modennte accor•lo o por jogo do contas 
com o Banco da Republica o Estrada de 
Fel'l'o Melhoramentos do Brazil ; 

Discussão unlca rlo vela do Sr. Vlce.Pro
sidentó da Republica i• resolnç1io do Con· 
gresso Nacional restabelecendo o litvOI' do 
que gosavo. n. Bra:it Grcat Sontltcrn Rail1oay, 
constante da clausula I" § 4" <lo decreto 
n. 8.SI2 de 19 do novembro de 1891. 

Levanta-se n. scs~ilo na 3 I /2 horas do 
ta!'lle: 

43• SESSXO B'l 5 DE AGOSTO DE 1808 

Presidct~cia dos Sr,ç, J. Cat«nlln e loaqm'm 
Sa1'mento 

A' moia hora depois do moto-dia ab1·e-so a 
sessão a que ooucorrom os Srs. J, Cntuuda, 
Joaquim sarmento, Generoso Ponce, llem·l· 
que Coutinho, Jonuthas Pedrosa, l'rnnclsco 
Mnchndo, M~tnocl Barata. L:LUro Sorh•ó.Borio· 
dieta Leite, Gomos de Cos!Joo, Bolfort Vieira, 
Nogueira Puranaguá, Pires !<'m~·etra, Cruz, 
Bezerrll Fontonelle,Almiuo Alfonso, José Ber· 
nardo, Alvaro Machado, Abdou Mllanez, AI· 

mci<ln Rnrroto, Gonçalves Fm•relra, Joaquim 
Pernambuco, Leite e Olt!clco, Coelho Campos, 
Rosa ,JunioJ•, Severino VIeira, Virgillo Da
mn.zio, Clcto Nunes, Domiug-os Vicente, Por
ciunr.ula, E. Wnndonkoll<, RodJ•iguos Alves, 
Morncs Ba.rros, Leopoldo de BnliJücs, Jonqulm 
do Souza, A. AzeJ•edo, Vicente Macharlo, Joa· 
quim Lacerda, Gustavo Rlclmrrl, Pinheiro 
Machado, .Tui i o Frotf• o Ramiro Barco I· 
los (42). · 

E' lida o posta om dtscussiio a acta rla ses
silo anterior. 

O Sr. Lcit:e e Oiliclen-Sr. Pre
sidente, decioJ•o, uma voz poJ' todas, para 
chegnl' uo conhocimento dos Srs. tachygro.
phos e revisores dos rlobates que não tenho 
absolutamente tempo de rever, nem •lo ler 
os meus discursos. . 

Ignoro mesmo o ~ue ter·mo·biio attJ•ibuldo 
em alguns dos meus uit.imos discursos publl· 
catlos no Dirwio dn Crm.grf!.~sa. Já em tempo 
com rolaçiio ao Sr. General Glicorio tive de 
nttendet•, em minha caso., a umo. reclo.ma.
f;üo. 

Agm·a, lembrando-me, por accaso, de vo
riftcar o que IHLvia dito hontem a respeito 
do reiatorio do Sr.Ministrorla Marlnha,t.ondo 
faltado sob um ponto do vista ~ue nada tlnba 
de oppostcionista o ouo ora do interesse geral 
do pn.iz, rlepnrei idéas nntngonicas ás que 
aqui nxprlmh•a. 

Lamentei que o discurso tivesse sido PU· 
blica<lo em resumo. 

Mas, niio me incommodnrla com Isto senão 
fo<•e " opiniiio. contraria ás mesmas idóas, 
_publicadas no Diario elo Congresso. 

(Lê:) 
«Annlysa as Escolas do Aprendizes Mnrl· 

nheh•oe e ns propostas foi tas pelo Ministro 
pedindo reforma <las Prefeituras Mnrltimas e 
creaciio de escolas do grumetes. . 

Pelo retatorto e sua exposição concluo o 
orador que ha necessi•lndo do acabar com as 
Escolas ile Aprendizes Marinheiros.:. 
. Ora, eu não podia dizer Isto, .porque com· 
prehondo a necessidade destas escolas, para 
termos futuros bons marinheiros. 

Disso aponas que havia algumas escolae, 
que o relatorio confessava esta~•em em pes
simns condir,ões, occroscentando que havia 
necessi Indo do augmentn.r as verbas pat•a. as 
mesmas. 

Peço no coJ•po de rodacçiio do debates desta 
Cnsa o flt vor de rever os meus discursos por
que niio tenho absolutamente tempo pora 
revel·os e ~ú o fiz h ontem por accaso, 

Niio havonrlo mais reclamações dó.·so a 
acta por approvada. 

Deixam uo comparecer, com causa parti· 
cl~ada, os Srs. Manoel de Queiroz, Joiio Cor-
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delro, Rosa e Silva, Rego Mello, Leandro Ma
cicl, Ruy Bn.t•bosn., Q. Aaca.yuva, Gonçn.lvos 
Chaves, P~ula Souza, Caiado, AI horto Gon
çalves o Estovos .hlllior· ( 12), o som clln os 
Srs. Juàto Cherrnont, Pc~ro Velho, B. de 
Mendonça Sobrinho, Thomaz Dei fino, Lop~>s 
Trovão, Foltclano Pcnna, Aquilino do Amllral 
o Raulino Honr (8). 

O l!!it•. ~,:o Mecrelnrlo servindo deJo 
dá conta do seguinte • 

EXPEDIENTE 

Officlo do Sr. Senador Gonçalves Chn vos, de 1 
do cot'rente, communicnndo que tem deixndo 
do ~omparccor ás ses.-,úes por moles tia..-
lnterrado. . 

monto, e, simplesmente, fllllonrlo justiça aos 
illust.res nremhros rla maioria ao Senado, 
tnnis justiça do que ss, gEx. fllzcm á oppo. 
si(.~iio, ncrcdito que estn.thltiL ó devido. no tra.
bHiho nccumul!u..lo quo voluntari~tmonto SS. 
Exx. tomltl'am 11. si, excluindo·noa da co
participaçiiu cm qualquer tias commissões do 
Senado. 

UM ~n. SENAD0"-0 trabalho ó o mesmo. 
O SR. Do>!INGos Vrc•~rg-Niio 6 o mesmo 

porque a distribuiçiio feita por 28 ha de pro
duzir• maiR trabalho do que a foi ta por 56. 

~las oste facto dú. motivo a ngradecimento, 
pelo menos, para mim. 

O S1t. VJCE:\'TE MACIL\DO- Pôde ilizer o 
mesmo da minha parte. 

0 Sa. AI>1'0NIO AZEREPO-E lambem da. 
minha. 

_ 0 l!i;r. :'.:" I<C>CI'C'tnrlo declara que 0 Sn. DOMINGOS VICENTE-Mas O CaRO é que, 
nao ha pareceres. cmboru. eu a!.!'ro.deço. a maioria tei•·me ex-

O l!iir Domingo" VIcente- Sr 
Presidente, o nobre Senador· por Alngon; 
começou hontcm o sou brilhante •liscurso 
como sempre, notando q.ue a maiot•ia. occO,.: 
sionnl, n mn.iorin. dn nm voto cxcluisse a. nó:; 
outros qno nãa batornos pnlmn~ ao actual Go. 
. verno, ~a coilnboraçiio dos trabalhos rias di· 
versas commi8slios do sonatlo. 

A. minor•ia fio que faço parto, niio tom si não 
motl~os.rlos n!alor•es agrll·lecimontos, por·quo 
n. mnJOrHL as~trn procedendo, as:mme t[Lmbem 
a _responsabritdad~ dos trabalhos das com
mrssOcs e da 11 nos, membros da oppo>içilo, 
mars tempo para_ os estudos dos ri i verso.; 
assumptos que estão snjoitos 1\ decisão do 
Senado e ~Ud silo a.tTectoS a. essas commlssUes. 

O Senado, h• poucos dias manifestou o seu 
vo~o _e approvou um vJto sobre desapro· 
prtacuo. 

O sou voto foi unanlmc, e portanto nilo llll 
rasüo para que um" outra lei vétada, mais 
escandalosa, mais andar. e mais atrevidtt 
est~ja at6 ho,jo rlormlnrlo o somno tranquillo 
na Commissilo em que acha, • , 

O Sn. VICENTE MAOI!ADO - Existem 50 e 
tantos ~etos sem parecer. 
· O Sn. Do~nNoos Vtor.srm-Não sei si 6 esto 
o numero, ouvi !allar• cm trinta e tantos· 
mM accoito o aparte com que me honra o n: 
lustro Senador pelo Paraná, 

O SR. VICENTE ·~[ACUAoo-E' o que dizem. 
O SR. Do~nNGOs VICENTlll- Em todo o cnso 

o que ó certo, ó que ••io muitos os vetos sobro 
os qun.os as CommbsUes, dn Co.sa. niio toem 
omittido parecer até boja. 

Eu niio quer•o, SJ•. Presidente, do fórma 
alguma, fazer uma censura a este JJrocodl· 

cluldo dos Commissiles níio po;so deixar de 
reconhece!' que clla níio tem tempo p:rra dar 
porecer· sobre os divcr;os vetos que lhe 
estilo a.U'ectos; e o resultado disso ó ver-se a 
Meso obrigada a dar. em (dita de assumyto 
para ns discu~sões: trabalhos de commissues, 
pa!'ll a ordom do dia, o que quer dizm•: não 
ven\mm cá • 

Como dis<e, não qu•ro nb•olutamente fazer 
a minlmn. injustiça nem dirig-ir a menor cen
•ura ti. Me>a, 110rque voto à presidencia do 
Sena,Jo a mais smcm•a veneração e os meus 
sentimentos do profundrL e;tima o respeito, 

Mas 11 Mesa, a presldenoia do Senado, fez a. 
dtStribuiçiio de dors vetos iguaes a duas Com· 
missões, a do Legislnçiio e Justiça, e a de 
Constituição, Po1eres o Di plomocia, 

A Conunissão de .Justiça e Legislação da 
qual fazem parte tres dos mais dlstinctos 
membros desta Casa, que merecem todo o 
meu rospoito o toda a minha est.Jma, pela 
isonç[o do seu espirita o polo inteireza do 
seu c11ractor, dou parecer sobre um 1'oto im .. 
portante do Pt•efeito do Dlstricto Federal a 
uma lei do Conselho Municipal, lei que man
dou desapropriar terrenos entre os bairros 
do Andarahy Grande o Vllla .. Jzllbel, · 

Ha, poróm, outro veto, Igual, da Commissiio 
da qual é relator o nosso distinctlssimo col: 
lega o Sr•. Senador Vlrgllio Damazio. 

O SR. JoAQUm SA&ME~To- E da qual fllz 
parto um membro da minoria. 

0 SR·. DOMil'100S VIO~NTE-Com O quo disse 
11 resporto do composiciio das Commissões 
niio qulz 1hzer censuru. e obsC>rva.rei, qu~ 
quando toi eleito esse bonrndo Senador elle 
m•a um r los quo th1ham. o apoio da maioria, 
emerecla·ilre os applausos c de V. Ex. (Tro
cam-sa o~t,ro.t apart1~). 
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0 Sn, DOMINGOS VIOENTE-Solll dUVida, Sr. 
·Presidente, como la dizendo o i Ilustre Sena· 
der pela Ballia achou·•• muito lltarof~do, 
primeiramente com a eleição do Amazonas, a 
quallnterossava multo mais ao meu collega 
que me deu o aparte; e depois viu·se tambem 
muito preoccupado com o parecer sobre o 
pedido de licença para processar o honrado 
Senador pelo Cear1t, o Sr .. roiio Cordeiro. Na· 
turalmente, e, direi mesmo, louvavelmente 
não dispoz de tempo paro se occup,n• com 
essas cousas tão insignificantes como essas que 

!tratam do direito de des!lpropriação e outras 
e por Isso o oeto a que me refiro não tem tido 
pnrecer da Commissiio de Constituição e 
Poderes. 

Eu venbo requerer no Senado que indepeo· 
,, dentem ente. de parece~,. soja dado para a 

ordem do dia de amanha o "''o do honrndis· 
.simo e distinctlssimo p,·etllit.o do Districto 
Federal sobre desapropriação de uma cbacara 
no Catteto, 

E' conhecido o voto do Senado e ninguem 
pócle esperar que depois de uma votação tiio 
solemne, tão brilhante e tão significativa que 
garantiu o direito de pi•opriedade, o Senado 
tenha sobre este outro veto, opinião di1fe
rente. 

Portanto, esta questiio esta prejulgada. O 
Senado, todos nós sabemos em quo condíçües 
póde ser concedido o direito ele desapro• 
priacão. 

Sabemos todos que uma lei municipal auto· 
rlzou a desapropriação de uma chacara no 
Cattete, entre as ruas Correia Dutra e Dous 
de Dezembro, parece·me que tem outro nome 
boje, que é o prolongamento da rua Buarque 
de Macedo até á. rua Bento Lisboa. 

A leifere o direito de propriedade e tere a 
lei organlca do District<l Federal. Fere a lei 
de propriedade, porque o Governo Municipal 
póde autorizar a desapropriação, todas as ve. 
zes que, por motivo de utilidade publica en
tender necessorio docretal·n. 

Mas o Conselho Municipal não obrou por 
si, isto é, nilo reconheceu o direito de dosa· 
propríaç4o, por si ; foi Induzido por uma 
pretenção audaz a tuzer tal concessão. 

Eu accentuo, mesmo de proposito esta pa· 
lavra audaz. E, entre parenthesis, direi 
porque : lu! prevenido esta manhii. por uma 
curta que !ovaria uma resposta nos mesmos 
termos que empt•eguei aqut. 

Si isto acontec,r, ficarei satisfeito. Mas, 
declaro quo u.ttaquei a concessão chamando·& 
audaz, immorot ••. 

0 Sn. VICENTE MAOUADo-Escandalosa;. 
O Sa. DomNoos VIc~NTE-Quem a olassi· 

ficou de esoandalos~. niio !o! eu, foi o meu 
Ulustre collega )Jor S. Paulo, o Sr. Morcws 
Barros; m1111 acceito o termo e o repito. 

E' verdadeiramente, a meu ver uma con· 
cessilo audaz e niio conheço nada mais audaz 
do que a pretençilo desso individuo quere
quereu a dosapropriaciio de uma chncara em 
beneficio proprio, organizando ~t!é um syndi· 
c11te para a ox~loração da conces,íio 1 

Eu disse mais que a ooncessí.o fere a lei 
municipal. · 

Com e1feito, alei municipal de 2 de Agouto 
do 1803, sanccionada pelo illustrado Dr. Can· 
dldo Barata Ribeiro, estabeleceu, e pelas pos. 
turas tambam ftcou determinado que a lar. 
gora das ruas, ne>ta cidade deveria ser de 17 
metros, Isto ó, 15 metros entre os passeios e 
tres metros para os )Jasseios, sendo 1m50 para 
coda um. Entret•nto a lei votada diz que a 
nova rua torá a largura da de Buorque de 
Mn'cado que, inlbi•mam-mo ter a largura de 
13'"20. LogO fere a lei municipal, porque 
manda abrir uma rua sem a largura deter· 
minada por lei ; está, portanto em desaccot•do 
com n mesma lei. 

Este veto, Sr. Presidente, quer tenha pa. 
recer tavoravel, quer desfavoravel, viriL iJ. 
discussão do Senado. Si elle acceitar ore. 
qaerlmento,nmnnhíi abrir·Se·hao debate sobre 
eUe. Eu me comprometto a tomar a palavra 
para combater estas e outra.s concessões &U· 
d~zes e garanto no Sr. Prefeito do Dlstricto 
Federal, por quem tenho quasi que uma ve. 
neração ou uma adoraoiio, que todas as ve~e~ 
que os seus ~dto• forem dados para garantir a 
constitulçíio e as Leis Federaes, unlco cuso 
em que elle póde oppõl-os, eu estarei diS· 
posto a votar por elles, e a emp•nhar minha 
palavra sem valor, sem merlto (Nao apoiados) 
e sem im~rtancia, em seu apoio. 

O Senado me desculpará de ter fallado 
muitos vozes em concessões audazes. 

Já dei a razíio, o desdojà previno que sem· 
pre que se discuti!• vetos em taes condições, 
hei cte empregar esta palavra - audaz -
porque quero que fiquem os concessionarios 
sabendo que não vim para aqui, niio fui 
eleito plltiL conquistar suas sympathias ou 
pr_ovociLr seus ociios, ou de quem quer que 
SOJ~ • · 1 Hei de cumprir o meu dever a despeito de 
elogios ou ataques que os feridos em seus 
interesses, aquelles que andam sonhando, 
procurando um meio de obtet• concessõej 
para enriquecer da noute para o dia, possam 
empt•egar a meu !'espeito. . 

Farol disto uma chapa, empregarei a pa· 
lavra- auclaz- da mesma 1\\rma que o 
honrado Senador por AJngôas, que acaba de 
ter p~ssaporte para a opJlOsição pelo nobre 
Senatlor por Alll1ll.On.,, tem feito da per
gunta: ainda 6 Chefe de Polici11 o St•. Dr. · 
Edwiges de Queiroz ! 

Não pergunt11roi si ainda e chefe ele Policia 
o Sr. Dr. &dwlges de Queiroz, mos chamarei 
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sempre o sempre audazes esses concessio- V ._Ex. e o Senado sabem que nostns Com· 
n~rios que nndttm procurando meio do enri· missues, os seus membros dividem entro si 
queoer, pouco me Importando que amanhã os ~rabalbos, submcttidos iL sua cónside· 
despeitados porque niio lhos purlo ser agr~. raçuo. 
de.vel, irão ~ra os jorn~es atacar-mo. v 1 d' · 

O Sen~do conboco m~is ou menos o veto do en 10 1""'' ao Senado que esse veto niio 
P • 't j' di · t me f~i di!'trlbuido, mas cm todo o caso a com· 

re.el o ; ~ acutm um ou ro menos cscan· IJ!ISSao nuo ~em deixado de estudai-o; temos 
daloso. porque esse outro ""·o cedia 30 mo. t1do por mais de uma ver. 0 cc••iu.o- de ouvir 
trns de terreno ao lado da cstrildn, como este; b •• 
concedia muito menos. Alóm disso apropria· 0 _mem ro que se &cba com esse veto em 
tario do terreno nií.o tinha promottido cerler iL m_uos, 0 Sr· Dr· Virgílio Damazio. e se ainda 
1 t d i te . b DILO tom9s dado uma solução detlnitiva a 
n en enc a o t•reno necessai'IO para a a ar· respeito, o porque a questão é immens~mente 

tura ria rua, como foz o propt•ietario da cha· comphcadn, em consoquenci• de documentos 
cara do Cattote. E é por isso que digo que ó h ~ 
menos escandaloso. que se ac am em poder desse honra~o col· lega. Termino, portanto, Sr. Presidente, as mi .. 
nhas ligeiras observnções, reQuerendo a · _o Sn. B~7.ERRIL-A questão é u mesma. 
V. Ex. que se digne consultar u Senado si Nao ha contestação a respeito da propriedade 
concede que o veto ii lei municipal, desapro- do homem. 
Pl'iando a chaeara do Cattete, seja dado para O Sn. FRANCISCo MAC!!ADo-N•io ó questão 
a ordem do dia de amanhã, independente· simplesmente do propt·i~dade, é questão <ie 
mente de parecer visto como o Regimento d?c~mentos que veem JUStificor ou niio 0 
faculta-nos o direi te do discutil·O, desde que d!re1to daquelles que nretcndem fazer 0 ser
a Commissão não tive!' dada a sua opinião VJço pela maneira melhor e mais conveniente 
dentro do prazo de 15 dias. E todos sabem ao município. 
que são ~ssados mais de 15 dias. 

Nessa occasião o honrado Senador pela A questão da propriedade acha-se immen-
Bahla, que far. ~rte da Commissiio, estaril s~monto complica<la como i<í tivo ensejo de 
presente, e onvfremos delle as razões porque dizer; neste caso do veto, não é a mesma ou 
até hoje niio deu parecer a respeito. meihol', não é identica á questão do vot~ jil 

E' o que tlnbo a dizer. approvado nesta casa, 

O Sr. Pr•esldento-0 p~recer a 
quo so rerero o nobre Senndot•, ou antes a 
matcria quo faz objecto deste parecer, foi 
dlstribulda á Com missão de Constitulciio, Po· 
dores o Diplomacia ha,muito mais de 15 dias. 

O Senado púdo,a requerimento de qualquer 
do SPUS membros, nestas condições, dispensar 
o parecei', si assim entender conveniente, 
afim do ser a mataria dada para a ordem do 
din. 

Portanto, attendendo ao requerimento do 
nobre Senador, vou consultar o Senado. 

O Sr•. Fruncl"eo 1\lnellndo (pola 
orlk"m) - Sr. Presidente, não pretendo 
opr.or-me no requerimento do nobre Senador 
pe o Esplrito Santo; mas V, Ex. compre
bonde que, sendo eu o unico membro da 
Commlssiio, ora, acromente accusad~, que se 
acha na Casa ... 

O SR. BEZERR!L- Acromente, não. 
O SR. F.nANCisco MAcnAno- Cortamento, 

dosde que so disse que, uma voz que passou 
aqui um vdto ~pprova<lo unanimente, não 
hnvia.mais raziio para hesitar a Commissiio 
em trazer o outro que ó idontico, import<l 
iste em uma accusaçiio iL Commissiio de Con· 
stltulção, Poderes e Diplomacia. 

0 Sn, MORAES R BARROs-A . dilferença é 
que um desappropl'ia va por utilidade pat•ti· 
t10ular, 80 metros, o este desappropria 
60 metros. 

O Sn. FRANCISCO 1L\cu,\no-Mas v. Ex. 
comproh~nde que n~st_u. questiío de desap· 
proprillÇtlo, a Commissuo tem om mãos rcso
luçüos sanccionadas, ondo V. Kx. encontra 
osso. mesmrL concessão de rnn.ior armL do· que 
aquoila que ó necessat•ia para a rua... . 

(Ha diversos apartes.) 
Assim, V. Ex. comprohendo que a quei· 

tão cstil .fil ostaboleclda e confirmada em 
precedentes da propria lntendencia Muni· 
r.i~l. que tem autorir.ado em lei a desapro· 
priaçiio pariL ruas, de tm•renos em extensão 
maior do que a necessaria para a lat•gura 
dessas ruas. · 

0 SR. MORAES BAttROS-E portanto, daS· 
apropriação por utilidadeindlvtdual, além do 
necessat•io. 

U~t Sn. SENADOR-E' uma immoraild11de. 
0 Sit. FRANCISCO M,\Cll.lDO-Não digo O 

contt•ario, mns t..~mbem nii.o digo que, pelo 
facto de existir um<1 dosapropriocão na I'OSO· 
Iuç1io <la inlendencia para prolongamento da 
rua Buarque de Macedo, não se segue que 
seja um C11so unico, que dô logar a tão grande 
escarcéo como Bendo uma cousa esc<1ndalosa 
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que, pela primeira voz é trazida no conheci
mento do Senado. 

0 Sn. VICENTE MACHADO-E' condemnndo 
}leio Governo Provism•io do Sr. Marecl1al 
Deodoro. 

O Sn. MouAEs RA!mos-A palavra-oscan· 
dalosa._;.é sovern, ma.s j ustu . 
• 0 SR. FRANCISCO MACHADo-V. E~. queira 
ter a bon•lado do nttontlor a que ou niio 
.estou defendendo, nem accusando o ••to. 

O Sn. MORAE; BARROS-Estimo muito a de· 
clarnçiio do V. Ex., do rtue niio ostó. delon
dendo. 

0 SR. FRANCISCO MACIIADo-Entiio Jlllt'a 
que esses aparte,:; '~ 

O Sa. MaRAES BARRos-V. E~. est!l v a do· 
fendendo. 

0 Sa. FRANCISCO MACHADO-Estou apenas 
explicando o proceder da r,ommissiio. 

0 SR. BHzEnR!L FONTENtof,LE-00 certo 
modo csti• cohonestando, di>.en<lo que niio 
é este o primeiro caso de q uo so tem tratado 
aqui. 

O SR. FRA:>~Crsco MACHADo-A Commissiio 
po:leró., quando fizer estudo e~pecial sobre o 
facto, trazer todos ·esses casos e sobre olles 
lançar o seu pal'Ocer. 

O Su, BnzEnmL FoNTENELLE-0 Sanado 
tará esse estudo •. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Não Ó iSSO que 
se tom dito, e nem o que se espera dos tra
balhos tia Commissiio. 

Sr. Presidente, nós temos na Commissiio 
marcado os dias, terças e soxtas·f~h'D.s, para 
nos reunirmos; hoje é sexta-feira, o sinto, 
como disse, niio ver aqui nenhum dos outros 
membros da Com missão, pois, so estivessem 
presentes os outros dous membros, com cer
teza, depois da. scssiio no~ reuoirio.mos pan"L 
tratarmos dn. questão não só dosto 'l.'eto, como 
de outro que tenho em miios: por exemplo 
estão aqui dous, um relativo ó. remoc;ü.o do 
lixo. mas, como veiu complctarncnto despido 
da (locumentos, o reforo-so a factos e n. con
tractos de que niio temos conhecimento, a 
CommissiLo podiu, n. lO ou J5 dlns, no digno 
Prefeito o. remessn. desses documentos, que 
ainda não uos fOram turnecidos; hoje, en .. 
tJ•andO aqUi perguntei ao Sr. diP.•ctor da SO· 
oretarla se assas lnf01•mnções tinham vindo, 
e a resposta foi nrgati vu. 

Nostas condições niio podemos dar um pa
recer a menos que não o façnrnos ás cogns, 
sem base alguma. · 

O outro octo diz roap•ito a umu ompt•cza de 
ferro-carril; trugo tod;s os <lias no Senado os 
papeis quo lho süo relativos, mas a Commls
silo nadtt póde deliberar a resJ•olto, porque o 

Prefeito no respectivo veto o subordinou " 
um veto semelhante referente ó. Companhia 
Jardim Botrtn!co, que ostú. com um nosso cal· 
toga do. Commlssüo, o Sr. B. de Mendonça 
Sobrinho. 

Por conseguinte, se nlgumo. demora tem 
hav!<lo no. aprescnta•;iio deste parecer, é de· 
vida ás razões quo o.ca.bo de AXpOr, ns quaes 
mostram niio ter a Commis•iio baBes para 
formar um juizo completo sobre esses vetos, 
para combinai-os com o que tem em miio, 
o.ftm de niio rlar pareceres diversos sobre as
sumptos identico•. 

Não discuto corno disse, a legalidade ou 
illegaiidado do vaco a que se reloriu o hon
rado Senador pelo E•pirito Snnto, porque a 
quostiio não se acha. a.lfecta ao conhecimento 
do Senado, porctua.nto a Co1nmi:-~siio não tonrlo 
ainda estudado, niio tendo ainda firmado a 
sua opiniiio co!lectiva (niio quero dizer que 
não tenba a minha singular, mas niio posso 
vir aqui fa!lar em nome da Commissiio, sem 
prejutgar) uiio pôde ainda. apresentar pa
recer. 

Acredito que, si a Commbsiio estivesse pro· 
sente, cot·tameuto uü.o se oppot•ia., como eu, á 
passagem do requerimento, porque corno 
disse o nobre ~enador pelo Ccaró., o Seno.<lo 
estu-to.ró. a questão mclhot• do qne tres dos 
seus membros, e podoró. esclarecei-a, a ponto 
ele não rleíxn.1• o. menor duvida. · 

Nestas condições niio posso deixar· •lo dar o 
meu voto em favor da passagem do roque· 
rimento. 

O Sr. Domingo,. VIcente-Peço 
a palavra. · 

O SJL, PRESIDENTE-Este requerimento niio 
tem discussão. 

0 SR, DDM!NOOS VICENTE-Como seu autor 
peço a palavra pelo. ordem pnr" requerer a· 
sua retirada. 

O SR. Pm~s!DENTE-Tcm 11 palavra o nobre 
Sanador. 

O Sr. Domln~o" VIcente (Jlúl" 
r.rrlem)-Sr. P••esidonto, v. Ex. sabe melbor 
elo que ou que !ta diversos motivos do estima 
para estima, e um dos mais J!oradouros é 
a<ruel!e que vem da convivencla, porque 
nesta convivencia nos ncostumnmos a reapoi· 
tnr o ca.l'n.cter e apreciar as clistinctns quo.· 
lidados do no.so distincto collo~a roprcsen· 
to.nte do Amazonas, c abslm confiamos intci· 
ramentc cm suo. po.ln.vrn. 

AS considernçuús do S. Ex. ,justificando o 
procedi monto da Cornmlssiio de quo fuz parte 
mo Induzem 11 acreditar quo " Commissã.o 
procura estudar os assumptcs quo lho siio 
alfectos; e nem ou. nas poucas pnlavras quo 
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proferi, fiz censura alguma rlirecta ó.' Com· 
missão atO disse que olln., !l.tl~relhdn com 
muitos trabalho,, nüo tinha tampo para oc
cupar-se com to<los nqnelles que lho oram 
atrectos. 

Como S. Ex. disso ~uc o veto, cuja discus
são requeri, estava sondo e.'tuctarlo pelo 
relator da Commlssão, q H'> não se acha pro· 
sente e que a Commlss;o brovomon\e uariL 
sobre eU e o seu parecer. peço a V. Ex. que 
considero como niio apresentnrlo o meu reque 
rimento esporando quo a Commissíio, no 
mais breve espaço do tempo que lhe fôr pos
sivcl, se desempenho do seu dever. 

Comprehonde o Senarlo quo niio tonho solTro
guiclão om precipitar n. 'liscussão do qualquer 
assnmpto, que está sujeito á apreciação das 
suas Com missões, mas como mo pa.1•cceu que 
da parte do algum concessionaria havin 
11ro~sa em precipitar cssn. discussão eu quiz 
h• no encontro do Beu deso,io o pronuneio.r-me 
o. respeito 1lesso vo'to, }iorc,uo mo f1izem quo o 
conccsslonal'io que· se apresenta niio é o le
gitimo, mas um testa rio ferro. 

O ~r. PrcMidm1to - Na fórmn. re
querida pelo nobre Senador considero o seu 
requerimento como se não lb!Se submettido ao 
<lpoiamento. 

. O Sr·Louro !Oõotlré diz qne em 
poucas pn.lavrns justiHcat•á um projecto ~ue 
vae suhmctter ó. consitlcrn.cüo do Senado 

Viu com satisfBç[o n .. hriT• caminho no seio 
da opinião publiclt n iM·:douva.vel de ser di· 
gnn.mentc commomorndn essa. data. inolvida
vcl o primeira, dn. h i> tm·in. pnt.ria o 4' cen· 
tenarlo do dcsco'•rimento do B!•uzil. 

A imprensa, cumpriu•lo dignamente o seu 
devei', tomou a iniciativa dessn.~ testas pu.· 
triolicafJ e do. maior sig-ni!lr:ação moral. 

Enten1leu que o Coogrcs'!o não poderia 
ticar ind.ífferento n. r~ws tiLctos, e tlou-so 
PI'Cssa om provocar n. nmnifc~tacão do Podef' 
Legislativo, apresentando neste sentido um 
projecto. 

Hiio do ohservar-lhe roalmcnto ~ue P'Liz 
ele finanças avariadas, quo povo c~fn.rrnp:.ulo 
o nndojoso1 !.love o Brnzil nrrtceinr-se 1l~ 
que o ?.elo oxn:;orn.do dos seus nctunes tu .. 
tores possn. clli.l.mol-o n. contas quo.n,Jo tiver 
~ p~t.•·iotlca velolrlado de commemorar a 
grande u immm•t•cUourn. tlata. 

Dirá, port\m, mesmo aos partidarios oxa· 
gm·ados uo utilitarismo matec·ial que no l'uu
do a idéo. consil-\'uuJa no projecto que vno 
uprosontn.r, e quo não é novn., porque ,iú. a 
viu lombra.d:t no seio da. Commlt~siio que sr1 
roU!liu pat·a \l•,LliLl' lieste objecto, pódo \!'azlll' 

comsil-{o os maiores beneficias do ordem ma
terial mesmo p11r11 o paiz. 

E aos qu(J porventm•a teiwnssem obstina.· 
elos om rocu::;n.I' o nuxlllo á realisaçiio deste 
commettimonto, porque poderia Jl&rocor in
utll nm iutoresses mntei'ill.CS brn.atleiros, rlirlL 
que niio ba mais altos lintercsses a zelar 
~ue os interesses moraes e intellectuaos ria 
patrin. o elles rJcvom llfL~sa.r arlio.nte e acima. 
dos interesses materin.es. . 

Taes os sentimentos que o levaram a 
applaudil• essa iniciativa realmente digna dos 
maiores applau~os, 

E no fLimlo das grande.~ t; isteZn.s, que no 
momento actual cn.ma.m n.s I uctas poqueninns 
rla politico, tão .cheia. de adio::;', semco.fla. de 
iJ•as, suntio grantlo satisfllção vendo que ho. 
nlgumo. couso. qno pn.ir!L superior a. css!lS 
luct"' que tanto rlamno e prejulzo causam ú. 
pn.trla, e ó- a imagem ria Naçiio, a Imagem 
da Republica, que mais que tudo se deve 
zelar 

Vne lê!' os projectos que apresenta á con
sideração <lo Senado. 

Sito lirlos e ficam sobre a Mesa, durante o 
tl'iduo, os :)Oguintes 

PROJECTOS 

ü Congrcsdo Nn.ciona.l resolve: 
Art. I.~~ Paro. cómmemorar o quarto cen .. 

\cnario da descobC!'tn do Bl'llzilllciL o Poder 
Executivo autori1.o.do a prcmover a reallsa• 
•:iio •I e nma exposição nacional nesta capital 
aos 3 de maio de 1\JOO. 

Art. 2.• O plano da rererlda exposição de· 
von\ ter a amplitude nccessaria para que alia 
valha por uma demonstração do nosso grilo 
<lu cultUra scicntiflca o rlesenvol vimento lit
tm•a~•io, artístico o indusl!•ial, 

Art. 3,' O Governo abriril os creditas no" 
cessm•ios pn.rn. garantir o bom exito desso 
commotti monto. 

Sonurlo Fedem!, em 5 de agosto de 1898,
Lauro Sodrd. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni_co. l~icará cousigno.dn na lei tlo 

ol'ÇII!Ilonto do exorcicto vindouro uma verba 
especial de dez contos de róis, a qual seró. 
entwguo ao Instituto Historico do Brazil, 
com s'rle nona Capital, destinada a servir de 
premio a um:L ou mais memoria sobre ades
cobertiL do lli'a>.il ou pontos da historia patria 
u. juizo do mesmo im;tituto. · 

Sona1lo Federal, om 5 de agosto do 1898.
Lauro Sodrd. 
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ORDEM DO DIA 

~'OilQA NAVAL PAilA 1898 

Continúa em 3• disoussito, com a emenda 
olferecida, a proposição da Camar.1 do• Depu· 
tados n. O, de 1898, fixando a força naval 
para o exeroicio de 1809. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente a 
seguinte 

EMENDA 

Rostaboleça-se a Escola de Aprendizes Ma
rinheiros do Rio G1•ande do· Norte, a 3• no 

~progresso e no desenvolvimento, quer nO 
tempo do lmperio, quer no tempo tla Repu
blica. 

Consigne·se a verba conveniente, no respe· 
otivo orçamento. 

Saln das Sessões, 5 de agosto de 1898.-0s 
Senadores, A/mino Alvares Afl'onso, -Jose 
Bernardo.-Pedro Velho. • 

O Sr. Leite e Oltlclen diz que a 
conclusão das observações que hontem apre
sentou sobre o projecto de fixação de •fol'ças 
navaes devia ter si<lo a apresentação das 
emendas que reduzissem essa• forças. 

Vne mandará Mesa essas emendas. 
Declara no Senado que a opposiçiio com 

estas emendas abre campo tranco ao Governo 
para que possa demostrar o proposito cm que 
ao acha do reduzir ns dospezas publicas, como 
se comprometteu. 

As emendas consignam desde logo a redu· 
cção, sem absolutamente alfectar aqu!!Jo que 
existe som alfectnr ao estado das forças actu· 
almente existentes: apenas redusem o numero 
no ,apel, deixando o um pouco além da força 
existente nos qua•lros da armada. 

A primeira emenda manda reduzir cle4.000 
para 2. 000 o numero de praças do corpo de 
marinheiros nacionaes. 

Demonstrou hontem que o elfectivo é de 
1.792 praças; portanto, a emenda ainda con· 
signa numero de praças superior ao que 
existe etrectivamente. 

A segunda emenda reduz de 1.500 a 1.000 
o numero de aprendizes marinheiros. 

deste anno, niío havendo, portanto, alto· 
ração. 

A vantagem das em ondas ó consignar·SO na 
lei rlo orçamento apenas a verba precisa para 
este numero de praças o niio se dizer o que 
demon•trou hontem ao estar dando, isto 
é, haver a lei de fixação de forças consignado 
o numero de 4.000 praças, haver no orca· 
monto a verba para 4.000, o gastar·oO no 
oxercicio de !897 quasi a totalidade da verba 
concedida. 

0 Sn. BELPORT VIEIIlA-Mas ·osta verba Ó 
concedida para o paragrapho N. 10: niio ri 
para 4 .000 praças. 

O Sn. LEITE E OITIOIOA-Si ha erro ó do 
relatorio elo ministro, pois la é que encontrou 
isto a quo se refcro. . 

0 Sn, ALMEIDA BARRETO dtt um aparte. 
0 SR, LEITE E ÜITICIOA-Esta objecção nilo 

serve. 
· Si a verba J'oi dada para 4.000 praças e só 

houve I. 792, isto ó, menos da metade das 
4.000, devht ter sido gasta menos da metade 
da verba e não a quasi totalidarle; entre· 
tanto, o relatorio annuncia o saldo de'l78:000$ 
apenas, quando deveria haver o saldo de 
873:000$, havendo assim 695:000$ que foram 
gastos como para 1.500 e tantas praças, que 
não existiram. · 

Comprohonderia que se tivesse gasto 
metade da verba ; mas niio comprehende que 
se tenha quasi esgotado a verba inteira, 
sendo apresentado um saldo que significa 
numero muito rnduzido de praças,' 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-V, Ex. está Iiii· 
!ando pela ordem i ! 

O S~t. LEITE E 0ITICICA-Foi provocado por 
um apa1•te.· s. Ex. foz bem em não dat• 
apartes, mas outros deram, o nlío é respon· 
savel por ter do responder aos apartes, o que 
ó até um acto de consideração para com seus 
collegas, 

Ha mais um artigo additivo que mandará 
á Mes~. 

O relatorio contem o quadro dos navios da 
armada, e entre elles os seus illustres col· 
legas que. fazem parto da arma• la sabem 
que ha alguns imprcstaveis, que só servem 
paru gastai' dinhch•o, quer com concertos, 
quer com o pessoal nelles embarcado. O relatorio declara que os aprendizes ma

rinheiros nctualmente existentes são 900 e 
poucos ; ainda ha, pois, campo para admittlr 
mais alguns, sendo. approvada a emenda, o 
não ha alteraoiio do que existe eJI'ectiva
mente: 

E' noccssario tirar esta despem do orca· 
manto; estes navios não pódem mais ser 
concertados, estilo imprestaveis.,. 

A outriL emenda miLnda, em Jogar de 600 
praças do corpo de intiintori~ de marinha 
üizer 400, tal como está na lei do orçamento 

O Sa. AI.MEIDADARRE'I'o-V.EX. jti passou 
revista aos navioi1 

0 Slt, LEITE E 01TIOICA-diz ter passado 
revista ao relatorio. 
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0 Sn. AI,)Jl:IDA BARRETo-V, "Ex. tom 
pa.sRtvio ra.vititrt nqui dentro, nindl\ não roi 
ver OS OBVIOS, . 

o ~n. LEirE E ÜlT!CICA-TOdos snuom que 
co•n est!•s navios se gll.:-ta. dinheiro tml s os 
di~s. com conoeJ•tos, o estes navios nü.o tcom 
ut1l11~ade nlgnmn.. Não vno moncionn.r no 
addltlvo os nomes 1los nn.vlm~ que lião de sAr 
alienados, postos iL ma.T·gem: deixa. isto ao 
critorlo e nos cnnhedmentus rlo Governo, qu1• 
ó quem sabe qurws n.s condil;õo::J dos navios 
da armarl1L nn.r.lonal. 

Não hiL n bsolutllm•nte ILlternçiío nem plnuo 
do oppos1ciio: 110 cont.rariu, vae em auxilio do 
Govf>rnn,rlando·lho t:llll <'ampo frnnco 1•nde ello 
possa utllrmar que estú, resolvi do a. fllZel' cór·
tes na.~ leis de orçamento, cumprindo a pro
m•ssiL sot .. mne quo contrahio. 

Deve accro·ctmtar quo e:'lti't resolviclo a 
propôr quo o projecto> com <·stas emendas 
vnlte it Commissiio d~ Mal'mha. e Gucn•tt, 
afim de que ella se ent•ndu com o Governo e 
ouça a opinião dolle rol•tivamente a est"" 
rno~lidas. Si o Senarfo c:-.UL de nccordo com 
isto, manda.rfl. desde jó. o I'• q uorimorlto; s1 
niio, nguurdará para nprosentf'l.l·o no tlm da 
discuBaãn, será conforme oR manifestações 
que ti ver dos seus illustre> collegas. 

Silo li ias. a[lOia~as e postas conjuntamente 
em discu;eão as seguintes 

E~lE~O.\S 

Ao§ 2.' do art 1.' Em vez de 4.000 praçns 
do Corpo de ~lllrinheir•os Nacionaes, diga·;o: 
2.000 praçns, etc. 

Ao§ 4.' Em vez de 1.500 ap•·•n,lizes mori· 
nheirn•, diga-se : 1.000 aprendizes mari· 
nbeiros, 

Ao§ 5.' Em vez de 600 praças do Corpo 1le 
lnfanterin <lo Marinha,. dign·se: 400 prnçns 
do Corpo de ln!'.mtcria tlo Marinha. 

Additivo 

Accrcsceuf.o·se: 
Al't. O Governo disporiL do> navios de 

guen•a imprPStnvojs o do> que o·Xigirem 
grunrlos repn.t•a.çõos, dividindo u pessortl exis· 
tente com os unvtos em colldiçõM de sm·-
vlr. • 

pPra o r:ou collega ror Alogôns, com relação 
ao M1nistel'io d1L M ·l'inho.. 

Pehs not:'ts fio smt discut•.so, pu blicn.do no 
D1'm•io do Congrcs.•o, vé-se a lnsistencia ~om 
que S. Ex. procur11. firmar sua. opinião de 
tet• o Govmno ar1·astnrlo IA honra nacional no 
estrangeiro com o contracto vantn.joso que 
ncn.bn. do etrectnar, o isto obriga no orador 
t•espon~er que mnis fatnl do que o contracto 
ó o desnrmn.mnnto nacional como S. Ex. 
procura fuzer com as emendas que mandou á 
Mcsn. 

O orador, pn.ra. provat• a su1. propoRiciio, 
ann!ys11. as ernentlns tio Sr. Senarlm• Olttcicn. 
e cheg:J. n. sPguinto 'onclusüo : a lei varada 
pnra tiX11çiio 1lo J'or~;as marca um numero 
exacto de pl'nças, ma~ comO) no nnno anterior 
este numero nã.() l\ttin!!iu úquellc fixado a 
nova lei limita-o ao etrer.tivo oxistent11, q~e 
bPm póde tlincltt decrC~scer nes;o exercicio e 
enrilo. seguinrto n. regru. 1le 8Ó autorizrLr a 
fiXIlciLo de força; polo eJfectl vo, póole·se 
ciwl{ar no completo dosarma.mcnto da. Nação, 
pelo~ constante~ córtr·s, 

Entenole o orudor não ser patriotico ver 
com in~itforcnça o armamento da Republica 
AI•gontlnu., que dA certo nilo está a. comprar 
armas para serem c8tra.gndns nos aner~aes 

E' preciso niio bave1· pol1tica. quando s~ 
trata <la fixaçiio de !brças, que siio os ele· 
mantos necPSl'larws p:t.ra, em momento ur· 
gf*nte, rlCti&Jl'routo.t• u. Nnçiio. E' preciso quo 
o Bl'Azil cont~erve o. propondero.ncirt na Ame· 
rica o lo Sul o cumpro que o paiz niio esteja 
dcsurmn.to de[).nto de viainhos que po~utuem 
nrmamentos dn priml'ira. ordem, como ncon· 
t•co com a R•publlea Argentina que bem 
se pódo doze!' ó a primeira potencia armada 
-de~to. parte da Amttrica. 

ll. orador oxten•lo se em consi•leraçõos a 
rcspeitll suster1tando a. neces~ida.de de votar
se a proposição de acoordo com o parecer. 

O Sa•. Edunrdo 'Vnndenkolk 
-St•. Presidente, o meu illustre c"llega Se· 
no.dor po1• Al11goas fe7.·nos ouvlr hontem, com 
tnllo. o.ttençiio, mais um dio~curso Vlhrante na. 
rorma o opulento no fundo o apreciar no 
justo o vnlor sua alta compctencla em ma teria 
economic1t o tlnunceil'n. 

Observo, porém, '\uo S. Ex. nüo pordo o 
menor onoojo que se !te depara para atncar 
n oporoçüo llnancelr·a levada a termo pelo Oo· 
vorno, com o mn.is feliz t•osultado pru•n.sn.lvar 

Sala rln. Sessões, 5 de agosto o lo 1808. - a Repu bllc:l ela ct•ise u.~udn que a assoberbava. 
Lcita o Oiticica, Noto quo S. Ex. ú !lna ('orço. pt•ocura. por 

torlos os modos dimiDUir·lho o morito. E com 
O S•·· Ph·eN Fcl•t·olra comoça o mtis profundo so:Jttrnonto v••lo V. Ex • 

tlechu•a.nt!o o:~tt~r disposto n., dn. tribuna, pt'O· attrlbnir torlos o~ maios drt Iiopublicn. no 
tcstu.1• fr1tnc1L o re~:~olutn.monto cuntl'lt o dos· actmtl OnYl!rno,o no c.'nw.nto mtou convencido 
orrnnmcnto gural do Naçüo e pOl' isso prin· que S. Ex. nn su• <:onscioncln faz-lhe mnis 
clpia o contesta~• tudo quouto disso na vos· J ustlç•,ro,,onllo~onoloquo t•cs rnales nii.ollatam 
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do hoje, nem de llontem, nem do longo o são 
apena.s o reflexo da outro. úpoco., nn~e:ernm em 
sltuaçii.o mnis 1'1lmotn., ncournulavnm·S(1, avo
lumavam-se ató quo pr·oúuzirrrm os r•esullndos 
que todos nós conhecomns o doplornnws. 

O Governo tem procul'ndo nct·rtar, RP.iamas 
pois justos rtccntuando suas bons irr tonções. 
· O meu illustre coJlega desln vez tümou )>o1'. 
tbema o re!ntorio do Ministro da MaJ•rnho, 
nnalysou alguns dos seu< capitulo<, cdtlcnu 
algumas medidas e irl<las por· nquell~ autori
dade submottirlns ó. con,ifloraçiio do Sr·. p, ••• 
sldento ria Republica, 'lis<>n•lo unicamente re
ril·o de ~icochete. 

o meu illustro co!lrgn foi Injusto com o 
primeiro mag'hltrndo da l~opublic,L, tornnn .. 
do·o o re~pout<avcl pelo que c8rà c:o:t•ripto no 
relataria, como se as coucep~-lits, pi I\ nos e re. 
formas tle um seu secrotal'lO ui! i explanados 
já estivessem adoptados, ro~se ('Q\.\$1.\ ju!gadu., 
qu~ndo rio facto apenas exprimem Hma o pi· 
n!iio individual suje1UL no seu esturlo e arnllyso. 

Sua rcsponsabllidado começa q"ando os 
adopta como proprios e transmitre.os no 
Congresso em mensagem, e este ó coopartici· 
punte quando os approva. 

Foi ainda injusto censurando·o por au
gmentar de.•pezas, quando tnl não ~~~'· pela 
simples raziiode que tacs merlidns nao pus· 
saram do domtn!o de uma propcsta e não 
estão, pn.rta.nto, realizadas. 

Do ligeiro reparo que venho rle fuzet• ás 
considerações do meu lllnstro c !lega, soguc.,e 
que S. Ex. niio teve outro intuito siniio 
atacar o Governo como oppos!cionistn. 

O meu Ulustre cotloga foi lambem por do· 
mais severo com a Comrnissiio de M1Lrin hn o 
Guerra nccusanrio·a de excessivamente sob ria 
no seu parecer. 

A commissiio, tendo acompanhado n dis· 
cussiio na outra Casa do parhtmonto soure o 
projecto hoje cm debate, acceitou·o tn I qunl de 
Já. velo, e aceitnndo·o nestes term•'• julgou 
desnecessnrias quaesquor consfdernçõca, niio 
se furtando ao dever de dur qmtlr;u,·r ox
pUcaçilo o de delendel-o quando Jüs>:o lm· 
pugnado. · 

O meu lllustre collego tez obra cril.icn com 
o relatorlo do Minist•·o da Marinha; lhe ro· 
spondorei com o mesmo mator·ini. 

S. Ex. alo.1•mou·se com u o.ugmnnlo pro· 
posto do estado·mnior do cl1oll.l do esl.ndo 
ma.lor general, o aproposito citou nmnestrn•la 
de torro em que hn um guardiL ''o pato o 
um ajudante desle e urn fl;oal tlaguello. 

A surpreza de S. Ex. consisto ltpeuas na 
confusão que foz daquellas denomlnru;ões. 

Cllelo do l':sto.do Maior·Oenoral r\ a auto· 
r!dado que dirige o Quartel-General tia Ma· 
rlnha, denominada antigamente Aj url:tnto Ge· 
ner·al da Armada, que correspondo ao octuul 
,AJudante-General do Exerctto ; e o pessoal do 

\ 

'· 

estarlo·malor ó aquellll que servo junto a sua 
pes'o'' : como o secretario o ajudantes do 
ol'dcns. 

O Ministro no seu r'elatorio mostra a in· 
su!IIcioncia 11es::;e J_)es~on.l o pcdo O.Ua'monto, 
nssím como lembra n. crtnt;ií,o tle um cllefe 
para a 111 sec~·n.o daquello. repartição. 

O augmonto do íJes.ool do F.stlldO·Molor do 
Clwf'o dn Esttulo-~talol' Genor:tl 1l11 Armnda. 
.•ncontm justificaçiio na igualdade com o rlo 
Ajudanto·Oonernl dt) Exercito~ cujas ILttri· 
lm.cões, l'epresentaçiio, trabalho, serviço o 
I'esponsnbili.Jailo niio siio supel'iores ll.s 
tfnquella. autoriclado, e n creacíio do um ser
t!Ol'VentuaJ•io p:tr:L d 'lt'igir a. ln sessão ímpüe·so, 
110 enten11t~r do Ministro, pela. necessida:le de 
pas~ur n e:'~ te mínutlencins o llctalheiJ do sm•· 
vicos,quo, o.-,tnndo alfectosuo Cht~fe llo Estada· 
Muioi' Gemera!, entre outros muit•,a nraze1es 
mu.í." sérios e impurtnntes absorvem-lhe qUil~i 
todo o tempo. (l/a dicc,·so.v apartes.) 

Senhores, é uma confusão quo l'a.Zem; o 
chefe rio quo so trata ó para " 1" secção da 
Repnrliçiio do Quartel G•n•ral da M11rinha; 
actualmente seu cbefo ó o proprlo Chere do 
ll•ta,lo·Maior rJenoral, e pelo facto de achar
se ;olrrecarregado do t!-ub~tltro e dbtrabido 
em attenrtor n assumpto' srcundarios, qu"ndo 
devo empregnf' a sua nct1vidado em cousa.a 
de mniot• re!evancia, o 1\Iinistro propõe u. 
cren~iin f!e~~c Jogar. E', senhores, uma pro
po:;tn., niiod1go que so.Jn opp 1rtuno acceital·n, 
pols ac11.rrota nugmento de despeza, mas niio 
dei :to do reconhecer sua neccssüla~le. 

R. Ex., oualysnnrlo o art. i" da Pl'Oposiçilo 
e úonli·ontarrdo o quadrrJ do estudo uct,ual do 
corpo da armada. encont1·a um numero ex
cessivo rio olllciacs. Vne nisto uma outra 
conl\l>ãO de V. Ex • 

O meu i !lustre collega sommando o nu
mero inscripto UIL colurnnn. promptos o.o do, 
colnrnna. e,çtado e({ectit·o ha de ti.lrçosumente 
acha.J' um numero oxaggerndo e nté mesmo 
ub.urrlo em rolnçilouo numero mencionado no 
estado complt!IO. . 

l'rompto.< quor dizer os officlaes que real· 
mente e>tüo no serviço da Marinha. O cs
,,ufo ef{cctívo n.brnngo niío só estes como 
aquollcs que ostiio om outra situnçiio quo 
não rlulnuctividatle. As duus columnus con· 
rrontrlm·se, mas niio so sommam. S. Ex. 
sommou·ns, eis o engnno. 

A' colurnuo.llo estado cf(cctúJo ó que som· 
mnm·se ou diminuem-se os numerus in6cri· 
Jltus nas outi·us eolumn~ conC!u•mo suas de· 
nominuçüe:~ p"ra comp:trnr com o. elo c1taclo 
completo hdeduzit' ao lla Jhlta ou excesso do 
ollkiues nos respectivos quadros em roluçiio 
a osto. 
. O ostado completo ó a lotnçiío, rio nccordo 

com alei que regula o quadro gorai.. . 

. ,, 
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Darlo. estu. explicação, que mo JlUrcce e sela-~ Neste qm1dro cstiío mencionados os navios 
recm• o nHSUIIIJH.n, passo ad(lnnto: quo Jhzcm parte !la nossn forçn naval o muJa 

Quanto no COI'f'O ôo ]..IILT'inlwit·os Ntlcionno~. ~uni com a stm gmtrnic;ão mini ma corres· 
'lis~o o meu iJiustt·c collrga, em rcsumn, m:LJS I ponrlcnte: nenJ vê-se que o pessoal sobe a 
ou mono:; que, e<~t:-.tin1lo nctunlmt·ntu mil o 3.~80 rn•a,;ns, o addicionn.ndo •100 para o 
tnntns praçus o nu o tenrlo shio pos':tivel nt- (]unrtel centra.! de Villrguignon, csculu.s do 
tingir no nu.mcl'O rio 4 .ooo, bn.!-!tanLJn 2.000, apt'cndizcs marinheiros e com mando das tor ... 
o neste ~en~Jdo ~uz suo. r~~dtll'~·fio. p1•d.ldras, clleg-n-so ó. sommn. do 3.580; !L di1fo .. 

Isto nao e razao, porque em um anno não renr,n.de 320 para ·1.000 dew lcvn.r-sc tL conto. 
se completa. o numero Hl[liOJ', não quer dos doentc)S, presos o baixas, o.lgnrismo muito 
dizer que no anno seg-uinte, pot• ~unlqucr n quem dn. V't!t•tlndo. 
motivo, por quo !q.uor medir! a, ou providencia ~ ,., _ • 
que venlm nuxllmt• a apresentação, nlistn.· O SJt. VJCLN·J·E MACIIA~O O gra~~e nl!g 
menta ou rngnjamento de pr:u;as soja impos- ~unto C quo este nurncto nunca. 101 o.ttm
Si\·eJ consPgouiJ.o. Annos ha rm quo cresce oltlo. 
regularmente o numero de nlbtarlos V(J}Un· O Sn. E. 'VA:--onE;.;KOLK- Posso garantir o. 
ta ri amonte, nnnos h a em que ns comp:mhias V. Ex. que sim. 
do nprendizo:; lllO.l'inlloiros tOrtH·com no corpo Nunca n no~sa penuria chegou ú.s condiçúcs 
contt·n.t bastante po8soal apto, o o.nnos hn. em du. aclun.!idafle. Sr. Presirlente, pelo exame 
que ns dc!ierçúes o lmixtts por incapacidade tio qunrlro n cujos d;tdos venho do roCerir-me, 
physica c te~min;u;ii.o do tempo de scl'Vko é claro que os navios existentes exigem rlgo· 
nilu abrem tantüH clnros e os reengn.jnmontos rosnmente um pe:;~oal dr) -LOOO praça:-~, como 
se verificam cm maior escalo. estú. con:;ignado na. proposta. <lo fixnç;1o do. 

N;io se púrle, por·tanto, aventurar a opinião lbrço. naval; diminuil-o ;~ 2.000 ó qunsi de· 
do que nem mesmo srjtt cxcedidt~ o uumero crctnr :-;ua rui na. 
de pmças. a que o meu ii lustre coltegu. l'cduz Eu sei, Sr. Presid.~nto, que ns guarnições 
o e1fcctJvo do corpo do marinheiros nacio- clc"'todos os nos~os nu.vios de ~uerra estão re .. 
naPs. Serin.por dem11is nrrojadn.n. cnnjf!ctura. cluzitlas n. muito meno::t do minimo, em prB· 

E :;i !or cxcctlido, o q11o ncontcceriL ? A juizo de sua dis··iplinn. e da econOmia interna. 
verba. consignad:t no Ol'çnmcnto não alcançará e serviço geral; os comrllíi.Di\antes não 
para. attcntlcr ao t!XCPSso, r~ o gon~rno Yt!l'· ce~sam dr. rccln.mnr e do pedir providencias 
se·}UL no. dU!'a contingPncio. de lu.nt,"ar m;1o dn contra esto estndo ~e cansas, que, para com· 
ct•ctlito::; e\:tro.ordinal'ios. Silo criticados pr•lo pot• umn pequena gun.rnir;ilo para os navios 
meu illu~tt'l! collt•gn, cujn nusPncin. n~~ste mo· em construcção na Europ11, tem sido uma. 
munto deploro, não só pum satislh.zm· o pn.· tliillcnldade enornw, dnsfn.lcam-so os navios, 
gamento dos soldos n omt·as vn.ntllgt~nR, como destiJ.lcn·se o corpo central, sobrecarregando 
pu.m. fornt•cm• alinwntaçiio t! fnrdnmt~nto. do troba.lho os que tlcnm; ora, si em vez de 

!\ta:;, Sr. Pl't\Sidtmte, as :2.000 pracns pt•o· corritat·-mos doB meios rle n.cudir com os 
postas polo ffit!U i Ilustre coilL•ga t~stão multo re~ursos o elementos neccssàrJos o indispen· 
longt! das Dt!co..-sn.rias para gunl'!ll'Cr~t· os :;a veis, :tU cont.rnrio tornamos m:Lia Cl'itlco. a 
nn.ViOS de que ::;c compõe~ a rnnt•wha na· situaç:io, melhor Slli':'L clecrotar francamente 
cional. o complcr.o abundono ou desarmamento rlo 

Bons, rcgulo.res ou mitos que SPinm os umteriulnaval fluct.uante, quo tüo avultada 
navios, dlus co.rect•m de pe~soal, m'nim• ou sümmo. r~prl·Sento., o Fómente ns~im allivio. .. 
IDt!llOl', paro. zelar pt~la. SU'.I. const.•n·u.çiio o remos o Thrsouro do tão pesado quilo ncces
dcsornpuuh:u· o servi~o intt!l'UO e tJXterno que .':lurio encargo. Marinha O urn compromisso, 
lho incumbi', tbtle quu não t•stej"m classill- pn:•:1 ter um11 Jtnrintm ó preciso gnstnr e 
cndos na catPg-ol'in. dt~ dcsat·mnmentu r! ainda gnstnr muito. Com o tlinhoiro obtom·BO o.s 
nr,~UL hypothese uiio c•stiio intPit'il.ffiL•ntl' unidades de combtLto, mas o pessoo.t nilo se 
abandonados. improvisa rle momento. 

Aqui está, S1•, PJ•t•sidt!llttl, no rolntorio t1o J\';lo ó menos Cftl'to, Sr. Prosidcnto, que no. 
Ministro do. Marinbn do nono pus1:uilo, o listu, doll nossos navios do g-uet•ra. hn. n.Iguns 
quo.t.lJ·o da loto.çt1o minimn. que pódL• tlnt'·St! qUt! poJem ser tlelln. risco.rlos, mn::1 por eln· 
nos unvios llu. mnrinlm de gum•t•a. nucionul. qunnto, entendo wu~. mesmo com um po· 
Elle iillla IO!tis nlto que os argum••ntos; ó n que(lO sncrificio, tiC1Vomus m:mtcl-os, t110 re• 
verdnde csm:LguclOl'il. elos ;~J·gumt·utos quu nii.o gnlnt'JS quanto po.ssivel. Pouco impot•ta que 
a dm itu~m con l.I'O\"Oi'.Sia.. Note· SI~ quo ó a lotnção s~:~jnnl nlimlno.do::t nmis tal'lie. 
mlnim:L em tempo do p1tz, p!t!'IL o st~t·vJço .. \* vist:t Uo quo v:>nho do expor, doclni'o no 
D01'1!1nl o nito em tempo do gut)l'i'O. um c1uu o Souaclo, om nomo tlt~ Comnlis!:lfio do Marinha 
possoul ó consitluru.vdmonto augmentndo, o Guorrn, qu.o mo.nü;,mos o nnu.lero de ·1.000 
]JOI'C!Uu ns contllçü~.·s t! JWCt·s::~idmlL'S s;1o intui· prnt;:ts p:tra o cot•po tlc mu.t•inlletrus nuclonnes, 
l'nmcntu outl'us. conJOl'IDO cst~ na Jll'01l05tu uo Governo, e por 
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con<eguinte discordamos do quolquer olte- pu!Jiiro< o o P''sonl quo fornerom no corpo 
'1\Cllu pa1·a menos. centr1d uiio compom;n. os sncrlttclos que com 
J~m r~luçiio nn cm·po de iniiHlfnrin. do mn. oiiJ•fls~ f~tzern. 

rlnhn, o meu íllustre r.ollt-A'n o.pr·esontn uma Entm outrnscita.roi a do Amazonas ••• 
emenda reduzindo-o a 400 praças, sondo que o s11 . AL~IlNO AI'I'o~so _A do Amazonos 
" prupo•Ia do Oovc•rno do anuo po,sndo foli nindn niio so mnugurou 
de,se numero e no octunl pede 600, portanto ' 
ho um augmento do 200. O Slt. E. \VAND>:NKOLIC-Perdoe-me V.Ex:, 

jó. c•XI8tiu e !ui CX.tltlcta : agorlt, f1Urmdo 
O Sn. JULIO !'ROTA- Quem apresentou a multo, Berw. !'estabelecida; m,., restabelecol-n 

emenda fui eu. sor1n. um erro. Quaud11 fu1 oxtiw·to suu pes-
O SR. E.,VANlH~NJWLK-Absolutamcnte niio ~:~oo.l piiSiiiU rL ser a.unexaüo iÍ. do Pará. 

duvirl•l cODC(Jl'dnr com n. diminuiçilo, ou parn Nu Amnzonas, com o tr•ahulho diL iudustl•la 
melhor •lizor, com e lia conco• do, nüo por cxtl'Ucti vn. riu. t orraclm, os pais empregam os 
jul(.(nr desnecrSf.liLJ'in ou insufficiento o nu~ fl•htJS ainda. cnrn pou"a i•lnde nn.quo1Je ser .. 
ll16rO pedtdu pelo <lO\'Cl'IIO 1 am nt.t.f'Jli!Cr nos viç~o. AlCm d1sto, a. lt\'CI'~ilo ú. vidt~ do mur ó 
serviços quo ao mesmo corpo incumbe, mns ,,ccentuadL·sima: lHL mesmo horror a. pro· 
para lllo~trat•·lhe quo o ucompanho no sru lls·üo, 

· programmn do ot·onLmin, Jitzcnrto córres na E~s<~. compnnhln., em regra geral, nunca 
de•peza publica. quanno niiu resulte 1lelle.< no tt>ve o seu p••·oal completo e o• poucos mo
nhurn prejuizo ou llerturbflt.'ifl na m;Ll'cha. do nino:~ nelln uli:ot1ulus pt•uvtnha.m dus mu.lo!.!as 
servico (j uté met~nJO par·rt ser ngt'lL11 o.vel ao 1Ios cabuclus, tl~tlos r;~ciJWcos e "duentlo:-t. 
meu illustre amigo, mcmbt•o cln. opposlt:iio, A rio Pará, umn. dns nw.is nntigas,tomnnilo· 
autor da ret:.rid" emenda. Sd a méclia anlll"'l do contiug•nte com quo · 

o SR. JULIO FRoTA dli um ap11·te. concorro pn1a o corpo contrui,verlfic!L-se que 
clla e' tiL muito longe do tbmece•· o que dulla 

O 8R. E. WA~OENICOLK - Esln cl a miolm se deve cXIA'II' o era do esper<~I', . 
opln1iio individuul, fU.IIo P·'~' mim e nü.o "m Quundo ha. nnnos hu em inspt~ccüo aos os .. 
nom.e da aonuniFsijo de f.In.rinhu. e GueJ·ra., 0 tabeleCJmeotos diL marinha na~:~ provincias do 
por lssoniihdei:XtLrol a.o occe1 t~r que u. prupo- norte reconheci, pelas óp •. cas das crt'&Qôca 
slçiio volt• a e! la para ouvir o Oorm•oo n das compnuhln. do nprendlz.s mnrlloheiros o 
respeito ela alternçiio pam menos, estnndo tomando a media do• coutmgontes onnubl
convencido quti clle tllmllem concordnro.. rponte rom~tthlo~ no cor1m central, que n.s 

Entr., agor11, Sr•. Prohid<lnte, ntL o.nn.Jy:m quo mn s so d,..stnc;1vn.m OJ•am a~ do Ceará, 
crltiCll do meu illustro coUegil, Stmntlor por Pnrnambuco, Paru.h:ybo., Ba.hia.e PJauby. 
Alagõas, que vne ao ponto do cundemnar ns 
companhias de aprendizes mariobccl'OS com O SI<. AL~n:->o M'F.,NSO- V, Ex. nccres- o 

tanta severidade. conte o. do 1t10 Orando 1lo Norte; n. f'Scoltt do 
Realmente, sr. Prcshlontc, não desco- Rio Oraudo do Norto era a teJ•ccil'a no lmpe

nbeço que e lias não preendwm cabnlm"nte o rio e contll!ÚIL a•er na llepubllcn. Entretanto, 
11m d11 sua. lll'Otu:iio, uo aCJntrario deixam o Governo mandou techo·l·a, 
muito o desrjnr... O SR, PIRES l'EIU<EIRA- O Governo niio, o 

O SR. PmES FERRI"RA-~Ias n instituição Congrcsw. 
é boa. O 811. AL~uNo AlfoNso- O Congresso foz 

bto Jep,!s de ou vir os amigos e conselheiros 
do Governo que taz•:uo qu••tiio d:sto. (JI,fo 
apCJiado; lro~am·se outros apro·leM tnlrc os S1· • 
.ttlmino .Affunso o P,res Jt~Jrl'tJira, O Sr, Pt'Csl· 
dt!ntc rcct~ma aUenr.1To, 

O SR, E. \V,\NDENIWLK-Niio ho duvlt\11, 
tanto que u. Altemt~.nlu:~., Bí nii.o mo nngnrw, 
por cJl!Jo enleou n. QUI! tom, com a di:lft!rtonl.~n., 
pOI·ém, do quo noquolle pDiZ só tre• escolas 
1iJram CI'cmdns, cujo desenvolvimento foi nrl· 
miravel c fol'noceu um bom contingente á 
suo. numcrJsn o respeit11vel esqundra, uo 
passo quo entre tilJS montou·sti uma. om 
quasl toclo< oH E•tados. E por que'l Porquo a 
politica Jogo iutorvelu, como cm twhls ns 
COUSILS, p81111 (lq Clü\•c.wncto f'I1VOr da Ct'e:tçiiu 
no bCU Estado o foi pl'Dmptumtmto s:díl-!f'uJta: 
o caso ó ass1m l'd:>olvldll :;em nuds pr•évio 
exn.nw, som consultnt• o;; imct•r.sscs du 'fho
ROUI·o, s~m Jndugal' si'" in~tituu;1tu sor•a !Jro
tlcua naquAillL Jocalidade. O rcoultado d11 
couvoulenci;t pohtrcn. 6 quo muitas cump!L
uhias ano O.llí1DtlS s'ot vedouJ•oa duB •lin!1eiros 

O 811, E. WANDENKou:- sr. Presidente, 
110 cn'o de que ~· tr~ta não unstn dizer, é 
mit-~tor provar e n prova. t1ra-Bo comparando 
1t epnca il11 crcuc;ão !le Ctuln. compauhllf. com O 
cun ~tngcute mcdw fvrneCidu dO!ltlu uq ucllu du.to. 
ató o momm.to do fuzrr o calculo: o ruhlidndo 
J eSILIÍIU'IÍ. destn. verilicu.Qüo. 

Fui pi•oeeilt~wlo Ul'lrillll que no tempo tln rno
muchw ttii{UiliM tJO!fiJliUthlu~:~ toram extinctas 
fl n11u dlfl'•1J'Ont&munt • t~:~UHIO proccthtto na 
Repu lilimL pn1·a a etunlnnçno daquellns cu,ios 
J'osultados uüo cot't'OSJlOUdom nos stwl'illcios 
pco•unial'lo•tlo l'hcaouro. 
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'J'o.dns as vezrs que nr>to Ca'" se trm t.t·o· 
tn.do das o~colus dt~ u.prcnrliz<•S nmr-iulwirus 
tenho-roo mnudestuUo eunrr~u·w á smL dls:-o. 
mina.cli.o: sou p:,rtid<~I'iu dl·cidillo e cunvtn· 
cido da sua. conccntr<~çii.o em um numoru mui 
ltm•tndo. 

Entendo que ellas não do vem se!' mais do 
tres: umauo nxtJ•omo llOl't0 1 outl'u. no centl'O 
e outra no extremo sul, pruvillus o npptu·o· 
lhu.dns do tudo quanto iuteres~o ao rlo::ienvol· 
vimento physico, intellcctu,,l o pL·~~us~ivnnl. 

A d<••pozu enorme que se lilz qunol quo 
improficuumente com tuntaH e::~culns lli~sinu
nadns, doleituoSliOltonlc organizndns, baldus 
do noe1 ssario ao ensino em~et·lll, aclw.J•ia bou. 
e util applica...-ão nas tr·os o:;colas modelo. 

Fóra. dt:lto, ouvircmoti todo.1 os anuo::~ as 
mesmas quuix11S,LLs mesmas rec!nmaçül•s dos 
l\lini::itros do. Mal'inhn nos seus rdatol'ios, 
tão ,iu•tus qunnto dcsnttendtdos. 

Abr·nm mãoo;o; politicas de suas f'Xigcndas: 
nii.o queiram que o Guvcrno rnnnten!HL uma 
escola em cada ro~peot,i vo Estado, QU11ndo silo 
irnproducttvas, noo clamem t1lo alto como rcz 
o nobre e illustt•o Senador• p~lo H.to Orande 
do Norte, pm·que excluí n. cowpanhia do SI!U 
]lstado daqneli•s que mais pes•oal haviam 
Jbrnecldo ao corpo contrai quoauo por la 
andei c111 comJoJssão do iospecção e 1:1ó a~sim 
alguma cousa melhor pode remo• alcançar som 
tanto ouet•ar os corres publiuos, 

0 Sn., AL!dlNO AFFONSO dá Utl\ aparto. 
O Sit. E. 'VA;o.;nENKur.~~:-Si não podemos 

montar convouientemento t1·c~ grautJe:~ cs
colus-modelo, não f'6St!Lbt-l ... çnmusa . ., c.\ tr nctasj 
ao contrat·io, eliminemos aquallas provudu.· 
mente improducttvas em beutlticio de outr·us 
quH mu.is ou menos concorr••m nnnualmoute 
com cuntlngtHltet~ para o cor·po coutt•u.J. Con
servemos, puis, ots 1.5o0 apl'eudizes dã IJI'O· 
posta do Governo, me lho•· dtsti•Ibu,dos, porque 
8.ij escolas !!Ü.o uinda o uuico viveiro quo ali· 
menta uquelle corvo, vtsto ni\o termos a 
inl'cripçilo mu.ritlmu; ·o sor·teio mJJittar, em~ 
bot·a decretado, ó apenas uma prome;sa o o 
voluntu.riacl>J stHU PI'crnto uma bur•ln. 

Qualquer rorluc,ão, tuntu nu pessoal das 
osco1ú.s dt! n.preodtze,.. m~> l'lnlmJros, como no 
corpo de mttrinhlw·us nu.c10nue~. é, no mou 
frtlcu eu tender, um dossctrviçu iL mn.r·iuhn. te 
guerJ•a. c ó dev~r tio Uougl'tlSSO Jevu.ntul-a do 

·aba.tiruonto em que so aclln., olhaudo·u. com 
nutis cu.rmho tt sollcttU·Ic. A Comm1s~ão de 

o soutilizoriLquondo t'<~r conveniente. A Com· 
mhtiiiu de mndrllw. e guerru. wlo o lmpugoa. 

~tu r~Juçüu us t:':Xpr es~õe:s-grunrl~~ J•opa .. 
l'tll,~Õcs-compctc ao uoven10 torM!.l·o.9 no bCU 
ju~to valm•, 

Sr. PI·~~tdonto, nns ptlUClJ.S pnla.vras quo 
venho de proJilr•r no qu~tlidode de Relator •la 
propul:liiJÜ.O em rlcbat.o, procurei, dentro dos. 
lUJiltCI'I das rninbns !'OJ'ÇU.S1l'C:,pOUder li8 ob:!Cr .. 
vaçües du meu illustro colle;.:n., Sen11dor por 
Alugôu.s, e til, pur ac~s~. pa.trar O.l!'Hla algum~ 
duvirlu. no seu esJHi'ltO, pndr.ret voital' u. 
tt•ibuntL paru. dissipu.l·a,uaocca:~ião opportuna, 
tanto quanto couour n•s minhas Jbrço;, Tenho 
coucluJUo. 

E' lido, apoiado, po~to em discussão e sem 
tleha.Le ·Llpprovu.t.lo o seguinte 

Rcqucl•intc/1 to 

Requeiro que a proposição n. 9, nc 1898, 
tlxando a fOI'\'IL nnvul pam 189~, v"lte, com 
as emendas Dpresentw.las, iL Commis.~ão de 
Mo.riuhu e buct•rn. pura. ouvindo o Governo. 
Uu.t• tiobre ellas, o .sou parecer. 

Sala dns sessúcs, 5 ~e agosto de 18D8.-Leitc 
d Q,tiCiGa. 

ESTR,\DA. DE FERRO MELUORAMENTOS DO 
HRAZIL 

Entra. em 2·1 discussão, com o parecer con
tro.l·to tlu. Commis:iútJ de 14'Ina.n'.i'.ll:l, o art. Jo 
da pl'upu;tçtio ~· Camara du> Ueputa•los n. 74, 
de JBU~, nutot'IZanrJo o Governo a adqutrlr 
por pt•cço nãu excedent~J lio cu=~to, JUt:c:Ua.nte 
a.. corJu o pot• jugo de contus Cllm o Bo.nco da. . 
J(epu~lica a E>tt·ada ~o Ferro Meli!Ol'bmentos 
do ~ra"il, 

Nmguem pedindo 
discussií.o. 

a palavra, encerra-se a 

se~uc·so em discussão q uo se encerra sem 
Llebate, o O.l't. 2u. 

Po;to n votos é rejeltndo o art. I', 
A proposição voe sor devolvida liquello 

Ca.mul'U. 

Vi~TO ,\. ngsOI. UÇÃO DO CONGRB9SO 
Jt!J:LATIVA A « BRAZllj OJti~AT 
n.o\ll~W A Y Cul\lPAN\" », 

N,\.010:-.'AL 
SOVTIIER:-l 

?\fn.riuliu. e Guerl'a., mantom, pui•ümto, n Entro. om discussão unica, com o pa.recet' 
numeJ•o de npremltZtlB marmhelro:~ du. pro. fu.vut•.t·vel du. Cotnml~são de Finllnças, o vi to 
postu. do .Unveruo. do St', Vic~·Prc-.Slllentu du. RopuoJtco. ti re~o-

Quanto nu udtlitivo o.prcsontudo pelo mou · lw~iio d .. Cougra:i~O NacJuual rol'lwbelei!endo 
illudtro cullog-u Seno.,Jm• pot· AJilgôu:~,autUT•i .. o litVOl' li" que gouML\U. a Btrt;it Great Suu .. 
zl\ndo o Pod"t' EXt•cuttvo u. disvot• dus uu.vios tllern Rai/tnay Oumpany, cun::,ttmto da. CltLU· 
imprestavels e up"nas a rept•uducçllo d!L do ~ulu l•, § 4" uo doeMo n. 8,312, de 19 de 
nnno passodo,da qual o Governo jó. se utilizou I novembro do 1801, 
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O ~r. ftnmh•o JJ:arccllo" nttri· 
buo a um oqnivoco o 11 infoJ•mnçõoa in
cxnctlts, as. razõe'l Uo "~dto,. opposto p~lo 
honrado Vico-Pt•esirlento l! J Reptibl ica ú. roso· 
luç;"io do Co!lg't'(.'SSO relath'n iL Estt·udn ele 
Fer·ro do Quarnhim u. ltaquii o oxplicll como 
eseo. ostrarlll tevo no seh coutrnr.to com o 
Governo urna clausula, ison tando-a rio paga· 
menta de direitos pelo tnnterinl importr.tlo 
pa.ra a sua con,trucçüo. 

Totla.s ns Estl'a.du.s do F'drro dn Ropublic:t 
gozam dessa isonçi'io, u S<Í e . .; tiL privall;L dolln. 
a. tlo Itnqui, por não se ter rnrttt•hmlado no 
Thesouro, confm•mo determinou um u.viso 
do Midistorlo cln. Fnzoncta, commiwtn1lo a 
pena de nullidade dn clnusula l'elativn ó. 
jsençüo, no ca.so de não mHtriculo .• 

O orador mostra. como aq uello n. viso, 
sendo posterior ao con ~;mt:to, niio podi&. 
annullu.r uma. cla.u~uln dtJ mosmo contracto; 
e informa que o Thesour·o nenhu·na resti
tuição tem a fazer no cn.su de ser· approv1tdn. 
a resolução vetn.tln.. O Thesouro deb.:ILl'iL 
n.pcna.s do receber o impos:,o, no caso de ser 
declat•ada subsistente a cl!msula tio contra· 
cto, que estn.boleco n. isenr,:tio. 

A Estrada está. prcitando grandes sot·viços, 
e nü.o ha raziio para qun o Sermdo penso 
agora de modo 1li vm·so do que peflsava quando 
votou a lei ; e o Sr. V ice .pr•~;sitlento dn Re-· 
publica., que tilo dignamente drr•igo os tt•nba· 
lhos do Senado, nii.o se pollerá. molestar com 
a rejeição do vJto, porque S. Ex. foi mal in
formado. 

0 S1•, Rod1·i~ue,. Alvo,., -(I) 
Sr. Prosidonto, vou dat• bravos cxplicaçõ;, 
ao Senn.rlo, em resposta áx obs:or•vaçiJes quo 
foram feitas pelo honrado Senndot• poJo Itto 
Granrlo do Sul. 

Pa.recom·me ti1ocla.r:ts as rnzües quo deter·· 
minaram o Sr. Vico·PJ•esi<Ientc da !to publica 
a -vetar n. proposição de que · se tr1Lb, que 
estou certo de que o Senado, ouvindo os fun
damentos que tcvo n Commissii.o 1lo Fina.ncn.s 
pa.rn. n sustentação 1lo seu parecei', não UJO 
negarlt o seu voto. 

Trata·se de uma questão vcl~a. 
· Est~ companhia, desdo 18!JO pleiteht lt 

questu.o de dtreitos assim como 11 t't~l'ltituiçii.o 
de depositas roi tos nas repao·tiçõés do. Fazenda. 

Foram constantemente rojcit:tdo.~ Oi seus 
requerimento~ pelos ministros du. I~azentlu. o 
da Industrill, os quucs indc!UI·il·am sempt•o 
as suns reclu.mnçües com os melhores J'uud:L· 
montas. 

O decreto ó ciToctimmente tlc 1800, e loi 
oxpodirlo pelo Govm•no Provisorio, gm·üulo o. 
past11 da fazenda o St•, Ruy Barbosa. 

Esto lloct•cto olotormlna c::actamente qtio M 
compltuhi<~s que goc'lo.rorn do bonoflcio do. 
ÍillliJC,~iiO dO t\iroJtOS, :SitO OIJrigrulnS 3. SQ m[L• 

tl'il:lll!li'Onl pm·ruH~~ as ~·opo.rtic.tje.:l do fuzcrHln., 
dontt•o riO pt'ILZO e:itlpUhldO, O }JU.l'lL OS que 
niio so mntl'icllinrmn doutr•o do JUe:imo prnzo, 
u.s concessõe . .; siio nullns do pleno dil'eito. 

O qno o St•. H.ny Bltrbosn. nstnbeloceu em 
1800 orrt :tlió.s o quo o.-;tavn. cst:thPiecido por 
leis antol'inres, nobda.monte por uum, que 
fUi rofm•endada pelo Sr. Ft•ancir\CLl Bolisn!'io, 
em que se c~nsidol'a a materin. da mesmo. 
tormtL, 

E<So tloet•oto do Sr. Ruy Barbosa t'oi· <Lppro· 
vatio 11elo Congt•os:;o Nacional na lei do ort.;n.
mouto de 1801 o, po1•Lanto, ó uma lei da Ro
puhlica.. 

),'usttts crmtli1;ües, uii.o poJe provn.lecor o ar
g-umento do i Ilustre ScnndOi' pelo Rio Grande 
tio Sul ile quo n. ignorn.ncia. dtt disposiçiio lo· 
g-al deve o.provcit.n.t• neste caso. 

E devo ponrle!'ar no Senado que C]u:tmlo IL 
Companhia Ureut So1ttl1tJm RatluJay rOIJUereu 
pernnte o Ministc~rio da Fa.zonrlu. .o. isonçiio de 
~tireit.os jiL olla tinha perdido o rlh•eHo 11 es~a 
isençito, porque u. construcçiio du.ssn. ostraria 
olo lol'J'O estava tlo toJo eonoluidn desde 18H8, 
e, portElnto, havia caducado o fiLVOJ' que lho 
lin..via sido concetlirlo, por difl'~:.~rontes tlecro· 
tos que re;;ul:trnontaru.m esta ma.torio. desde 
1884 cm diuntc. 

Essn compn.nhia havia pedido pt•orogaçõos 
repeLidas de prazo, para chogu.t• no 11m do 
seus tralralilos, e em 188' os ultimou, llcando 
a e:.~t.,.:ulo. a!J(jrtn no trafego. 

Ultimnd•JS os trabtllhos ole constt•uoção c 
n,J,orto o trafego, o sondo a. e,'Jtro.llo. regular
mente trafego.tla, n comp:utltin niio procurou 
mr~tricular~so pnra gosn.t• do~ favores da isen
ção. 

Estn.ndo os sens t1·aba[ho~ c:mcluidos, ella 
1wg-ou ·:m a se mo.tricula.r perante ás ropo.r· 
tictie::! de J\tzendn.. 

Uwn sórle de pareceres, que tive occasiii.o de 
101', quando jJinistro da Fnzcf!'ln, deixava 
cln.ro este facto : quo a Grea~ Southe!"J/. tinha 
olesde 1888, concluitlo os seus tt•oLalbos, c 
que Jüra por essn. rnz:to que olln. nü.o pro
curára ma.tl'iculnr·se pa.ru. gosn.r do direito 
da. tsençilo. 

Ora, si e::üav:tm conclui! los os tt•ab:llhos da 
omprozn, si o serviço estava l'unccionn.ndo, e 
o tral'ogo esta.belecido re~ulat·monte, plll'O· 
co~me evi1lonte dosde quo ella nilo se rnatl•i: 
culou no p'mzo det:1rminndo, quo o sou di· 
!'Oito cstav.o. ox.tincto, assim como tmrocc-mo 
que o Cong-J'O!-lSJ NaciomLl não tom JhoU!1Iado 
pil.l'll t•ostlliJolecel' uma clo.usulu. quo niio tem 
ruzü.o dn sct• nbsolutmnento. 

O nrt. I" do projecto tlir. que fica l'cstahe 
lecidtl. n. clattsnla. 111 do u.rt. ti'', do decreto 
numero tantos. 

• 

. 
'. 



I 

·-

.. 

• 

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1898 39 

Ora, este nrtl~o estabelece que a com panlli:L 
goza1'~ da. isr~ç-ii.o do. 1liroitos parn. todo~ os 
mo.terJaes de:'-tlnados 11 !'Un. corJstrueÇ'ii.o, pnr't\ 
o carvão de pC'dra., t~osttnaúo 110 seus cus
teio ... 

Como se ha. dn restabelecer em fuvor dn. 
lei, si •lesdo !888 n. estr.~1lo. 1'o fet'l'O fl~tá 
construido. 1 ai niio ha, pot•tanto, mo.is tl'il· 
balho de constl'ncci:i.o quú pcsso. goza.l' do ·:11· 
rei to do isenção ? · . 

Foi por este l'undnmeuto capibd quo os m't· 
nistros dn. Jà.zendn (]UO :m succPdora.m n.o 
Sr. Bnrfio do Lucena, iudefel'it'ilm u. pro· 
tonciio da Cllmpanbla. 

Mns, niio é }Ó ISto. . 
A lei vetndn, Sr. Prel'idonte, vno tm• um 

etrcito retrúnctivo. por·que obl'ign o Governo 
ó. rostituu;üo dos diruito~ COI'ft1Spontlf'ntos nos 
ma.terines importados desdo 1800, ou depois 
do decreto citudo. 

O honrado Senador diz quo mio lm rcsfi. 
tuiçüo n.lgurno, porque. a. companhia não 
cntr' u com os dil:eitos; ma.'! obr•igou-se n 
entro.r com elles. pre.;tando cauÇilo para os 
devulos effeitos. :Mns é uma. devedora do Ed
tarlo da quantia corrrsponrlcnto. 

Ou tivesse ent:ndo, ou se con~i~lerasse do· 
vedara, a ~ituru;ilo do dirc•if.o é n mesma e 
cih não póde, portanto, sot• beneficiada por 
esta dillpOsiçüo feita ogm•a, para. a provei tnr a 
serviços 11Ue vem desde 1800. 

Os funrla.mentos do vrto sü.o, por con)lo
guinte de evi1~encrn, a meu Yer·. 

Não :;e pórle rcstabPlocer um t:•vor da is·•n· 
çiio, porque n obra está concluída desrle IS~H 
ou 1~89, e não póde o Congresso N.tcional 
votar o. restituição de f!ireito nlgum, til ai· 
guns foram ~obrado!~, o que 11fin conlu>e,~n, mr1s 
teJ .. o·birtm sido cum o maior rigor· do dirmto 
e nos termos tlo c(lntrncto existen tA. 

Nestas condrcões, creio que o Sena.rlo nii.o 
tem outro alvitre a seguit• sinii.o sustentar ns 
razijes do velo que são flo mnlot• rigor juri· 
dica, 

Devo ain<la informar ao Senado que se trata 
de uma e:stradu. de ferro que gosa de um 
favor da. gruoantin. do juros de O 11 /u sobre o 
St:U capital; e.stit, pm·tn.nto, sulflcif'ntemento 
amparada pelo nuxiho do Governo; e csttL 
gnrautio. tem-lhe sido pontualmemo paga 
tcilos os n.nnos. Si nii.o dit. ron'.!a., .si tem tido 
o. infelicirl!Lderle ter dc(iclts repetidos de anuo 
o. anuo, DilO seri isto put• culpa. do Governo. e 
não sorri com tü.vores dostiL O!'dem que elln. 
po1Ierú. l'ostrlhelccor a t•egullu•itl:.u.le do sun 
~.rhL tlnu ncolrn.. 

Entendo, pm•tnnto. quo tlove ser sustentado 
o l'clo do VICe-PJ•osiJeute da Ropuhlicu, riu· 
rauto o tempo do su~.~. ndmlnistra.ção; o mo 
pm•cco que o Smmtlo procedm•tl com todu. a 
a just!çn appt•ovatHio o acto do Govet•no. 
(Jlluito bom,· muito b,~m.) 

O :-õr. 1\ntnlro 'nrireclloR (para 
1.tmn f!J'[Jlicnçrro ) declara. niio ser exacto 
quo csl.t1Jrt. pt·e~crlpto o dtreito da companhin., 
dc·srlo f{UC' terminou t1 coul'<trucçiio do. Es
trudrl; pois Ou. isonçii.o est,rLbelcoida to.mbem 
pnrn. o rnataJ·ial importo.do paro. a conserva· 
ção rlft Estrad:t. 

Combat,e a doutrina sustentada pelo o·a•lor 
preco~'ente, de qilo o neto rio um Ministro, 
n.pprova.do pelo CongJ•esso, annulle um 
contracto feito pelo Governo com um parti· 
cula.l', on vá tornnr invalida uma. clausula 
existente no mesmo contl'ncto. 

ln:-;lsr.indo depois, nas suas anteriores coo .. 
!:iitle!'ftçõe~. conclue defendendo a. necessidade 
de cer·crn•f>m·sO de garantias os contrnctos 
feitos pelo Governo, para que se cumpram 
conformo forJrn ns~lguados pelas pa.rtes con .. 
trac~nntcs, 
Nin~uom mnis pedindo o. palavra, encerra .. 

se a drticus~ã.o. 

O !óO•·· Pre .. ldonte -Estando multo 
reduzido o nu moro do:; Srs. Senadores pro· 
santos tlcn. ailinda o. votociio. 

Narln. mais havendo n. tratar vou levantar 
a se~llão, flrlsig'Dtlndo pa.ra. ordem do dia. da 
Sl1g'UifliO: 

Votltção em discus!lão unicn. do 'IJito do 
St·. Vkc·Pt•esidento da Republica a resoluçiio 
do Cono;!;re~so Nnciono.l restabelecendo o . 
ftwor de· que goso.vrL a Bra:;it Greut Sou
thcrr~ Raihoay, constante da clo.usula 11

', 

§ ·1' do Liccroto n. H.312, de 19 de novembro 
de 1891 ; 

2'~ tli:scu.;sii.n do. 11roposiçiio da. Ca.maro. dos 
Doputn·lus, n. 3, de IBYK, autorizando o 
Purlel' Executivo a C!OU~edet• ao Dr.Fullcisstmo 
RorlriguC'~ l'\•rnanllt>s, chhnico de P olo.:-se 
do I.:tbot·atorlo Nacional da Aualyses, um 
anno do licença, com ordenado, para tratar 
flo sua. Sflurle. 

Lovanta·SB n sossiio às 3 1/2 horliB da 
tarde. 

·1·1;• sESSÃO El'of 0 DE AGOSTO DE 1898 

Pl't:.~idencia dos Srs,J. Cntunda (1° Secretario) 
c Joaquim Sarnun.to (2° Secretario) 

A moin hora dOJlois do meio dia, nbre-se a 
scssiío, n q uo concot•rom os Srs. Senadores 
.1. Cutundn, Joaquim Sarmento, Henrique 
Cuur.inho, Jonn.ttlllS Pedrosa, Ft•ancisco Mo.
clm(]o, Mnnool Uut•rLtlt, Laura Sonré, Justo 
Cherrnont, Ucner.licto Lette, Gomos de Castro, 
Belfot•t Vieira, Noguoit•n Parannt>ui>, Pires 

' 
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Ferreiro., Cruz, nozorril Fontoncllol Almino 
AJfonso, Jo!'lé Bcrrm1 do, Alvoro .Mnl'lmdo, 
Almeid!L Barreto. GOJJçn.lves Fm•reiru., 1.:1. do 
Mendonça Sobrinho. Leite o Oiticica, Coelho 
e Cumpos, Rosa .Juniot•, f;ovm·ino \'leim, Vir
gUio Dnmu2io, Cloto Nnnrfl, Domingos Vi· 
cento, Porciuncula, Lopes Trovüo, H:. \Van· 
denli.Oil{, Rudt·igucs A/.vf•s, )roraes Barl'ns, 
Leopoldo de Bulhões, Vi.'onto ~Inchado. Joa
quim Lucerdo, Gustavo ll.tchard,Raultno HoJ•n 
e Julio Frota (30). 

E' Jidn. posta om disouseiio e som de boto 
approvada a acta da sessfw anterior, 

Deixam do comparecer com rousa partici" 
pnd[L o:- Srs. Maucel dJ Queiroz, Gl'neroso 
Pnnce, João Cordeiro, Abtlon Milo.ncz. Rom c 
Silvu., Joaquun Pornn.mbuco, Rego Mt-llo, 
Leandro Muci<'l, Ruy Jl"'•Losa, Qumtino Bo
cayuva, Gnncalves Clu .. ves, Pnuln Souza, 
Cniado, Alhtr·to bononlvP~, Esteves .Junior, 
Pinheiro Machado o Jlnmlro Bnrcel os (17J; 
e s•ru ella, os Srs, P<!dro Veiil••. ThontUZ 
Delr1no, Feliciano J-'pnna. Jonqu,m de Souza, 
A. Azeredo e Aquilino do Amaral (il). 

O St•. :!:l' Seeretr.>rlo (sc1·rindo de t•) 
dú conta do seguinte 

EXPEDU::NTE 

011lcios: 
Do Sr, Senndor Oonçnlvrs Ci111Ves, 1le 3 do 

corrente mez, em que niJegundu, conJbrme 
prescripçiio medica, a. Dl'CeSI'iidude do tratar 
de •u• snurlo e da de pessoa de 'ua familia. 
1ilro tla Capital federal, rcqu.r, pa1·a e.so 
fim no Se111ulo lirença por 30 dias.-A' Com· 
missão de Con>tituiçüo, PodeJ·es o Diplo· 
macia. 

Do 1" Secretario da Cnmara do~ Deputados. 
de hontf'm, rPmcttendo un1 dos autu;.~r·aphm~, 
devolvidos ilqu~lln Carnnrn., du resolução 
Eo.nccionodn do Cong:rel'so Ntlciorml quo cfe .. 
1lne e garante os direit~s autoraes.- Archl· 
VC•SO. 

O Sr•. ..t_u ~err•e1 nt•Jo (tarvindo 
de 2") declara que nlio l1n paleccrts. 

O Sr, B. l\lendon{"n l!iobri
Jtb o - Senhor Prt'~idonttt ,pJ'omotto .Eer 
brovo, para não p!'ejutlicaJ• a outros Srs. Se
nadores fJUO qtu•iJ·om mar da palavm na 
hora do exporliente. 

Não iontlo compurrcl•lo hontom á Fessilo 
por mo act,ni' doeu te, llÜfl colllpn.rccc•J'in turn· 
bem hoje so niio lof-SB J!lto uru ucto dO des. 
cortozin pura com o J~.r.ml do Ccmm~t~rciv, o 
velho oJ•güo de publicltlüdo deijta Capllal, o 

qual nom por ECI' grnndo no tamanho deixa 
do ~cr pequeno em ~uus aprcci:u;õts o <~cn~u .. 
r as. 

Não sei •1 o Senado lou a te!'ceira ~aria de 
hoje dt>sse jornnl nms-, a tenho. ou nuo lld~, 
peço licouçlt aos collogns parafozer a sua lei· 
turn. 

Diz o Jornal do Commt!!rcio (ID): 
.x o Congresflo, d0~de qu_e se_ reunia cm 

mnio, tem cus1ado à. Nuçao a somm~ de 
J.856:25US, quo nos.tes tomp~s an_gusuosos 
ningUl·m fliro. quo sr,JO. unu• nmllarto.. 

Moa o qut~ ~que o Cungrr s.~o tem feito 
neste pel'iorlo, que·ç~~rr~spowlo -~~ trt.·.~ qu,twtas 
pt~rtes tl11 sessão ordmurta d:t legt:!olatura~ 

Apul'uu a elciçfio pt•esideiJciul a negüu uo 
p, dor Jud,cilli i o a llcouça ped1da pai·a pro
cesMJ.r alg-uns de seus mt-mbros,- e eis ·mais 
ou menos tudo, exct•pto so quizerem enume- . 
rar como Jllçanhas Jegj:sJo.tiva'~ os discursos 
motlnmros, cumo <S do ~cundor que SP di .. 
verte nnrrnndo aos collegas os EU!LB confabu· 
luçUes motut\rtUS com o seu cr·io.rlo. e a suo. 
cosmlu.·ii'a, ou os upn.rtes pornogt•apbtcos, in
doccn~·s, do Doputodo que lm dias intorrom· 
pau o Sr. Mello Rego, qu,•ndo corubMia o 
sul sidio cxces:-ivo dt1S Deputados. 

O publico julga ró SI o que tem feito o Con
gresso vale os l.856:250$,fóJn o quo se gasta 
com Annaes o as Stcreto.r1as rla~o~ duas casns. 

E' tempo de se collilar de allivin" a Unido 
do~to onus do subsidio, sobretUdo com o 
nbu~o tl•·S prorognçõos. O; E;t.dos ~eviam 
pn~n\' a seus proprws representantes; o, sl 
u Unil)o tPm rle p1.1gai' o st~btidio, não. deve 
r ate Sf\1' erigido em orden11do ou mOJo de 
vldn, extPlldendo·sO .a t.or·as ns pt•orOI!IlÇÕea 
cuus1•das pela. dtsidio. dos pt•uprios Congri:E
sJslfts.>• 

buppôriio os meus nobres collogos que estou 
mnf(O· do com o Jornr.l do Cunn1.t!rcio pül' ter 
quollflcudo os meus di>CUrsos do-moflnoiros. 
1\:üo; não o:-tou: o Jor.nat do Commercio está 
cumpi·i, doa sua miS>üo, qual a do agranar 
no GovPrno e captar na blllll" ~ympathi11s, 
P"N' obter um tolher na grande mesa do 
Ol'l,'!lOICJltO. 

Pouco •o lhe dJi quo a sua nnrma de pro· 
C(·del· poSS<L ser (•on,patadu O. dos merQ(rdores 
expulsos do templo poi' Je>U> ; pou• o •e lhe 
dú. que, quando t:rCsu, o roi do ouJ·o, lbo 
oJJtrar pula porta, impnndo-Jhe a sua von
tudo, mandando quo olle teç~ hosannns nos 
homens do poder e que dosmornlise os advor 
•arws do Governo, Bruto, o JlroJOt)·po da 
juf-tlça o àa pureza do comcJ(Incto., fuja '''I'" vorlrlo p•ln porta dus 1\mdos tlo odillclo 

em que fuuCcluuu.. 
81·. Presul<:n·o, t·stns n.pr('cin<õrs do velho 

orgum lli1 o silo ptil'<t. o.dndl'ill' n. mngut!m: sii.o 
eUas mora caduquice; mos que uUo estou di~· 

• 
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j1osto ~ supportnl-as, Jogo pela mrmbi'i, om O Srt. o. ore MJcNoo;-;çA Sounl'llo-0 nobre 
JOjum. St~mvlot' pn,Jm·m Jhzct·o uu.•lllol' do que eu 

O vf>lbn orgom 1low · at•r•ipinr carrril·a, p .. rqun S. Ex. 6 n.m,go do Governo e, poderia 
devo drixar u. vorriun. certo do qur, :-i rle ir uo Th~suur·o prucurar c.-:ses documeuto!!l 
outros veze~ esto n.rrniL <'mpregada cnntr·a os que a mim certamente sm•inm recu~a.du:; .•• 
SenadOl'(>S c DcpuuulClsniio tem:-itlo quebra;'n. o Stt. \V.\NDENKr,J.K _Então v. Ex. nilo 
por Cllos, 111 vira um11 vez em quo um Se· t d' ' 
no.dor ou Dcputn.du, cho•o de hnmbl'idado o do om oiJrigaç!iO de pruvn.r o que IZ r 

civismo, U. prottsttu' da. trtLunrL (Ontrrt. esttts O Sn.. B. nro .MENno;o.;çA SumuNuo - Eu 
n.r~mçües. _ nfi.o pl'ecíso 1!ar provas, ó intuitivo que o 

N'110 me admiro, entretanto, Sr. Prrsil!entc, krnat do Co-,umercio não faz todos os dias 
das n.procinçÕPS qu11 o J(Jrnol riu Co111mercio e~tus publicnçücsde graça.. 
faz a meu n~peitn;admiro·morleoutra.couz":· o Slt. Ar.MJ~1DA BA.nn.t~ro- Do graça níio, 
ó que esse jm·nol IIIO>tJ'e-oo til o choiu de pa· por 'I ue tem o seu bulciio ~berto. 
triotlfllllo, tü.o cheio dt~ nmor pela cu usa do 
Tbr.sonro a ponto tle vir em umo. do sua" O Sn. B. na: t'.lEXDuXÇA. SonmNHo- E' por 
'Varias o.rguir o Congrcs~o pol' narla tf'I' feito isso mol'!mo, ~i nflo s:"LO p;tgas ali francamente 
o.tó bnje tendo os l'eu8 membros ju. p.:.rcebic..lo pelo Governo, o silo pelu. VCl'ba. Sftcretu. da. po~ 
o su bs•dio do I 850 contos. lici~t, , 
. Realmento, Sr. PreS!dr•nte, verdadcil'n ou O S<t. E. WA:<UE;>;KOLK dó. um aparte. 

falsu. u conta fui H~ pelu lo1•rwl do Com1,1drt:lo, O ~n.. 8 DE MJCNDú:o.."QA St,DfUNito-Não, eu 
ô certo que a.tó hoje o CongJ•es o 11l1Ve ter estou 1Ullando em. no10e da Na.;!lo. 
custado muito ú. Nação; m:•s tu.mb~>m C crrto 
que muis caro a.indu. tem ficado ó. Nação o pro~ O Srt .. AL~n:Il>.\. B.\.r.."ETO- Eu tenho man· 
prio Jornal do Cowmerr:io. flndo publicar discursos, mas pagando com o 

Si o Jornal do Commcrcio, chei.• de pntrio- meu dlllhoiro. 
tismo, cheio de civi:smo, choiu de lntar·esse O SR .. 8. DE ME~DoNç.\. Sonnisno- Eu não 
pela. causa publica, quizt-s~e nos infot•mur r• e sei, mas o que ó certo, ó que si oSr.Ooputudo 
cei'tos negocias, nin~ucm ma1s bu.bihtado do Seabra. !usso a. publicar, pu.ga.mlo, todos os 
que ello. seus rJiscursos uo Jurnat do Cou111wrcío o seu 

Poderiu. o Jornal do Commercio nos in- ~ubsullo ni'io chegaria. pa.r:t isso, 
formrtr, por exemplo. quantos cout"s de J•éis Porque os meus discul'sos niio são publi· 
elle lucrou no ultimo patriotico Dl'l'anj 1 fl. cndos y 
na.nceiro: potlet•in. t-llc no;; infiwmo.r quanto K' porque não são do ngrn.do do Governo. 
tem recebido do Tli'e.~uuro P"los intermi· o Jo,-,.al do Comnwrcio qno pruve o con· 
na. veis discursos Uo Sr. Dr. Seabra, quo turiol'i trnr·io rHMtO. 
os d1as nós lemos nns columubs do mesmo 
jornul; poderia nos ml\.n•mtLI' uindlt quu.uto 
custo. n pttbltccu;ã.o do di seu r so prol~rhto Jm 
dias, nest!L ca~m. pelo 110!-SO cullrgo. St'l11id01' 
por S. Pü.ulo, [Jr. Ho·lr1gucs Abcs; po· 1eriH, 
mais nos informar quantos contos 1le réis 
custam a.o TtJcsom·o cstns dHLtrih~·s que t011o:;; 
·os dius E!ÜO publicados na. Clflarle do Rio para 
no rliu. sejlmnto ~erem ti•anbcriptns nns l-luas 
columnas? 

Era por ohl que o velho orgam devia co· 
mer;o.r. para onliio terminar Jlela. cl'itica do 
sub>idio que percebem o• representuntos ria 
NaQiio. 

Nós no menos tiLzomm o.l~uma cousa. : 
.somos rrpresontnntcs dn Nn.c;ito, tro.bnlh11mos 
bem ou mal o aflmtl sempre Jl!'oduzlmos 
alguma cousa. i ma8 o quo é que pr•uduz o 
velho o<•gam pa1·~ u cuu;a pu bllca 1 , Ello ó 
o.pnnus um ~scoadouro c..ltLs ~ommas quo 
snht•m r'iuriltmcnto du Tlu:lsouro Nucíoual 
destlnuda" a ello. 

O S!t. HK:"'RIQUE CoUTINIIO- V. Ex. )lerdo 
pt•uvur quo et,o tenho. l'tccbi<Jo ·suJUIDBS Uo 
'!'besouro 1 

St~ll.dO v. li 

Nilo possn nbsoluto.mcuto fn.zcl-o porque luL 
cou:ms que niio se provnm. 

O Stt. E. "'AXDENI\OI.K- Entíio porque 
V. Ex. avança a. c~sns proposições? 

O Sn. B. DE ~IE;>;DONÇA SomuNno- Alllrmo 
jJOt·quo nllas estão uu. cont<cienc n. do todos 
o IHL lJI'OJll'il1 eon~cicncia do houmdo Seno.dor. 

Sr. PI'Cl'lilionto, o mal elo Clovt~rno apro
veitar·~ o das verlms Sl'ct•ctHs para _enchet· a.s 
colU1111UtS dos jornues contnt ttquelles que 
lhes siio dcsalfcctos uiio é do hoje, é do todos 
os tempos, ató lius ela monut c li ln .. 

Nii.o estou flizcndo umn. nov•dado, nponas 
t•ütlJ•o nm Jhcto cunhecido tlo todos, inchtsJVO 
do nobl'c Sormdot• peln. Bahiu. que é o /uudCJ• 
flo-ouvcrno ncsttt Cns1t. 

O Srt. St~VE:tUNO VmmA- Niin sou leadeJ•. 
o S!t. B, DE ~~l~NilON\'A SOURINIIO- E' }ll'e

ci·O, SJ•. Pt•osidouto, quo m1o p11.sse impuno 
e::~tiL rlecim·nçtio tio Junwt r/ll.CúmnwJ•ciu, quo 
quer, com a SUl\ n.uturltllldü, amotlt'l'llln.r n 
tu1IUS !L iUellns que, ,1U)g'ttiHIO·SO CUIU 11 lUOS• 
um u.utm·itlndo ou nuLior do quo n. sun.,.ro· 
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clamnlll cont.rn. fllctos quo não tem qnalifl· dnctor-rllcfu regn sousnlmocos osousjantnrcs 
cnti vo. mio com vin IJO cornmum de Figueira, mns 

Pot•rle o sou tt>mpo c.,/UIJIÍ~o o J ·nwt r/o corn \'iuiJOH r.u:·tosus d:t CJmmpngne, com o 
Commcrcio JlOI'CJIIO pouco mo impm•i:t com as ~uul obsequeilL toJos nqno!Jc::1 quo lho siio 
suas arcns reclw:ulns·dn OUI'O t' corno seu eht·~ltrlo~. · 
podt11'. Termino hCljo IL minhn. tarefa. lemhra,ndo no 

Est.o Ol'g'tLJU tio Jlllblh!idado Li um ria~ quo Jotnal tio Ccm1.merdo o valai• o n s:J.bolloria do 
vivem h custa tio Gu,•orno, r.mbornens:dl!lL pr·overbio qnodiz: quem eom muitas pcdrns 
quo rts suas as:;J~JHLtUI'U." o os sous ne~ocios bolo, UlniL Jlia dà nn cnbet.~n.. 
produzem muito.:.tas, o GovcJ•no f:t:o: isto jJDI'- NUo sou culpar! o de estar :tqui nesta. tri
quo, quando wio qUOI' :oltti.st:.zor as vaidade;; huna, qucm a olla. lioje mo chamou foi o 
dü:i.Se,iormtllit \Clll UIJHL vrrri~t illllCilçnnilo-ú Jornal do Cou1me1·cio, Si (llJO nüo f•ri•ipinr rla 
o no ditt SC:.!Uinto np!'CSU/IÜL·SC o Govoruo carreira oro que etdú., niio torei remedia sinüo 
/llzondo-llw umn lmt·rotadn. ntlrar-Jbo um o dcs>as pedras, quebrando-lhe 

.Mn.s, ou é que nHo estou 1lisposto a fazol-as a. sun. Cll1'ec11 e expondo-o. no !?Ó) o á chuvn. 
JlOJn a SUj)JlOl'l.ill' ns eaduquices do velho · Tenho concluído. 
org111n. 

sr. Prcsi1leute, e o que rrmis arlmiJ•a ú 
que esta. sr.cc;fio ·carias 1!0 JorHnl do Gom
mercio estí•ja sob a dirccçüo do choro d<t rc
dnc~;üo dos dcbat.esdusta Casa, quo sondo um 
do seus omprf'g:ulos e que devendo tcn· toda 
cortezia. par.t comno~co, que Jml'JJ. ltqni veiu 
com ·OS nossos voks, assim Jll'Oet•da. 

St•. Pl'1~sid1mte. }I01lem o Jornot do Com
mercio o IL Cidade do Rio fazei' e <!·ct'C!VOI' o 
que qujzercm, cu JUio r·cctmrei do pro11ositu 
que tl'acei-me de pi'Otliga.t· ~.;s Ct't'OS da Ga. 
verno. 

Não mo importa. quo !L minha I'oputaçiío 
seja. a.rrasta.da. neste rmiz JlOJ· tu e.~ jut·naes. 

Rcpr~scnto nostn. Ca.sa um Estadu muito 
·poqunno que nfio pcsn rm Jm.Jan1;::L politica o 
que não tom pretençilo nenhuma .•. 

O Sa. E. W.\NDENKOI.!(- Aqui niio lm Es
tado pequeno nem gra.nrle. As rnprosnntn.
çües~ão igua.es. 

O SR. B. DE M~XDDN1;1\ SonH.INIIO- V. Ex. 
comprolwurlo 11. minha Jlroposi..;<1o qmmrlo 
rligo que mio lJcso na lmlano••, porque o uolwo 
Soua.llorsaiJfl quo fHL Cu.mara 1lo::~ Srs. Dopu
t[ulos nüo se rla o mesrno; ttS l'Opl'esentações 
u.Ui não ~ao iguu.es. 

O Jort~al do Commetcio, Sr. Pru.sic.lente, q11e 
arriple do cart•oira om que vne: quo pl'O<mt·o 
ot•ientu.r o cspit•1to publico u. 1't·spoita das 
sommus que duu·iruTwnte recebe do Thesouro. 
procure tirar isto u. limpo, pal'n. rujs stJ.ber·mos 
quo.uto o Thcsouro lho tunntl:~ mt>n:m.lmouto 
pa.ra. as Uospezns que l'tlz !HJ.S suas culumnns 
e n11s dn. C,datlc do Rio, 

St•. PI'e::~idente, V. Ex. como liútuom po· 
litico que tem conhecimento dessas cousaS~ 
d~Jve st1btn• que os to e negocio q uu o Go vernu 
procura ceren1· do mnlot• seg1·odo. 

E o q uo succell.o com o J01·nut do Cow· 
nwrcio1 succetlo tambom com IL Cidttdt! do 
.Ria. Dizem, não sou ou quem o diz, quo 
c~se ,jorwLl, alóm du sor· impros:Jo gr1,tuito.· 
monto na Imprensa Nnciunal,rccobo por• mcz, 
niio sei si 12 ou !fi contos, o quo o sou rc· 

o ~··· Vir~llio Damnzio-Sr. 
Pre:'iitlnnto, obrigado 11 comparecer hont.em no 
Um da hm·a tlo ftXJWt1iento, tive noticia de 
que tinhn occupa1lo n. tl'ibun!l o lwnradtJ sa .. 
naclOI' pelo Fspirlto Santo, cujo nome peco 
\icütH;n. p1wn. declinar, o St·. Domingos Vi
cento, o qual cnteurleu quo havia urgencjo, 
no pedido quo ia fazr<r, nüo obstante a au
sencia, flo um 1los lll1Jmbros da Commi~si;.o do 
coustitui1;iio e Poderes, incumbhlo {lo relatal' 
sob1•a oussumpto cio que se ia occupnr S.l~x. 
e requHoU que o v1•to flO quo tl'atava fosse 
dado á lliscm•;~uio, indepcnrlcnto de parecm·. 

Até ahi,o rln·clto do S.Ex., ll noxplicac[o 
dn.dtL pelo meu lwm·n.rlo culiPgn, o Sr. Ma
chnflo, bastava pal'd. justificar-mo 110. nccusa
ciio feita pelo nobre Senrulm·; e nii.o viria ia. 
t1•ibuua, iLO menos lio,jn, dizer quão oxa.s.re
ro•las eram a.s lu lbi'muçàos do i Ilustre Sc
nndot't que declarou ao Senado que hr~v,n.rn 
trinta o tantos 'llt:/os 110 preroito mumclpal 
orn po ler elo Commissão. 

O Sa. Dom:o;oos VtcJ•:NTJt:-Perd6o-mo V. Ex. 
niio 1dlancei cou~n. alguma ; dis:;n que con
stavn. 

O Sn. Vmon,ro DAM,\Zio-Bem ; constovn
lhe que havia ti'mtu. e tantos vetns e disse 
isto quando um ou tt•o no:~so collegn. obsorvu. va 
que cs::e numtn•o eT'll. elo cincoentr~ c tantos. 
A vot•(lttdn, St•, Pt•r.sidonte, é qnB não chega. 
talvez 11. :20 o numl!ro do v11tos l!istributdos ás 
dUns CommissÕI!S, o. do Consti tu lçilo c a dn 
Justiçn.. devendo nccr•cscontn.t• flUO iL primeira 
c:oub<~ ;qwnrts o 11Utnero do qun.nti·o ou cinco 
uctos. 

O Srt.. Fn.A~czsco MACHADo-E' exacto. 
O Sn. Vmou.w O.ur.uao- Existem, pois, 

tre8 quln·tns pn.rtcs tlo vetos, em outras com .. 
m isslws, 

).fu.s, St•, Presltlc•ntn, nlio ti isto que mo 
trouxe ~ trib un~. . 

A pJ•opmuto do oceusar !L dosiflin., que ontro 
uomo niLo tom, dlL Commissii.o elo Uonstitui· 
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çiio o Poderes o mnis porl.lcularmcntc o hu· 
milde orador que sodirigo n Casa, s. Ex. en
trou na mntorill do parecer; e do :-nu di.~cur
so vejo que S. Ex. ma.nif~.:stuu do tr~l Jorm~L 
sou juizo, tenrlo a opiuiiio on o npnio t..le lil.!l· 
tos collegas, que depois !listo, não prclemos 
sem coacção InOJ·nl, continu:n• 110 estudo c 
apro::;ontar parecer, porventura coutrnrio no 
modo pelo qual man1l'cstaram·>O SS. EEx. 

Profiro, Sr. Presiclente, quo I!H't!ctivnmonle 
soja sem pn.I·occr npt•tsentndo o -rato o cntã.O 
aquelles que entenderam jtJ. discntil-o do um 
modo, j1odorüo ••. 

o Sn.. DmnNGOS VICI~:\Tg- Isto e muito 
singumr,· dito pelo l'Ollltor tln. Commis~iio! 

O Sit. VwGILIO D.\MAZIO- O que é singu
ln.r'1 

O Sn .. Do)uxoo:; Vwr.xTr.- Que a Commid· 
são nü.o fjUeirn o.p!'esentar seu parecer. 

O Sr: .• VmaiLIO DAJ\JAt.IO- Pm•dôc-mo: o 
que e il•reguln.r ó que so consentisse em ser 
discutidn. a. mn.torin do um veto, !iohrt~ o quul 
o. Commtssüo tinlin. de d1tr parecer o antes 
de ser este po.recer :Lprc•sentaao. 

0 Sn, BELI•'OilT VIEII<.\- Pcrfeit.nmcnte. 
0 Sn. VITWILIO DAMAZIO- De SOl'te que, si 

ella tiver do dor pnrccet•, do conlbrmidade 
com nquillo flUO foi 11ito nqui, ninguem lho 
tirn.rú. a incrcpuçii.o !lo que 1ói 8U:Igestionotla, 
deixou-se levar pPJI\ suggest.iin 1lO flUem nn
tecipadamonte tenha nflvogndo por uma. dus 
partes da qucstiio suppondo advogar em prol 
da causa publica. 

O Sn. Drj~trsaos VICENTm- V. Ex. ó que 
estú. com mc1lo' de ser ndvogatlo dn llu.r•to. 

O Sn .. Vmmr.Io DA~uzw- Atteudn. o hon· 
rndo Senndor. 

O Sn. Do~uNGos VIC!~NTI~- E' uma o1l'ema 
quo V. Ex.•lirige :to sou co!lega; V. Ex. 
nii.o tem o direito do attl'ibuir-me essa in
tençiTo. 

O Sn.. \'JRGILIO DA:O.IAZJO - Nüo estou di· 
rigindo om.:msa. n. ninguem. 

0 SR. DOMJXGns VICHN1'1~ - Nt1o SOU :ul· 
vogado do nmgucm o V. Ex. tn.l vez u 
seja. 

O Sn.. AI.~U~ID.\ BAnnll:TO- Y. Ex. nii.o 
comprehcndcu ns pnl:tvt·ns r lo orador. 

O Srt. Vmau.ro D.\:O.tAZJll - O bonrnrlo Sr.
nadar· niio comprohondou o que eu estava 

·lliZt:ndo i rstU. muito :Lpnixonatlo nintla. hoje. 
O Sn.. Do:mNoos VICI~:"i7E- Talvez V. Ex. 

ostojtL mnis. 
0 Srt. VntoiLIO D.U.IAZIO- Dizia, Sr. PrO· 

~!dente, quo nosto momento, si o. Commissiio 
tivesse du dar pnt•ocer no :;nu tido quo roi 

nqul tuo calorosamente sustontndo, podia 
~o crer que ella se rleiXtt\'n ~u~gestion:~r 
pelos Scnat1urcs quo cntüo mnui!C.stnram a 
bUa opinião. 

Si, porém, oppo!!ta. fosFe u opini[o do 
relntot• tlo parecer, ollo jú tinha. certeza de 
encont.rnt· uo ·sonndo os unimos prevcniflos 
cont1 a o Sf'll medo de ver, contrn. o seu pa. .. 
rorcr. cujn. lt•it.urn e e~tudo devinm ser co .. 
mer;ado:-:; por animas 1lcsprcvenidos. 

Por i~to. Sr. Presidente, eu que demoro· 
me o. e~tudnr ns ~uestõr~s o. meu ca.I'go, dese
,io:;o do nccrtnr; eu ~llú, como dis~e hn. dias, 
flOU tim'rdn. Jmt.urnlrnentc.•, apeznr do flUe 
ncnbr·u do declnrnl' o nc•bro Seuador pelo Es
pirita Santo, dmmando·mo de apaixonado; 
eu que nfin ~uizem ~nsstn• pm• desidioso, 
qunnclo o quo sinto e rLpennR o receio do 
P.rrnr; eu ~uo não pertenço prollssionu.lrnento 
úquollcs quo podem l'rLllat• sobro a materia 
como mestl'rs do dir·eito, vim ó. tribuna (e 
prço ilcl'culpa no Senado de corto gráo de 
ralar e vehemencio. que tiveram as mlnhns 
palavms), para fleclarnt• quo deponho perante 
~s. EExs. o enl'go que, por honrosn con .. 
fiança desta <'nsn, Jbi confm•ido â minha hu
mihlo pessoa, pedindo, dando mesmo (elos· 
culpelll·me a paln.vra) n. minha exonoroção 
1lo lo,a-nt· que exerci a.te hoje, do momLro da 
Commi~são de Constituição, Poderes o Di
plomaeia. 

O Sll. Ar.>IEJD.\ BA!ti<I''J'O- Mas Isto niio 
é razão paro. v. Ex:. pedit• 3. exoneração. 

O St·. Vicente ~:Cuchn<lo -
S1•. Pl·o~illentc. antes de a.bortlnr o nssumpto 
que me IRz vrr 1L tribuna, tenho nocessidado 
th~ tlar nlgumas explicações em rr·lnçiio ao 
o isour>o q uo uca ba tle Hei' prolerldo pelo il· 
Iu~trr. memltro do. Commissiio do Constituição 
e Poderes. 

Fui o Sonn~OJ' quo tlou o apnrto o. que se 
retOriu S. Ex., ist.o ô, quo havia 50 e tnntos 
11et.~.'l S!'ffi pa.rccer. 

~r .. smoqunndo S. Ex., o Sr. Sennilor pela 
Rnhin., niio v'ws~o :'t tribuna, eu estavt~ no 
pi'Oposito 110 (ttzet• umn. rectillcaçii.o om l'~ln.· 
ç:io o. esse aparto, o constnnte do di::curso do 
~r. Senador poJo Espit•ito Sunto. · 

O quo cu 1Ji~se no:::sn. occasiflO, nparteando 
no Ol'ndot• que !hllavn, é flUO consta'fa. quo 
lu1.\'Íil. 50 e tau tos vetos. mas não disso que 
ollos o."'ta.vnm cm poder dtL Commi~:são, ou 
pendentes de parecei', porcino naflll. tiubtL 
com i~so. 

O fhcto ó insignillcantc; o apnrtoJ Jhi flndo 
no~so sentido. 

!l:m relntiio proprinmcnto no facto .sobro 
quo versou o discurso proH:niflo pelo tllustre 
Sonndor pelo E•pirJto Santo, o no qunl dou 
I'esposh~ o illustt•e SomLdot•, mombt·o dn. 
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Commissiio de Poderes, tntnbcm tenho umn. 
rcctltlcu~·üo n. fuzul'. 

A urotollnçiio dc.,.sn. rliscnasiio, o~ termos 
om quo ollu foi Cldlocadn., a ar.rlmonin dos 
JciJtLtes, dnmlo lo~tnr• tambom á protollo.cão 
dos doll<ltes JC>gislutivos, não CILbe, nem póde 
c!lbHr Ó. oppl·SU;IÍ.O. 

AJlpll.l'~'CO Jlf) ttrscurso elo Sr. Sonndor· Frnn· 
cisou Mucba~ta um aptlrto attt•ibualo a mim, 
em que so di~ « coudomnadn lJC!o Govor•uo 
PI•ovi~orro, o1.c. » . O Jnruat r! ti Cunmurcio SI', Pl'c~silll1nte,tern 

Lembro-me J>erfeitamcnto rzue niío dei 
o.prlrte ul,:;um no i Ilustre Sonadot•; o pnr· 
ttmto, isto o teria l'lido pur 1dgurn outro (jllo 
nao cu. 

o direito do fazer sua; aprtciflçties, entender 
m~smo quo dovo atit'tl.t' a. rospllmw.b!litJude 
rle;tcs f11ctos sobre certa parto du Reprcson
tn~ü.o N11c!onn1. 

0 Sn. DOMINGOS VJOJO~T~-Creio <J llC foi 
por mim. 

O Sn. VJceNl'E MACHADo-Dada esto ox
pJicadlo. vou dizer.nlgumns ]l:tJavras sobro 
o objecto ~no me trouxe ú. tt'iOunlL. 

Occupn.r-mc .. hei tn.mbcm, nintla que muito 
JigciJ'a.rnento, rl1t 1:aria hoje jr,~crta no Jrm1al 
do ConmJei'Cio, e que frtz rof~I·t.mcias acrimo· 
niosas ó. rr.rrestontn.çüo Nacional. 

ES!oil'l. 'l'ariu Jbi 0.\'itlllimtdn o estudarla. poJO 
illustr o Sena!lot• J>or Aln.gúas, tj uo Vcl'bcrou 
o procci.lirnonro rio Jurnat d'J Commcrcio. Jlt· 
zeiJdo ct-nsuras á t•opro.iCIJtnçiio nnclow,J. 
consuriLS que CI.Lhom intlJstinctamento sobre 
os roptc~entantcs tjUo BJ>o"lam o Govo!'nu, o 
sobre aquelles que Jazom-Jhe OJlJ>osiçilo. 

Todo o mondo conhece, St•. PJ'Osidcrtto, ns 
pt•edi!ecções do Jvrmzt dr1 Commercio Jlflra. 
corn o Governo, o nnturalmcutu ns occusa.
çõe::~ que e! lo J'uz nãu alcanc!LrU nos mí·mbros 
do Governo, mm úrtuelles Dcputodo• e Sena· 
dores que o opoium; multo natur•llmente 
estas accusllçõe~ voem ra/Ject1r sobro n OJlJlO· 
sl\•ão. 

E\ vois, em noma da ·oppo~ição, FI o que 
posso em nomo dolla f•llnr. que vou repeli ir 
a injuria e a atrront;L contidus un t•an'a do 
Jornal do Coumwrl'io. 

S1 uté esta ucc·~sillo tem sido (l:;tol'il n se.•sii:a 
lcgl~lnJ.iva, fii uü.o t11m o Con~trcs~o Nacwnnl 
p,•oduzirlo em bons IU'\o que pndin pt•oduziJ•, 
ii prOdHO QUO se conJt-s~e. Ó pf'tWÍ~O CJUO !iO 
at!l!•me que a resjlon;nhi lidado disto uiio póde 
cabei\ o n1lo cabR á üppnsiçüo, 

Sttb~ V. Ex., Sr. Pn~sidt'nto. fJUO n demora. 
llaru. n apprn\'8~110 dotluittva dr1 Ila.l'O"rr da. 
Mesa do Cougre.•so Nacional, sohre o eleição 
dB- Vlce-Pro>idonte da Republica, niio foi 
lDO't!VIliln. pela. OpJlORÍÇiiO, 

Logo tlepois dostu Jitcto, que lt~vou muito 
tempo sem ser• ~ujeilo ao cunbecimouto do 
Congresso, votndo o Jnrecer• :-obre 11. eleição 
presldmicial, sep:Lrar·urn se us duns casuN do 
parilunento, o ent1•n•·nm estas immediatn· 
mont"' ern suas runcções ordiuaría.i. 

Sallo V. Ex. ttL!Ob~m que nu.s dun.s CllS/1.~ 
LAgialat1vno (>i sujeito " dohuto o jlO 1 ldO d·• 
uma uutoJ·hiarlc ju~ticlurJo, p11rn processo de 
membrosj~ do Senatlo, jit 1ln Gamam tios 
Deputados, 

OSn. MDTtAKs R.UtH.'J9-Elltrot!lnto o Jomat 
ó Justo commrnndo tunto UJl:l, corno outJ'Os; o 
inf,Jizmentc a censura tom gmndo fundo do 
jliSLiÇii. 

O S!t, VwEN'I'R MACJI,\DO- Para ~uc o Jor. 
nnt tosse just~~~ pu.ru. quo ns suas npr•ccinções 
vwssom l'twest.ida.s de torln i:.;onçüo, era. prl:l .. 
ciHO que ollo Uze~s~ I'6i4ponsa.vel por et~so 
acto, quem justa.rnonto o Pra. 

AecustL·So o Conl-('rcsso Nacional, ó vor1la.do 
mas é provJLvet' que estives$o no intuito do 
JJrnat do Cmnw8,•cio atirar a. respontmbili .. 
tlnd·~ rJest1l fucto uos membt•ns ela oppO:IiQii.O o 
uão nqutiiJes quo apoinm o Governo. 

Aind11. ng;ol'U. cst!i. a. Camn.rn. som poder 
funccionar u. 1rcs ou qnntJ•o ditL~ ; será. o. 
opposiçãu que ostli impcrlindo, que está evi· 
t11ndo quo hojo sessões na outra caso do 
Congresso 1 

Quem ri que te1n interesso nisso ! 
R11tirou·so o Presirlentc da Ca.mara; não 

acredito que aquc!la oorporu1•iio, só pela nu· 
,enoia rio Sr. or. Mtllur Rios, seu Presl· 
dento, 1lclxnsso do c.la.r :,o:-~:sõo:;; o que se d1z 
prl,i ,t orbi, o quo se nffh•m;t com visas de 
Võrdatle, ó que tom rlCJXa1to do luiver sessão, 
pu.rn QUO OH Ut'pUt!l.I)OS C}UO i'Ol'U./ll DO outro 
,Jzn. dosrel-'poirn.flos e desonnsidarudos em uma 
11ns dolegucrns desta. Cupitul. não vão iL tri~ 
bunn. mo~tt•ar· oo p1LíZ o que R011'roram, o 
quauto vilipendio foi atiraJo •obrt. o mundato 
de quA estão iuvestidos. 

Aqui uo Sen!Ldo não tenho Yisto pt•otcllaçiio 
do tJ•abolhoo, nem a•liarnento do serviços; o 
Senudu r,em we occupauo das mJLtel'iJLS que 
ost1lo colluc:ulos mt obtem dia. 

E si est:~ ordr·m do dia não estiL rocheladll 
do po.I•ecercs, tambem a culpa. não ó no~sn. 

O Sn. }IORAJ~s ilAIIROo-De quem. e! Ha 
muitns dias que o Sr. Pr•e•idente d'clur11 que 
nii.o ha nmterut pnrn. Ol'dem di:L. 

0 SR. VICENTE MMJIADO -Ain•la hontcm o• 
illustro Senado!' poJo Jlsp>rito Santo rlecloruu 
que nenhum membl'o t111 opposir,.Jiu lilz plrt.o 
do CommissõthJ, Ndo fU.zomos Jllt!'to dns com
mi•>õcs da Casa; que l'dSjlOnsub>hdado temos 
nisto 'I 

O SHn:rdo, acredito rtno ~cm, principal monto 
cm r·ela.çilo a. mnn, dccl'etuu u. tucapacttJnrlo 
de ulgul!a de >Ous moJnbros plll'~ lilzcroJn 
pl\l'te li1ts Commissõos •• , 
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O Sa.Jur.Io FnoTA-No quo nos fizeram um 
gra.n(1e Jilvur. 

O Sn., VtCEN'l'E MACHA no-,,. no quo no11 
fizeram gl'andc J':Lvnt•, como muito bom tliz o 
nobre Senador poJo Rto Gr·antJo. 

Mns qu_~_n·om nns dnr rf•sponsrLllilldn.rlo. 
quando nua tomos um colloga. siquot• que 
1itçn. parto dos.:;n .. s Commissões; ó uma. ncc:u
SlU,'Ü.O por domnr~ Jnjustn, tilo i11just1L como 
aqut·lllL do Jo~ual i1o Commetcio. 

O Sn .• ~. \VANDgi\'KOLK-t:n membros da 
oppo~içilo C]Ue tazem parto de Comrnls~ões. 

0 SR. VICHN'I'Jo1 MACIIAIIO- NÜO sei, esttvo 
an~t nto por nlgnrn trmpo o ignnru ~~ dons t1U 
tros que r~.~t·nm ulmtos teom !'u!lccinatlo nas 
Commlll~ões. 

mon r1iscnr!l'o o unico quo t{lm obthlo (la
queiJa ~mndo or~nm ~6 puhlicirl:tdo a honrn. 
do sor· in~or•Jdo em suas colun,na~; t1 mborn 
tovo igunl dist.inl'~Üo o discu!'~o do hom·a.do 
ticnndol' !Kil' Alngt'1aS o S1·. Leito e Oit.icicll. 

O Srt. L~<tTE • OtTtCtCA - O meu foi pu· 
hlicndo no3 trn.t:nlhos do Congresso, o o do 
V. Ex. nos entrolinhndos. · 

O Sn. Roon.JGUT~s Ar.vEs-~[o h a tal, foram 
amiH.s l·llbllcudos no mtsmo lagar e no dilt 
St'g'ninto. 

O Sa. MottAJ~• BAttnos-A Commis•íio 
Jnduslrln o ObJ•as Publicas ó composta 
opposicitlni::;tn.s. 

O meu discurso està na. me~mn. secçiio cm 
quo rsrá, I"JUII~i na intf'gra.. o do honr11do So· 
uo.·1r·r; cm·tnmente pulquo o J,,rnal do Com· 
m",-c~·n o r~ntendo~ rligrw do coosrd.ot'ução, e 
da. letturo- do puhltco. Da mes11 u l"u1·ma deu 
tnmb~m ·publrcidade ao tJ.iscur!lo do honrado 

rle Semulor p~lll Hahio, por con::,idmn.l-o, o com 
c1o raziio, umu. peça digna Uo publir;Lçilo. 

Sr. Pres1dent1•, fJO•SO dur testemunha. o. 
. O Sa. Vtc!ONTI~ M,\C!l.\DO - E V. Ex. pó do V. Ex., o ao SOIIIIIlo d" que, •lurnnte o tempo 

dJu·r-me si estu. Commbs11o esta t·heilt. de tr·n· f'ffi quo exeJ•ci o alto car•go rln :tdministra('ão, 
bnlho para dar m11turiu. pa.rn. <•l'llom do dia.? CJUU.I o do Miui~tro 1la. f.~l•Zendn, nunca af]uelle 

Sr. PJcsidcnto-, co~tou indo mais longo r1o g-l'nndoorgnm do puhllciUaderectbeu do The
quo pretendia; quero stí s1gntncnrqne n. r~te- aouro um cCJtil p r publicnç1jes de qualquer 
rilidn.1lo dn. sessão lcgi:-;lo.tivo. 0110 pótle nbso- uaturf!zn; o !lquoi·lho devenrio a gunttloza 
lutamento nos caber, o muita meuot~ a accn· de ter s!llo um bom aux1liar do Governo oa
saçü.o de que pehL uo~sn. clüsidla. pelo pouco qneUo trmpo. 
caso, poJo pau~ o nmol' úa cousns pu b!tca:; pol' Discm•úo do honrado Senador po1• Alngõas 
parte 1111. opposiç:ilo, ostl-jn. o Senarlo sem mn- no juizo que fuz no Jornat do t'ommcrcio, 
ter·ia pariL sua. m•dem do diu, o n. sessão lt'gis pois ptn•a mim é uma dus instituições mais 
lati viL iutflirnmente f'Btm•ll. re:~pt-ituve!s rlc:ootc paiz, e di~ no de r{·:;pelto o 

A nccu~açiio 'Jo .Tm-nal do CormHc1·cio uii.~l veneraçí•O do todu.s, porque intr~ressa.-se por 
foi foitiL a esta ou nquella cm•pora~;ão do con· turlo rtunnto diz respeito ao engrandecimento 
gro:-so Nncionnl, fl,i dh•igi1l1L n todo o C~<n·- dn. R~publlra. 
gl'f'SSO, c ó para. quo este facto llquo consi- Nüo quero ·com isso dizm• quo o Jortlal ào 
gnn.do nos AmtaP.>~ quo pc~i a pa.luvrn.. espo- ConuJwJ·cio f,~sse ju:-to na.s SUlts o.ptecio.çõos 
l'nn(lo ser dmoulp 1110 pelo Sennrlo pOI' ter com relação n.u hnm•ado Senndor por Alngõa.s 
toma seu precioso tempo. niia tenho intere"'se nenhum cm Ir ao en· 

cont.I'O do Jm·mtl pn.rn. 1teJendol-o das accusa
çtjos do houra1io Sm•nrlor ; limito-mo a drzer 
quo 1ürmo do redactor-chefe do Jor11at do Com.. 
mt~rcio o mais elcvu1lo conceito. o tenho dessil. 
ompreza opiniõ.n muito tüvor:wcl, pontue 
elht /az honra a e~te paiz, com11 11 qualquer 
outro do mundo. t1tl n. imporumoln do suas 
publirnções, tal o cuidado com que procuro. 
sorvir o publico • (M1uto be1Í1.) 

O l!ór. Ilotlrl~IW" •'-lvc,.-Tenho 
necosrmlodo do du.t• ao Senado cxplicn.c;ões 
muito brovcs provocadas poio honrado Se
na•lor por Aiag,;as. 

No cul'ror do ~eu tliscurso S. Ex. porgun· 
tou quauto thrhn ~anho o Jot~tal do Com· 
mercio pela. pui.Jlicução de um dos meus dis· 
cnr~os. 

Devo informar ao nobre Sonadoi• que ou 
niio 11cspeudi um real com somcllumte puhli· 
caçiio, o pússo garantir quo tbmbem o Go
verno nil.o pagoú cousn. algum!\ por {ISSO tr!l· 
bnlho. 
, Suo Jomnl rio OJ1l/1Hercill ori'OU ppblicn.ndo 
o meu cli~ctu·~o. Jl01' eutt-ndH quo conttuha 
mn.trrltt. U1~lllt. do t~f'l' lido. pelo publico·, é 
cousa. llivtwsu; entretanto oquu eu po.c;~n nlflr· 
nmr ó qun o mesmo jor·nut fli'OcUt'IL !Ull'Yil' o 
publico do mollwt· mollo fJOSsivol, llc.ndo pn 
IJ!Icidado a tudo quanto julgn de impor·t!lncin 
o do Interesso publico. M•im não foi o 

O S1·. Loltc •• Oitlclca-Por isso 
mesmo qno o J,I'IJal do Coo1JIICJ'cio JUt•m;_t 
pnrto importante dn. oplniiio publico nesto 
V:tiz, o pur•quc cnns1rleromuito 1~sua. oplni11o, 
o que mio qum·o 1!0ixar pn.:o~t<ar Pm 5ilt•ncio o 
rpm !i.Ji o~cr·ipto cm suas columnas rolutivn.
urr•ntc· <LI I Congrr-osso, bem como ns necmnu;üos 
1n,iustus quu 11 esta t'oz o honrado Scnadol' por 
Sno Paulo. 

S1·. Presidente, n n~sumpto mais importante 
om virtude do quo.l o Congt•osso se l'eune. 
pl'orog-u. as sua.s I:Wb:Sõcs, ch<'gn.mlo ú.s vezes 
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o.tó o fim do mtno, ó n. cH~cuRsfio e vot:u;iio 
das leis or~nmontltrins. Vot:Lrln.s cstns não !1:1 
mais raziio do ser para a prorogaçiio r.~a.s ses· 
sUes. 

Isto quel' dizer quo o Congres5o Nacional 
se rouno torTos os acmos especinlmento parn. 
votar ns lehr orçn.mentni•ia:; . 

Ora, eu pm•guuto t't ~tozn. ~i jó. chrgou :'L se
oretltrin do Senado a.lgumn. !01 ort,~:tmentarin. 
A unil·n. lei n.nnu11 que nqui appn.roceu Jài CL 
da flxnção Uo fDI'Çil.!l de mar, quo .. i~~ está em 
3u i.liECIISSüo, vol tn.ntlo ó. respccti vn. Commls· 
são apenas por motivo de q uerel' o Senado 
nuxili;Lr o GovcJ•no nos seus plunos economi· 
cos, A lei do tixn.cão ele J'nrt;ns do tl•rrn tn.m
bcm C:,tó. em 3• cltscus:üo nu. outr:.L Cnmu.rn. 
Além destas niio ha mais nenhuma. 

Póde·so 110r venturn. nccusnt• o. CommJ:;;siio 
do Orçamento da outra Cnmn.rn. por w1o ter 
ainda JbrmuJado a lei da despoza o da t'ecoita? 
Creio quo niio; desde qu~ se considere que 
atO esta rlatn, o ultimo mez de so~silo, o Con
gresso ninda. nüo t·ecei.Jeu do Governo o. pro
posta de orçamento, e nem nós temoi ue
nhllnm flas syuop:-Jes qu:, costuwam ser pu
blicadas todos o< nonos. 

Sr. PI•esidento, abrindo um parenthe:-Jis, 
devo dizet• que não quero accus:tr nem defan· 
der o Jornat rio Commercio, quero u.ponns cal· 
locn.r-me na. po,içü.o do membro do Congresso 
N;1cionul C]tw, de vez cm quando, é atncadu 
por torça de"o subsidio que recebemos. O Se
nado me pepmittlrli que levanto só esta 
phraso ultima do Jornal, no int.ulto de mos
trar queelle não foi condosccudento, nem gl)· 

noroso, ne~ ju:itO, para com os representan
tes da Nnçao. 

Creio, St•. Presidente, que não lut. nenhum 
de nós que conslriere como melo de vida o 
cargo do rop!·esentante da. Naç;.'io; não, pelo 
que me diz respeito, o pelo que conbc(:o tlo 
meus collegns, torlos sabem CJUO n cn.rgo de 
ropresentunto dn Nação, ó nm sncrificio, e 
que o subsidlo constltue apenns um p'queno 
auxllto pa.r.n. dcspezn.~, m~ m1o compensa de 
modo a.Jgum a cessaçfi.o do interesses do Sena· 
dor ou Depull•do •. 

E' sabJclo que o medico, o n.clvo~ado, por 
exemplo, rlUl'i.LOte o porlodo loglslativo, tem 
nccesllidndo do auspewlor o exercido do sua 
prolls:~iio, accroscontlo que os flUO resil!om 
1oru. dos ta Capital,amdll toem gtoaudes despo
zn.s com o sou tra.nspot•to o o de suuslhmili11s, 
o que (az com qnc n.Jguns, como eu, SO.Jam 
obri:,:-ados n mud1~r sua rosirlenciu. ptLra aqui. 

Este sulJslrllo que tL Nat}i'i.o nos pn.g-n. ó apo
nas um auxilio JJILI'n. pl)dtwmos su:-.ton tm• com 
dignidade a posir:iio do Cllrgo, m11s o.bsoluta· 
monte não ó melo de vidtt. 

Fecho o pa.rcnthcsi::;, 
Proslgo, Sr•, PJ'osidonte. At~ Ieis orçamen· 

t~J·l~~ niio podoU\ sor Jormuladas llel<• Ca· 

.. 

mnra tios Doputarlos sinüo depois de O:pt·o· 
Ht!ut;ultL u. p!•oposta, c. mntcrialmcntn, niio 
parlem ~or votadas sinii.o n. vista das lai.Jcllas 
que nos duvmn ser Jhrnl:!cidns pelo Go .. 
verno. 

Pat'tL a lei do orçnmonto do n.nno futuro 
lm ntnda um facto g-riLVO u. obsorvm·. 

O ot'(,~ttmcnto niio p6rlo sot· cou!Ccr.ionndo 
~iuão rlepms que tivol'!llOS conhecimento dos 
trrmos ox:tclo~ om que o Governo fe~ o ur
raujo com o estrangeiro. 

O Sit, MORAI~s IJArmos- Essa tem ·:;;ido <L 
cn.uso. principnJ rla !lomm•;t. 

O Stt. LEITI~ E OtTJCIC~\- Nfio tomos os 
termos nem do nrr:Lnjo Ji:!ito pllo Go\·orn.o, 
nem rh pror1osta 1lo on;amento, nem rlns ta· 
bollas; do modo, que ou por exemplo, que 
fhr;o estwlos sobre o Ol'çnmento tia. recoitn e 
de-po"" ouconLro diillculdnrJo matoriul 1lo 
saber qunes n.s ver•bu.!:i votadas parn os di· 
\'Ct'sos :-~orviço.~, 110rquo nüo tonltO n:i tu.bel· 
lus or·çrLmonta.rii•s. 

Or:L, ai hn. motivos de o~tlem publicn qur. 
imper;arn o Go\'OI'IIU de ter ,i.l confCccion:tdo n. 
proposta do orc~mento o as tabeilas que do· 
vem ser distríbuid11s ao Congore~so, nii.o cn.be 
a. este n. responsnbilidaíledn.s proroga\~Ücsnom 
o tompo pel'dido. 

A lei do orç,Lntento do anno p:tsBr~do contem 
me11idus cuj;t J·evogação o Governo parle, por
q uo olhes prejudlct~tn completamente o ser
ViçO. 

J~' neccssario r.stu,la1' el:itns mmlitlns e ve~ 
ri flcnr si CJlla~ devam ou não sm· revogadas, 
mas nós m1o po~lemos fazei' sem virem ao 
Congres~o os elementos do e.., tu. lo necossn.rios 
sobro os quues !levem ser prepn.rada.s as lois 
do Ol'I}ILment.o. 

O relatorio do Ministerlo dn lnrlustt•ia, que 
é um dos mais importantes, nindo. n11o foi dis· 
tribuido. o o relataria 'lo Mmistcl'io da Fll

"cnda foi ilistribuldo ha poucos dias. 
Niiu nccuso o Governo por niio tor feito isto 

até ogora. Po.1m'hL no meu caracter de oppo
siciuni&ta accuso.l-o por não nos te1• remottido 
estes elementos 1le estudo ba mais tempo, 
mns niio laço. 
Entt•etunto, não Julgo que soja justo, equita
tivo, ou consentnneo com a. ruspeitn.bllid:Lde, 
C]Ue o Congresso Nu.cion1~l deve ter cm todos" 
os pni"es rto mundoquo um orgn.m importonto 
rle publicidade, um jornal bom conceituado o 
b"Jm reco~ill.o em toilo~ os circulo.:;, um jornnt 
que 1'urm11. mesmo um elemento tl.o pr·imcirn. 
ordí!m pat•a. 11. impl'on~a 1lo nossu po.íz, venhn. 
ntncmt• t.Jc um modo rude n. t•cpl'osentação nn.
cion:tl, :mlJCndo quo cllo. ó umn. ti:L"i antori· 
duilos con~tituhlas do pni1., o quo pJ•ecisu de 
todo o Jll'O:Jti~to p:~rn. proceder· sc~UJ'll.tnonr,e. 

Pedil•il.1.~ portt~nto, aos bom·a.tlus souacloros 
quo niio ~~o:ceitllllSOJU as cou1uras Joitas ao 

' I 
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Congresso Nacional, por esse OJ'f'I'Um fln puhli .. i O Srt. Dor.n:-;ooa Vwr-:NT~ -V. Ex. tenhn. 
cidndej que consi.dcrnss~J.n qué rst.a·i1os tm: pucilmcin. commigo, ({lW tiio youc~ vezes 
sltuaçuo muito séria o cr1t1ca, o q11e o~ nmi~os occupo o. tr1bunu.; mas preciso dill' umlL 
ilo Governo ompi'Cgn~sem um pouco mnis de exp1icn1;ão no nobre Senarlor para. llcsmnn
nctividnflo nn remessa. dos dementas do Ps-I cbnt• rsHL duvi!ln., quo pairn. no seu esp1rito. 
tudo, afim de que o Congre:-:m vos.~n confcc- Hontem, qtwndo o nobre Senador poJo 
ci(llllli' ns Jeis do orçamento, o uüo rstrj;L os· Amazonas pediu a. paltLVI'a parn responder 
sim sofl'rendo por culpns que nii.o 1-1i1o !mas, n obsorvac;õcs,quo ou tulha. feito, imme1hutn· 
mas de outros. mente rui no encontro de S. Ex:. o retirei o 

Dou np<>nar; estas rxpl icnr:üo:;: cntcnllt\tl!lo q nc meu I'E'!quorímmJto. 
ellus dof~ndem som atacar os quo noa n.tucarn. Qual fOi lt censut•a que fiz ti CommisEÜ.o 1 

N1~nhuma. nbsú!Uiarnento; não taxei-a do 
O ~i!h·· llonlin;,;-oM Vit,entc _ rlc~!diosa,. e _não peúi que o t~to tosse dis .. 

Peço a palavra pai'IllliJJH cxplicuf;ão pe::::;oul. ,cutttlo smo•o t~orquo .~ra ~g-ual n. outro 

O~ ..... 'Pt•e,..ident<~ O St·. Vii'gilio 
Dnmozio l'CQUfl'CU ao Senado rlü;;penP.n rJe 
membt•o do. Commi:ssi1o 1le Constituiçiio e Po· 
del'eS, de que faz pnrte. 

O Sn. Do>rr"aos Vrc>:NTE- E' "obre i;so 
mesmo que p~di a tmlavra. 

O Srt. Pm~sJDENTE- Estes requerimentos 
niio tem discussü.o. 

O Sn. DO,!lNGos VJCR~TIO- Niio quer•o rlls
cutir o requerimentn; quero 1lar urn<L oxplico.
ção pessoal, que diz respeito ao pedi•Jo do 
clispensa. 

O Sn. Pni·:swENTE-Tom u palavra o nobre 
Senador. 

O !iii•·· Domln!':'OM ''lceulo (pa1·a 
uma e:cpUcaçtto p,.ssoal) - Sr. Presidem te, 
a hora do expediente foi torla es~otnrla pelos 
meus nobres coiJ(lgos em oxplicnçües pes· 
soaeil, e eu quo fui nominolmtmto chnmrulo 
ú. discullsilo pelo nobre Senador poln. Bah ia, 
não por iii> dcixnr que o seu per\ ido d• 
dispensa do membro da CommisBlio rle Consti· 
tuição o Poderes fosse votado sem que desse 
eu a rnziio do meu procudlmen to honlum 
nestaCnsa. 

Ninguem mais do que eu lamon il> ter 
ferido a susceptibllidn~e do nobre Sonor!or 
pela Bnhla com ns palavras hou têin prol~
ridns i mas não foi essa o. minha. jntnnçfi.o. 

Fnço parte do Congresso Nacional ba. oito 
annos, e posso desnflnr a qualquer• dos 
meus collogns p:u·n que diga. si ou jhma.is 
nesta. tribuna ompreg-uoi unm p:davrlL que 
pudo;se chocar a o\gum delks. 

Pràcuro sm• o mais correcto que ó pnB· 
~ivel, e tJi 1lns paltLvrns hontt'm po1• mim 
pl•orerldas ulguma escapou que putlesso 
mng-on1• o nohJ•o Scnn~lor pela Bu.hln, pódo 
ostar cortoS.Ex. rlo que niio houve tle minha 
p!U'to osso. intent;ü.p. 

O S•·· P•·o,.Jd.,nté-0 pedido ria pn· 
lavra p~ht ordem na occosião da votoçiio ó 
~penas para encaminhai' esso votnçiío. 

.. 

::-:obro a· qunl o sono.do Ja se tmha. pronun .. 
cio.do o cujo voto é conhecido ••. 

0 Srt, VICENTE MICIJAno-E proju\gado. 
O Srt. Dmusaos V!c""TE-.,. ou prejul

gndo, como mu·to btm lombra o nobre Sena .. 
dor pelo Pay•nniL. 

Em que rJfendi,pOI'tauto, ao no~re Senador'l 
Porque I'azüo quer S. Ex. fugir• ngora t~ 
r~>sponsa.l ih(latlc de dnr parecer sobre e~se 
vr:'to. e pede sua úemisst1o '{ · 

O Sn .. VmGtuo DA:-.1AZ1o- Nii.o me julgue 
enpaz 1lo fugi I' á respons[l.bi!idnde llo dar pare· 
CCl' sobre este 'IJc'lo. 

o Sn. Do,nsaos VIcE'm -Porque o om 
que olft~ndi a Commi::~s:1o ·~ 

O Sn. Pwmn&NTE-Lembro a V. Ex. quo 
a. lwru. do c·:qJeJie11te estft rmssado.. 

o Sit. Do>u:<oos VrcEsrE - V. Ex. osti• 
muito r•igoroso. Eu pretendia. desenvolver·me 
um vouco mais, cu pretendia. tlar inteiras 
explicuçúes ao nobre Son~rlor pela Babla, mllS 
V. Ex. uüo quor. 

o Sn.. PHESIDE~TE-Eu, níio; o Regimento 
ó que não permitte. 

o Sl<. Do>IJ"oos VrcBsTE - Não quero 
most.rar-me 6ot'rogo : niio quero ser censu
rado, como ji•, rui pelo nobre Senador pela 
Haliin; não quero pn.ssn.I' como ndvogu.Uo do 
uma. das partes. 

o Sl<. Vman.ro DAMAzro - Não, cu niio o 
nccusei úisso. 

O SI~. DmnNaos VICENTg - Ni'io conheço 
nbsolutnmonte o cidn.diio, a quem aproveita. 
ou flll~lllll'UVeitn o t:Jro, núo sou t11lvogado do 
niuguern, nbsolutnmcnto de ning-uem. 

o Slt. Vmon.w DA:'t!A~ro- E Olt assim o 
CI'CiO. 

O Stt. Do:'!HNGos VtcEsTm-N;"io recebi a. 
incumhoncilL do vir nq111 oppor-mo ou det'on
dol' protonçüea de quem quer quo sC~ja i vim 
a.qui sn.tis!h.?.or os deveres do l'OPl'l'sentm· o 
E:.;t.ado 1lo Esplt•lto Su.uto, quo inl'olizmento 
tenho nlnd<> do ropresentur ató o futUI'O anno, 
(•lluitos '"'"apoiados.) 
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-·-----------------
Entretanto niLo quoro lnltnr rom o ri·spotto O SR, A·L~tlNO AFI~oN~o -Bom. Então, 

mr.ns fCOlun·es, PU lhos pt!ÇO que pre!tem 
n.ttl•nçii.OILil'ltJ. (Riso,) 

o. V. Ex.; nfi.o quero dm;oiJo•'ecor-llw. 
V1•jo ahi cm V. Ex. o lteg-irm~nto; ohPrlO· 

cendo o. V, Ex. oberlf'QO 110 Re•gimrnto; f\, 

mais oinrla, n.lóm do Regimento cu tr-nbo a 
obrigação do rosjmi tar a V. Ex. Por canso· 
quencla peço que moconaidero inscr~ipt.opn.t·u. 
fn.llnr na primeira. hora. do. pt•imcir.l. sr-ssfi.o. 
(Muito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
Vou consultar o ~ena. 'n soh1·~ o I'Pquot•i 

monto vor•bal do Sr. Vn•gilio Dn.mnzio. pfl .. 
dinrlo 1\ispenso. de membt•n da Cnmmiss1io do 
Constituh;ilo, Poderrs o Di plomacin. •• 

Consultndo, o Scnnrlo nega. unanimem .. nte 
a dispensa. 

ORDEM DO DIA 

VotnQiLo Pm di~cuS!'lÜ.o Unicn. do .,ee'~ elo St•, 
Vlce·Presldente da ltepublica á r• soluL'iio rlo 
Congresso Nacional resta hrlecewJo o liL vn1• de 
que gosavn a • Brazil Grent Southorn Rail 
way», constante ria clausulo. 1• § 4" do rle· 
creio n. 8.312, de 10 do novemb1•o do 1891. 

()Sr. P••e,.ldenle- Vae-se proce· 
der á cbama~a p11rn n votaç;io nornlnnl rl;c 
resolução, devendo I'ORpondor-si m-os SI'a. 
Senador~s que o. mantiverem, e-nfi,o-os quo 
a rejeitarem. 

O Sr. Ahnlno AtronMo (pa/n or
dem) -Sr. Prcsi1!onte, ou quer·tn. pndir n. 
V. Ex. que nos dissesse "" este t•cta ha ~o 
SOl' npprova~o ou reprovado por rlou• ter•:os. 

0 SR. PRES!DENl'E -ll' rln Constituição. 
O Sn.. ALM1No AFFoNso- Sim, mns a~ vezes 

a gente noo se lcmb:·n do que diz n Constr· 
tuiciio. (Riso.) 

E' por dous tot•ços ; nito U ? 
O Sn. PnE<IDEI(TE - E' JlOI' dous terços 

sendo a voto.çü.o nominal. 
O SR. AL>r!NO AFl'ONSo - Rem ; ó por 

dous torço:J, meu~ senboJ•c~ : sim, por dous 
terços approvll, "ao por deus terços hotn 
abaixo, não. e 'f 

Prnr.PdO·~O it. chnmntln. e rflt~pondf'lm ntro os 
Srs. Jomuha.s Porlro:~a, Jonqubu Sarmento, 
Francisco Mnchndo, Manuel Barat11, Louro 
So1it'C, Hene•licro Leito, Gnm01" do Cnstl•o, 
B••lfDl't Vieira, NouuoiJ•,, Pnrannguli .• Pires 
Ft>rr•oirn, Cruz, Rozorril Fontenello, AlmPilto. 
Hurr·cto, Gonçld,·cs Ferreira B. (lo Menrlonça 
Snlp·fnho, t:oelho o Cumpnl'l, Rt•RIJ, .Junior, Se· 
vol'ino Vieira. Vlrg1Jio 01\ •·nzio, HPnriquo 
··outlnh•l, Gleto Nunes, D.Jmmg-o!l Vkente, 
Porciuncnl!L. Lt•pr·s Tr•ovii.•l, g, "ra.ntlt•kollt, 
Rt>· 1rhtu .. s Alvo~o~, Mor:v-R Br~rr•os, Lcopnhlo 
do Bulhões, VicPnto Mnchudo, .TPnquim Ln. .. 
corda. Gustavo Richurrl e Rnulino H· rn (32); 
o sim Qj:! Srs. Ju:;to Clu•rmont, Almino Af
fo·n,n, .Josó Bnrnar•do Leito e Oiticic~ o Jullo 
Frota (5). 

O S•·· Prca .. d<mle - A Resolução 
não foi mantida. 

LICE:NÇ.\ AO DU, 1-'B:LlOISSbro RODnlGUES FER• 
NANDES 

Entra cm zn disoussüo, com o parecer tit
vorJLvel d11. CommissJ\o do Finunças o nrt. J.u 
dn prnposiciio d1L C11mn.ra.rlos Doputudos, n. 3, 
de 1898, autorlz•ndo o Po•lor l•:xo ·utivo a 
conceclet• ao Dr. Fulicissimo Rodri:.mes For
nundo:o:, chi mico do I·· clns:~e rlo LaboriLtorlo 
Nacional do Am<lyses, um anno de licença, 
com ordenado, pam t.raü1r de sua •aude, 

N1nguem pedlndu a palavra, oncei'ra se a 
discu~r;ão. · 

S ·gue-se em discussão que se encerra som 
debato o nrt. 1'. 

Co!'l'illo o o•crutlnlo para votação secret:c 
do art.l.", ó ll:jt• approvado por 32 votos 
coutm 4, 

E' npprovndo o ad. 2.", 
E' n proposição ndoptlldtL para passar á 

3,1' di~cussâo. 

O Sr. J••·,-addentc.- EstiL esgota.~ 
da a matorla dn ordem ~o dln. ALGUNS Sns. SE~APORES- E'. 

0 Sn, GO>IES J>E CASTRO - Vota.se o pro· 
,iecto. 

Convi lo o• Srs. Sonadoros a se occuparem 
com os trabnlhos do suas Cmumis~ões. 

0 Sn. LEITE E ÜITICICA - Os quo appro• 
vom o pro.JectQ dizem .~im, t'(>geitando o veto. 

O Sn. AL:'!IJ:-,"0 Al·'FONso- Entl1o 110. llo ao 
dizer sim pn.ra aprn·oV!ll' o projecto ; mro ü 
parn l'Pjcitur o prt~jeoto. ' 

O sn. LErT~ g O!TICICA - Approvnntlo o 
t~tito 

Dosl;mo p;tro. ot·dom do dia. da sessão se~ 
guiuto: 

Trabalhos de Commis•ües. 

Levnnta·so n. so~slio i'1s 2 horns dn. tm•jlc. ' . ' 
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Prcsid(mcia dos S1·s. J. Catwula c Joaquim 
8armcnlo ( Ju o :?u &crctat!'os) 

A~ mcill hora. depois do meio clin, n.brC-se n 
sessão a quo concot•rr.m os Sl's.: .1. Cntnndn., 
Joaquim Sarmento, HcnriC}t'O .rontinho, Jo· 
nathas Pcdrosn, Francisco ~rachndo, Mnnoel 
Darn.ta:l Lam·o S01lrC, Bonedicto Leite, Gomos 
flc Cu.stro, Nogueira Pnranaguá, Pires F'cr· 
t•oira, Cruz, Bezerril Fon tencllo, .Tosó Bor· 
nnrdo, .Joaquim Pernambuco, R. 110 Moudonç~ 
Sobrinho. Leite e Oiticica, Rosa. Junior, ;;;o. 
vm•ino Vjeira. Vil'~ilio Damnzio, Cleto Nune-s, 
Domingos Vicente, Pol'ciunculn, Thomn.z Dcl· 
fino, Lopes Troviio, E. 'Va.udcnkolk, Rodri· 
gucs ALves, Moraes fia.rros, Leopoldo ilo 
Bulhüos, .Joaquim de Souza, A. Azerodo, 
Aquilino do Amnl'nl, Vicente 1Jachnelo, Jon· 
quim Lo.corda, Gustavo Richm·•l c Rauliuo 
Horn, (30). 

E' lida. posta em d iscussiio e sem do bate 
approvndn a uctn da. sessão anterior, 

Deixam de compn.reccr, com causn. pn.rlici
pncla, m S1·s.: Mnnocl do Quriroz, Goneroso 
Poncc, Belrot•t Vieira. João Cordeiro, Almino 
Alfonso, Rosa o Silva, Rc~o Mel!o, Coelho o 
C11mpoa, Leandro Muciel, Ruy Barbosa, Quin 
tino Bocayuva. Gonçalves Chaves, Paula 
Souza, Caiado, Albe•·to Gonçalves, Esteves 
Junior, Pinheiro Mnchaclo. Julio Frota e Ra· 
miro Barcollos, (19): o som ella, os SC's,: 
Justo Chet•mont, PedC'o Vellu>, Gonçalves For· 
reirn. o Feliciano Penna (4). 

O sa·.~.:o Sccrclnrio, servindo do }0
, 

fla. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento om que o Dt•. José Caetano 
do Paiva Pereira Tavares, podo para ser vre· 
sento ó. Commissiio respectiva uma certaliio 
sobre o relo do Preloito do Districto Federal ti. 
l'osolução do Conselho Municipal relativa ao 
prolongamento da rua. Buarquo do Macedo.
A' CommiS>~O do Constituiç•>o Podot•os o Di· 
plomuciít 

O fi!' a•. ~ 11 l!iioea•ütna•lo, servindo de 
2'\ ló e viio a imprimir pn1·a en trnr nn. Ot'clem 
dos tmbalhos os srguintes 

p.\Jmcu.nns 

N. IS - 1808 

A Com~:~lssiio do Constituição, Poderes o 
Diplomacia, o. que foi pt•esente o officio em 

Sanado v. II 

quo o Sr. Senador Antonio Gonçnlvo• Chaves, 
a.l!OJ.mndo a. necossidnde que tem. confot•me 
pt'l•scripl;fio medica, 1lo tratar 1lo sua srLU1le e 
da do poa>oa de sua familia fóra da Capital 
Fcdornl, requer do Senado, pn.ra. esse fim, 
licença por 30 e\ins, ú de pnrccot• que sqja. 
conccdid<L a licença pedida. 

Sala das Commissóes,G de agosto de 1898.
B. de JicndoHça Sdn·inlw.-l'irgilio Damazio 
li'J'ancisco Machado. 

N.l0-1898 

Foi presente li Commissiio do Finanças do 
Sen~•lo a proposiçüoda Camam dos Deputados 
n. 12, rlo corrente nnno, nutorienndo o Go
verno a abrir um credito especial na impor· 
tnncia de 00:000$, out•o, ao cambio de 27 di
nheiros. para o fim de atteneler ils despezas 
com a exocuç[o do tratado de arbitramento 
para soluçüo da questão de limites com a 
Guyana Franceza. 

A Commíssiio, considoranrlo quo a despoza 
é inn.rliavel, por ter o Governo do ag-ir dentro 
de termos fataes a. que,pelas clausulas do tra· 
tado, ost[o sujei! as as altas partes oontratan· 
te;, é de parecer que seja discutida e appro· 
vndu a citarln. propo.;ição. 

Sala das Commissüos, 6 ele agosto de 1808. 
A. o Gomes de CctSl/"0,-SeL'Crino Viesra, ra
lntor .-Rodrigues ,uvas .-Beneclz'cto Leite.
Pol'citcllCtr/a. -Lcnpoldo de Bulltúes. 

N. 20-DE 1898 

A Com missão de Finanças, tendo do emittir 
parocot• sobro a propo•içiLo da Cnmara dos 
Doputn~os, n. 58 de 1807, enviada ao Senado, 
em 20 tlo novembro proximo p!Uisado, ouvio 
o Governo a res11eito do requerimento em 
qu•J pode sois mezes do licença o bacharel 
~·rnncisco Torquato Paes Barreto, Juiz sub· 
stituto lhderal na sccçiio do Parnn:'t, e lbi 
infoJ•m;uln que o peticionat•io obteve, em 26 
do maio elo <Lnno findo, do Prosldante do Su
premo Tt•ibunal Federal, uma licença de qua· 
tro mozcs com orclonndo, pm•a tratar-se, não 
lm vendo ~té o moz elo julbo lindo reassumido 
o oxorclcio do seu cargo. 

A' vista do n.bn.ndono rlo lugar, o Governo 
I'ccommt•ndou no Procurn11or Geral da Ro· 
public<L quo intonta!So o compctonto pro· 
cossn. E'. pelo oxposto, B Commissão de FJ .. 
nanças de parecer que não seja approvada a 
proposição n. 58 ele 1897 da Cumnra dos 
lloputudos . 

Snln dos Commlsscros, G do agosto 1lo 1808. 
- AuquMo O. Gomc.ç ele CastJ·o - Potciuncu· 
la. rÔlntor.- Bencdz'cto Ldte.- Rodri!Jues 
Jlll'es.- &I'CI'ino Vieira.- Leopuldo do /Ju~ 
lhües, 
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N. 21- DE 1808 

A Commissão 1lo Finanças, recobondo n 
pt·oposir.ilo da. Camn.r;t dns Dcplit!v.los, n. 73 
do )897: quo coneoclo uma licon~·.a. úo sei~ 
mezcs, sem voncimonto, no lente do ft•nncoz 
tlo Gymnnslo N~trion:ll, Dr. Josó Dias JJolgiL!lo 
do Cat•vn.lho, vcrlllcou niio tor o poticiom~l'io 
nprcsontndo documento algum com quo pro· 
vo.sso estar doente, como o reconheceu n. 
Commissão de Petição o Poderes '\" C<Lrnnr·:t 
dos Deputudos, que opinou pelo imlclerl
nlCnto da petição, pnrn niio esLnbolcccr-so o 
mau praceuante ele ser busl:onta n simples 
allegação de moJesLin JlOI' paPte do intores
sndo para sot• concc1lidu. uma liecJH.~a. 

Ouvido o Governo n. respeito d('S·O l'oque
rimonto, SPJH data oas:;ignndo po:· pi•ocurnçiio 
não oxhibida, tbi o. Commis.~~o do Finn.nçoas 
informada da terminnçiio,Ho dia :i do dezem
bro do nnno passado, da Jicenc.-a do um :uma, 
que füra concedida no peticiolllnio ]leio de
creto leglslaLivo n. -!0::, do 22 do outubro rle 
1808 o do quo ntU agora. nii.o so :tpi·escntou 
ollo pat•a. renssumil• o oxorcicio do sun ca.~ 
delra, nchando·so por isso incurso no nrt. 07 
do regulamouto annexo ao dect•eto n. 2.81>7, 
do 30 da marco desta armo. 

A' vista do exposto, ó n Commlssiio do Fi
nanças da parecer <JUe não sojn appt•ovuua a 
proposição n. 73, de 1897, da Cmnara dos 
Deputados. 

Sala das Commissücs, 6 do agosto do 1808. 
-A. O. Gomes de Ca.~·tro Porciutlcu/a,, re· 
lator.-Leopo/rlo de Buthiies.-Benedic:oLeite. 
-llodrivues Altles .-Severiuo Vieira. 

N. 22-1808 

A Commissiiu do Fiun.nças, uxa.miuawlo o 
requei·imento do bacharel Arthur do Sii o 
Souz!J., procurador tl~L Ropuhlicn. nu. secção do 
Pará, ern quo solicita tres mczcs do licouça, 
alleglt.nclo a.('.har-so tloonto, o quo prov:L com 
nttostndo medico, ó de parecet• quo S<•ja deJo
l'idu. 11. petír;ü.o c ojforece h cunsillorwiio flü 
Senado o segu into projecto da lei: ' 

N. 6-1007 

O Congrosso Nacional l~cso!Yo: 

I p:i,.a tratar do su:t saudo ando lho convier; 
rovogndn.s ns diSJJosiçõcs em contra-cio. 

Snla •lns Commissüos, O <lo ngo,to de 1808. 
-0. O. Gonles di: Castto.- Purciuncula, ro· 
lnt.Gl'~-Btmcdicto Lâtc.- Rod1•igcs .Al-ces,
Sccal'ino Vieira. -Leopoldo de ButhiJes. 

N. 23-1808 

A }lroposiçii.o n. J.J. do corrontc nnno, da 
Cn rnaJ•n. dos Deputai los, autoriza, o Pollm• 
l~xceutivo n. abt•ir ao .L\Iinisterio da fndustria, 
Viaçiio o OUras Puhlicas o credito cxtraordi
nario de 32:000$ para. pa~amonto do vcnci
nwntos, illll'ltnto o 2" :·mmustro do oxer·cicio 
vigente, clo pc:-;sonl ;uhlido ao mesmo l\'linis
turin, cm virtuc1e do oxo~uçiio da. lei n. 400 
de IG 1ie dezembro de 1807, art. !D § 1". 

A lei citada. rctluzio o pessoal da Sect•otn
J•ia do Ministm•io dn Jnclu.strln, Vj;u;iio o 
Obras Publicas, danclo ntL l'O~J.ectiva rul.Jl'ica. 
verba <ómente par:t os vencimentos do pos
sonl reduzido, autm·izaudo, lHL disposição 
suprncitttda, o Go\'el'JJO n. reorgauiz;u• a rc~ 
Jlar·tkão, distribuindo o sol'viço por osso 
mesmo pessoal rednzirlo. 

ltcsultou d:thi ficarem f<ira do quadro da
quellu. repu.rtiçfio di versos emprogarlos. que 
não lOram dispensados, po1• conta.t·mn mais 
rlo dez anuas de serviço, sr.ndo por isso con~ 
scrvadOs :ullticlos ú. mesma repartição, visto 
serem consiclcrudos com direito ;'~ aposenta~ 
dm·in. 

Na lei cita<ia, qun ó a <lo Orçamento'do 
corrente oxcrcicio, nü.o so cogitou drL sorte 
dos empregados não comtemplados no qua
dro. 

No silencio ela lei, poróm, o pt•ocodimento 
tio Ministm·io addindo ó. Scct•ataria os cmpre
gndosqueoccupavam os lo:;ares supprimidos, 
U cousontn.nco com os prece!lentos adoptado.-,, 
cm virtude <lo lei expt'e8Sa. 

Níio tendo sido, ao que parece, pensamento 
do lcgislnllor disponsnt• os ompl'e~ados JJn.~ 
queiJas 'oucli~ücs, cumpre nttcndor nos moias 
dO prover ao pagamento !los vencimentos n. 
que so julgam com direito. 

o cnso, poróm, uiio !1 do credito extrnortli· 
nn.rio, po1' niio ser n dospoia tlo caracter· ur· 
gente c Imprevisto, pois nos termos expostos 
olln devia set• conhecida c pcrfültamenta pro· 
visivol, caLOn!lo nn l'llbJ•ica «Srcrotm•inx. do 
rcspPct.h·o MiniRtPT'io, cujo. verba dnrm•n. ser 
supplcmontndn. Jlnl':t t•s1o pn~amonto. 

EnLretnnt.o, 1.P!Hlo sido 1\~lta. a !lcspezn. 110 
{\rtigo unico. E' o Governo nutorizruio n primoiJ•o somc:-;t.ro t'L cnntn. do Cl'nclil.o c•xt.rn. .. 

conecclcr tres moze~ do licença, som venci· ol'llinnrlo a. nm~ncla dn prnpo:-;kão, no sentido· • 
mentos, om proroga\~Ü.o do. <JUO llie foi concc·j do cstnlJolcccJ' a vordac.J.olra claxsillcnção fio 
c\icln Jlelo Prcsi<lonta do Supt•ellro 'l'l'lbuual credito, l.uria o inconvonlonte do alterar, 
J.'otleru.J, uo bacluu•úl J\t•thur do ~ú. o Souzu., -Jl(li'LUI•bnmlu a cscl'lptura\'Üo já iuiciu.tltt no 
Procuradm• da Ropublitt na secção do Purá, Thcsouro, 
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Son1lo nssim, ó a Commissüo ele Finanças 
de po.recer que n proposh;.ii.n sPjn cliscutitl:L o 
npprovnlln. 

S!Lla das Commissües, 1!01 8 do a~r sto do 
1808 - A. O. Gome$ du Ca$lro, - Scueri11o 
Viaira, relator. -!Jcnedicto Lcl'to,- Ruftri· 
!JHCS Alvcs.-Porcillí1CUla. 

A Commis,iio da Constituiçl•o, Poderes e 
Diplomncia, tendo exnm ina110 o veto opposto 
it rcsoluçiio do Conselho Muulci~nl, do 24 do 
novembro do 1807, quo concedo a. Companhia. 
Forro Carril Jardim Botanico o direito de re
visão do cc.ntracto que ceJoLrou com a. Pro ... 
foitura. n. 30 de :tgo::;to do 1800, entendo que 
não são procodcnte,ij ns t•n.zões em quo so apoia 
o Profcito rara ter dc,xado de snnccionar a 
mosma resolução. 

Duas são as razões npresentadn.s pelo Pro
Jeito: 

tn ser a rasolucüo contrnri:L :'t.loi n. 85 de 
de 21 do setomliro de 1802; 

2a violar a mesma rcsolu~~iio o Ngimento 
do Conselho Municipal. 

Quanto :'t primclnt razão, isto ô, quanto no 
facto de autorisar a. resolução no Pr•cfeito :L 
faculdade de opçiio ontm a obrig11çiio do re
ver~iio dos b3DS dcsso. compunhiu., flnrlo o 
)lrrt2o de sou contracto, e o p:.tg:tmento 
ao 2 n/" do Sll:t I'e!llh l.lruta., llÜO import;L 
isto uma nlicnnçiio do bens, niio só por~uo 
a l'esolu~~ão cont~m apono.s unm autol'isaçü.o, 
do ~uo o Prefeito pódo us;u• ou rleixar do 
usul',como tambcm p:1rquo, ninrln. mosmoquo 
csiio dispositivo fosse tnxo.tivo, a rosoluQiio 
vetada nii.o tr:ttn. de bens que ostcjttm sob o 
domlnlo do municipio, mns sim do bons quo 
estão no rlominio o no. posso de umo. com· 
pauhiu., o que só reverterão para :L Muuici· 
}Jttlidade no:-; termos do coutmcto em vigi'1r. 

O art. 15, ::; 8", na a/inca-a, não su rcldre, 
com cct•teza, a ossos ben~; reforc-se, sim, 
<iqucllcs que filzc~m parte intcg-J•anr.o do pa· 
tr·tmouio da. Mnnlf!iJHtlirla.flC, Í:ito ú {L nquolh~ 
q11o r!~tão so!J ~eu rJomiuio ::5implesn1oulo, ou 
:;ull :~ou do111lnio o :;u;t po:;:-;o. Uo::.to:-; ó que o 
Conselho ~runicipa.ltliio Jlódo di.-:po1·, vcndt!r 
ou pcrm14tar -siniio lJOl' meio do votn~-iio, pot' 
llous terços, cm clua~ sesRões consecutivas. 

E nem so nórle entonrlcw clo outro modo 
o diRpositivo ,Jo eit:ttlo :n•t.. 15 r lo. lni or~~n.nicn. 
do municipio. 

Os büns cm quc:-;tão portcncom ú Com
pnnbin. Forro Cai•t•il .J:Lrdilll notanir:o, que, 
ai Cm rln Jus in 1'1.', r~tú. na posso rlolles. 
O municipio !11m, ú ecrt.o, oju~ ml rem, o 
1liroitn do llo.vor dessa companhia. os mesmos 
bons, om vlt·tnllu rio contracto vig-onto; mas, 
!lÓ e::igotml.u o lll'uzo d1L cuuee~.:;ão, ó q uu pOde 

US!Ll' dnquollo <ilroito, que ó pessoal o nüo 
ro:tl, p:tl'a tot•na!' cifectlva a 1•evorsüo. 

Não oxistinc.lo, pol'ta.nto, o j~rs domini, n. 
rcsolu(~ão não cDI!cello nutorisação paro. aue .. 
nnç:i.o do bons do municipio; concede, sim· 
plcsmonto, ao Profelto a faculdade do opção 
entre o direito do rovorsilo dnquelles bens o 
o do cobrança rte 2 "f, da remia bruta da 
comp:wbia, nos termos do uma lei cm vi
gor. (Decreto n. 372, do 11 do janeiro 
do 1897.) 

Quanto !L se~undn rnz;io, Isto é, quanto ã 
Jillt:. de assignatura do 2• secretario do 
Conselho Municipal, no auto~rapho da reso
lução l)etada, ó isto, ~cm duvJda. uma. Irre· 
gulnridtule que, o.tó certo ponto, poderia. 
tirar o cn:-actor de authcnticidudo da rosa· 
luçiio, si esta não tivesso sido remettida no 
Senado pelo proprlo !'!'eleito que a vetou. 
Essn falta, porém, est/l. pm'feitnmento sup· 
prldn com o voto do Prefeito, o qual, uma. 
vez que nilo ncbou o autographo da resolu
çilo l'ovostido dos onrnctorlstlcos indispen
savols, devi:c tel·o devolvido no Conselho 
pnrn voltar legalisado, sem receio do poder 
sol' a resolução promulgada pelo Presldento 
do Conselho. 

A considernçilo do Prefeito, do que o con• 
trocto ó de valor superior a um conto de réls, 
devendo por esse motivo sei' feito por melo 
de concurroncia publica .o não com corta e 
dotermlnnd~ companhia ou pessoa, não co .. 
lhe lambem, embora o n!'l, 3U d• lei erga
nica determino que os contractos do tnl 
valor devnm sct• feitos medianto concurron
cia publica ; porque nilo é, evidentemente, a 
cs::;es contractos que a citada Jcl so refere, 
mas iLqueUes ~uo toem <lo ser pagos pelos 
cofres municlpncS~. 

Assim tambom a eircumstnncia do niio se 
oncont.rnt· n:L lei orgnnica o. alínea - y, n.o 
art. 1". em que ao lmtlein. o n.rt. O'J da reso
lução vc:rtda, não pódc Eervir ele base ou de 
tundamonto pa!'a o veto. Existisse ou niio 
na lo! orgn.nica essa alínea, quo do fncto nilo 
existo, sobro os casos tlo força nuu'or 11a.ra. 
a isençlio do p1tga.monto do pt•estn.çõos devi
das por qualquer pessoa, oro. desnoccs9a.
l'io CJUO o. resolução se occupnsso delles, uma 
voz quo os casos do {'orça maior estão pre
vistos e consagrados na legislação commum 
em vigor. 

E' crrto quo a rosoluçii.o vetada concedo n. 
no\·n~·iin 110 cnntmcto vigcnt.e, entro n. ProfOi
tnrn. o n. Companhirt Fm·ro Cm·l'il Jardim Bo
lrmico, n.ngmont~nrlo n.quantin. cio cem rllis, 
]Jal';l, tmltts as I inhas, nn1 caria :passngorn. Mn.'l 
ú Jli'Cci:w notar que, ~i a ro~olw;ão a.ugmou1.n. 
u taxa rins pa:-~sagons, nddiclonantlo com róis 
a cndn. uma, exige como compensnçiio a trn
cçii.~ olectricn pat'D. todas a.'l linhas. o. constru
cçüu o 0 pl'ÇllUili::\:áUlUlllú da Otth'llS, U rtlSgU.~ 
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mento de u;n tunncl, tt aLcrtura do. uma rua 
em terrenas do propriedade da companhia, o 

· augrncnto do seu mnterinl Jlxo o J'odnnto, de~ 
vonrlo csto propoJ•cionat' 10.000 Jogares para 
passag-eiros do ambos ns classes, nlóm dos do 
aotual liornrio c um rateio do 50 ló dos lucros 
llquldos pelos passngciros, f<lito trimensal
mente li vJstn. dos ca~pans, dC}lois do llcdnzi
dos 6 ''/o do dividendo p;n•a os acdonlstas. 

ser, o quo os nossos trabalhOs marcham com 
grnnde morosi1l ado. 

Entretanto, quando n. imprensa t'eclnma. 
pot• csoo pouco nprovoitnrnonto tio tempJ, pot• 
essa morosidado, nós lodos nos levantamos 
cont111. ciJB, Uizenrlo quo níio tem r•azüo. 

Nilo tomos, ó vordnrlo, perdido inteira· 

O Sanado nnrln tom que ver com isto, nii.o 
hn. it menor duvirla, depois que a reconte Joi 
n. 403, tle 19 rlo,iulbo de 1898, retirou-nos a 
competencia do entrarmos no conhecimento 
ou examo dn.s vantagens ou de::;vantngonB 
das resoluções t:ctadas, limitando o no~:;o 
campo de ncçii.o unicamente no cxn.mo do smt 
concorda.ncia. com lt Constituição e as leis fo .. 
deraes, assim como as lois o l'rgulnmcntos 
munlcipaes, 

Quando n CommissüO resolveu-ao lt cnume· 
ta.r aqueJJas vantagens da rce-oluçüo 1~~~tada, 
conheClenilo, como ó seu deveJ•, u. lei cito.tln, 
não teve outro intuito sinüo l'l'iz~r os moti· 
vos que rleterminn.t•nm a referida resolução e 
nunca pretendeu servir·so de tnes vnnla· 
gens para reforçar seus argumentos contra o 
veto om questão. 

meu to o nosso tempo; mas tam bem ú certo 
que deixamos do npr·oveital·o, tanto quanto 
seria para rles•·jnr !lo patriotismo com que 
p1•ocnramos scn·vir iL mu~a. publica. 

Esta oxordio, Sr, Présidcntc, servo paro. 
npresontaçiio do um requerimento que vou 
rlJrigir á J\Iozn. 

A proposicão dn. Camura elos Srs, Deputados, 
n. 5 de do 1897, souro a Assistoucia Publica 
de Alienados foi rcmottidn á. Commissiio ele 
Snur!c Publica, Estatistica o Colonlsnção, om 
23 de maio do 1807, quer• dizer lm 15 mezcs; 
sonrlo o pt·nzo quo o Re:;imonto mnrcu. ús Com· 
missões para. nprcsentnt· os seus pareceres de 
15 dlns, ó para no!nt• qne ató hojo nüo tonh~ 
sido dndo para ordem do dia o parecer, sabre 
a proporsiçüo a que mo refiro. 

Pela exposição feita, vê-se: 
1 n, que n. resolucüo vetada nii.o viola a Con· 

stituiçiio nem n lel_orgnnicn. do municipio; 
211

, que a mesma. resolucão não viola., do 
mesmo modo, nern us leia fcdoraes, nem ns 
leis regulamontn.ros munici}Jacs. 

Portanto, ó de pttt•ecer a Commis>ilo quo, 
não incidindo n reso!u,:ão vctadtc nos casos de
terminados no a.rt. 20; úJ. fine, da. lei n. 85, de 
21 de setembro de 1892, seja rojoitndo o veto 
do Prefeito e ao mando pur em oxccuçüo a J'C· 
ferida resolu~iio. 

Salarlas Commissões do Senado, 8 do agosto 
de IS!JS.-B. de Jl!cndMlÇR Sobl'iuho.-F. Jfa .. 
cliado.- V. Dama.:io. 

ORDEM DD DIA 

O Sa•, J~a·cNidentc-Conslnndo a 
ordem do dia de tt•aonlttos do Commi.,ões, 
tom lo~al' a.n.pl'csontu.t;üu do requerimentos, 

~St•. l\lot•nc" llo1·t·o~-St•. Pro· 
sidento, n ordem 1lo 11in. dP hojo, como o. do 
tlivorsas sc:-~eõcs nossn,c; tem sido-'l'J·n.bo.Ihos 
de commissõos. 

Quando 11 Mosa m11rc11 somolttnnto ordem 
do di11 declara, r1nasl sempre, <jllo ó por n;lo 
tm• mnteria para submcttcl' :'L nprccin,:rlo do 
Senado. 

Isto ó uma prova do que o no~so tempo nüo 
tem sido tüo bem 11proveitndo como o dover•la 

\ 

A' visto, disto, requeit·o que V. Ex. consulto 
a C~sa ao permitto que eoso projecto entre 
na ordem dos nossss tt•nb •lhas, independen· 
temente do parecer 1ltt Commissüo. 

O Sn. Vrot~NTE MACHADo-A mataria ó tüo 
importante, quo não ó prudente sujei!al·a á 
discussün sem parecet•. ( .. tpoiados.) 

O Sn. Mo!tAEs BAttt:os-Acceito o ll)lat•te. 
O pn.reClCl', realmonto, ó importante o convêm 
muito para. n. dJSClUssão, de modo quo 
se qulllquer dos membros da Commissüo 
promottet• npresontol·o dentro 1\e poucas 
dins eu, de muito bcn. vontado, desistirei do 
meu requeri monto, nw.s. emquanto nüo hou
v,cr ússa. promcs::a., p('I}O a V. Ex., Sr. Pro
stdonte, que o. submctt11 il delibcrnçüo do 
Senado. 

O Stt. PttES!UE;>;'t'E-Verificando-se nüo ttn
''et• numero, não l'ódo, pol' ora, sm· votado o 
t•cquorimentodo nobro sanador • 

O S1•, Uomln~;o'" Vicente
Sr. Pre,ldente, começo agradecendo a V. Ex. 
o lct•·mc, om virtude do Regimento certa
monto, impedido do uzat• no >nbbado da pa
lavra ; porquo fi1zoudo·o ho,ie tivo tampo do 
ler o discurso do bonruclo Senador ~ola !la i lia, 
cheio tlo lroni"s o de insinun,,·líes mfclizes ... 

O Sn .• Vmcm.w DA:IrAzro-Não apoiado. 
O Sn. Do,nNaos VtCE:-il't~ .•• o tivo tempo 

tombem do ponsnr para dar a expticnçüo qne . 
no so.ub11do prott~UdJo. fim• n S. Ex. com n • 
rnoilornção, que elevo sompro gunrdur nn. 
tribuna. 

Som duvida, quer iucorrecçüo minho, quor 
palovrn menos cortoz mo devem sor t•elevn· 
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das pelo Seuntlo, porque niio disponho tia 
mustrtl(,~[o, du. hnbilitaç:'to, dos conhecimen
tos, da. pratica, da edncaçilo do honrn.do Se· 
n!ldOl' pala Bnhin., quo uií.o pódo rLUogar as 
mesm!ls razões quo ou por usar do iusinua.~ 
ções contra qunlquer do seus collcgns. 

Const.ntomonto nost~ Cnsa so podo que 
projectos q uo est;l.o demorados nas Commls· 
sücs sejam dados para ordem do dia, inde· 
ponrlontomonte tle parecer das Commlssües a 
quo cstiio alfuctos. · 

O nobre Sonldor por S. Paulo acabou de 
po lit• quo .oja darlo P"ra ordem do tlia um 
projecto lmpm·tante, o jõ. nesta sessão ha 
outro cxomplo; o nobro Senador por Alngôas 
não hn muitos dins requereu que entrasse 
~m ordem do tlia nestas conrlicões um pro
.Jccto, quo renlmonto tiJi discutido o rejeitado 
pelo Senado. 

0 Su, VIROILIO 0,\>r.mo- ,Ji• p!•otcstoi, 
mas declaro nlndn uma vez quo nüo empre
guei inslouar:fí.o ulguma. 

O Sn. Do:'lmwos VICEN1'I~-Nüo estiLmos em 
explicações : cu agol'n. estou explicantlo a. 
V. Ex.; V. Ex. tlopois oxplicaró a mim. 

O Su. MmtAES BAuuos-,1,iusto do contns 
pacifico. 

O Sn.. Do?IUXaos VICE~TE-Sem 1luvidn ; 
nem eu sou um homem Lellicoso, nuncn. en· 
trei em rcvoltu. contra o governo consti
tuido ; si nl:;uma. vez mo tenho rcvoltfL!lO ú 
com o. palnvra, mru1 essa mesmo ufi.o tom va
lor algum. 

O Stt. VII:Gn.w DA!I.\ZIO- r>u tnmbom si 
entro i em revolta foi sú cm 1889. 

O SR. Dom,oos VtctoNT"- Compreilentleu 
desde logo o nobre Scundor que niio lho es .. 
tava. fazendo insintwçües, Si estou pe· 
dintlo umn cxplicn<;iio do que ,julg-o uma. in
sinuaçito, cr,mo hei do querer fazer insinua
ções ao nobre Sonadot• ? 

Pm•tanto, desde .li• previno "S, Ex. que 
niio·póde tomar como insinuaçiio aquillo que 
ou disser. 

Fallo sem prooccupação. N;lo costumo, o 
seria muito louvavcl que o fizesse, propa
rar·mo para f11llat•, mesmo porouo occupo· 
me do assumptos muito intiignltlcontes, que 
estão no meu nlcance ; o quem falia con
vcncii\o, com as expo.ns(ies na.turaes, nü.o 
precirm. do illustt•a(;iio, de gi•aniles conheci
montas, e multo menos omprogar llores de 
rbetoricn; ouve apenas a sua conscionci:t, o 
diz o que sento. E' o que estou fazendo. 

Sr. Presidente, nüo tonho nest~ Casa 
outra preoccupaçiio que niio seja honrar a ca· 
dolm quo o meu Estado. generoso do mais 
p'lra commigo {nl1o apoiado.~), me confiou o 
transmittil·a n quom me succedCI•, (o do ha 
muito tempo esti1. apro~oado o s:1 bido quem UJ. 
do fút•ma. que ollo nüo ~e vexo. jó. que nilo 
posso pa,sal·a com o mosmo brilhantismo 
com que occupn.ra.m as suas outros dbtinctos 
cidarliios. aquolles meus dois li lustres collogns 
que comrnigo nwnm uloitos par1~ n Consti· 

. tulnto, ,in substituidos poi' dignos ospirlto· 
snntenses . 

MellndrOU·Se, sr. Prosidoato, o honrado 
Sonailor pela Bt•hla 11orq uo podi quo fosso 
dt.Ldo pat·.~ u. diticussüo um wto do honrado 
Proibi to do Distrlcto !'odora! sobro a tlesapro· 
prlaçiio tio uma chnunra uo Cattetc. 

Nii,o lmvin, portanto, no meu pedido, tão 
innocente, ma ti v o quo melindrnsso o nobre 
Sonnrlot• poln Bahin. 

Quando pedi que o oeto fosso dado para 
ordem· do dia, tinhn opinião formnilrL sobre 
cllo; ri muito simples e conhecltlo e creio 
podet• atllrmar som medo tle errar que todos 
os meus cullegas conhocom o seu ussumpto; 
a impl'om:a lliscutiu·o c no Senado jó. se vo
tou um ~no i1lent.ico. 

Nost:Ls concli<.~üos, v.mdo qne nfi.o havia na 
oJ•,Jom do din nn1la. para. a di::cus!iitO, tomei 
u liiJerdndo, a OUSílllhL do solicitn.r do Senado 
o seu voto a. fim dtl que este veto, jú. coche· 
cirlo, ,ió. estudado pot· todos nós, entrasse em 
ordem do tlin. 

O nobre Senador pelo Amazonas, creio que 
o unlco lllembro da. Cotnmis~ão, que estava. 
pro~ente, declarou que o veto ostn.vn. nn.s 
mãos do honrado Senarlor pela !labia, o foi 
então qne vim a saber quem era o relator. 

0 Sn. VmotLIO DAMAZIO- 0 resumo do 
discurso do V. Ex. niio· diz isto : desdo o 
principio falia no nome do relator-do veto de 
quo !ratava. 

O Su. DOMINGOS VIcENTE.- Pertliio; niio 
empreguei as pa.lnvl'as- relator do ,elo. 
Niio corrigi meu discurso, mas acceito-o sem 
alterar uma virguht i respondo pOl' tudo 
quanto estil nolle e ahl o nobre Senador niio 
é capaz tle encontmr ns palavt·as- relator do 
teto, 

Na ocensliio em quo perU que o veto fosse 
tlntlo pat•n discussão niio llz grande cabedal 
do numot•o do vetos quo pot•ventura. estives
sem cm podot• tia Commissiio do que fa.z parto 
o nobr•o Senado!' pela Bahin. Dtsse ató que 
constnvtHno que lmvlam 30 e tantos veto' 
em poder dn.s commissües. 

O SR. VIIWILIO D,\MAZIO- Siio tluas. 
O Su, DoMINoos VIO~<~TE- Repito as pnla· 

vt•a.s que proferi- em potler d11s divorsa.s 
commi::;.süe::;. Os n.ssumptos dos ~etos silo tliJl'e· 
routos : ha ·cetos sobt•o lois llo desnproprJn.
çUIJs 1le casus o tm·reuos, sobro loter•ms, sobro 
ostntlstica,. sobro 11 Companhia Ferro Cat•rll 
do Jardim Botanlco, sobro lixo, otc., e eu, 
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a]lozar de ter tempo. niin estou vm•iflcando membro da Commi•siio do Constituição, Po· 
1Pmpre a quo Commissõcs siio ollos, rcmottl- doros o Diplomacia. 
dos. O nob1•e Sonndor pelo Amazonas, respon· 

Referi-me a-Commissücs-: er:t o caso do <lendo-mo- (~cu tinha dito qno o caso do 
n.quolla quo nchnsso a. c:u•apup apropriali11 veltl cm qucBtl10 era igual no opposto lL pro· 
pol·a na cabeça. tenção que bn , pouco, dias se votou)- o 

Então, respondendo ao.nparte <lo nobr& nobre Senador d1sse: 
Senador pelo Pnranit, d1sso «Em to, lo «Venho dizer no Sonndo que esse <cto nüo 
o caso, o que ó certo, é QU~ s~o muitos os mo foi distribuido, mas cm to<lo cnso a Com· 
ttt1to1 sobre os qw1cs ns comm1ssucs da. Cnsn. mis::~ii.o não tom deixado 1lc ostudnl-o; temos 
nilo tecm emittido parecer ató hoje•, e mais tido po1• mais 1lo uma voz occasião do om·ir o 
n.deante, ~u __ disse c ... íazen1lo Justiça n.c.s membro quo so acllft com esse 1:cto cm miios, 
illustres membros da maioria do Sonado, 0 Sr. Dr. Vlrgiiio Damnzio, o ~i ain<la nilo 
mais justiç~ do que SS, EEx. fnzom ~ op- tomos dado uma suluçiio definltivJt n ros· 
lJOBiçilo, acredito que esta falta é dcvJdn /lO peito, ú 11orquo a questão 6 immonsnmento 
trabalho accumulauo quo ;oluntnrlamonta complicnd11, em comcque.ncia do documentos 
ss. EEx. tomaram a si excluindo-nos da co· quo so ncham em poder desse honrado 

rorticipação om qualquer das commiosüos 11 co ega..:.. 
o Senado.> . o honrndo colloga a qua so referia ora o 
O Sn. ·VmmLIO DA>!AZ!O <lú um aparto, honrado Senado!' poln Bahia. 
o sn. Do~nNoos YrcENT~- v, Ex. 0011 • Orn, ou, como todos os meus collegas, 

cordaril que eu níto pOSI!o r11zor um discurso sei que as Commis;üas toom de omittil• pa
á vontade do v. Ex. Fez·me uma ln· rcccr sob1•es as ruziies dos vetos o quo nilo 

- ·t ó · d podem ir alõm; toem as Commlssõcs que sinuaçuo, repl o, o procJsO que cu me e· conhecer si o ·veto foi opposto cm virtude da 
tenda.. · Constituição da lei organlca do Districto Fo-

0 Sn. VIRGILIO DA>IAZIO - Niio fiz insi· dera!, 
nunção nlguma; mns o quo ó verdade é que Niio rodem ns Com missões ir buscar do
tanto faz que os tros da Commissão sejam cumontos que nilo so pronú<tm a e!lo para 
tirados deste partido como que so.inm tirados o.prccinr 08 vetos sob outro aspecto. 
daquelle: sempre siio tres que constituem a Disso ainda o nobro SonndoJ': 
Commlssão. c A quesiilo do pJ•oprledadc nchn-so !mmon-

0 Sa. Do~uNaos VIcENTE- Isto foi dis· •amonte complicadn, como ,i à livo onEojo do 
cutido: estou lendo ns palavras que então dizer; neste caso do veto, não ó n mo<mn, ou 
proferi. ' melhor, niio ó idonticn ;, questão <io ~elo 

Jó. agradeci o torno agradecer ao Senado ja approva<lo nesta casa.• . 
Iliio ter mo designado para fazer parte do Com· 
missão alguma.. O Sonndo comprDhoncfo quo não somos 

0 honrado Senador melindrou-se porquo podor ,I udioin!'io, o não p01lem~s n vcJ•igunJ• si 
n proprio<indc pertence ou JHtO itquolloquo 

pedi o veto fosso discutido, c veiu, poço ii- oiJtom a concessão ou ltqnollo contra quom ao 
oonça yara dizer, voiu provocar uma mani· no~o.. 
Jllstaçao do Sanado.·· Nossa oecasiiio o meu !Jom·nrlú collegn poJ' 

O Sn. VrnotLID DAMAZIO- Niio ha tal. S. Paulo voiu em auxilio meu, o nprovoíto 
0 Sn, DOMINGOS VICENTE- .. . lllllllifcs· a ncca&iiio [1111'1! ng-ra<IOCOI'•lho poJo lacto fio 

taçiio tão solemno que até eu, que não lho ter no meu indo 1110 llom auxiliar, col!ega tilo 
de! o voto pJtra que flzo:so pai•! o da Commi;silo com potente o Insuspeito, 
quo lho foi designada, neguei a dispensa, e O St:. MonAE; n,mno; ._. V. Ex. to1·o na 
negare! todas as v•zes quo o nobre Senador n occnsi;1o todo o Senado n sen faVO!'. 

, pedir, porque ncho que dosemponha com 0 s11 • Drom~aos VtcEXTJ~ _Sim, mo puro-
multo brilho ns funcçilcs que lho cstüo con· cou 'I'"' n quosião ostnva projulgndn, voncidlt 
fiadas. o flllrl t·n•in o Sonndo todo pnl'lt os outt·osvdos, 

O Sa. Vmon,to DAMAZJO - Agi•ndeço o mas ,li\ l'nn tondo uma certn dcsiliusiio, vou 
V. Ex. jlCJ'fiondu a espornnçn quo tii'O, 

0 SR, DOMINOeS I'JcFN1"1~- LI aS palavras 
quo então proferi; o o noh1'0 Senador, que 
leu meu discurso, si discurm po<so chnmnr 
às puJavJ•as quo aqui pJ•oflro, o nobre Sonndot• 
devia tor verificndo que nu o IIII VIa uma Jllt· 
}avra que pudosso Jllnf'Onl·o, ofl\mdcl·o ou 
jndnzll·o n vir pclll!• no Souudo 11. dispensa do 

O noiJJ•o Scna•!or pclu Amazonns <lisso mais: 
«Assim. V, Ex. comprehondon que a qucs-· • 

tiio ostá já estnhelcclda o conllrmndn em rrc· 
codonto• dn proprht lntondr.ncla Mnnir.ipal, 
que tem nutoriza<lo cm lei n dosnyroprht~<1o, 
puro. ruas, tio tot·renos om extcmsao maior 1lo 
que a nccossarla pnt•a a lai'Jl'Ura dessas runs,> 



SESSÃO E!! 8 DE AGOSTO DE 1898 55 

O SIL. VmGILIO DA~!AZIO - E' a unica Jif· 
ferença que vemos. 

O SR. Dm.nNoos VIcJ·:N'L'I~- O 1wbrc Sena 
1lor engana so. Uma lei !le.mpi'Opria 'III me
tros ... 

O Sa. VIRGILIO DA~t.\ZIO - D' cala Judo. 
O Sn. DoMINGOs VICE~TE -. , • uma lei do•· 

aproprin. 40 metros e :c outro 30 metros do 
cada indo. 

O Sa. VmoiLIO DAMAZID- Portanto, 80 o 
GO metros. 

0 SR., DOMINOOS VICENTE - Pcrfdtamcntt>, 
n Commissü.o pódc tonHLl' !L porçiio tlu :!O ou 
do 50 metros ; isto não vem no cnso, 

O Sonn.do m1o vno decillii', porque já n ln· 
tendcnciu. mandou Josnpropriu.r terrenos em 
maiorqunutidnrlc do quo os nctun.lmouto cou· 
cedidos n. .João Bonifacio do Mcdeirus Gomes. 

O Sonndo vne conhecer dn.s razões do veto, 
da iognlidado o mornlidndo. 

Não tem !-i não conhecer 1'os motivos que 
teve. o prefeito pnrn vettLI' n lei. 

O Sa, VmGILio D.\~IAZio - Pergunto si 
está. cm discussão o 1·ctn, ~cm pn.rccer, pJr 
quo cnliio poço n. palavra. 

Eis n. l'üzão p:ll' que me li nth·~i-mc ; JUi por 
estar em discussão snUrepticiamente, sem 
parecer. E' o quo não acho regular. 

O Slt, DoMt:•wos VIcE~TE - Sem faltar 
no rc."'poito que rlovo rL V. Ex., direi quo o 
>cho UID pouco rigoroso. Permittn V. Ex. 
que diga quo, tendo obtirlo n palavrn para 
!aliar na. hora. do cxpedlenle,. niio posso accei· 
tar siniio obset·vações do Sr. Presidente do 
i!enado, •i elic entender que estuu fór<> da 
ordem. Nesse caso ntl ,·ertido, mo sentat•in, 
como já dei pl'ovrt no snbbado ultimo. 

Constantemente pedc·so a palavrn. pnra 
fazer um requerimento, e tra tn-so tlo tudo. 

O nobJ•e Senado•· tem visto c tn.mbem o tom 
feito. 

Entretanto, torna so ngorn domnsindnmcntc 
exigente parn. com o mnis humilde dns mcm· 
brm dcstn..Cnsn, cxigtntlo que aponns dô nma 
explicação meramente pessoal, quantlo us 
oxpiicnçõcs que estou rlando prcntlem·so ó. 
quo.·tüo tlo veto. 

Qmuulo o honrado Seu:ulot• p~lo Amnzouns 
explicou por qu'o o veto não tinha titlo pll.l'O· 
cm•, fui tüo corrMt.o, tunto empenho mostrei 
om quo ollo fosso 11i~cuttdo immedintn.rn(lnto, 
que retlroi o meu t·cqucrimonto. 

Por que rnziio ltoi rio accoitar que scjo dis· 
cutido hoje ou n.m!\nhii. sem pa.1'ocurl 

O Sn. :Vmon.IO D.\~uzto-N1to so lJ!hlo ter 
mult~ sorroguirliio. 

O Sn. Dom~ous Yiom~m-Hel tle provat• 
a V. Ex, que niio sou soJ'a•ogo. 

.Tenho ouvido a V. Ex. quatro. cineo o oito 
hot•at-~ sem rcclnmar'o v. ~x. nlio quor dar 
ci!lco minutos 1lo nttençiio a. quem niio tem 
o:Jmc::.mosrecur·sos para JU.Ilnr muito tempo. 

O Srt. \'mon.lo DAMAZJO - Não npolatlo, 
our:o-o com n IOILÍt)l' o.ttonçiTo. 

OS~:. Domrwos VICENTE-V. Ex. quer mo 
ohrigm· no nssumpto sobre que devo !nllo.r o 
éjusta.mcnto o CJUe não ncccito. 

Sr. P1·csidcntc, V.Ex. c todo o Senado dcs· 
culporüo o desnlinbo, a desordem de minhas 
olJsm·vações int.errorrrpi,Jns constantemente, 
de JOr·mn. que sou obr1gn.do n. dosvilu·-me do 
eaminho que dava se~uh·, por'4UC é preciso 
rc~ponrlér nos nym.rtes. 

Seria uma incorrecçii.o minha si o niio fl
zesso, si não rospon·le~se aos ap:wtes de uns 
!lo mous cullegas rlcsde o tempo da. Consti
tuinte e dos que mais mo honram com suo. 
estima o consideração. 

St•. Presillente, o que mn.goou .. mo foi esto 
trecho do discur'o rlc S. Ex, forn.m as pola· 
vrns pronunciadas 11or S. Ex., no sabbado e 
reproduzidn.s no Jo>'llal de ltontom. 

!Jisso S. Ex.: <<1io sorte que si clln. tiver de . 
dar parecer. de conlbrmitln<io com aquilio que 
foi dito aqui. ninguem lhe tiro.rli. a increpa .. 
çii.o do que ti.Ji suggestionnda, dei:x:ou.se loval' 
poin snggestüo do quem antecipadamente ti· 
nha n1lvogndo por uma rins partes da questão . 
suppondo n.dvogar em prol da causa pu· 
!JlictL.» 

Or;~, Sr. Presidente, quer-se cous~ mais 
clara'~ 

Nréo disse o nobre Senador que eu, em lo
gnrde nclvo~nr os interesses da causo. publico., 
ati \'o~uei a cnusu. pui' umo. tlas parte~1 

o Sr. Vl!IGILIO OAMAzro-Não, pordiio; leio. 
o que ost:\ nhi. A questão tem duos partes. 
Advogou por uma dn.s partt:'s, suppondo quo 
utlvogn.vn poln. crlllsa. publica.. Ahi cstú. o on• 
ga.no ~~u V. Ex. 

o SrL. oo~mwos VICENTE-(Conlini,a a IBr) 
"·,. eu que não pertenço profisslonalmcn~o 
itqucllcs que porlotn failar sobro a materta 
como mestres do direito, vim á. tribuna (e 
peço dosou! pa ao Semulo de certo gra~ de cn· 
Jm• o vohC'nwncia que cncort·n.m as mmas pn
Jn.vrns), etc.» 

o Sa. VmmtlO DAMAZio-Perfeltnmcnto, 
porque sou mcc.ico, torlos o sabem. 

o sn. Dfi!\TINOOS VICI~STm-Nii.o hn cluvidn; 
v. Ex. ó medico illustrtulo; tf:lm pl':\tica do. 
l.ribnm•: ó professor multo distlncto da Aca· 
dcmio. cln. Rnhin., oro.tlot• nucntc, o dahi a in .. 
simuu;üo quo V. Ex. mo fa.z. 

Não :;ou formmlo, mns ... 
O Sa. VIOE~'l'E 0.\~IAZIO dt\ outro aparto. 
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O Sn. OoNINOos V!Oli:NTE -Eu não podia 
suppôr quo V, Ex, queria que cu fosso paro 
o seu lagar, mesmo porque o seu 11cs~jo 
podia niio sor satisfeito ; depowlia 1\0 voto 
ilo Senado, o o Senn.(lo niio mo collocon om 
nenhuma das suas commissões, pela sua 
maioria achou quo V. Ex. po1lia muito bom 
desompenilat• um Jogar nessa Commissão. 
Portanto, eu niio podia P"nsar nisso, o niio 
queria fazer parte do Cornmissiio alguma. 

0 SR. VIRGILIO 0AMAZIO - Niio ora parn 
que V. Ex, viesse para a Com missão ; disse 

. quo podia vir para alia outro mais campo· 
tente. 

0 SR, DOMI~GOS VICENTE- Eu ia dizei•, 
Sr. presidente, que, para •o discutir o veto 
a que mo tenho referido, niio se precisa co· 
nhecor direito ; basta coohecoJ' o que ó di· 
reito do propriedade, sabe!' let•. 

O SR. VmaiLIO OA)IAZIO- E é o mais 
dlalcil. 

O SR. Do~mwos VICENTE- Eis aqui um 
ponto cm que tambom divirjo do V. llx. 
Penso que conhecimento do velo está no al
cance do todos. 

O SR. Vmau.Io DA~!AZJO- E' preciso co· 
nbecer todas as disposições · do direito sobro 
& propriedade, 

O SR. DomNaos VICE!'iTE- Perfeitamente, 
0 SR, VIRGILIO DAMAZIO-E abi ha muita 

cousa .... 
0 SR, DOMINGOS VtCF.NTE - 0 que iw om 

lei, o que é direito de propriedade conheço, 
V, Ex. vo.i sarvir·se do decreto do 5 do 
março da 1881 ; clio, por.lm, oiio sorvo pam 
juatlllcar, para abonar a pretonção do cifJa. 
dão João Bonlt\Lcio da Medei!•os Gomes, 

O Sn. VmoiLIO D.\)1.\ZIO - Poço n V. Ex. 
para nilo continuo!'; ou oiio posso dlscuth· ; 
a minha coosciencin prohlilo·me do trutnr dn 
materln do valo, por ora, 

O Sa. DoMINO OS VtCENTJ~ - V. E'· insi>to 
om oiio querer que so toque no velo.,, 

O Sn. VmaJLro OA~IAXIo-Não ó isto. 
O Stt. DOMINGOS VIci~NTE- Nilo estou dis· 

cutindo o voto ; hoi do discutii-o quando V. 
Ex. üor pnt·eeer; espero distrltir as rnzO:os 
o.pt•osentildns contrn o veto, si o rnt•ecot• !Ot• 
contra, ou justltlc<Ji•o. 

Sei que eston desagradando immausamento 
ao nobl'o sonndnt• pola Buhiu, mas S. llx. 
tonlra pnclnncin .. , 

O Sn.. VmmLro DA:.rAzro -Não mo elos
agrada om coustt nlgllnm. 

O Sr<.. OomNaos VIOI1NTE- Ouvi S. gx, 
: • com religioso respeito, dosdo n pl'imolra utó 

a ultima palavi·a; poço qno mo ouça tnmbom. 

Soi qno nfío tenho n pnlavrn · fncil (N<7o 
apoiados), JH1o tenho a pnlavt',l coloJ•il.la, pnl'a 
ngrndn.L' a S. Ex.; mns, em torto o caso, pe· 
ço·lho o ohsoquio dl! dispon~nl' ttlll pouco do 
bonovoloncln p:11'n commigo. 

Eu ,inlgo·mo melind.t'<~!lo, Julgo-mo atroo .. 
rlirlo, con~irlero mnn in~lnnaçno rlizor ... so quo 
sou nrlvogutlo do umn dm1 partes, o nito poditt 
doixn1· do pradh• oxpllcnçiloB. 

O Sn. YmarLIO DA:o.rAzJo- E as rloi no 
meu discuJ•..;o, disso fl ropotl quo o noi.Jro so.:. 
uadot• tinha entendido mnl as Jllinhns pn.· 
IIIVI'HS, 

O SR, Oo~nNoos VtcEmE- E11 son ntlvo· 
grulo tlo uma dus prwtos, mas ,i nstnmonto cln. 
p·1rto fJIIu tom o diJ·oito rlo propi•iodado, o 
com migo jú nu tos ndvoj.pll'nm o moamo di .. 
rei to os S!'s. maro<.!llllc8 Dootloro e Florinno 
Pnixoto, com mig-o nl!\•ogou o hom•udo Prc
foitll do Dístdcto FudtlriLl, op'londo o 1WtQ n. 
o~sn. conccs~iio. ' 

O Su.. Vrnan.to DA~tAzto- E o n,h•o;rnm 
todos aquollos flUe são !Jornons do I.Jam ; nilo 
so precisa sor ospecin.Ustn. lMI'U. isto. 

O S1t. Do:.oNoos VLCEN'Tg - Commigo jit 
nU vogou o JH'ohitloso Sr. ox-ministz·o do inte· 
rior Cmmrio Al"vim, com }laln.vrns que le1•ei 
dnqui 1m. ponco uo ::;em\do.Commlgo aúV'í1g'Ou 
o Joraol do Commarcio, ossa org~io raspoitn· 
bilissimo !ln opinlií.o publicn, o n,lvogaram 
tnml,em dons outros ol'gúos sorios-Ga.:ata do 
Nolioias e O Pai.:. 

O SR. l!SNRIQOE CoOTINno- E o Sona•io 
l'eprovou o oceo sobro mnterla ldontlca, hà 
poucos <ilns. · 

O SR. Oo)nNaos VICENTE - Commigo rul· 
vogamm seis lntendontes insuspeitos o di,. 
ti netos e dous cli~.rnos engenheiros, os Sra. Rolo 
e Brlro, commigo advogou o Socado, quando 
prconi!Oceu procerlonte o veto para a dea
apt•opt•iaçiio de tert·enos entro os baiiTos do 
Andaraby Clrnnde c Vilia Isabel, afim de 
ligar·se à rua do Barão do S, l'I•ancisco 
Jo'ilho a rua do Burilo de Mesquita, eommJgo 
advogam todos que respeitam a pt'OPI'iodado o 
a opinião publica. . 

Eu, St•. Presidente, vi poJa primeira vez o 
dono desta cbacara, ao procurar·mo, pc
dindojustiça pam o seu direito. l'oi a pri· 
moiro. voz que o vi, mas Jú. tinha opiniú.o Ji>r· 
madn, opinião quo ora conbocida de dous 
di;tinctissimos membros desta Cusa, os Sl'S, 
Ciumes do Cu•tro o Oloto Nunes. 

0 Sn, Cr.ETO NUNES-Apoiado, 
O Sn.. Do:mNaos VIOENTH - Ncssn. ocaasHi.q 

eu disoa.Jho quo nfío mo tlcava rrgrnrlecondo 
COUSIL alguma pOI' sor 1~1·oravoJ ao veto, 

O Sr<. Vmou.to llAMAzto- V. Ex. quer 
por força insisti!' nisto I 

' 
\' ' . 
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0 SR. DOMINOOS VICEI/1'~-QtiOI'O quo fique 
rcglsr.ra'lo quo o !lo uii.o tem que ngrade1:cr 
cousn. algumn, c cm lhe n.~ra.floço antes a<: in· 
formltt;t"iO.-l qm• 1uc ha dado pam vutur o veto 
embora iiCjlL julg1ulo advogado ·:;ou. ' 

O Sn.. YIRGII.lO DA:.tAzro - Da !)ILl'to Ua 
questão, Sr. Sonndor, pol'quo,repito, c!Ju. tem 
duas partes, e disse qno V. Ex. ant.ccip:ula· 
mente advogava um:t dellus, suppoudo itdvo .. 
gar em prol da causn. pnblictt. Foram as 
minl111s pnhtvrns. N1lo chamei V. Ex. nd· 
vogado da. pal'to. Agora si V. Ex .• dcpoi:; 
do quo ou disse, QUtll' continuar a in:~isLil•, 
tem plena li bordado. 

0 SR. PRESIDI,~TE-Pcço att,nçilo! 
O Sn.. Do:'!Il:\'Gos VICI~XTE-Sl'. Prosilleuto, 

lamento que as minhns pn.l11Vrcts tit·cm n 
calma no· meu nobre collow. Tenho procur 1. 

do !'espeitn.l·O sempre o S. Ex. me gi'ito.. 
Ora, ou nü.o posso acceitai' os seus grito.':l. 

O Sn. YmcaLIO DA:'IU.Z!O - Po1•tloe·mc o 
nobre Sonnrlor. A que vom isto'? 

O Sn. Do~n;o.;oos VICI·!S"TE-V. Ex. cstiL mo 
fallando com o.r do mostre; eu o respeito 
muito como mestl•e, mas já estou muito vc· 
lho para ser son discipulo. 

O SR. VmOILro DA~I.\Zro-Pois cu aprendo 
ató iJ. ultima hora. 

O Sn.. Do~uNaos VJOENTB-Sci ~ue d 'sagra· 
do no nobt•e Senador; rnns, tonhu. pnciencia, 
permitta·me dizer o quo sinto. 

,O Su .• Vmon.to D.\.M'AZIO - f<: cu lhe a.grn.· 
deço to~ns as lições que me quizrn· dai' >obro 
direito do prop1•iedade o sobro tudo mais. 

O SR. Dom~oos VICgxrr·:-sr. P!'esidonte, 
sinto dosngrn1lar ao mou nobri'l collogn. n. 
quem a!llrmo, continúo n. respeitar, como 
tenho respeitado até aqui. Mas S. Ex. mo 
ba. de dar licença paro. dizer, uma voz que 
entende que para cu fallnr preciso do ii· 
cenç.~~ sua ..• 

0 S!t, VIRGILIO DAUAZIO-Niío hn tal. 
0 SR. DOMINGOS V!CE'\TE- .•. que scmpr•e 

quo occupar· a tribuna, '!loi rio ti>Zol-o com 
libertlarlo o indopentlencin do caracter. 

Eu nLío !Jl'ctenrlia, St•. presi!lento, preci
pita.. r u discnssào do veto. O vct11 jiL está pro
Julgado ; desse-o o repito ainda. O Senado 
conheee o. questão; todo o muwlo conhece, o 
por isto·dmxo do discutil-o agora, mas peço 
licença, antes de terminal', p1u'a lôr o quo 
disse o illustrado Sr. Cezario Alvim, e o 
parecer do dons ongonhoiros. 

O SR. VmaJLIO Do\MAZIO- Como V. Ex. 
continua. n. discutil' o veto, po~o lioen•;lt 
pararotlrar-mo. allm do nilo deixar-mo in· 
Huenciar quando tiver do dar• parecei'. 

0 SR, PUESIDENm -Attcnçiio, 
8onll.tlo V, II 

0 Srt. 00l!JNCOS Vrcre~Tre -E OU promotti 
a V. gx" quando V,Ex:. occupnr a tribuna, 
JHi.o sahirdo mou lo,.;rrw o ou vil-o até o tlm. 

Di1.itL o Sr. Ceznrio Alvim, entilo Mlni>tro 
1111 .rustiç:l : 

«O prolongamento da rua. Buflrqua de 
Macetlo to1• pOI' fim communicai' com o Cat
t"to iL r na do Conselheiro Bento Lisboa pelo 
cujo pequeno tran:-,ito naqueUn. parte são 
nutis quo sufflcientc~ ns runs Dous do De
zembro o Co~rên. Dutra, si tundas do um outro 
lado do pl'olongamento prqjoctaU.o, e que a 
desnpr•opriaçilo era um meio extremo que 
devio. ser roset'vado sómrmtc pelos casos om 
quo a utilirlado publica o oxij t, nilo es
tu.n!IO 1lomonstrado como niio cstiL, que a 
obra pt•ojccta.d;t se cingi~sc corno é indispen
~ILV{:ll <L um plano systemntico de melhora~ 
montas ma.teriaes da ·cidado.» 

J•to rUsso o Sr. Cez'"io do Alvim. 
Eston lendo estas opinioes, para justificar

me por tor pcdirio ~ue o Senado discutisse o 
t't:to indopen!h•nte do parecer• da Commi!!'siio i 
C!Sta.va, perstmdi!lO quo o Senado conhecia. 
pcrfoitamente o veto, quo podia pronunciar 
seu t:etidictWil. sobre este independente de Pll.• 
recer de Commissiio: 

«ÜS engoÓ!1oiros que foro.m ouvidos perten· 
contes li. ln'Jlectoi·ia de Obras Publicas ex· 
primem-se ossim: •Semcllmnto protouçiio era 
tÜI'a vez de uma. char.:LI'a. existente n11 locaH~ 
datle (ó o. que so trata) nüo se destinava asa· 
tistilzer nenltuma nccessirladc de transito pu· 
blico ou hygicnico quotbrtificassc a violencia 
dn. desnpropt·iaçüo, que !iÓmente devia sor 
conccdiria pOI' motivo rio utilidade publica, e 
corno meio ue proporcionar terrenos edifi· 
c:weis, o. obrn. flómcnto poderia ser justificada. 
si ro .. e emprohomiirla pelo proprictai•lo da 
clracara, ou si fo>SO esta adquirida pelos pro· 
ponentcs pelos meios regulares:.. 

Parecer este quo foi succetlidô Je outms 
protewõos idonticus sempre repeilidas, nomi· 
nnn lesa do Visconde da costa Franco o Bar1io 
C!Lmpoiitlc, que apesar do suas grandezas de 
i ustro do seus brazões ti v oram igual sorte, o 
bom Msim n. do engenheiro Ferro Cardoso em 
1800, quo o Govel'llo P1•ovism•io declarou in· 
:mbsistcnto, 

Aqui estão duns opiniües competentes. 
Podia IÜI' tamhom o voto de seis intendentes, 
mns ngun.rtlo·mo pm•a quando so discutir o 
"cto· lorei, poróm, Jllll'rt. que scjo. trnnsct'ipt.o 
tio 1iovo, n opiniito Ll'O Pai:;. 

Diziu. O Pai:: 
•O Conselho dn lntoudonci" Municipal fez

so sUrdo no cln.mm• dtt illl]H'on:i:L ~~~a~i una
nimo, quo osl!~lllC:U'OU-!ho no~ on\'ldlls, com 
antecu!lundn. tdlú:i Uosnocossnl'lu, o quo hli.VhL 
Llo iii leito, do 1nonstruo~o o lmmornl no pt•o· 
Jccto do pr•olongamonto dn rutl Duarquo do 
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~Jnco1lo, tomando pol' dosnjll'oprlnção de nti· 
litlndo ~ub!lcn n clincnr.> to propriotlntle do 
Dr. Pot'oirn. 'l'nvaro::l. 

O Consolho foi cogo nos l'Cf1oxos Uo morn.
lldnda ndministJ•nt!va, foi surdo ú vr.z porsnn.· 
slvn dn vordntlo iniliudivol. 

Em baldo o Jm·nnl do Commcrcio, Ga:cln. da 
Noticias o O Pai:: do5cortinnl'mn tn1lo rtnnnto 
lmvia do honoflcio pessoal nossn. ]JI'Oton~·iio 
quo tinhn. nn. suo. cstoirn. 20 lndoftwimonlo:; a 
outrog t:mtos individuas quo :tl vojavnm 
nquolln projlrictlndo, para, n protoxto do 
lJygfeno pub icn, armar umn fot•tun:L ú. custn 
do um oslmiho clamoroso. 

· O pr~jccto nntlou do arlinmonto om adiu-
monto, porqno não hnvia nmloria. quo ti\'osso 
corn.g-om hastanto pnl'n dar g-anho do cansa 
no protondonto qno o podirã.; mns, nllnal 
1Jontom~ uma mniorln. occnsionnJ suppln.tou 
todas ns nacuos do mornlidnrle o rlB diroto ú 
jlro~riOtlntle nlhoia, o o projecto foi nppro
vndo em 3a discussão. 

Jl~ nqui nnrrúrnos toda a rlígrosa[a dc~so 
pretendido bonelicio tlc tt"usito o hy;1iono, 
ropollldo pelo Governo Provisorio doMare. 
chni Dcodoro, J•opoiiido nindn depois pelo 
Mnrechnl Florinuo. 

Vinte individuas ousaram protondernquollo 
desncccssat•io prolonngmonto do t•nn com uma 
morgimtcüo do torrouos om qu'o so rrll'ium 
ricos do um para outro momento. 

Um !tomem ntrl q11<l, esquecido ria projll'lil 
honra, tovo n corngom Uo offuJ•ecrw cm carta\ 
p~!o negocio n qunutinde·III:OOO$ num fone· 
ctennt•io dn coa!lnnç•L do ~!arochnl Doodoro, 
carta quo f~i pa.rn ú.s mãos llo gonorn.l Alvim, 
ontiío Minlstt•o do lntariot·. 

Agora mesmo, o csbulho iniquo oncontrou 
combato tenaz o ltonosto da pnrto do nl~nns 
intendentes, entro nl!cs os Sr.,, Duqno Es
trada. o Eugenio do Cdr\'lll!JO: mus voocou-os 
nmD. mn.iorln. do occasiiio, ontm a qnnl hn. 
votos do intondontcs quo no propl'io St•. Ta· 
vares clnssificat•nm o projeto como ign:tl " 
um nssalt.o do ostt•atln : oulJ·os quo dissoram 
votat• a lavor pot· politicn, POI'~IIO snuiam 
quo o prefeito opporlt~ o sou l:t::o! » 

O l'csto niio tom cousa do maior impor· 
tanciu.. 

Pouso, Sl'. ProHirlonto, tor provado ex~ 
ubornntomonto o moti\'o quo me 10\·'0n a r·o· 
quoror 3uo o -vceo fosso dntlo pam n tliscmssüo 
lndopont onto tio pnrocot•, 

Lu.monto, o lnmonto com a sinrol'ltlntlo do 
minha n.lmn, ter t:1ntn dusngt'llllaclo ao !IOn
ratlo Sonndor pelo IMwio rln U:tlil:t. 

Niio podia, Sr. Pt•c.,blcnto, rlt1ÍXnl' (jtlO o 
discurso tio S. Ex. corrL·~sa lllundo, som ox
jgit•, so tn.nto poS·iO, (jUOO!lto modoclnt'n!-iSO so 
III O considet•n vn. nclvot;ndo do umtt tlns pnt•tos, 

Emllorn, Sr. l'ro::i!llonto, considormlo tl.tl
vognLlo dessa pnrto, oston bom, pot•qno f:iDU 

nth•ognrlo da propt•iorlnrlo, sou nrlvog-atlo, 
sou gul'ilntin d!l quo a lol considorn :mgrado. 

Sr·. Pt•o::;idonlo, o:;tnmo3 om explicncõcs, o 
011 devo, n n tos dr. soutn r-mo, tlnt• no mon hou~ 
mdo collcga pelo Estado d11s Alngôas umn. 
oxplicnçiio. 

Rolii'O·mo no St•, Sona~or Bernardo do 
Mondon~n Sobrinho. 

llm nmn rio; sossiles pnssn<lns, ha muitos 
tlln.s, ou doi algun:i n.parto::; :t S. g;c., o entro 
ouh•fls vem no Diario do Oonm·c.rrso o se
guinte: «V. Ex. orn nppl11ut!itlo quando nti
J•n.vn pmlras sobr•o n. oppo~lçiio.~ 

Nr1o disso Lnl, Sr. Prc:i!donte, nii(} fnlloi 
cm poril•ns, nem om pli.o. 

O que ou dis<o foi o sog-ulnto: «V. Ex. orn 
nppi:Ludida qunnJo o anno passado atnc:wn 1t 
OJlposição.» · 

gu niio podia mosmo dizer, Sr. Pt•osidonto, 
embora. não tonlm umn. otlncnçii.o aprimorada. 
como a do liOJll'ario Senador poJo !lsL,do 
dn Bahln, scmelhnnto cousa ; procuro, 
qullnto mo ó possível, nii.o exceder· mo no. 
tribuna, n:Lo olfend•r e n[o podia usor dos
tas pninvrns cm rcloçiio n um collegn. Nilo 
falet cm pedras. 

Saiba o ~enodo quo eu, consi<lerando o no
bre senador tilo distincto, t:Lo nfnnoso, tão H
lustrado ... 

0 Sa. B. DE MENDOXÇ.\ 'SOURINUO-Agro· 
deço o juizo do V. Fx. 

0 Sit. DOMIXGOB VICENTE •.. niio podia dizer 
que S. Ex. lltirasse p~drns na opposi~iio. 

Hn muitos dias, Sr. Pt•osidente, quo pro
tendo dnt• est.~ cxplicnçi\o, mns tem·mo pos. 
ando ; não tenho mesmo querido tomar o 
ptdnvrn, su pnra fnzot• osto roclnmoçiio . 

Fujo o hei tio fugir quanto possa do oc. 
cupnt• n otten~iio do Se nodo ; minha palavra 
ó tlcsngrndnvcl ; niio quero filZor de. 
demonstrnçiles do oratorlo. Si nlgumn vez 
ouso occupnt• a tribuna, ó cm cumprimento 
de mon dovm•. · 

I'JJ,jo quanto posso, o ltoi da fugit', ltoi do 
ngora om dco.nte á!nd{l. mn.is, pol'quo recolhi 
pt•oV'ft mn.ls cla.m dd'ftuo dosn~rntlo, espoclnl· 
monto no meu honrntlo collo!;a, Sonndor pelo 
Estn•lo dn Bah!t~ n que:n peço milhares de 
desculpas o port1úcs todas qunntns S. Ex. 
exigir• do mirn, rlo tor nbusndo do sua paci· 
cncla, do tcl·o molindrndo, tlo tor.Jho dirl· 
~Ido mesmo qualqnct• pnlnvt•a scvet•o ou oi' 
l'en:iiV:1 n sou ca.mcter, quo niDguom re. 
spoi t." mnls do quo ou. 

O Sa•. Pa•c,.ldcntc- Hn nnmero 
paro delibm•nr. Vllo so votar o requerimento 
do St•. Mornas Bnt•ros, podlmlo q uo, indepon• 
dento do Jlnrccor, soja dado pat•a ortlom do 
tlin n proposlçiio tia Camom n, 5, do 1807. 

~ .. 
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paJ•r.cor, ''ir á tribnnn. suslentn.r n. opiniüo 
quo nello honvot' emitti1lo. 

O Mr. I' ... OJ•e-.. ~~··,,o,:lio (pela ol'dam) 
-Peco n. V. Ex. quo se digno mandar ler o 
ro~uot•imonto qt:o nrn.l!ll de buiJmcttor u 
votos. 

Limita·so no.to momento tt contestar :1. 
nccma.çii.o do honrndu Senador, ~~~ quo niio ó 

O Sn. PRESIDENTE- o rc~uei·imento Joi permittiun n np!'"senlação do documentos, 
feito verbttlmonto, rozúes ou lli!Pg-nçücs de partes intcressndns, 

O Sn.. LorEil 'l'novÃo-Ncsto caso. recorro 
n, V. Ex. pora que mo ponha. no corrente tlo 
conteúdo do requerimento. 

~u:mdo so trata t!o diEcutir pal'ecorcs rola
tivo::o~ no veto do Prefeito. 

Não concordo. com cato modo tle pensar ; 
nch~t que qmtlquor que ~o.io. a CommJssiio do 
S('n:lrlo, o· ln. uão ]JÚdo deixn.r de recober1por 

O Sr. 1\IOI'".nCM Dnr•·oH satisfaz intel'modio ún. Mesn., todns u~ nllegon.r;ões quo 
no orador. !1irvnm pn.r:~. documental' o instruir o mario' 

0 Sr... LOPES 'l'ROVÃo-A' vistn. tlo quo, diz 
que clcsdo n. sessão 1lo nnno passado tem 
prompto o em sc•guntlns provas de rorisii.o o 
sulJsti~utivo do projecto do lei solrre alienados 
qno foi npJ>rovado pela Cnmarn rios Dcputo.los. 
Não o nprosontou ntó hujo com o compobmtc 
par~?cor, pol' uwti\'OS quo não quer npurHr, 
rnt•n quo inteii•a lho cn.ibn n.rcspon>:tbilirlnrlc 
da frtltn. QUO des.;a apparcntc uosiui<L tem rc· 
sultndo. Promcttc, Jlot·óm, quo dentro dn 
cinro ou sois. dlns n rcclt\nmçU.o t!o sou collcga 
6erÍI sntisloitn. 

tlo VCI' o do julgar da Commis~ão, como clf(l~ 
ctivnmorJtt: ~o tom dntlo no caso vertente, em 
que for;Lm ,Jirig-iúos, por intormcdio da Mesa, 
ó. ComrnisRiio de Poderes CS8CS documentos a. 
que Ee rctüriu o Sr. F1·ancisc:o 1I(tchn.do. 

f\iio ó a occn.sLio mais n.:m.tln. pa.rn. npre
cinçiio do documentos, o tr.rnpo da discussão, 
quando gr.mrlo numern do Senadores, de or
dinnrio n;i.o ostri:o occnpa.ndo os seus lagares 
wt l'ecinto o níi.o t'.llnat•a.m c<mhocimento da. 
aprosentnr;fi.o do documentos, por mais va~ 
liOJ;:os quo sl'jam, si tlc!Jeg niio tlcr conheci
mento o p:1reccr da Commissüo. 

O Sr•. Moa·no,. Baa•ro" (J!Cla O Sn. Domxaos VIcesT"-E'ses documon· 
orrlam) retirn 0 seu rcr1uol'imento. tos devlll.m ter sido npreséntnrlos no Conselho 

Municipnl, por occnsiito da. discussão d:J.lci. 
o sr. Vlro;ilio Dnmn,.io (pal'a o S!l. V!llG!f,IO DA"A7.IO-F'omm npresen· 

~ma tJX]llicaçt7o JWssoa/) diz qtll\ tto sou dis· tr.dos- ao Conselho Municipal todos os do
curs:') niio se encontram nem ironlus, nem in· cumr.ntos julgaflo8 autnciontoi na occnsiii.o, 
sinunç1ícs no honrado Senador pelo Espirita mas si rh·poio npp:,recc:MI outros, porrtuo 
Santo. niio tomai' conhecimento deUos, desde que 

A!ler.~r do enio!' com que S. Ex. trouxe n sojnm aprosentnrlos nqui? 
discussão mntorln que aiudn está pen11ento Mhn ~uo nrt•ln o impede; pelo contrario, 
do parecer rln Comml~~ão,rle l]Ue tem a honra. temos 110 lteglmento n. tllsposiçiío do um art. 
de fazer parte, de modo nenhum 0 m·udm• flUO diz. que n~ CommissUcs, sempre que en
pretendeu, 'e cffectlvomento uiio o fez, chn.· tenderem, podem ouvi L' os interessn.1os, 
mal-o de advogado de parto intores:mU:~ na ~unndo se trata do questilo (ndividuttl, c 
questão. ninguom tliriÍ. que esta. o não ó. 

Quando empregou n oxpres~iio «advogado Pol'tnnto, divm•.Je deste ponto !lo doutrino. 
tle uma. pn.1•te nn. questão, supponrlo n.dvogitl' sustentado pelo honrado Sonadm•. 
o lnteresso pu~lico•. quando muito attribuia S. Ex. nfio t:Ji gonei·oso, nem confol'mo 
a S. Ex. um erro, tlm IDO! lo do })Clhnr que ·d 1 ·t li 
talvez nito fõsse funtlwlo em hon. l'ilZI1o ; ums com IL ver m C', peruu ta· w n. expressão~ 
do mnneir<L nonlnum póde 0 honrndo Se· qnondo disso qtw o or:ulol' so tinha scrvirlo 
nndOI', lendo cnlmnmcnto o seu discurso, nt- dnquel!o fnl~o me!in<ircrle quem lmvi~ mos-
t 'b trndo possuido, ha tlol~ dios, nflm de provocar 
rt uir·lhc o Jlen~llml.mto do lhzor umo. insi· umn manifcstuçoliO do senado;- estratagema 

nuncüo. 
N

- . • que lhe Ynleu uovo. Jlrovn. do confiança, na 
uo occnpn.rn. o. ntton~;no do Sonollo com n qual tcwo p:1.rto 0 nohl'e Sonnúor, seg-undo 

po.rte do discurso do llnnr:ulo ScniLtlor solwn disse, 0 rJUC 0 orador muito lho agradece. 
n. compo.rnc;,·ão t"ntro o 1-'cto n rl'spoitn do fJlllll 
o Scnlldo oqui lm ums decidrn o nque!le n ~ 110 O Sr.. DOMINoos V!CJ.:STE- Votol cont!'a o 
so refere o nobre Sennt!Ol' antes Jo tempo, seu JWdltlo do renuncia ngom, mas niio lho 
po!'qUo entendo ~ue >Ó ur•pois do <lado it rlis· dei meu voto quando fol eleito mem~ro dn. 
cuss1lo o pat•ccet•, só tlopois do EN' cllo np!·c- Commissüo. 
ch"io pelo honmrlo Sonndm•, o por todos O Sll. Vwomo JJ,"rAZIO - Niio ó exacto 
quantos o qucl!·nm sustontn1• ou Jmpugn:u•, csto juizo tlo honl'ndo SonntiOJ', nii.o houvo 
ó quo lhe cn.I.Jet•-t'L, fa.zcndo ]lnrto Uo. Com· tul flngidn tlomonstrnc:ão elo melindro, o ora. .. 
rnissiio, c princlp:tlmente sondo relator do um• niio tem go!to, lnlbiir.rucuto, pnrn M•t!stn. 

.,, 
i 
j 
i' 
j 
I 
" 

-.. ,. 

• 

.... 
.. ,.· 

... 

., 
' . 



:i 
I' 

~· 

' . ·;·I Y•: .. ~"·-:-:-
..:~~; 

60 ANNAES DO SENADO 

drnmntlco; falto-lho vocnçiio e qunlielndos 
ossenci!Les, bôns o más, que carnctoristtm o 
dlstlnguemnquellús que, com mais ou menos 
mnestria, sabem npnrontar o que não pou
sam ou não soutem. 

E' talvez merecedor cl11 ncouso.<~.iio. quo 
ncnbou de fazer· lho o no!Jt'" Sonuciot• pelo E<· 
pirito Santo, do Jltcilmente mnguar·so ou 
exaltnr-so qunndo lhe parece tet• razão. 

Isto ó pt•oprio de certos tempol'llment.os, 
que so níio corrl~.rii'am cm tempo, porque 

~ndo so pódf1 corrigi!•, mas constitue-se n 
!Bita com o etndar du tcmJIO em defeito citro
nico o jt't o gora é inournvel. 

Melindt•ou-so talvez se111 razão, mns niio 
fingiu. 

flúra apresentado pelo nobre Senador o re· 
quorunento p~t.ra ser· datlo à discusMí.o, sem 
:parecei•, um 1:elo en: podei' dn. Commls::iio: 
1sto, como disso em seu discui·so, osta.va. no 
direito do honrarlo Senndc.t•, cstnva mesmo 
nas praxes acceitns nqui no Senado, c, I>Ol'· 
tanto, nnda mais nntut•ul ; e o orador até rlaric·. 
o seu voto, como o nobre ~l~nador por Ama· 
zonas, sou colleg-a tlc Cornmissii.o, disso q uo 
tnmLem dnva, par;\ que esta discms[o come
çns~e logo. 

Sómento o que o melindrou, loi o modo 
como justilleou seu pedido o nobre Senado!' 
pelo Espirita Santo, "'tornando conceitos 
sobre o n.ssUIIl1Jto sujeito ao pn.l'ecor, ex tor
nando antcClpadomcnte seu mo!lo (lo ver n 
respeito ~a. mn.tc!l'ia pt·iucipa.l, antes q ne tüss~ 
clla. aqUI law;ada. iL rlebntc, discutindo-se
antes que tivesse lmvido dhcussiw n.bot•üt 
pelos tramites re~imcntaes, o que ainda hojo 
continu~u a., l'itzor; pl'evenillflo o pre,iul~tLIHlo, 
por n.ssun d1zer, o pat•ccot• o produzindo uma 
tal 01!_ qual cn.ptt c;fi.o cm quem o ouvia e 
coacçno moml no animo da Com missão o seu 
relator. 

Foi por isso que o oradm• resolvem pedir 
dispous.a cln. Commisst1o, }lnt'lL <L qwtl nunea 
,se considerou com bastante competencia, c 
ago1•a menos quo nunca.. 

q o.ra~or tcrmhm, crendo ter dndo plmm 
sn.t1sJaç-uo aos osct•upulos e mcliu(h•os que 
n.?a.ba do oxtornm· o .nobre Sennrlol' JlOio E~pi
rJto Sa.nto, ~ ;t oxpltc:.tçao dos J'aeta.:; qtto so 
deram rclattvn.moutc !L sua. pusso:t. 

Niio quorendo pm• mais t.nmpo oecupar n. 
~t~ew;~o do Sen:uJo, dará pot• concluidu o que 
1ol obt•Jgado n dlí:er. std vo Ee, nfio tendo i n
tcirnmento so.tisJhito a S. Ex., quizm· o 
nobre Somulor lomhrur-lho alguma. cousa, elo 
quo, }JOI'vontura, o orador so tenlm olvidado. 

~ Jiii1•, D. d" lU"•ulon<;m !>ii.:O
b•·•nh.o - Sr. Prosidouto, .serei brcvo 
mos muito breve. ' 

Antes do dlzot• no Senado a que venho, 
peço n V. Ex. o favor do dar-mo uma inCor· 

mação. Não pense V. Ex. quo perguntarei 
si ainda u chel\l elo J!Olicia o Sr. Dt•. minha 
E1lwlg-os !lo Quolroz i nii.o, pm•gunta ó sobre 
nssumpto muito divel'so. 

Peço a V. llx. quo tenlHt a !Jonelaclo de in· 
l'ormar-mo sl o Governo jil se lembrou de l'O· 
mettnt• a. esta Cas;t ns iitformaçõos quo lho 
pedimos, nc(lrca. dos ncontocimontos da. Escola 
Polyt.cchnlea. ·Como ouço pouco, tetlvez me 
tenh;tm ell;ts escapndo nn. leitura quo so tem 
l~ito nhi na Mesa; e por· este moJivo ó que 
peço a V. Ex. que mo dê n inlbt·mação, 

O S•·· Pt•ctdd('lllte - Essn.s inf01•· 
maço.,jos ninda não J'ora.rn romottidtts no Se· 
nado. 

O Sa. B. !Jm MEND0"9'' SonRJNJio-Pois, 
Sr. Presidente, fozem hoje 30 dias que o 
Scnndú ns pediu; e lias nii.o vieram o.indu., nem 
vit·iio. O Sr, Ministro dos Negocias Interiores 
o Justiça ostitprovavolmento dando a ultlma 
de mil.Ct, ou fazenc1o uma terceira edição mais 
correcta e augmontada do inquorito policial o 
do relbtorio do~" delegado auxlliat·. · 

Mas, SI', Presidente, não !oi precisamente 
para tratar elestc nssumpto quo occupei a 
tribuna; venho tratar elo assucnpto inteira· 
mente ellver;o. 

Nt1o posso, Sl'. PI'esidonte, cleixar do sct• 
grato a quem se lcm!Jra de mim, ainda que 
seja para dtzor mal. 

Nrlo sei si os nobres Senadores leram a 
secção uarias do Jor11at do Cowmerdo de 
bontem. Se niio o fi~eram, nilo perderam 
cousn u.lguma, porque melhor teria sido ir a 
uma praça do tc.uros do que ler a referida 
secção vatias do Jornal do Commercio de 
hontcm. 

O jornal vorl'inelro, do feiçiio yankeo, qual 
touro Lravio, entureccu·so commigo por 
causa do discurso, que foi aqui proterirlo na 
sessão do sabbadoi o, então, esq necendo-so 
que estava nn rua do Ouvidor, •ahiu 11 detr 
marradas a torto o a direito, para a esquerda 
o pat•a a direita, sem so importar com 
nquelles que estavam alll na occnsl[o: foi 
um mnl'rar a vnJor 1 · 

O Souado quot' vór 'I Eu vou lõr a secção 
Va1'ias rlo Jo,·nal do Commcrcio. 

Diz assim o jornal vcrrineiro (/8): 
c A nossa varia de hontem ja produzia o 

ofi'eito bonoflco que procuramos. 
Hontem mOilmo, hou v o sessão na Cnmara 

dos Deputados, • 
De 4 de maio ató hont.om G.do agosto, tem 

derxndo do havnr sefisii.o p(H' IiLI til do nume1•o 
cm ;~.t dius, ::em contai· o poi•iodo em que 
funcciouoLI o Cougrosso ]ltLra. upul'tlçíio dtL 
eleição presidencial o os domingos o dias !e· 
!'lados por lei ·• 
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Diz ainda o jornal vorrineiro. (Continua a 
/êl·). 

«O Sennilor moflneiro que (poLJ•o homem!) 
não pódc dar mni~ do que tom, não confa· 
bulou hontom de manhü.com a sua. cozinheira, 
como antes nos dbl;era ser dos seus habitas. 
Preferia lôr a nossa. Varia. solJre o quo nos 
custa o Conf,'l'csso- sobro o que nos custn. 
s. Ex. 

Quanto no arrnnzel que desfiou, esb.mos 
dispemn<lo do dar· lhe ~ llOnru de umu rafe· 
rencin.. 

O peior ó que os contribuintes pJgn.ro.m.Jho 
hontem mesmo a sua. din.l'in. d{l i5$, o que 
hoje, domingo, no pafso quo·a h?rniltlc e ho· 
no;-, to operaria na!ln. guJJhn, nu" t~moS' de 
pagar no moftnciro Senador outros 7581.>00. 

Isto, o só isto, ó o que nn:) incommodn.» 
Esta. mnl'l'nda, St•. Prosidentü, 1bi contra 

mim. (RISo). 
Agora vc,ia o Senado o quo diz o jornal ver· 

rinclro. (Lú). 
c O S1•, Julio cio 1!ello, i' Sccrotnl'io dn 

Cnmara dc·s Deputados, cntonuou hontcm 
vingar-se Uo .lo1·nr~t, p~:la.s ju!'ltn.s oiJservnçGcs 
que loz Bobre os trabalhos do Congr•s;o, inti· 
mando o nllsso reporte r n h• occupa.r umlog-ar 
úe onde niio póue ouvir o quo rJizem os an· 
gustos legisladores que ftLlla.m mais baixo. 

Si esse Deputado do Pe1•nambuco onlendr> 
I"JUO nos fa.z desfuita. com isto, es~nnu.·se. O 
Jornal do Commcl'cio já vi vou sob as iras de 
gente de maior calibro rio quo o desoe senhor, 
o póúo vivor som rolntar o quo se passa nu 
Camarn dog Deputa4os, emquanto esta niio 
lhe quizcr dar os meios rlo Jaze!· o convcnicn· 
temente. De certo natla pcr•Joremo' por 
isto. • 

Esta outra monnGa c·.tbo it Camm•a. dox 
Deputados. (Ri,o.) 

Diz nindn o jornal vorrineiro (/ú) : 

Se e !lo quizessc respondo!' nos mous argu· 
men1os o qne poderia. di~er'~ Em que no p:t· 
triotico arranjo financeiro ganhou para. abi 
uns 2 ou a mil contos; que tom um contracto 
leonino com o Cow;!!llio ~runlcip<Ll ou com n. 
Profeitura. cm que q-nnha tamhem umas bons 
cent.enn.s do contos, e quando hn. qualquer 
rcclamnçii.o acerca dm seus fornecimentos 
rcspoudc:- se quizer molhar viL !uzcl'. 

O que po:lcria clle dizer mais 1 Poderia 
dizer que toclos o~ 1lln.s recebe ~rossns qmm
tins dos cofl'cs publicas ou d1t VOI'ha. 
secreta ·parn publicar uns tnntos discursos 
om que o Governo ó louvn,olo, em que se lhe 
tecom hos~tna~, o, m11i~ !linda., ptl.rl1 transcre
ver lo~-Jo no dia Sfguinto aquellcs celebres 
ttL'tigos, quo, clial'iamente, publica um jornal 
riu tabolet:L preta nlli da run do Ou v i dor 
que dizt:~m scn• imprcs.so no Diario Of!iciat, 
o cujo roductor me pnrece quo é mais ou 
menos ila me:-:rna cúr ela tniJOiotn.. (Riso.) 

SJ•, PJ'c!ii<lcnto, eu fujo sempre destas clls
cussücs, mas o que ~ltür V. Ex.~ Não me 
Jemb1'ava do velho orgão, nii.o me lembrava 
do jornal verrineiro. não me lembrava. do 
jornal yanhce, p:lt·óm, esse jor•tml ontendeu 
que devin sat·vir·:m do meu nome para 
clmmm• sohre si n nttonçii.o elos seus leitores, 
o hoje nii.o Júço ma i~ do que aeompa.nhal-o. 

Elle vac me expontlo nn.s suns t:ari'as 
no publico e eu, pm· minha vez, vou pon lo a 
cnreco. tl1}l10 à nmostra aqui no Senado, pal'a 
VCI' da eomparn~iio quem sahe perdonrlo. 

O Sn.A.AzEREno-E' melhor que ninguom 
perca. 

O Sn. B. r E iiiE,.DO!I'ÇA SonrtiNIID-0 jornal 
ymJ!u.:fJ deve lembrur· c, sinão daquelles que 
o dirigiam om outro tempo, uo monos, 
do quo quom o diri,;o hoje, jú, andou uma. 
Vf'Z con•ttlo lá para os Ju.dos da Amoricr), do 
Norte, e por I<~ deixott-so llt!ar n.tó Qlle um 
bollo dia te v o noticia ue que o seu crime 
pl'l'Scrcvera. 

<< Cousa curiosa : a Ga;eta t/11 .Notidas, O 
Pai: o o Jornal do 11ra~il, sem cumbinaç11o 
alguma., entro si c comno~co, t·~rnbom trn.
t:.ram hontom da e!cnndnlosa dcsidia do Con
gresso que niJB custa mais do 21:000$ por dia. 

O l'a1: attJ•ibue a lhltn nos Souadorc; o 
Doputndos governistas i nús não indagó.mos 
do quem tom >irlo a culpa: npontiunol·n c 
continuaremos a vorboral·n.. » 

Quo cri mo ft,.i osso? Niio sol; dizem que· foi 
11l~uma ligeireza t'eitn. ahi pelas S(lcretnrias. 

Ntttln tenho com isso. Si cllu o fez, melhor 
deixou do pngn.r. por~ue soube em tempo 
procUl'ill' guariria onrio a just1çn nii.o o podw. 
alcança!'. 

Ainda esta outra marmiltL c:Llu~ no Con
groRso. 

De ~arte que fumn:-lnó~-Ccmgresso, 8enacln, 
Cnmara. tlu:{ Deputados o on-n. levarmos 
murl'adns do jorn<Ll YOI'l'inoiro. 

S1•. Presidente, o .Tomat do Cummcrcio diz 
que niio morcsponrle, pot•que niiclQUOI'ti:Lt'·mo 
estn. honrn. 

AgJ•atieço muito !lO jornal vorrineiro. )[as, 
Sr. P•·osidente "que ó quo o jornnl do !oiç;io 
Yanlccc me podei'iiL respondei'? 

•• 

Mas, Sr, l'l'csidente, molhGr é quo o,iornal 
vort•inoit•o uii.o contlnun a. expor-me ua. sua, 
~ocçii.o vaJ"tas, }lOrquo qnem sao pordondo COJn 
1:-~to nilo sou eu, o cllo. En nfi.o tenho receio 
do q no r:sso jornal arrasto n. mln lm. reputa9,i(o'"~,;·: 
}lot' onde quetro., porque tenho niio só 'n.· .. "· 
minhn. vitln publica, como n.minha vitln. par-· · ... 
ticular, tão limpns que niin 1 mo :u•rocolo do 
nenhum n.tnque do .lomal do Cmmatn•cio· on 
da C i dada do Rio. 

l'ioiL aqui dada a J'osposta que me trouxe 1i 
tt•ibuna, 
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O Jomat tomo t"nto. D.sta vez, o trumpho 
saiu-lho {Is avessas: vein procur·n.r !fi. o safliu 
tosquiado, Ató logo, Sr. Jor11al Ycwlcec. 
(Riso.) 

O Sr. P•·oH~idcnte-Nln~uom ma.ls 
pedindo n. paln.Vl'a., vou levantar a ~'>ossiio, 
conYirbmUo os Si'~i. Senadores a so occupar•om 
com os tmbalhos tlo suas Commir:süos n desi
gnando pn.ro.Ordcm clodinüa sessão seguinte: 

Trnbnlhos do Com missões. 

Levanta-se a sessão ús 2 horas d11 tnr·tlo. 

•IG' SESSÃO Elt D DE AGOSTO DE 1808 

1'1'csidcncia do S1·, J. Catzmda (1•1 sccralario) 

A'moi!Llloro. depois do moia dia. a.~rc-so a 
sessão a que coOCOI'rom os Srs.: .1, C~ttunda, 
Joa~uim Sarmento, Gonoroso Ponco, !.aura 
Sodró, Benedicto Leito. Gomes do C:c>tt•o, 
Noguoh•n Parnnngun., Pires F1\rreirn., AI vn1·o 
l\!acba1o, Abdon Milanez, Almeida ll~trroto, 
Goncn.lves FOl'l'Oira., Joaquim Pernambuco n. 
do Mendonça Sourinlw, Jle)(o Mollo, Leito o 
Oitielca, Coelho e Campos, 1\osa Juniot•, Seve
rino Vioirn., Virgilio Dn.mazio, Domill,!.:'OS :Vi
conto, Porciuncula, Ro·.lrignos Alves, Mornos 
Barros, Caindo, Leopoldo tio Bnlhúes, .Joaquim 
de Sousa, A. Azcrodo, Vicente l\Ioc!JD.do .roa
qulm Lncerda, Gustavo Richll!'u, Jlaulino 
Horn, Pinhch·o ~Iacha.tlo o Ramiro Bar
ce!los (3l). 

E' !iria, postn om discussüo o sem rlebnlo 
npprovadn n. neta da. sessão nntcrjor, 

Deixam do comparecor, cnm causn. partici
pada os Srs. Mnnool do Queiroz, Henrique 
Coutinho,JonntlHtS Po1lrosn., F1·ancisco Ma .. 
chndo, lloitorL Vieira, Bozot·I"il Fontouellc, 
João Cordeiro, Almino Afl'onso,ltoso. o Sil\'a, 
Leandro Macio!, Ruy B.•rbosa. Cleto Nunes, 
Quintino Bocayuva, E. Wandenkolk, Gon
çalves Chaves, Paula Souza, Albot•1.o Oon. 
çnlvcs, Esteves Junim• o .Tulin Frota (!O) o sem 
ella osSr·s. l\I:trwel Barata, Justo Chorrnout, 
Ct•u:r., Pedl'G Velho, Josó Hol'mu•do, Tl\()maz. 
Dolfino, Lopes TI'oviin, Felicinno Ponnn. o 
A~ullinodo Amava! (O). 

O SI"', ~.!' 0 Me,~a·otnrlo (sm·vindo de 
tn) dá contn. do soguinto 

li:XPRDIP.NT8 

Rcrjuorimonto orn que Balblnn Mario Netto 
(\;'L Costa., viU VIl, müo tlo nll'crcs do lln lHL· 
tr.lhiio de iulillllorla do cxerdtu, Josu Notlu 

. •. 

Simüos da Costa, lnllo,ido em conscquenoia do 
molest.ins a'lC]uiritlns om sor·viQo do cnmpa
nltn no Est:ulo rio Rio Gmndo do Sul, por 
oceasliio <111 revolto ~no nhi teve Jogar ultl
mnmonte, pode uma pons:io cori•ospondcnto 
no meio soldo o monlojlio dnquollo olll
oinl. 

o Sa•.:tu s(~c••ct:u·io (se1'Vl11dO de 2°) 
Jô o vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trnuulhos o se:;uinto 

PARECER 

N. 25-1808 

A Pl'Oposição rln Camara dos Doputndos 
n. 17, do corrente nnno, n.utoriza. o Uovct•no 
a nbrir p:Lra dcspezas do Minislerio das Rola
çües Extm·lor~s um credito especial nu im
portn.nein•!o 815:057$120, destinado uo JUlga
mento do inrlomniz 'çües a suLditos italtanos, 
reclamrulas por contr•i buiç1ies • e guerra que 
so!fr•ot•~tm por parto da> tbrçns lcgaes no. re
volu~.ão do Rio Grande do Sul. 

A proposição foi tormulnda pela ~ommlssão 
do Orçamento ria C:tmara cm solução de Men
·•a~om do Sr. Presidente da Republica, do 17 
dojunho do cort•onto nnno, pedindo no Con· 
gresso providencias sobro pagamento da im
portancin nlludida, 

A importnncia das respectivas indemniza
f;ões IL diversos rccJnmnntes foi om sua. qunsi 
totnlidmlo Jlxnc!:• pot• rlu"s commissõos mix
las. parn oste IIm nomendns, rio nccortlo com 
as !Jnses do protccollo de 12 de fevereiro do 
!SOG, assignndo pelos governos tmzileil•o o 
o italiano. 

Os casos que ns duns commissõos mixtas 
não docitliram pot• falta do ltai"!llania de vis· 
tas sobt•o u yuantum o. inilemniziU', ou por 
Jtão ostat·em ontiio sulllclontcmente instrui· 
das, toram nesta Capital ro;olvid:ts do com· 
mum nccttrrlo pelos representantes dos go. 
verno.'l brnzileiro o itallano JJos termos dos 
p!'ulocol!ns do 17 de junho rio corrunto 
unno. 

A Commiasiio do Finanças Jo Senado consi· 
dorando que dada a causa da divido., o uma 
vez reconhec!da osta pelo Govet•no da Repu
U!ica, o sou pa~1Lmonto ó inndinvol ató como 
con<ecl.nrio das gnmntins com quo a Consti< 
tniç;lo protr.,t::o IL prOJiricrtn.ilo Pilt'ticulnr, 
opinn quo nrutorir!n proposiçiio sc~a dada a 
<lobat.o n nppt•Jv:ttla pelo Solllulo. 

Snl:t1lns Commiss1iOS 10ffi O do agostocln IRfl8. 
-,l, o. Gome.~ fl/J L'astto.-SaMrlt~o ricil·a, 
rolator.- Leopoldo do llu/Mcs.- llcncdicto 
.L~Jilll,- Rodrz'!J!M; AIIJ!JS.- l'ur~iuHcula, 

·, 
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O S••. lP'rCJooticlento tllz fJUO S·~ndo n. 
ordem do dio. tmlmliJOs do commi~sües, llai'ÍL 
n. palavra nos S1•s. Smtatloros que a quei
ram, para mntori:>. do oxpodiento. 

O S•·· Leite e OILícicn-Sr. Pro· 
aidento, traz-me ó. t1•ibuna uma. pequena. ro· 
clamaç•o contra a pllhlic:tçiio dos trabalho" do 
Congresso no 1Jia1·fo Of!icial do ~alJlnulo, 

Como jú. declarei nesta Cnsa, não leio as 
discUI'50S dos honrado_, Scnadoros pu hliccuJos 
no Diario do Cml!JI'csso, df~pois do tel·os ou· 
vido nqui cm sessão. 

ARsim é que mo escapou um aparto in· 
cluido no discul'so do honrado Senador por São 
Paulo, a.pa.rte quo absolutamente niio dei e 
do qual >Ó tive con hccitnento hoje rela trau.l· 
crlr.ü.o do dito discurso no Jol'm.t.l do Comw 
?JICJ'CÍO. 

Ó aparte parocia onvolvor·mo em qucstücs 
cm que de Jü1·ma. alguma entrei. 

o sr.Senndor Rodr•igues Alves fullava SO· 
bre n. puLlicnção de nm seu discurso nns cO· 
lumnas daquelle impor·tanto orgão do publici· 
clade quando foi-IIm dado o seguinte np:trto: 
• O meu foi publicndo nos trobalhos do Cou· 
gresso o o sou nos entrelinlnulos.> 

E>lo aparto, Sr. Presidente, niio foi dado 
por mim, e sim pelo Sr. Senador Bomardo 
elo Mendonça Sobrinho. 

Do !órma alguma, r·cpito, onvolvi·me na· 
queiJo asaumpto, porque si não faço qucst:1o 
da publicação dos meus discurso; no jornal 
do. Casa, muito monos n. threi •lo lagar cm 
que outros jornaes entendam clo1·m· clÍLr·lhos 
l>Ublicidndo, 

SI u. imprensa tliaria Jul;.t:\ que us meus 
discursos merecem a i1onm d~ b"tn•em puhJi .. 
cados cm ~uns columnn.s, nbsolutamento uüa 
íit1.~0 quesU1o do logar. 

E1•n. n roclamnc;iio que tinhn. n. fn.?.nl' porque 
uão quero quo este npnrto li~uro como !lado 
]Jor mim, quaudo nfi.o o foi; jit quo uüo cos
tumo pc!'Jilhnr llllros :.lhoios. 

O Sr. Pre,.ldcntc- Nin~:uom mnis 
:potlindtl a 11n,Jn.vro., convido os Srs. Scnn· 
dorm; n. so occUl1nrom com os trnba.lhoR do 
.suus commisstics o tlesigno pura ordem do dia 
da. scs~iin sPguintc~: 

3,• d iscussiio dn. pl'oJm.~it,·fío elo. Camarn dos 
flnputndos, n. :~,do ltmB, nutorbmndo o Po· 
c ler Exccuti v o a conccdoc• ao IJr, Folicissimo 
Uudri!!fiOS Furunudcs, chimio:o <lu 1• classe <lo 

Laboratorio Nacional de Ann!yses, um anno 
de Jiconço., com ordenado, p;u•a. trntat· tle sua 
sawlo, 

Lova.uLn·so u. sos.5ii.o uo maio dia. o 50 mi~ 
nu to:::. 

47' SI•:SSÃO E>i 10 UB AGOSTO DE 1898 

i'NJsidcncia do S,•, J, Catunda (111 Secretario) 

A: moia-horn. depois do meio~llia, ab1·e-se o. 
sessu.o o. quo concorrem os Srs. J. Ca.tunda 
.Joaq~im Snrm('nto, Goricmso Pouco, Honriqu~ 
ConLIIlho, ,Jona.thas Pedrosa., Fr<~ ncisco Ma
chado, :-.Innoel B1~1·ata, Llluro Sodró, .Justo 
Chcrmont, nenmlicto Leite, Gomo3 do Cnstro 
Bolf01·t Vieira, Nogueira Paranall'uú, PireS 
Ferreira, Cruz, Ho10rril Fon tcnelfo. Almino 
All'onso, .José Berna1·do, A! varo Machado 
Almeida \Jarr•eto, Oonçnlves Forrell'a B. d~ 
Mendonça Sobrinho, ll.ego Mcllo, C~olho o 
Campos, .Rost Junlot•, Severino Vieira., Vit·
gllio Damazlo, CJeto Nunes, Domingos Vi
cento, Porciuncula, Lopes 'ft•oviio, Roarigues 
Alves, r.rurao:; H1UTOs, Cu.io.do, Leopoldo do 
Bulhiles, .Joaquim elo Souza, Viconto Machado, 
.Jo:tqulm Lnccrda, Gustavo Richard, Rnulino 
Hor·n, Pmhoiro Mnchaclo, .Julio Frota e Ra
mir•o Barccl!os (4:1). 

E' lida posta em discu>Sito o sem debato 
npprovacla a acta da sossiio anterior. 

Doixam do comparecer, com causa parti· 
clpa<la os Srs. M~nool elo Queiroz, Joiio Cor•· 
dcii•o, Abdou Milnnez, Rosa. o Silva, Joartuim 
Pernambuco, Leanc\l'O Mnelol, Ruy Barbosa, 
Q, Ducayuvn, E. \VnuílcnkolJ( 1 Gon~nlvcs 
Chaves, Paula Sou•n, A!IJCJrto Gonçalves o 
Esteves Junior• (13}; o sem ella, os SI'S. Poc!N 
Velho. Leito e Oiticica, Thomnz Detano, Foli
cin.no Ponrm. A. Azo rei! o o Aquilino dn Amn.· 
rnl (GJ. 

O St·.'!"~· !!!icct•ctat·io <~·t:"I'VÚH/u dt:1·1,) 

d1't contu. do soguinto 

EXPIWIENTR 

41 nuthonticn.s dnclciçiio nqrro ~o proct'dr.n 
no E~lndo do Mhms Oor:H'S om li do corr•onto 
mor. p~tra pi·ucnchimento tia. va~a aborto. no 
Sonntlo Fcdm·al cm virtudo dn. 1'enunci11. rio 
Sr. D1•. Fernando Lobo,-A' Commi$SÜO do 
CuusLitui(,'üo, l'ollet•os o Uiplotua~.:Ju.. 
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O S1•,an Seerotnrfo(seruindo do.:?11,) 

16 o voo tt imprimir para entrai' na ordom 
uos trabalhos o seguinte 

Pm·ccer 

N. 2G- 1898 

A' Commis~[o de Constitu içilo, Po<lores o 
Diplomacia lbi p1•esente o ·vdto opposto pelo 
Prefeito do Districto Feder11l á rosoluçilo do 
Conselho Municipal de 20 do abril do cor
rente anno, concornonte á Companhia l'o•·ro 
Carril Carioca. 

Esse -ve'to bnseín-so cm que : 
!." A resolução importa um contracto 

novo, que só poderia BPI' feito Pm cor.cur
roncio. publica e sem O·n.ban<lono, que pnr~co 
dm•-se do direito arlquiJ•ido pela 'Municl
pa!ldado, em virtude do contracto anterioJ', 
qunnto iL revCI~iio do mnterinl; 

2." Ao Conselho compete estabelecer as 
bases geraes para a viação municipal, mos 
não contractar. com detormina<la poisoa, o 
que ô attribuicilo do Poder gxccutivo; 

3." O augmcnto <las pnsengo11s u uma con
ces~·iio gratuita, dosdo CJUO, parn a con
stlucção das novas linlms, não so mal'ctt 
prazo nem se e:stipula. snncção nlgumn ; 

A Commlssiio, estudnuào a questão pn1•n. 
bem vonderar c dar o devido valor li• razões 
expostas no •dto, o tez pelo modo que se 
segue: 

A Compauhi:t FerJ•o C~rril Carioc~ tom a 
sua origem no decreto n. 5,126 de 30 <lo 
outubro do 1872, que est,.boloceu a concesFiio 
com pl'ivilcqio do zona nos mort'0S f1e San ta 
Themut o P:tuln Mattos por IIi nnno•. O con
tracto, n que se refere, som·ou di versas mo
dltlcnçoes cm virtude do muitos outros de
cretos, que se 1J1e seguirnm a tu o do n. 10.111 
de !5 de ~ozembro do 1888 que, autorisamlo 
a transferencia. ú. SocietJ Anonymc de 1'ra· 
vau;t et Etltrej)rú·cs au Bl'Jsil, consolidou nas 
clausulas que com ol!o baixaram, as dispo
sições constantes desses diversos decretos o 
prorogou o prazo do privilegio ofevnndo·o a. 
30 annos contados do !8 do dezomb••o do 1872. 
O diiposto nesse dcCJ•eto n. I 0.111 foi con
fli'UJado, jiL no regimon actual, pelo contracto 
celebrado entl'e a empr(w,a, e a Municipn.
li<lnrle a J.J do setomiJJ•o do 1892, prcco
dondo ILutorisnçiio o appromçfio por por
taJ•la do 1Jinistorio elo ln&orim• do I 1le so
temhro flo mesmo nnno. Neste contrncto 
onconti'fL-EO n. clausula. 8··, que assim tlispõo: 

• Continunm em pleno vigm· ns clausulas 
dos decretos nntoriorcs refun<litios pelo de
creto n. 10.111, do 15 do <lczombro do !888, 
desde quo não contrarinm ns tio presento 
contractO.> 

E na I" clausula vê·so que o prazo da 
conccssiío foi Jll'orogado pol' mais vil1te o dous 
wmo.~, coHtados da data da terminaçao do 
prazo ttctunl, seJido ·''Cm pJ•ivilt!!JiO do .:oua 
dtwante o tempo da p1'orogaçao. 

Cumpre niio ilt~ixnr passo.r cm silencio que, 
niio obstante ns innumerns modillcaçõo• por 
que tom passado o contracto primitivo, a 
concurrencin nito foi aberta. siniio pnra osto, 
que, como jó se disse, foi oll'ectuado em 
1872. 

Portanto, evidentemente a resolução de 
que trata o •elo, quo ana\ysnmos, importa 
tlind1l cm uma novn. morJitlcaçilo o não em 
tim contracto novo, como nffirmo.-!::e no 
"dto. 

E~ cm t ~ll.·S cOJllliQõos não tem n pplicnção o 
pPeccito do nrt. 30 da Joi orgnnica muni· 
cipal sujeltando ,-, concurroncia JlUblica os 
contt!actos, cujo vnlot• excedm· do um conto 
de I'éiU; o dahi a lmprocodoncia do principio 
do que n;1o pedia sor autorisado o contJ•acto 
com pessoa dotorminndn; porque: 

Chamar concur,·oncia para melhorn!' ou 
modificar serviço ,iiL contractndo c estabolo· 
cido, ó levar-lhe a perturbaç11o o n desordel!l, 
rJue são naturnos em to<io nquol!o qu• nao 
obedece a uma só {lirecção; nccrescendo qno, 
no caso presente, n. concurrencio. closn.ttenderio.. 
aoR d irCJtos dos cessionarios da cm preza, que 
se acha estabelecida com privilegio do wna, 
pot• onde tem do corrOI' n.s nov.~ linha', a 
J•espeito dnsquaes lambem niio parece exncto 
o que disso o illustro PJ'Ofeito no que rcspetta 
n. prazo, porquanto: , 

Dizm• que o augmcnto das passagens c.: -uma 
concessdo yrawita, desde que para r! constrtlc• 
çtfo das t10I.uls li11has, m.to se nwrca p~a=? nem 
.~1J esliputa .~·ancçdo, e desconhecer o lumte. da. 
concessão a os termos em so tlclio. concel.Julo., 
Reguudo o decreto n. !0. i 11, do 15 do dezem
hro do 1888 e o contracto firmn.do com " 
Intendoncia em l·l do setemLro de 1802, dos 
quaes se vô que o pri\'ileglo ~!e zona vai até 
!908, desde que a prorogn~llo do prazo da 
conceesiio por mnls 22 nonos, por aquello 
contracto concedida, ó feita sem privilo[!!l_ 
de zona, · _ 

Portanto, o prazo pnrn ns novas linhas mto 
<levo ir olem de !008, que ó ntó onde vai o 
príviJorrlo de zona, bnse pal'a. o contracto in
dopend'Onto tlo concurrcnoht ; o, sendo n.ssim, 
o prnzo nehn-se natnralmonte dotoJ•minndo; o 
quo até oh! niio >O t.i l'or feito niio '" doveriL 
mais litzor t-em concul'J'encín.. 

o illmt.re Prefeito declara ain1\a ter del
xnilo de t~o.nccionn.t' n. nsolu\·iio rt q no nos 
est:unos refei•iudo pM motitlo,ç cm parte iden
ticas 110s quo ,çubmcfte!l ao crmheciniCUto do Sa· 
mulo em 27 de novtJmbro do 1807, rclatit-•a
mtmt~ fl CompanMa do· Jardim Botanico, e 
pelo quu se lê muls adiante se võ que se retlli'e 

. 
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à tovtwsao do matcl'ial fb:o €f 1·odantc dn. Com· 
panhirL, segundo dotormina.m m; chtusulns I P 
do contracto 1le 14 ~lo setf~rnuro elo 18\J~ e 33• 
do decreto n. 5.1~6 de :lO do outubro do 1872, 
vala que deste ponto tJ•nt.ou desenvolvidn
mento o 11dto opposto à resolução rí!lntiva. 
áquella Companllia. 

São succcs!:livn.monte lillos, fLJlOindos e vão 
n imprimir pn.rn entrn.rem nn. Ol'iltm dos tra~ 
bn.lhm.! o~ :;eguintes projectos, que Sí:l nchn.vam 
sobre;, Mc"n paro cumprimento do triduo 
rcgimont.al. 

A este respeito hn o decreto municipal 
n. 372, do 11 •do jnnoiro de 1897, em cujo 
nrt. 8' se lê: 

c: Fica. o Pref(lito n.utorísodo, som projuizo 
dns leis especinca, n. fazer o. revi.~ií.o do~ con
tractos (las companhias c omprczlls de vi[lçiio 
urba.mt e subm•Lana, podendo dispom:n.I' u 
cla.mml:L da. reversã.o, cornto.nto que as com· 
pnnhias ou empreznH nssim fa.voi'CCidns co· 
mecorn a cntJ'nJ• desde já o. :.nuunlmeuto para 
o serviço do snnenmento com <lous por canto 
da sua renda bJ•ut:t.» 

No wita, que aonlysn.mos, o bourado Pro
feito diz que a npplicnciío do art1go tran
scl•ipto a innovnçÍLo do contracto importa 
« em aban~ono, qua pnroce dM·-se, do direito 
:tdquirido pela Municipulidnde, em virtude 
do contracto anterior, c no vi to sobre 11 resolu
çiío relativa i\ Compnnhia do Jardim Botaníc?, 
que declara que os 2 °/u, em trocn: cJe:;se di
J'eito adquirido, dados a Municipalidade, siío 
hypothoticos. 

Em· primoiro Jogai' devemo< notar quo a 
dispOSiÇ[O Ji (acUltatiVIl (podonr!o dispoasnr, 
diz a lei citada, a clausula da reversão); por
tanto, fica no arbitr·io do Prefeito fazer ou 
niio a applicaçiio de !la. 

Em segundo togar, desde qllll os 2 "/, são 
tirados da ronda bruta, não podam sol' con· 
siderados bypothoticos, como poderiam sel-o 
si, em vez d1seo, fossorn til•a!los sõmonto da 
renda liquida. 

Em Wrcoit•o lagar~ ainda devemo3 lembrar 
que osso cbnmallo direito adquil·iclo urro passa 
cto simples espectntiva do direito, pol~ quo 
dos bens a que se rc!ilro pótlo a em preza, olu· 
rnnte o tempo do contl'llto, usa~: o nbu<Or, 
sem que n ~1unicipoli1lado possa 1mpedll-o n 
titulo desse direito ndquirido, que sómonto sn 
torna otfoetivo no fim do prazo o n J'ospoito 
sómonto dos bons que existirem. Sendo ILS· 
sim, corno pretender deodo já 11pplicnr-!hes n 
dtsposi~íio da lei ledora! a rospoito da nlwnn· 
(;i'f.o dos bon:o~ pOI·toncontos ao p:ttrimonio mu
nicipul, do qwll nintla. não fa;wm p11rt.e. 

P1\roco ovitlontn niio buvOI', no cn:3o, logttl' 
para essa ltpplicru;ão. .. _ 

Do qui' flc:t exposto s~ vo quo tmo. lw. ,no 
vdto uma só l'aziio tmb:õ 1stonto o pOI' ISSO u a. 
COIJH'!l issii.o llo llll.1'8COI' q LIO st•jn. rojol ta!lO • 

Snla das Commissüos, 11 Jo ngosto do 1808. 
-lt'. 4llacluulo, rclntor.-JJ. dtJ .Jfvndo,~çtt Sa· 
bi'inllo.- Viryilio Dllll/a ;i o. 

Sonl\do V, II 

N. 5- 1898 

O Congresso Nrcionn.l resolve: 
Arto lo 11 Pa.rn. commomorar o quarto een· 

tcmrio da rlc•cobert.a 1lo Brazil fica o Po1ler 
Executivo n.utorizatlo a promove1· a realisn· 
çiio ~o um~ cxpo;!çiio nacional nesta Capital 
nos 3 de rnnio de l!JOOo 

Arto 2." O plano 1la referida exposição de· 
verá. tel' o. amp11tudo neces$aria. para que 
cll• vallm por uma demonstração do nosso 
gruo de cnltur~ sciontificn o ~osenvolvimonto 
li ttern.rio, n.rtistico e industrial. 

Art. :l." O. Governo abrir~ os creditas no· 
cessa.rios })3.'1.'3. A"a.ra.ntil· o bom oxito de:-;se 
commet\imoato. c 

Senado FcJ!cra!, em 5 do agosto de 1898.
Lauro 8odrd. 

N. 7-1808 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo un!coo Ficn.l'â. consignada na lei de 

or\~nmento do oxorcicio vindoul'o uma verba 
especial do 10:000$, a qual será entregue ao 
la•tit.uto Historico <lo lll'llzil. com sMe nesta 
Capital. destinada a ReJ•vir do premio a urna 
ou mais momm•itt sobi'c a descorbcrta do Bra.· 
zil ou pontos da historia patria tt juizo do 
mesmo Instituto. 

Sonn<lo F01lernl, em 5 de agosto de !898.
Lauro Sodrd o 

O St•. Vicente i\lnebndo -
Sr. Presi~entc. niio venho fa~or a politica· 
g~~m ele roquorimentos, que tão ncrimoniosa.s 
roJerencins mereceu no rclntorlo do Sr. Mi· 
nistro <lo Intm·ior· o 

Venho npcmcs npr·rsentar um requerimento 
que mo ml-{get•irnm n.Jgumus assoverncões 
quo oucoutrci no rcln!orio 1!0 S1•. Ministro da 
uuet'l'<l e que morecorum-mo ropl\ro. 

Dentro do muito pouco tempo seri\ Jlre
scnto no estudo do Congresso Nacional a 
Jll'Oposto do orçamento daquelle minlstorlo, 
o ó necc,sario que ilnJios rea"" o positivos 
sf',\nm tr<tziUos no conhecimento rlo mesmo 
CongresAo. pnra que, com os dados defel· 
tuosos fm•necldos pelo Sr. Ministro cm aou 
t•el<ltOI'io, nilo soj1L o Cougrosso ind11zido a 
prn.tic1L do 01'1'0 gro. vo. 

UeJ'oro-so, Sr. Prositlonto, o meu requeri~ 
monto iL lnJbrmncuos quo diL o Ministro do. 

~ 
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Guot•ra em sou rel.torio, sobro a commissüo 
rle estradns ostratcgicas do Paraná. 

Mlnislerio da Guerra, votado pelo Congresso• 
dndo-lbe uma vot•ba apenas de 20 contos do 
róis, o Sr, Ministro •ln Guerra mandou BUS· 
pendor os seus trabalhos, e apenas deixou 
alli um engenheiro militar, que ~egundo me 
const~t, tem residencia na villa da União da 
Victoria, pnm guarda do seu material. 

Além de serem iuoxnctns, contendo graves 
erros, ató geogrn.phicos, essas informncõf!s 
ll1zem referencias aos podares locaes do Pa
raná com gravo injustiça. 

Sr. Pr.sirlento, confesso que, npezar de co· 
nbecer o Estado do Par11ná, de conhecer o 
traçado das suns estradas cstrategicas, e mais 
que tudo, o trabalho quo h a ·sido feito 
nesRas estt•a,las peln commissiio nomeadn. pelo 
Ministerio da Guerra, nüo pudo absoluta· 
monte comprohender o que diz o St•. Ministro 
no seu relatot•io, na pttrto que se refere n. 
ossa.s ostrarias. 

Quoro crer, Sr. Presidente, ~uo a precipi· 
tacão do trab11iho do rol:üorio apresentado 
pelo illustre Ministro, não lho dera te!Dpo de 
certo, de ir beber nas fontes so~urn;, que 
eram as informações prestadas pelos chefes 
dessa commissiio, as melhores intormaçoes a 
respeito. 

Assim amrma o Sr. Ministro "" Guerra om 
seu relatorio que, além da construcçüo de 
uma estrada estt•atogica outro a villn. da 
Uniiio e o Estado de MILito Grosso, esta com
missão está tambem encarregada do ostabe
lec!mento •le uma estrad:t rlo rodagem, li
gando aquella localidado á cidade de Palmas, 
e á fóz .do lguo.ssú. 

Sr. Presidente, sei que aos trabal11os da 
oommissüo estrntcgica do Paranu, ostão ar
tectos os trabalhos da commissilo rio uma es· 
trada da villa do porto da União da Victoria 
a. Palmas, cstrnrla que, segundo me consta, 
está. construida até o togar denominado-Rio 
Jangada • 

• NiLo sei, poróm, ~ual ó a estmda quo da 
vllla da União 1la Vtctoria so dirige á tóz do 
lguassú, e muito menos aquolla que desta 
vilJn se dirige li cidade de Guat•apuava. 

Mus, diz o Sr. Ministro da Guerra: 
« A construcQiio dessns '!ô'tmdns, interes

sando muito ao progresso do Paranri, justo 
seria quo oste Esta~lo concorresse com parte 
rlas despezas, no menos para attonderâs obras 
do arte que ao tem foi to. 

Assim. porem, nüo tom acontecido. 
Nüo só esse Estado não tem contribuido 

com couso. algumn., como entreg-ue ú. sua ad
ministração um trecho da estrada., na ex
tensão de mais de 30 kilometros, compro
hondldo entre o rio .Jangada e o porto da 
Uniiio, nem siquet• providenciou sobre a ne
cessaritt conservação, achando-se em muitos 
pontos a estrada estragada de modo a pre-
cisa-r de repa.t•o.:. 

Este fltcto, Sr. Presidente, niló ó positiva· 
monto vcrrladoiro. 

1\ealmonto o Sr. Ministt·o rla Guerra, cm 
ópocn que niio me recordo, officiou no Go· 
vcrno do Esta,lo inquirindo se olle- podirt 
tomar IL sr a consorvaçüo da. estrada do po1•to 
da. União iL ,Jangada. O Governo do Paraná, 
poróm, <lo prompto t•cspondcu ao. Sr. Mi· 
mistro, ou a quem por cllo fazia. n. po1•gunta, 
quo mo parece quo et•:t. o cholo das com· 
miRssüos milita.ros <lo ostrM\a8 cstra.togica.fo!, 
que niio podia do fórma alguma tomar a si 
essa conservação; rlosrio quo nolla continua
VIltn cm trabalhos membros da commissiio 
estr~ttegiea. 

O Sn. Ar.,rEIDA. BA.tmETo-Mas quando 
foi foi ta esta pm•gunta? 

De Guarapuava pat•a a lilz do lgnassú, ha 
um picadi!o feito quando so estabeleceu n. 
colonia militar• do lguassú, picadüo que está 
quasi fechado, e que si, aind!L dá tran•ito a 
algumas pessoas, ó porque durante a revolta 
se foz por alli a retirada da columna rovol· 
tosa ao mando do individuo conhecido polo 
nome do Juca Tigre, que teve necessidade do 
limpar o picadiio para dar passagem a suas 
tropas. 

O Sn. VtcJ~NT~ MACIIADO-Niio sei; creio 
mesmo que nilo Jili o Sr·, Cantu1trüt quom n. 
fllz; mas se S. Ex. tinha do dal'infoiotnaQões, 
dovi11 reeorrct• a. todos os esclarecimentos 
que havia nas secretarias o ouvit• os diversos 
chefes dessa commis.são, sor•vindo isso do 
base pllt'a o rol11torio do S. llx. 

E tiio difficll ó o transito, que os proprios 
militn.res no1neados chefes da colonia do 
Jguassú, em ,·ez de procurarem. transportar
se por dentro do Estado do Pnt•aná, para 
irom " sildo d!L colonia, fazem a viagem por 
Montevidéo ou pela Ropu!Jiica Argentina. 

Mns, sr. Presidonto, niio quero entrar no 
oxame dos serviços quo tenha foito a com
missiio de estradas ostrategicas do Paraná. 

Essa commissüo existo, creio que desde 
· 1885; ultimameato, tendo o orçamento do 

O que nato ri que estas informações nüo 
silo exactas, não l'Olata.m n. vordrulo do que 
se tom po.ssado com relaçiio aos ncgoclos do 
Paranii. 

O E:stndo flO Pn.rnnú. niio ncccitou ; níio 
porque se qnizosso furtar 11 prosltLI' um PC· 
queno serviço ti. Uuiii.o, serviço quo redunda. va• 
em proveito 1\o praprio Est:tdo, mas porque 
não qum•jrt quo nmpt•eg-ndos osutdoaos in
tm·viessom 0111 ntti·lbuiçlios de Lllll}ll'og-ados 
fedot•aeli, fncto o:-~to que poderia gol'lLI' con
llict.os o inconvouientcs do orr\ctn a<lmiuls· 
tratlva. 
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E, Sr, Presidonto, alguma. rnzih, algum 
motivo do ordem muito olovnrla existia par. 
quo o podm• publico rl o Paran~ so I'ecusrLSse a 
tomar a si a construcçiio dosso !recuo de es
trnrla. 

Nessa mesma parto da estrada do porto rla 
União 1\. Jangada, o Govorno do Pnranit para 
arrecatla.r !!!Uns rendne, O:,tn.belecou o que nós 
lá chamamos-uma barreira. 

Pois, SI', Presidente, sempre quo o Estado 
teve do mandar ernpJ•cgados seus para alll 
receberem o impo~to das tropas, encontrou 
ombarnços por parto da cornmissiio militai', 
que entendendo que aqui !lo ora urna zona 
ledora!, nüo consentia que o Estado tivcsso 
nessa locnlidnrle ompro~ados SGUs. 

Ora, cornprehonde V. Ex. quo se cm um 
neto que estava cornpletarnonte fóra do al
canco da administraçiio ledora!, tnes em bar&· 
çossurgiram, o que niiose daria se o Governo 
do Paraná tomosse a si a respousabilidntle de 
consorvai' um trecho de estrada onde traba· 
Jhava uma commifisão militai•! 

E nrw ora. eHte o nnlco facto que aconsolhn.
va a. rO!!Usa, por pa.rto do Paraná., a solicitn.
"iio do Mini•trod!L Guerra. 
' O Estado do ParalltL creou um posto fiscal 
atlministr<Ltivo nu. JOz do fguassll parrL n 
porcepr;iio do imposto sobro a oxportaçiio da 
horv<L·mattc e de madeiras. 

Orn, o governo tio Pa.I'IlniÍ., s;t.bendo f1Ue 
nlli oxisti:t umn commissüo militar, ~oh a. 
dil·ccç-fto do um coronel, entendeu que Jl:LJ'a o 
bom exito de.ssa. aclmiuistrn(.~ii.o tiscal, devia 
Jli'CViamcnto ontendm·-so cem o ).linh;tro (l:L 
üuci·ra eommuuicando-lhe a m•oaçiTo dessa 
cstn.;iio e solicltttndo a. cooperação dn.s n.uto
rirladcs fndoracs, lKt.ra o rcgula.t• dosoJupcnlw 
da sua missilo, 

lmmodin.tamente o Ministro da Gnerm, re· 
conhccenrlo quo il:tvia direito completo, per· 
lbito, legitimo, por parto do Paranú, otfi· 
ciou no governo d:l.fJIIOI!e Esirtdo dt1.cl:t· 
rn.ndo quo nesse scntiflo ia. se tliT·i~lt· ao chefe 
rnilitnz· da fóz rlo Jg-unsstL Entl'otnnto, SI', 
Pr•esidentc~ o que so dou ti:li o seg-uinte: . 

A Commissiio Estndoal salllu do Paro.un., 
fez umn viagem ditllcilimn. teve tio h· pnla 
Republic<L Arg-entina para prccm'aJ' u. lltz rlo 
J~wtssú; B qwtnclo Jú. cheg-ou, o chefe da 
commissiio millt:tr impediu que olla alli li· 
vosso oxorcicio. 

Estl\ teve assim de regressai', porque o 
cholo da commissiio militar oppunhu-so a quo 
olla desempenhasse o sou devot•, sob pro· 
texto do quo estava em zon:t fodornl. 
suJeita • administração fedem!, com a qurtl 
o Estado nada tinhtt que ver. 

Assim se corcea m no Estado do Parnn1't o 
direito do cobrar seus impostos do oxportaçiio. 

Nestas ciroumstrmcias e com esta oxpe
rlenoia, como podoria o govomo do Pnranit 

tomu.I' a si a consorvnçiio do uma ostràda 
onde trab~tlhava uma commissiio militar! 

A despeito disto, attendcndo a reclamação 
das localidades a que aproveita essa estrada, 
o igualmente r\ I'oclamaçiio do cnmara 
municipal da Victoria, o govorno do Parana 
tllm, por mais de uma vez despendido 
sommas nn. conser•vaçiio dessa estrada ; pro
curando, para quo niio se dê choque 
entre ns autoridades fodoraos e as estaduaes, 
fazet• esses serviço:; sempre de nccordo, com 
a au~orirlade millt:tr que chofia aquella com· 
ffil~SI.LQ, 

Sr. Presidente, ~ara quo o governo do 
PilraniL !Osso pnssivol do censura, em. ne
cessario quo o Sr. Ministro da. Guerra. ou 
qualquer autoridndo ferleral hnbilitadil, a 
clle se tivesse •lirlgirlo solicitando sua coopo
rM;iio, o estu fosse recusada. 

Semelhante coopora~;iio, porem, nunca foi 
pedida. 

Om. nostns condições por lia o Estado do 
Paraná oll'erocer no Ministro da Guerra ou 
ao chofo rla commissiio militar da estrada 
estrotegica, auxilio para a construcçiio dessa 
estrada 1 · 

Em primeiro Jogar era muito de ro· 
ceiar que semelhante coopernçilo, niio toado 
sido solicit"da, fosse repellida ; em segundo 
togar, havia os inconvenientes oriundos dos 
factos que acabo de narrar. 

Fazendo esttt InJustiça ao governo do P:t· 
rilnú,não foi feliz o St•. Ministro do. Guerra e 
niio attcndeu n. todas as informações presta· 
dn< pelos diveJ•sos chefes quo toem presidido 
aqucila commissão militar. 

SI'. Presidente, a. com missão da estrado. es· 
f.J'utegica do po1•to da. Uniito ao rio Jangada 
que como disse foi creada orn 1885, o que a 
principio tove largo subsidio, não só por 
conta rlo Minlstorlo d:t Guerra, como tarnbem 
pelo da Agt•icultura, ficando depois unlca· 
mente !L cargo do pJ•lmelro, tem feito no Pa
t•aoi• os se~rulntes trabalhos.; um plcndiio que 
vae à fóz do fgnassú e quo está completa· 
mente inutilis:Ldo, um trecho rlo estrada do 
porto ria União uo rio Jangada, duns pontos 
ua. estrada do Guo.rnpnaYa, rl.un.s no t•io das 
PedJ•as, o um outro trecho do estrada sem 
1ig1H.~iio1 que niio servo para. cousl!. alguma. 

A estrada do Gnarapuava actualmente on· 
contt•a a ostradn de feri·o na cidade de Ponta 
Grossa. que fa;.: IHt.rto de uma estrada. ostra· 
togioa. 

Quem concori•eu pam u constrncção dessa 
ostraria, 1'ol o govet·no do Paran{J, foram em· 
progados sous, entro ellos um qno hoje lltz 
parto da rep~~rtlção do telogrnpbo quo con· 
struin grande tt•ocho dn. mesma, e uma ar
tisticn ponte 'obro o rio dos Patos. 

Assim, pois, a ostraria do poi•to do Guara. 
pua va utó Ponta Grossa, ó toda trabalho do. 

• 
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Esta1lo; a commissiio fedorn.J apenas fuz duas 
pontos. 

Como, pois dizer-se quo oParnnh nii.o tnm 
trnba.lhado o'tiJcnzmento pu.m que 11. União 
tenha. a sua e.strn.rla Ol:ltrategicn 't 

E•tau convencida do quo o intuito do go
Yerno do Pa.I•an:'Lt quando mondou fazm• essa. 
estrada, não foi por certo fuzor um liwoJ' á 
estrada estrato~ica da. Uniiio, ma::; prestnr 
um serviço ó. ngricultura o no commorciu 
do Estado, 

Declaro positivamente que ".' eoJll inro<'· 
mações prestadas novamente pelo St•. Minis· 
tro da Guerm podarei ajulz:tr si esse topico 
do seu rolatorio, concc-t•nente :'t estrnda es. 
trntegica do Pn.ranU. fui uma inlbrmu.çiio lido· 
digno. ou si IOi rluda a vol tl'oi.·watt, ou mc·.smo 

., ., si na Se.::rotnria dn Guerra lm.vinm dados suai
cientes para 11ue o Sr. Ministro pud"ô'O foi'· 
nocor no Congresso uma noticia minuciosa. e 
completa. 

Si a precipitação com que_ foi organizado o 
relatorio, levou o Sr. Mtmstro a dar uma 
inlllrmaçiio deftciente, estou convencido de 

. que npprova~o o meu requerimento, quo 
servim até para rliapot•tal' a nttcnç[o du ad· 
ministração publica, o Sr. Ministro set•t\ so· 
licito em prestar todas as in tormaçües, o 
estas necessariamente hão de ser prolicientc· 
mente buacarlas. 

Jà. vô, V.Ex., Sr. Presidente, que é muito 
simples o meu requerimento, e que uma vez 
approvado póde aproveitar muito ils rcsolu" 
ções,que toem rle set• tomadas pelo Congt•e;so, 
maximé, quando o Sr. Ministro no S<lU t'cla· 
torio julga neces!:o.rio um a.ug-mento de "erbo. 
para a commissiio de estradas estrato~kas. 

Vou ler o meu requorimonto, e tormln~ndo 
peço desculpa. ao SC'nado de tHr occupatlo a 
sua attenção por tanto tempo. certo 1le que 
estou prestan•lo um serviço relevante ó. ad
ministração da Guel'l·a,_ 

O SR. AummA BARI<E1'0- Está prestando 
serviço no seu Estado, 

O Sa. VICGXTE MACllADO- Esta commissiio 
é do Mínisterio dn Guerra nõo ó do meu Es
tado. 

Sr. Presidente, apresentando este requeri
mento uíio quiz collocal·o sob umu atmos· 
phero. candente, porque, rofcriu<lo·mo 11 um 
thcto de ordem ndmlnistrntivu., uiio dusoj,) 
nem do lavo que cJio íncorm na censura do 
Sr. Ministro do Interior que uiz quo o Con· 
gresso gnata n maior parto <lo sou tnmpo fu
zondo politicagem dos seus t'cquorlmcntos. 

Nem qutz. n.provoitn.ndo·mo dlL l:~rgunzn. 
quo me dà n. pt·o~cnr;n. nest11 tl'ibnna, 1Lprnciar• 
mctos do outra ordem ""' roluçiio no MiniR· 
tct•io da Guerra, c que dizem lambem ros· 
peito ao Paranu, justamente porque e~pot•o 
que isento <lo qualquer pt•cocupaçiio politiml 

-·-----

o Sr. Ministro da Guerrn presto as informa· 
ÇÜ('a quo pcç·o. 

O l'll!JUerimento ó o seguinte (iJ): 
E' lido, apoiado o posto cm discussão o 

seguint.o 

REQUJll\l>tENTO 

"'Roquoiro quo por intormcdio da Mesa, 
s•.inm solicitadr~s do Poder Executivo, pelo 
Minist.erío t\n Guerra., as seguintes informa .. 
ç.ões: 

l.•l Qun.l o numero do kilomotrus de estra
do. construidos pclcL corumissi1o da estrada. 
e~t.rnt.Jgicn do Parttná? 

2. o Qnal n. .~ornm;t despen,lítla. por essa 
com missão, 11esde o seu inicio, por conta do 
Ministeriu d1t Guerra? 

3,n Em quo da.ta foi ont.t'C'gue no Governo 
do Estado Jo P:u•11ná o tt•echo da estrada 
construido entro " villtl <Jn. Uniíio da Vicio· 
rin c o rio .Jauga1lo. ·r 

4." Si o Sr. Ministro ria Guerra alguma vez 
pt•omO\'eu a cooperação rios poderes Ioeacs do 
Pa.ra111i., paril. a construcçiio rlo qunesquer 
dessas estradas comprehoudídas "" rede de 
estradas cstmtogicas Y 

5.u Si foratn ou nüo suspoi1sos os trn.ba. 
lhos Uo estrada ostmtr-gicn. doixa.ndo·se olli 
apenu.s um engenheiro mHita.r, gua.rdnndo o 
material perteuconto ú. mesma cornmissão. 

Sala das :o:;o~sõeH do Senado Fe~Icra:l', 10 de 
n.gosto de 1808.- Vicent~ Mrtchado. » 

O Sa·. Sevc:wino Vieh•a - Sr. 
p,.esidente, o requerimento do honrado So
ua•lor p•llo Paraná t•etore-se a llllsumptos 
do ordom\ qua t.1utu intoressu.m a ndminis
traçfi.o publico, que começo declarando, desde 
j:l, nii.o 110der recusnr Jhe o meu voto, en
tretanto não po~1W deix:tr de reli'nondcr a. 
UIUlt nccmslJ.çiio, bem que ligeira., tlC.. hourlldo 
Senil.dOI', contrn o c.li~tincti,.;simo militar, quo 
gere actualmente a p:tstn da Guorm. 

O St,. VIOEI(TE 1\!ACIIAoo-Não lho fiz cen
sura alguma. 

O SI<. SEV~ru~o VtEIItA - S. Ex., accusou 
o Ministt·o da Guot•ra <le pr~cipit,ulo nas in· 
tbrtn:L<;iir'tl que umittiu no seu reta.tat'io. 

St'. Pt'esidcnte, como v. Ex. o o Scnndo 
ouvjrnm da exposir;üo tbitll pelo honrltdo Se· 
uudoi•, o c.H-:o mio Hurlu. do preci ptta.çiio, ruas 
1le intlrlolid;ulo Uns iulbl'rn:tç(jcs miuistrndss 
itquello "!inistet·io. 

Si ns faltils notnrln.'l pelo dlgno ropresen· 
t.ruHo do Pn.l'illlÚ. silo, como quN·o cror•, vor
,lr41leíras, o l'CSJJOUsuvol ou t•espomm.veis por• 
ollns, não podem fleixnr do sot" os propostos 
do ~liuisteJ·ío. quo llJl'uecoru.m iuJOrmações 
inoxactns. E ó este ató um dos motivos que 
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mo indmmm o. votnr pelo roqu('rimento do 
n~bro Senn~or, pois osto~ cm·to tlc quo o 
d1stmcto e r.ll'cnmspoct,o ImlitnJ• quo occuJm 
n. pasta. da GucJl'.u. torá occasiilo de apurn.r 
toda u. vorchulo ... 

l'iolos no dia O tio jLllho tlndo ~o interior do 
ed ilicio Ja Escolu .. 

Rio, Ode li gosto t!o 1808.-Prwlo de Frontin, 
-Gclutio dw: Neve.·~.-Euganio 1.'isscrandot.
Jo.-rV Agostir.ho.-E. Morit;e.-L. de Carvalho 
~J Jfelfo.-1.'. Bastos.-E. Firmo Ma,.tins. -
Jorro Pc:lippe.-Fcrreira Bra,rJtt,- L. C. Bar
bosa r! e Olit.leira.- A. Enncs de Sou:a.
Orti:;: .Monteiro.-Licinio Cardoso,,. 

O SR. VJcE~TK MACIIADO- F.' o unico fim 
do meu requerimento. 

O SR. SmvERJ:-10 VmmA- ... c qno na in
tegrulrulc do seu carnctol' niio 1loixn.ró. 1lr. 
fazer rccnbir a o.t•ç:1.~ cln lei sobra os propos· 
tos que lho deram mforrnnçi'íes menos (lXa· 
ctns. 

Dadn. esta. oxplicnçiio, vou :;onta.r-mo, 
ncot:np:tnhrmclo o _honrttdo Sonnll•Jr pelo Pa· 
ranu, na. o.pprovtH;ao !lu seu r•equcrimento. 

Ningucm mnis peUindo a pnln.vl'a., ~~ncerx·n· 
ao a. discussfio. 

Poeto a votos e appl'ovado o l'Oqum·imento. 

O l!ilt•. D. de !Uendon.,n So
lll•inho-Sr. PJ•esidente, pela IÔitura do 
expediente de bojo noto que ainda niic vieram 
ns informações quo podirnos solm3 os auc
ccssos tia Esoola Polytcchnica e que tiveram 
lo~ar hn 32 dias. 

Niio rluvido que venham ; estou certo 
mesmo de que virão, mn.s tão oxtomporn.non
montc, que o Senado niio terá. mo.is preciHã.o 
tlellas. 

O ca!~nga q.uo deu Iogn.r n. ti'io ~rn.nrto ba
rulho .1• está mhnmndo e n commomoraçiio 
tunebre do trigesimo dia jti teve Joanr •e-
gumlo li nos jornaas rto hontem. ~ ' 

Mas niio ó propl'iamento p~trn fltllal' sobl'e 
isto que venho;, tribuna; venho para corro· 
bornr as affirmações que fiz em umrL dns 
sessões passadas a l'O!peito rlo ofllcio rlo rlire· 
ctor da Escola Polytechnicn sobre o rolatorio 
do 2n dolega.rlo auxiliar, relativo n.os sue .. 
cessas da. mesm1L cecolu .• 

O director fla Escalo. contc:-~tou itl li11linc 
todo aquelle rolatorlo; e vojo hoje pelo Jomal 
do Commcrcio, que não foi o rliroctor da Es
calo. o unico n. conl.eatnJ•o dito reln.tot'io: em 
seu n.poio voiu toda n. con;:('regnçiin da oscoln 
manifestando a respoit.') o ~ou mo110 df! senti!~ 
e corroboranrlo no me~mo tempo tudo IJuanto 
o 11irector disso no offlcio que ti \'ü occnsiã.o de 
ler aqui ao Senado. · 

Pnra que fique registmtln. nos .1n11acs a dn. 
claracão da congregação, on po~o 1 iconçn ao 
Senado para lei-a. 

Elia ó concobida nos seguintes termos: 
c A congrogaçiio cln Escoln. Polytechnicn. 

mnni(üstn seu perfilHo o comph~to nccnrdo 
com o SI•. dil'ectol' polo modo pelo qulll rofu· 
tau cn.Uahnouto ns ralsns conclusür.A n. qno .st~ 
chegou a aut01•ioludo polio:ial Incumbida tlo 
proooder a lnquorito sobl'C os succossos occor· 

.A' Yistn disto, Sr. Presidente, a quG 11ca. 
reduzido o iuqucrito policial e o relatorio do 
2• rlotegndo n.uxlliar? 

E' noce~sario quo o Governo trate tle ar
l'nnjar novas provas. porque com as provas 
colhiflus c\lo narln. al~ . ..;aJutamonto alcançará 
pal'a Justificar o chotb de policia e os seus 
delegados. · 

E" o que tinha a dizer sobre este ponto. 
Venho tombem ó. tribun~ para apresentar 

um requorimonto do informações endereçado 
no Sr. Ministro da Fazenda. 

O meu rer,uorimento t\ concebido nos se
guintes termo:.:; (lG): 

Paracel'~ elle ocioso ao Senado; entro
tanto não o ó. 

Trata-se, senhores, do arl'endnmonto de 
um nrmnzem para o se.rviço ola Alfandega de 
Maceiú, cujo inspector não dispontlo do espaço 
necessario pn.ra acommorln.l' todos os generos 
sujo! tos a despacho, oficiou ao Sr. Ministro 
da Fa1.enda pedindo autorização para alugar 
o armazcm nnnexo afim de serem nelle reool
hidos os artigos que costumam ser deposi
tados nas Alfandegas. 

O ftHnistro n.utorizou o arrendamento, e 
este J~z·se. Entretnnto, ha perto de dous 
a1mos que ellc ost:\ feito e ató ho,je os seus 
proprietnrios niio teem conseguido o paga
mmlto dos l'espectivos alugueis. 

Por mais de uma vez os Srs. Boxwàll, 
Willinns & Comp. teem requisitar! o o paga
mento dos alugueis de seu armnzem e o in
spectO!' d~ Alfandega tom remettido as peti
çües no Sr•. Ministro da Fazenda afim de dar
lhe d<;spncho. O despacho tem sido sempre o 
mesmo: «N<io hn verba para o pagamento 
pedidn,» A pn!'le tem replicado uma, duas c 
tres vezes e tom obtido sempre o mesmo 
despacho. 

Entret,"rto, o Sr. ~Iinistro da Fazenda 
formulou SUa pl'Oposta dO orçamento na SOS• 
silo pnssnda, remottou·a ao Congt"'sso c niio 
se lmnhrou ainda desta vez de pedir verba 
no orçamento 1>nra este pagamento. 

Vcnrlo que esto talt.a se repete o quo o 
Sr. ~linistro provnvolmente no sua proposta 
do orçn.mento, esto nnno. ainda niio pedirit. ao 
Cnngrosso verh:t parn. CRSO 11m, apt•es.CJei-me 
~~m vir ao StHmtlo en1let•eçn.r n. S. Ex. este 
requm•lmeuto nllm tlo quo S. Ex. nilo in
corra om novo osquociruento o não prejudl-
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que mRis nquelles que de tiio bõa vontade 
arrendaram seus armazena à Alfandega <le 
Maoolô. 

O meu requel'imento, Sr. Presidente, niio 
ó proprlamente como o Senado vê, um l'cquo· 
rimento de censurll; é um requerimento 
que tem um fim justo, qual o pagamento dos 
alugueis de um aJ•mazom que Joi contractado 
pelo Governo para o deposito do diversos ge· 
neros no porto de Maceió. 

E' verdade que o Sr. Ministro da Fazenda 
niío deixa de certo modo de incorrer om cen
sura, porque tendo elle ou o seu antecessor, 
niio me recordo bem qual dos dous, autor!· 
zado o arrendamento de taes armazena, devia 
incluir na sua proposta de orçamento o pe
dido de verba para este pagnmonto, o ato 
boje não o lez. 

.Accrqsco o seguinte, sr. Presitlente, si não 
existe verba para tal pagamento, porque o 
Sr. Ministro da Fnzenda, lego quo recebeu o 
primeiro requerimento da parto, creio que 
e111 princípios do anno passado, não pediu ao 
Congresso o necessario credito '? 

Era seu dever, logo que n~o havia verba, 
recorrer ao Congresso pedindo o necessario 
credito, para cumprir empenho tomado pelo 
Governo. Niío o tez, e~ por isso quo ou ve· 
nho hoje é. tribuna pedir a S. Ex. que níío 
incorra em novo esquecimento. 

Sr. Presidente, ou espero que, á vista das 
inlormações que ncabe de prestar ao Senado, 
os meus nobres col!egas não se furtarão ao 
dever de approvaJ• este requerimento, pJ•o
porctonnndo occnsiiio ~ara que n pa!avr" do 
Governo seja cnmprJda de modo a que as 
partes reclamantes niio continuem a SOl' pro· 
judicndas. 

Era o que tin!Ja a dizer. 
E' lido, apoiado posto em discussiio c sem 

debate rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que por intermedio do Ministerio 
da Fazenda, informe o Governo. 

1', porquo motivo niío tom sido pagos os 
alugueis do que é credora a t!rma oommorcial 
Boxwoll WJI!lans & Comp., !'elos nrmazons 
de que se acha do posse n Altliodog" de 
Maceló, om virtude do contracto de arrenda
mento autorizado pelo Governo ; 

2°, si não hn. verba. no m·cnmento vigonto, 
qual o motivo porque não toi soiicitndn na 
respectiva proposta, quando o arrendamento 
t) muito nnterior, o sl l1ouvo omissiio por 
esquecimento, porque niío solicita o Governo 
o credito necessarJO para o pagamento dos 
mesmos alugueis. 

Sala das sessões doSonndo, lO do agosto do 
!898.-.D. do Mendonça Solm'nlto. 

• 

ORDEM DO DIA 

LIOEIIÇA AO DH. FELIC!SSI~!O RODRIGUES FER• 
NANDgs 

Entra em 3• discussão a proposiçiío da Cn· 
mnrn dos Deputados, n. 3, do 1898, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao 
DJ•. Folicissimo Rcd~igues FeJ•naudos, chi
mico do 1• classe do Lnborat.orio Nacional do 
Analyses, um anno elo lícen\m, com orde
nado, pa1•n tratar de su:t sawlo. 

Ninguom pedindo a polavm encerra-se a 
discussiío. 

Posta a votes il approvatla om escrutínio 
secreto por 32 votos cont~a 7, o sondo ado· 
ptada, vae ser enviada á sanc!)iio presi· 
dencial. 

o Sr. Presidente- Está esgotada 
a materia tia ordem do dia. 

Convoco para amanhã. 11 hora regimental, 
aossão secreta para o Senado tomar conheci· 
monto das nomoa~ões e remoções de tllno
cionarlos diplomaticos, sujeitas à sua ap· 
provação. 

Designo para ordem do dia lln sessão pu· 
blica que se rcalisnril depois da eocreta : 

Discussão unica do parecer n. 18 de 1898, 
da Commissão do Constituição, Poderes e DI
plomacia, opinando pela concessão da licença 
pediria pelo Sr. Senador Antonio Gonçalves 
Chaves ; 

2." discussão da proposição do. Camnra dos 
Deputarlo•, n. 12, do 1898, autorizando o Pc· 
der Executivo a abrir 11<• Ministorio dns.Re
laçüos Exteriores o credito especial de 90:000$, 
ao cambio de 27 d., para o fim de solver as 
dospozas com a missiio que for encarregada 
do defencler o direito da Nação Brazi!eira na 
questão de limites com a Guyana Franceza ; 

2" discussão da proposição da CamnJ•a dos 
Deputados, n. 58 de 1807, autorizando o Go· 
verno a conccdtw ~cis mozes do licença.,· com 
o respectivo ordenado, ao bacharel Francisco 
Toc·qu11to Pncs BaJ•reto, juiz substituto fedo·· 
ral na sec~ão do Paranà, pa!'O. tratar do sua 
sande onde lho conviei' ; 

2" rliscussiio da proposiçiio da Camnra elos 
Deputados, n. 73 1le 1807, concedendo uma 
licença do seis mozes, twm voncimoutos, no 
lente do lí•ance~ do Gymnaslo Nacional, 
Dr .. José Dias Delgado do Carvalho ; 

2" •liscussiio da proposição da CnmnJ•a dos 
Deputados, o. 14 de 1808, autorizando o Po· 
dm• Executi1'o a abrir ao Ministerio da lndus· 
trla, Viaçiio e Obras PubllcllS o credito ex· 
traordinarlo de 32:000$, para pagamento,do 
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vencimentos, durante o segundo semestre do 
corrente anno no pessoal nddido no me•mo 
Mlnisterio, om virtude •lo execu•;[o •la lei 
n. 490 de 16 •la dezembro de 1897, nrt. 10, 
n. J. 

2" disoussiio da projecto do Senado, n. 6 
de 1898, autorizando à Governo a conceder 
tres mezea de liconço., sem vencimentos, cm 
prorogaçüo da que lho foi concodid<~ pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Fcdornl, no 
bacharel Arthur de S1i o Souza, procurador 
da Republica, na secçiio do Pnr:i, para tratnt· 
de sua sande onde lhe convier ; 

Discussüo nnica do parecer n. 24 de 1898• 
da CommiEsiio •lo Constituição, Poderes o Di
plomncia, opinamlo pela rcjoiçüo do velo do 
Prefeito do Districto Federal, ú reEoluçüo do 
Conselho Municipal, que concede li Companhia 
Ferro Carril Jardim Botnnico o direito do re· 
visiio do contracto que celebrou com a Pre
feitura a 30 de agosto de 1890. 

Levanta·so a sessiio a I 1/2 hora da tat•de. 

48·• SESSÃO EM 11 DE ACOSTO DE 1898 

Pr~sidet~cia dos Srs. J. Catunda c Joaguim 
Sarmento (to e 2° Secretario&) 

A uma hora e tres quartos da tarde, de
pois do. sessão secreta convoenda para hoje, 
abre-se a sessão n que concorrem os Srs. Se
nadores J. Catunda, Joaquim Sarmento, 
Generoso Ponce, Hem·ique Coutinho, Jonathns 
Pedrosa. Francisco Ma.chrulo, Monoel Bnro.ta, 
Lanro Sodré. Justo Chormont. Benedicto Leite, 
Gomes de Castro, Belfort Vieira, Nogueira 
Paro.naguti, Pires Forl'eim, Cruz, Bezcrril 
Fontenelle, Almino Alfonso, José Bernardo, 
Alvaro Mnchailo, Ab•ion ~Jilanez, Almeida 
Borreto, Gonçalves J.'el'!·e!ro, B. do Mendonça 
Sobrinho, Rego Melio, Leite e Oiticica, Coelho 
o CompoR, !tosa Jun!or, Sevorino Vieira, 
Virgillo Damazio, Cloto Nunes, Domingos 
Vicente, Porciuncula, Lopes Trovão, E. \Van· 
donltolk, Rodrigues Alvos, Mornos Bat•t•os, 
Leopoldo lie Buibües, JOIH!uim do Souza, 
A. Azoredo, Aquilino do Amaral, Vicente 
Machado, Joaquim Lncoriln, Gustavo Richard, 
Raulino Horn, Pinheil·o Machado, Julio Frota 
e Ramiro Barcollos (•17) 

E' lida posta em dlscussiio a neta da sessão 
anterior. 

O Sr. VIcente 1\lncllndo-Sr. 
Presidente, nito costumo cot•rigir os meus dls· 
cursos; deixo isto a cargo da rodacçiio dos 
debates desta ousa. 

Mas no discurso que proferi na sossüo 
do hontem e que se ncbn publieado no Diario 
do Conuresso de hoje, IHL um ongn.no. Assim, 
no ponto em que tr11tei da intervenção ~o 
Sr. Ministfoo da Guerra, ou da •ua reciamaçao 
Jeito. ao g'OVOI'nndor do Pn.ro.nil., e.ntrego.n~o
lhe a secçiío da estrndiL estratatog1ca da v1lla 
Unüio fla. VictOI'Írt no Jangada, diz·so-con
strucçcto; quando esso, intervenc;ão ou recla
mação do Sr. Ministro referia·se ó. conscr
vaçao; e foi oste o facto que frisei aqui. 

Era o que tinha a dizer. 
Ninguem mais pedindo a palavra, dá·se a 

neta por a pprovada. 
Doix:tm de comparecot• com causa parti

cipada os Srs. Manoel do Queiroz, Joiio Cor
deiro, Rosa o Silva, .Joaquim Pernambuco, 
Leandro Mnciel, Ruy Barbosa, Q. Bocayuva, 
Gonçalves Chaves, Paula Souza, Caiado, Al· 
berto Gonçalves e Esteves .Junior (12) e som 
ella, os Srs. Pe•iro Velho, Thomaz Delfina o 
Feliciano Pennn (3). 

O l!it•·· ~ll Secretru•lo (servindo do 
f') declara que niio ha expediente. 

O S1•, :l' Sem•etarlo (serfJindo de 
2°) lê os seguintes 

PARECERES 

N. 27, de 1898 

.A. Commissiio ile Marinha e Guerra, exa· 
minando detidamente os documentos que 
ncompanharnm a proposiçiio da Gamara dos 
Deputados, n. 08, de 1897, autorizando o Go
verno a considerat• as reformas dos otnciaes 
do exercito em Tirtude do decreto do Go
verno Provisor!o, do 3 de fevereiro de 1890, 
para equiparni·os em todos os seus atreitos 
nas vantagens do decreto de 19 de abril do 
mosmo anno, julga que esta proposição já foi 
t•osolvida pela lei n. 13Q, de 10 de junho de 
1893, que estabeleceu regra gernl para todos 
os gencraes retb1•mados. Assim: 

At·t. 1." As patentes dos reformados nos 
postos de generaes, voluntnriamente ou não, 
ell'octuadns ou comprehondidns como com
pulsoria.s, nos termos do decreto n. !93 A, 
do 30 •le janeiro 1le !~DO, e da resolução do 
Congresso Nacional, sob n. 29. de 8 do ja· 
neiro do referido nnno do 1893, seriio rectl· 
flcndas para attender·se á correspondente nl
taraçiio de denominações, de conformidade 
com o decreto n. 350, de 11> de abril de 1891, 
de modo a resolver·so o direito correlativo 
ile precedencia militat• que jll hoviam adqui· 
rido, percebendo unicamente os vencimentos 
e vantagens que actualmente lhes competem, 
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qualquer que soj11 n commissii.o ou emprego 
que venham n cxet•cor. 

E o.indn. mais, a proposição bnsoiu-so om 
um requerimento Jo bJ•ig-ntloiro refol'mnrlo 
João Rn.ptista do Rego Barros Cnvalranti ele 
Albuquerque, dat.nclo do 25 do junho tio IS!lJ, 
pedindo para sor comprellendido r1o aecroto 
de 10 de abril do mesmo nnno, que nltorou ns 
denominações dos postos aos oficinas g-enorne.s 
do exercito, o que foi 11ttenrlido pelo lei 
n. J3G, 110 10 do junho rlo 18!13, acima re
furida, monos nos vencimentos, por niio tratar 
suo petiç;io rle melhora do reforma. 

E', po1•ta.nto, a Commissilo do parecer que 
rejeite-se n proposiçiio em qucstü.o, sendo q ne 
o Senado resol vo!'li. como cômpetir il. sua s:t· 
borlorin o justiça. 

Snla dos Commlssõos, 11 rio ogosto do IHDS. 
Ri/sà Junior. -E. 1l'andcnlwlk. - Atmeida 
Barreto.- Bclfort l't'cim.- Pires Ferreira. 

N. 28- 1808 

O 2" tenente honornrio da nrm~td!l .Josrí Mo· 
roira da Costa Tupinnmbó, hoje 1' tononr.o 
pelo decreto do lO do novombJ•o do 18\14, !'e
colhido no Asylo rle lnvalidos rln Patrio, pm• 
achar-so inteirnmento cego em virtude do 
enfermidade arlquirida nn gum·rn. contra o 
Paraguay, tendo entiio pt•oRtn1lo seus servi
ços na quallrlarle do plur.rmacoutico no "xer· 
cito e Armnda, rcque1• se lho abono a 
etapa do posto rio 1" toncnte, cujas honras 
lhe fora:n conferidas e:c·vi do decreto acima 
citado. 

A Commissilo de Marinha o Guorro tem a 
ponrlorai' quo tncs honras alcançou o requc· 
ronto nii.o pelo l'acto de hnver prestado ser· 
viço algum notavol militn.J· ou oquivnlonto, 
por occasifio da rovoita da CE'CJl!ndrn. mn ~ sim
pJesmeute por um excesso rle geuerosidndo 
rlo Governo rln ltopublica, cxtonsivo indis· 
tinolam•nlo a lodos os otrloiaos ntr\ o posto rle 
corocel inclm:ive, quo tunt.lo foitn a cttmpn
nha do Parnguny tomaram ormns 11arn do· 
fendel·o ou monifostni·am-se oontrnrios· no 
omprehondimcnto rir• marinha, dosempe
nlmndo commissõos menos arrj:;cl\dns. 

Comprehende·se que o otrld!tl honorni·io em 
oommissii.o activa militar ou oquivnlcnte 
possa ou dev!l perceber os vantu~rou• que por 
lei compete no sou post.o, 11s qunos cos~ilo 
uma vez dispensado rlolla. 

E' tnmbcm justo quo so tomo om cnnsiJfl· 
I'ttc;iio os serviços do guel'J'n, qunudo se tnm 
ílo l~oncedor algum ti~vm• Uquellc.:s que os 
prestal'llrn, 

Nilo se pódo, porém, ndrnittir que nquclles 
que simplo:-~mento poi' IIUJ <teLa gracioso e 
todo eventu•l que lhos contoriu os J10nrns rio 
um posto superior ao que tlnlutm, como ro· 

munerur.~;i,o !lO scrvit;os prestados em uma 
crtmpanlll1 jil. romotn, J.:\'OSom hojo doa provai
tos cori'e.!:!JlODdent.cs aos novos postos, quando 
nada, a.bsolutnJnont~· n1uh1 fizeram parunl
ca.n('al-ns. 

A' vist.n do exposto ó a Commiss~,o do Ma
rinho. e Guot•rn. de pnreccr que o requol'imonto 
mto ~ja. f!ol'et•Ido. 

Snla riM ;essõos, 11 Jo ngosto do 1898.-E. 
lT'andeJiholh. - Pires P111'reira, - Bclj'ort 
l'icira,- Almeida Barreto.- Rom Juuior, 

N. 20- 1808 

A Commlssiw do Justiça fi Legislnçiio 
t.r.ndo nxnmina.do n. proposiciio da Camnra. dos 
Depntados1 n. 16, de 1808, nutm•izando o 
GoV'erno a conceder um anno do licença., em 
prorognçiio du outra, ao Dr. Cantlido Barroso 
rlo Amnrn.l, é de pm•ecm· quo soja approvndo a 
dito proposição, visto to!' o mesmo Dr. Bar
roso rlo Amai•nl juntado no seu pedido 
attestaclos do rnctlicos quo provam u. necessi· 
dado do. prorognçiio do. licença, que ó solici
tado. sem vencimentos. 

Sala dns Commissõos do Senado, 11 de 
ngostn do JSDB.-AquiUno do Amarat.-J. L. 
Itc,r;o llfdto. 

A imprimir paru entrar nn. OJ•dcm dos tra
balhos. 

N. :l0-1808 

A' Commissü.o de Marinho. e Guerra foi 
presento o roqucrilnento do coronel grndun.do 
do Exercito Jesuino Deocleciano do Souza. 
Bru11o, em que reclnmn. doCongt•esso Nacional 
uma reparn~ilo i• violento reformo que sol~ 
freu l"nl virtude do decreto n. l9:J A, de 30 
de janeiro do 18\JO. . 

O reclamante nlloga: 
<JUO foi roformndo no data. referida no 

posto de t.•nonte·coronol, som quo ttvesse 
attingirlo a idade da lei ; 

que em tem110 J•eprosontou no Governo 
Provisorio, isto é, n H r lo março do mosmo 
anno, provando com sua lü de otrlcio que 
nessn ópoc1L tillha aponns 50 o.nnos de idade, 
pois nusocu om IB~<J o não cm 1833, como 
por eng11 no foi pulllicn.do no Almanalt Jllilitar 
do 1803 ; 

qne, além r! osso rlncumonto, juntou nt.tos· 
ttldos pn.3stulos polos7", 8'\ IQ!!o 17" b,ttn.lhüus 
do iufantnrin, nos qunes llervir1L, 1locumontos 
que corti:fca.m sun. Vl!l'dndeira idl1tlo ~ 

qrro, uiio obstante ter desta m11nolra mos· 
trudo com docurnenl.oH qno faz prova plena 
(qual a ló do otllcio) o rlisponso qualquer 
outro (dccJ•ol.o do 23 do novembro de 1758 
o aviso de 25 do ubrll do 1770, nilo dorro-
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~:ndos), tem '"" requerimento por desp:tolm 
c: prove o quo nllcgo. »; 

quo por nii.o tet• sido nttotdido cm suo. 
justa rocfo.mo.çiio nrlvioram-lho prejuízos, 
porque :;i w"io fosso rcformo.rlo soriu hnje 
col'onel, ~ú podendo ser nttingido peln 
compulsoriu aos 62 a.nnos de idndo e rofor. 
mndo no posto immodiu.to com n. respectivo 
•oldo, na lórrna das l'l• rogulatlorus tia 
mu.terin ; 

O Sr. l\lo••nc,. Da.-•·o .. (pela O>'• 
tletfl) lembi'a. ao Sr. P!'csirlentc que o Sr. 
Sonadm· Gonçnlves Chaves é membro da 
Cornmis~flo rlc Logisla~iw e Justiça, ComJnis· 
siio que tem mui lo traLal.ilo ~ despu.cllar, e 
portanto hn. todo. n. convcmencw. em ser no· 
meado um suLstituto par:t aquolle Senador. 

O S1•, p,.,.,.jd"nt" nomeia para 
substituir o Sr. Senador Gonçalves Cbaves, 
o Sr. Cocll•o e C~tm pos. que, finn.lmcntfJ, u.s razõca apresentadas. 

os serviços de pa.z e guerr:t prestrrdos á 
Patrla rliio·lhe motivos para esperar·, si não a -
l'epn.rnç:iO completa, ao menos q UO se lhe I CREDITO PAHA OHSPEZAS COM _A )flSSAO QUE FOR 
JlrOpol'ciona OS moiOB de poder. com dcr.cncil~ RNCA.RRlilGADA. DA. QUESTA.Q DE I.IMlTES 00!4' 
mantor.so e iJ. sua fn.rnilia, composta do mu- A GUY'ANA FitAN'cgzA.. 
lbor o 12 filhos. 

A Comrnisslio, ponderando o que alloga o 
requerente e ri. vistn. rlos documentos por• ello 
:rpr·esentados (fó rlo otllcio e certidão do com
mando do 2!• bat.olhilo de inlilntcria, e das 
disposl~ões do lei que regulam a mataria; 

Considerando que n. tJUe::;tiio rerero·so a um 
official que por espaço do quo.si :l8 anno' 
prestou lJons serviços á. Patria, ó 1le pnrcccrr 
que soja deCct•ida a rccloma~iio sujeita ao seu 
exame, nos tm·mos c1ue lho pareceu m:tis cnn
sentanco com o dh·eito o a cquidnr!e, offtj. 
recendo IL consi1lel•açüo tlo Senado o se. 
guinte 

i'ltoJECTO 

N. 8 DE !898 

O Congrcs'o Nocionnt resolve: 
Art. 1." i\. refot'Dlrt do coronel g-rarlnado <lo 

exercito J"suino Deocleciano do Souzn. Bruno 
aorli no posto de coronel 1:om n.s van tu~en~:~ 
que lhe competirem por lei, d:t rlatrt cm que 
tbi compulsOI'iamonte z•,:J'ormnrto. 

Art. 2." Rovogum.so ns disposiçüos em con
trario. 

Sul a das Commi.<>õa•. 11 do u{iosto rio !S98. 
-E. 1Vandenholh. .-Pires Fcrrilira. -llel(orl 
Vieira.-Rosrt Junio)·.- A- Conunlssíio de Fi· 
nnnças. 

ORDEM DO DIA 

LlCB:NÇA AO SR. SENADOil CIO:ol'Ç!ALVES OIIA ''ES 

Entrn om lliS•'Ussão unicn. o pnl'ocor n. 18, 
do !898, rla Commissiio rln Constituiçiio, Po· 
deres c Diplomncirt, opinando pol" concessão 
d<t licença pe<lida pelo Sr. Sonat!or Antonio 
Gonçnlvt)s 1Jh~tvos. 

Nlnguom pedintlo 11 palavra, onoert•a·HO a 
discussiio. 

Post~t n votos é approvtllla a conclusão do 
pnrecer. 

Sonn.tlo V, Jl 

Entra em 2" discm1siio, eom o parecer favo· 
rn.vel dn. Commissüo do Finnnt:as, n. propo· 
si~ão da Gamam do> Deputados, n. 12, de 
1898, autorizundo o Poder Executivo a. abrir 
oo Mini,terio das Relrtçücs Exteriores o cre· 
dito especial do 00:000$, ao cambio de 2'} ~·· 
para o fim de solver as dcspezas com a m1ssao 
que for oucart•cgatla do <lel'endcr o direito da 
Nação Brazileirfl. nu questão de limites com 
n. Guyano. Franceza. 

O l.iir, Lnuro l!lodr6- Sr. Pre
sidente, sinto-mo na necessidade de dizer 
ainda al~umas palavras no momento, em que 
de novo esta q ue;tão do limites, entro a Re· 
publica c a Guyana Franceza, vem ter ao 
Senado. 

Não ;e porler!L dizer, pela insistencia com 
que mo tenho pronunciaria cm relação a este 
assumpto, quo alguma cousa faço semelhante 
no rlelcncfa Cartflago, 

O q uo em verdade fa~o. é dizer sempre c 
sompre sobro o que considero modo unico do 
hom·at• e digniflcat• a p,.tria Brazi!eira. 

Em urna corro•pondoncln, puLlicada. no 
Jornal do Commorcio, li uma roterencla. á. 
troca do po!avras havida entre o Presidente 
da Ropulilica Francoza c o futuro Presidente 
da Republica Braziloirn, o Sr. Dr. Campos 
Sal!M. 

Nossa corrosporulencia, publicada no Jornal 
do Comnwrcio, nssombrou-me ler ns pn.lavriiA 
que vão sor rcproduúdas doante do Senado. 

Fnllavn o St•. Fel!x Faure, da ~uestiio que 
acabnv;c do ser debatida entro os dous pai· 
zes ; roforir~·so no trataria, como ncn.bn.va de 
ser rcallz:u!o, e dizia S. E:c .. que ~ qnostilo 
do Amap1\ 1 nrro valia a tinta que com ella 
tinltn líirlo t}aliltl. 

Orn,, Sr•. 'pro.iirlento, nii.o tliz n eorrcspon· 
dcncia de modo expresso, si o Sr. Dr. Cn.m
pos Sallo< silenciou diante deRSII <lec!arnçiio, c 
'i esto silencio foi a conHrmaçito do Juizo pro· 
t<<ritlo pelo Presidenta da Republica Fran· 
coza.. 

1Q 

' 
' 

,, 
! 

• I 
j 
·' 

'I 
• ' 
J 
I 
I 

1 
r 
r 

.. r 

·~ 

' I 
I 

·l 

' 1 
' 1 



I , .. ·.·· 
k 

i 

I 
I . 

Ir ·. 

74 4liNAES DO SENADO 

Eu, lluendo jnst!ca aos sentimentos de 
S. Ex., accrodito antes que a ;ua conscien. 
cia, no Cundo, devora tet• pl'otestado contra 
semelhanto motlo de vm• o de julgar. 

Permitta-mo o Soonrlo,dtr.ot• que supponbo
mo com a isenção sulllcionte o necessaria para 
!'aliar em relac•<o ao Sr. Dr. Campos Sailes, 
futuro Presidenta da R~publica. 

E tamanho ó em mim o amor ns institui, 
Qües vigentes, tão grande o interesso, quo mo 
ligo ao futuro desta torra, quo eu antevejo 
glorio;o, so entro nós o systema politico, que 
adoptamos e consagramos no Constituic<io de 
24 de fevereiro, fôr realidade fecunda, tama, 
nllo o o meu amor pelo progredimento <lesto. 
:patria, que tndos nós devemos e queremos 
-vêr engrtmdecida, que, eu tive j~ oceasiõo do 
dizer uma. 'VC'l., só me cabe fu.zet• votos Jm.ru. 
qué ó governo, que ha do vlr, scjn. um go .. 
-verno de paz, de !élicidado o de prosperidade 
para o pniz. 

0 SR. PIRitS FERREIRA - 0 Sr. Campos 
Snlles ba de est'orçar·se para isso; os "ous 
precedentes nos autorizam o csperat· isto. 

O SR. LAVRO Sonatl - Nesta Casa mesmo 
ou tive ensejo de declarar quo o Sr. Dr. 
CamposSalles, pelos principios,qua defendera, 
pelo pt•ogramtna, que desenvolvera, pelllll 
ldéll.B, que apresentou como litbaro em proxi
midades do pleito eleitoral, qucS.Ex.ost~ es
tt•elta c Intimamente ligado ao partido repu
blicano, tle que so tinham nJl'ustado, consti
tuindo a dissidencia, os illustros membros do 
grupo politico, que passou a apoiar incontli
clonnlmente e com dodicaç<i.o o actual Pre· 
sidente da Republica. 

O Sr. Dr. Campos Salles, por conseguinte 
é soldado desta mesmiL legião a que nós 
:pertencemos. Um conjuncto de ciraums
tancías do accasiiio fizeram: com quo o nome 
de S. Ex. parecesse mais digno e mais ca· 
)!IIZ aos que de nó; se tinham divorciado, e 
que tambem parocc que de S. Ex. se lu• viam 
divorciado, para servil• do senlta de combiLto, 
e para servil' de garantia de exito no pleito, 
que se ia travar. 

O Partido Republicano Federal, ninguem 
ba quo pos•a sustentnr quo se tenha desviado 
dos idoaes, que abracora, o do caminho, que 
tinha escolhido para dirigir·se, sempre em 
defesa e ao servtço da Jlopuhllca. 

Somos hoje o quo oramos hautem, tlofenso
l'C!I du, mesma. cu.us:t, quo nos ligou em to! los 
os te1npos; o o que sollws bojo so1•om os nma-
nl.Jil, incn.pu2cs au sllcrlflcttr o.~ interesses du. 
Republica aos interesses pequeninos d11 po-
li tlcagem. . . 

Jtsta.mos om uma s1tuaçiio cm que n. pro
visilo do futuro parece osoupu.r a todos os es
píritos. Ouço sustentar uma doutrina apro· 
goadlt nas paginas do um livro, alltlsdo 

maior valor, a theor!a do que, no regímen 
repu bllcnno, não é dado ncei tar a existenoia 
de partidos solldos, dofinitlvamente organi
>.ados, com oxlstencio. pormanonte o dura
doura. 

Paroco, que,th•ando·so consequcncins e:rag
g"rndas das bases assim estabolec!tlnR no livro 
notuvel do Alcortn, a verdade unica om JlO· 
lítica, existiria nas palavras <lo gl'ando pu
blicista Benjamin Constant, quando susten
tava que a variedade é a. vida, e quo a lm
mobih<lo.de ti a morte. 

Parece quo, acoitando toes principias como 
sós verdadeir-os em politica, i riamos c'no~ar 
n este resultado: que os partidos politicas 
•levin.rn :;m· uma como especie de bancos 
vazosos. de continuo feitos o desfeitos no 
fundo tle um oceano, sempre agitado; que 
os partidos políticos seriam umas como <lu
nas movediçtt.a em nm extenso mn.r de areia; 
o nunca aquillo que Dll realidade nós que
riamos que ollcs fossem, p a forca do suas 
idéns o pela convicçiio com que defendessem 
os seus princípios, solidas rochedos de ~;ranito 
resistindo ti acção <los tempos, resistmtlo a 
essa força demolidora dqs annos, que, em
bora passem, deixam firmo a conscíencin, o 
princípio e a doutrina, quo não podem 
mu<lar. 

Sei de uma ópoca da historia franceza em 
que se chegou a conceber o plano de um dic
cionario ct.. girouettes, tal era a facilidade 
com que se mudavam as crenças c as opi· 
niõea. 

Não sei si a Republica Brazileira ostti 
ameaçada de um regímen semelhante. si 
realmente, no mar revolto das nossas luctas, 
nada haverá quo soja esta-vcl, firme, resis
tindo a essa onda devastadora dos intoresscs 
de oec;taião, que tUtlo avassnllal 

Pela mính<L parte declaro que prefiro errat• 
com os que sustentam esta tld~lidado aos 
pt•incípios, llrmes nas suas convicçiies. Pela 
minha parte eu dorendo e sustento que, nos 
rcgimens republicanos, os partidos podem 
subsistir; ou então .alies são iusubsi•tentes no 
rogimen republicano. mas igualmcnto o süo 
nos reglmons monnrallicos. 

Ainda bem que nós podemos apontar grande 
numero do [lOI!Licos aatuaes que se mostram 
fiais u este modo de ver o comprehender 
a situaç[o politica, que atravessamos. 

Eudiz.io. IIU. pouco quo,no mamonto n.ctuul, 
tão bt<ralhadas ostíio us cousa~. que varece · 
oscapar iL }Jrevisilo 1los espiritos mais bom 
app•rollHt•los, quando procuram ler o futuro 
poli!leo quo nos aguarda, os vindouros 
eventos. 

Bom sei quo no campo dos pltenomenos so
olnes a jll'cvlsiio ó de sua natureza diffioll, e 
escapa 11 generalidade dos observadores, que 
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l•zem profissão do ratear esto campo do inda· entre a Franç" e o Brazil comprohendo uma 
gacões, o terreno ela politica. superftcio avaliada approximadamonto cm 15 

Parece-mo que no momonto actual, esta depat•tamentos J]·ancezos o não tonclo mais 
situação entre nós so u.p-grnvn., o niio sei de 3.000 habitantes civilizados, portanto um 
me•mo si a nós, navegadores deste tenebroso habitanto pam 30 kilomotros quadrados.~ 
pclago da politica braziloira. restar!• ao Eis :tqui quanto ao valor real do teiTito· 

·monos o recurso elo que se pódom valor os rio litigioso. 
mareantes perdidos sob cóo tl'ovoso, mettidos Não ú pois, uma questão que níio valha a. 
no •eio de uma atmosphora ca\iginosa. Ouço tinta que se gastou, como pareceu insinuar o 
ensinar quo om tnl caso, quando lhes ó de Presidente d:L Republica Frnncoza. 
todo impossivel detet•minar posiçfío, com o E que o tet•ritorio litigioso não fosse esta 
auxilio das coordenadas astronomicns, l'estn.- zona. tlo valor, que, quantos o conhecem, sus
lhes a esperança rias coordenadas oco<Lnogra· tontnm o asseguram que elle ó! ••• 
phicas, chamadas bnthimetricas e litho\ogccas. E que se tratnaae realmente rlo um trecho 
A nós nada de semelhante pareeo caber-nos. insigniflc:mtc do nosso sólo; eu porguntnrin. 

Na politica brnziloira nem o, te recurso po· -si em matoria dest.~ ordem, si em mataria 
daremos ter para dizet• com approximaçiio de direito essencial, é licito nos governos 
remota qual ser~ o rumo, quo. as nossas fullai' linguagem ta\1 Si ó permittielo a uma. 
cousas terão amanhã. E quanto a mim con· noçiio em mostrar-se indillilrente a quo seja 
tento-me com o recurso de fazei' votos para alienaelo um pedaço, mesmo sem valor, do 
que cheguemos a resultados bonoftcos para a sólo nacional ! 
Republica; e que um homem digno e cnpnz Póde um chefe de Estado dizer que essa 
de comprehende1• seus deveres e 1le executn.r questão ó do pequena monta, e que deve ser• 
a constituiçiio da Republica, feche de vez este 'indillilrcnte aos poderes publicas a proprie· 
periodo do luctas intestinas, que desgraça- dado de um trecho de .terra de dimensões 
damente vieram marcat• uma das paginas insignificantes 1 
mais tristes da historia danosa> patria.. A essas pala>Tas do Presidente da Re· 

Estranhei a phrnse que lo i Pt'O!erida ~pro- publica l'rancoza, que niio sei, repito, se 
posito da questão de limites éntro a França foram ncceitas pelo Sr. Dr. Campos Salles, 
e o Brazll. futuro Presidente do Brazil, opporei a pro-

O Senndo sobo que não ó tal uma questão tcstação vehemente e energica do eminente 
sem valor; sabe que nós poderlumos dizer ao jurista allemão R. von lhering, quando fal· 
Presidente daRequblica ~'ranceza que olhasse 'lava nesse zelo inoxcedivel, nesse dever prf· 
paro. os melhores testemunhos •le gAOgraphos mordia.l com que as naQOes devem sustentar 
e historiadores de melltOl' valor, mesmo em o seu direito "de propriedade, collocnndo em 
França. E S. Ex. veria que nas puginus por primeira linha a obugnção de zelar" nesga 
e\les escriptas estú. mencionado o valor real msi~nificante do torl'ltorio pu. trio, de de· 
desta zona em litígio. tendel·a, com o mesmo amor, com o mesmo 

o mais notava! dos nctunes geographos cu· enthuslasmo, com a mesma dedicação, com o 
ropeus, e quo é exnotamento um geographo mesmo hcmismo, com que defenderiam a 
trancez, o·Sl'. E. ltéclus, roferiu,no seu monu zon1t mais í~rtil, mais extensa. c mn.is rica 
montai tratado de geogro.phia, 0 que na rea· do seu torritorio todo. 
lidado é a zona que tii.o facilmente entende· Peço pormissão ao Senado para deixar aqui 
mos, que podinmos deixar ao abandono, tran· consignadas, como um protesto contra este 
~Cormemdo et questiio da arbitragem em uma en•ndo modo de ver, ns palavras que sobre 
questiiode mediação e conchavo. esta questão de direito de propriedade em 

relação aos povos e nações escreveu o no-
Disse o Sr. Elisóe !léc\us: tavel nuctor da LuCia pelo direito (LJ) : 
•Omcialmcnte o ten·ltorio em litigio entre • Deixemos, por um instante, de Indo a 

a França o o Brazil comprehenderla um os· questão entre dons particulares, e cm lognr 
poço pelo menos de 200.000 kllometros qun· dolles figuremos o caso do dous povos. Um. 
draelos: é uma longiL tllch:. estendendo·se do com manifesta injustiça tomou ao outro uma 
Atlantico ·no rio Branco, limito.du. no nOI·tc legun. quu.drudn. de tor•:t•ono inculto o som VIL~ 
pelo Oyapocl<, as montnnhas Tumuc·Humac Ior. Por isso ira este ultimo atei uma c\ecla~ 
o suas prolougnçõcs occidentaca, o . ..; cursos do raçüo de guerrii. i Exo.minomos a. q uost:.1o no 
Araguary o a linbn equatorial. Todavia o ponto de vista em que é co\locadn pela theo· 
llobnt.o mio tem lmportnncin. re11l sinão parn. ria da mania dos processos, qun.mto llccorro 
o contostarto ua cu;tct nntt•o o OyiLpock e o o caso do u.Jdciio, que, · ujudndo da sua 
Araguary. A cesto, toe\ o o valle do t•io Branco chnrrúa, tomou ao vislnho alguns pés de 
tornon-so lncontcstavelmcnto brozllelro pela torra. Dir·Be·ha: que vale uma legun ele ter
linguct, costumes, rolnçilo.• politicas o com· reno desoccupado, para dat• logat• a uma 
merclaes. o torritor\o roalmonto contestado guorra, que cet•tamente ha de custar milha· 
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.res de "Vidas, quo iriL 8omom· n misorio. c o 
luto, 1lesdo o.s pnlncios a.tó ús cltonpnn:ts, que 
terá. rle devo1·ar milhüos e bilhõo• do t.hesou· 
ro publico, e POJ'VI'JÜUI'n. ome-açar n pro}wln. 
oxistencia do Est1ulo '/Que loucura é essa que 
taes snerificios nconselha. por cousa de no
nad!L 'I 

« Assim diria quem no povo npplicasso n 
mesma medida, com u qual calculam o 
l.!ever do conscümcia 1lo camponoz. Mas nin
guem do certo lm para dor a um povo o mes· 
mo conselho r!ado no pobre aldeão. Todo o 
mundo sobe quo um povo, que emmudecesse 
deanto de uma tão fl!lgranto violnção do seu 
1lireito, teria. sclJado a Sua proprin C!)Julemnn
ção ú morte com essa condu<·!~. O povo, que 
deixar-se impuncmcntol eslmllla.r do urna. lc
sna f1Uadrada, VOI'á que bem cedo bn.veril 
quem muitas outras irú at•rancn.r-lho, o mais 
out1·as, até que nada mllis lhe reato de pru
prio, e que tonhn. ccssndo de axh;tir como 
Estado. E um tal povo digno r\ do uma tal 
fiorte .» 

Estns palavras siio a definição do quo no 
realidade deve ser o sentimento do hrio e do 
pundonor nacional. I<~ ó om nomjj fln. minha 

· terra, ó cm nome do E;tarlo do Pari• e 1los 
povos. que enchem o tcrritorio litigioso, que 
fuUo aqui. 

Nunca mo cansarei de repetir nesta Casn. 
que a zona, que se -vne abrir ao gover·no c ú 
geroncia 1le autoridades francezus, é toda eJia 
occup:tda por bJ•azllciros. 

Ide aos arcbivoi daoomarca do Mncnpá, e 
là eocontral'eis os testemunhos ii•rocusrLveis 
rlo meu asserto. 

Encontrareis lá. os autos, por onde Stl pro
vará. que os autorid:ulesjudiciarias tom intcr· 
vindo p;ra resolver questões ubert"" pm·ante 
11 j"sliça entro ha!Jit11ntcs do zonn,q1lrl agora 
se tornou neutrol.Jde nos arcbivos ria munici· 
pnlinado de Mncnpá,e lá encontraJ'eis ni'ioum, 
mas muitos registro:) de JJOsse~ de terras, tWr 
onde ve1•eis que a lei lJrasileira >empre im
perou nnq ueli<IS pariLgeus; ido ao proprjo ter
ritorio, que agora ~e vn.o entregar iL urcão de 
autoridades !'rancezas. e lá oncontrureis es
colas regidos r1ot• professores .brasileiros; 011· 
eontmrols autcr~<lode>i brasileiras comtitu
jdas para a regencia. o govcrnnç1io dos inte
r~>sc.s dos noSIIos coJOp~t,~i~üis, E ó est<l ter· 
rttorJO. ~ esta zonn, ó esta popnlnçiio, que 
agora vuo ser entr·D;.:ues ti nc·.ciio do govoruo 
fraucez I 

Tomei a pnlavm no momento cm que vue 
ser v-otado osto cret.lito. ]Wrquo rcc\lmeut(l no 
meu ospirito lln. um;ts duvidafl, r;oht•IJ n.~ 
quae~ de.~ejnva f;OJ' e~clnrer.illo peht Comrnis· 
B~O ao Fiun.ncn~, Qllt:l o upprovou, on pcl;L 
Comrnlssilo de,LJiplomacht·, 

Uoliu·i·me •i Commla,fio rio Diplomncin, por· 
quo na rcal!dllde penso quo o pedido de in· 

tormnr:ües. flUO vou formulai\ ~ó por esta. com" 
ml:;-siío pt'lrJe :;eJ• entis!Oito. 

Ainrln hnjo ú Jornal do Commcrâo na. suo. 
Gfl:ctillut 'r;ob o titulo- Convcnçtio J'rn.nco
hrazilciw.- inscro trechos da Mcnsngcm do 
Ministro do Exterior, tliJ•igida no pal'ln.monto 
f1·anccz. solicit:tndo creilJto, !.t:molhn.nto no 
quo estit ~endo votado poJo Congresso Brazi· 
loiro, pura "execução tio l:·atndo de 10 de 
abl'il. · 

Minha duvirllL ó sobro o destino do credito, 
que vamos votar• : porque Jm umn cousr~ que 
ntó nqui tnm ficado em silencio. . 

Nüo vi no rclatorio do Sr. illmlstro do 
Extm·ior J'eforonciu. ao prütocollo, qun foi a..i· 
si~nado entro os dous governos, pm• S. Ex. 
"111 nomo do tlrar.il. A pelo St•. Pichon. em 
nonll• da Franca, protocollo que diopoz sobi'O 
a commisEão mixt.JL, que vao ter funcçiio no 
territorio contestado ,çi et in quantum, ag1uJ.r• 
dando a decisão do urbitro_ como foi previsto 
e determinado pelo decreto de lO de abril. 

O Sr. Houol.aux, p~~ró:n, ~tilou no assum· 
pto na mensng"m rliridd11 ao pnrlam"n~o 
francoz, solioitan,lo o ero111to para n oxecuçao 
do tl'ntado. 

,\ distincçi'io "stá claramonte est,.!Jokcida: 
S. Ex. se r·etbre nos dous gennros de ser· 
viços, refcre .. :;c 8. cxecuçi'Lo do tratado de 
arbilramcnto, i• Commissiio que tem do de· 
ftmder os intorcs~cs dn. Frnncn. porante a 
Suissa ; c rcrure·sn scpnradamente, o JM·nat 
menciOna-o, á verb:t nccessario. .para a parte 
complementar dest11 tratado, paril. n. conunia· 
!~!fio mi:xta, isto é, pnt•a IL commissão dn go
verno do territorio contestado durante o 
pleito arbitral. 

E. reparo o Senndo ,que muitoariMnte est& 
a F'ra.nr:1t na orgnniznQi1o do seu serviço de 
gcreneia e de governação do tor1•itorio con
testado. 

Lerei trecho multo curto on1le o ponsn· 
monto es!it porleitamente assentado, 

O Sr. HanottLux. que ainrln ora ministro 
nn occo.Piiio, fnllnvn em cornmlssão de go
veruo do Amnpit., no. commiRsüo. mlxtn, e 
tmtnva da sua composicilo, do seu pessoal, 
da força que iria constituJJ-a. Dizia o do~ 
cumento firmado pelo Sr. Hanot.aux: 

< Esta commissiio 6 fm•mMln de duas de· 
legncões, fl•nncezn o brazHeirn., cndo. uma. 
rios quncs deve compor-se do um commlssnrio 
com plllonto de commnndnnto ou de major, 
110 um comroissllrlo supplcntc com a Jllllonte 
rl(• eapl1iio ou do tnneute; ~~ de um ou dous 
adjuntos com uma cscoltn do 50 hOmens o 
um nnvio do guct•rn.:. 

EiR aqui como n Frnnça cst1i dando ox· 
ocur;iío no t,•ata•lo de !O de o bril ou i• parte, 
ont1·u Jll',a, nindn. mal conlJcoicJa o coln!lle· 
meutar deste tratado, ao pl'Otocollo, que 
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crcou estn. comrntRS:lO mixta do governo do 
torritorio contcstnr\o. 

Eu deseJava. quo, por intm·rne,1io On. Com· 
missão (fe Dij)lomocia, o Sen:u1o ühtiv~:ose do 
Ministcrio competente a. :-;cgulnto inform:ll;ilo: 
-Si estn. verba que~ solicitatia ao Cougrcsso 
so destina cxclusivi1mcnte ó ('(lmrníssão, que 
vo.i defender os intcreFSe!:l tio Ht·nsil perante a 
Suissn., ou si, o que nóH ntó aq11i ignoramos, 
existe na realidade instituitJl~, de nccón.lu 
com um protocollo CSIJeéiol, urna. Commissfío 
lle governo do co1titJstarlo, t

1
h· qun.l fuln. o 

Sr. H[lnota.ux. E, a ser a~sim. si esta com· 
tnÍ$:3ãO vai ser mrwtit!a {t. cu~tn. deste credito. 

O Senado, penso eu que :-em cxcet1t:r ns 
suas nttribuif;ões,JlOder·in. miJCJtar do !-.linis· 
teria do Exterior, e é o JlCdillü que fa.\~O, po~ 
tle1•ia. solicitar estas inlbrmnl;ties, parn. que 
nos fosse l'Cmettida a. cúpiu deste protocullo, 
do 17 de abril si me não cnp.o..JJO, o to.mbmn n. 
cópia d;ts instrucções, que fvrn.tn ou l{UO vii.o 
ser dudns n esta commis:-;i'io. f.:i na realir1ade 
clla existe. E eu não sei si lu~ Senat1ores ma.is 
esclo.reci1los do f!tw cu nesta. questão, que 
so.it.Jam si renlmonte umo. cornmbsü.o com 
tnes intuitos csti't nom(~aila ou vai ser no· 
monda polo Governo brnsileil'·•· 

Não ó mais o caso, bem fiei, do ncci'C8ccntar 
palavras sobro u. que•tüo om si. Ainda ha 
poucos dias, o Sr. general Coutn de !\-!n.gulhüe:;, 
homem noto.velpclu.s sua~ hlZCs o tio muito 
valo!' pelo seu saber, g1•andc conhecedor das 
cousas da nos~m historia, a.}Jpareceu na im· 
prensa com um excellcnto est,u•lo rt"lativo a. 
esta que5tiio; o S; Ex. souUe coltocnJ-a, no 
meu ver, no terreno em que o brio llllciomLI, 
em que a dignitta.de elo. n~publicn. exigiam 
quo realmente el111 tom~e collo;·adn.. 

O sr. genet•al Couto de :'\l~"R"a.lhíi.e:l termi· 
na.va. oLservaçüet~ ilo mo.ior valor, tli'lentto: 

« Os tmtttrlos declaram quo sua foz (do rio 
Oyapock) é entre qmLtt·o o cinco gráos de 
ltttitude scptontrional ; si nos collocttrem, 
pois, nn. for. do Arn~ual'y, a pouco mais do 
um gr;i.o, rou~nndo~nos n. l'icn. t·l'gifio que nos 
portenct~, ::iô hn. um recm·so. E' o. :.('UCl'ru. t:om 
u. Fru.nçn .. Nii.o temos outt•o l'UIIJedio, e o hrn· 
zileiro, que tem clel'l'amndo seu sangue em 
iut!Ls intestinas, nfio ret.mo.J'IÍ. em uma que 
tflriL ·por fim ovitn.r umo. conquisto. bumi~ 
lhanto. • 

Siio !Ora 1lo tempo c::~ las pnla.vras, ngm:a 
que o trntudo est;~ · toito, appro .. :n.do o nsSI· 
gnt.Ldo ; em tOllo o cam, estas pallwras ai nela 
valem como uma. protestação, quo vem do 
hillL Jbnte: osln.s pn.hLVJ•ns ainda vccm rc
!'Ol'Ç!LI' as tlo tantos outro:; f!lW, conhuccd• l't'H 
tlo as::.um\>to, srd.1cm 110 cm•to, JlOSitivo.meutü, 
convoucic os, quo ú um m•ro iinJIOt•do:Lvol 
niJt•h•, como nó:~ ai.Jrimos JlOr d:;to tt'l1tado, 
abrir a porta. iL ccssíln llo nosso territorlo. 

Niio tonlio, St•. PI·csl•lenlo. outro romoclio 
tn 1 é IL JII'Ofuntln. e i nabo. la vcl convicção eni 
que estou clo direito, que nos nssisto nesta. 
(]li('Stfin,tal ó n. certeza que tenho de quo não 
hn. t~bsoln1nmcnto docutnonto alr~um em 
nosws nrchivo1, que pOFS!L servir rle~b::~se as 
rrcln rnuçi~e.~ do governo frnncez, oppondo-so à 
venlndo, ri. c~arezn dos trntallos que aqui in· 
vacA-mos ; nuo tenho outro remedia, declaro 
ao Scna1!a. sinfio d1zer, protestando uma. vez 
mais contra esse erro. que votarei contra a 
concc!'!srio. de~ to. cre~ito, pois não vejo outra 
fórma. mn.1s sJ;,:nJflca.tJvn, mais olofJuc·nte do 
cxprcs5ur o nwu protesto do que esta: ncgnr 
no Governo da. ReJIULlica, cnm o meu voto 
siogulur t~mhc:rn.,a faculdade dc executar uni 
trn.Lado. 11ue considero vexa.torio pata o. Rc .. 
publica. 

E, Sr. Presidente, eu poderia dizer á. 
Fran~·n, ii. grande Frnnçn., senerosn., com n.!!l 
sw1~ t~man.lln.<.: trn.tlicçõcs de glo~ian., ou po
clcrcn dizer a França 'il!" a. poliUca por alia 
sogmda. n.~ora cm rt!)n.çuo no Bra8Il, foi a po
litica do torto arrancn.nflo ao fr:1co uma con
ccssiio, q1w nunca. o.bsolutamento teria sido 
rei ta. si m'1s tivcssemos consl!icmcia de que a 
!Orça. material era em nós tamanha.~ quanto 
a J'orçn. moral, quanto a forc;u. do direito. 

Eu poderia. lembrar iL Fra.n1;a uma. pagina. 
do sem histori:c, o poderia dizer que tambem 
nação poderoso. houve, quo suumetteu·n. o 
humilhou-a umn vez, obriganrlrNL a ceder a 
este mesmo dir('tito de fo!'Çil, cm circnmstan
cins que l'llu. niio tinha roruedio sinão raspei· 
tm·, om circJJmstnneins llc :ma vida, que lho 
impuzornm tnmbem uma humilbnçilo. 

Era no tempo. em que os E•tndos Unidos 
olmclecin.mn.oGtwcx•no do glorioso vencedor dos 
~ Creelt~ o cius Scminolos ; » Clll no tempo o1n 
que ~ovcruavo. os Estudos Unidos Jackson. 

A Fra.nça, que devia nos nrma.dot•es ameri· 
canos o pagn.tnentu tlo iutlemnizn.c;ões em con
soquonciit<los dec••ctos napolconicos de Berlim 
e do :\lilão; a f!'r:mr,·a que, :;;ob o governo de 
Luiz XVIII, tinha resistido nos pedidos dessa 
indemniza.ç:ín, n.llegn.ndo que não tinha ohri .. 
gaçfi.u de pa~a1· fJ:J cm,tpromi!'sos do usurpador· 
n. França, fmtu. 11 rovotuçúo do 1830; entenrtcÚ 
que dcd!L ab1•ir caminho à satisfação de tnes 
cmnpromis~o.s,o em logt~r do lO ou I:! milhões 
, !o f'l•ancos, o governo t'rnnccr. se obrigou ao 
pa~amonto do ~5 milhões. 

Jlm i83~, a Camnra dos Deputados tomou 
conhecimento <lesto ~odiclo do CI'Ct!ito, ro
cu<nndo·o na se;síio fie t833. ar.czat• da dercsa 
o cstorços doduquo deBI'O;rlio,·então ).lmistro 
elo Exterior. 

A dcliboraçuo·da Assombien lranceza che
gou no c,mhocimeuto do pro,:;idlmtc tios Esta.· 
dos rniclo~~, t)llo, acto cuntinuo, publicou 
uma meus· ~~~m onergicn. e nutinz, quo t'oi ntl· 
x•ndn. á r ,;;ó do :,:ovorno l'rllncez, quo ro• 
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cusat•n o png;amonto do primeiro snr1ue do 
.Jackson. 

Nossa mensagem, o presidente dos Esta<los 
Unidos ox!gia que na sessão proxima fosse 
votndn n lo! do credito necessario pnrn o pn
gnmento da indemni,açíio, sob pena do pn
gnr-se ello proprio, apodornndo-so dos ,navios 
frnncezos cm transito nos portos nmer1cnnos. 
E, digamos a verdade, deanto cle.ita n.mortço. 
do presidente poderoso dos Estados U n!dos, o 
credito !'oi votndo. Digam o que di~:::erem, o 
corto ó que a lei passou. 

A sltunção era, portanto, umn situaçiio 
semelhante n que os acontecimentos agora 
croaram para nós. 

Nós. no momento actual, Jomos victimns 
da nossa frnquoi'::L. 

"~··· Agora que roidos pela. cOmmociio intestina, 
que nos abala. andamos sob um regímen inci

. piente, o aillll& revotuciono.rio, como tantas 
-vezes se tem dito, sob um governo cn.rreg-ado 
de contas a o,iusta.r com potencias estrangei-
1'11!1, pareceu á Frnnç•• que era occasião asada 
paro que a Ropnblica Brasileira cedesse 
aquillo que, durante uma luta secular o 
beroica, niio tinha absolutamente quer•ido 
coder. 

Sr. Presidente, ou quot•o tm•minnr M mi· 
nhns observnçüos assentando bem um ponto 
denoto do Senudo. 

E' sempre doloroso aos repu blionnos sin
ceros o vordndlliros. aos que toem convicções 
inabalaveis e profuudas, ó sompro doloroso o 
confronto enli·e u pratica do regímen repu
blicano e a do decahido regimen impot•ial, 
quando desse confronto pódo parecer que ro
aultn uma consequencia desairosa para oro
gimen politico actual, que ha do fazer n fo!i· 
cidade da nossa Patt•ia. 

Direi que esse não ti o cwo em relação a 
est" questão do limites, que nos occup:.. 

Pm•ventura, pela segunda vez eu tenho do 
lembrar ao Senado que o erro do onde este 
tratado dim~tna, como conscquencin tatnl e 
necessario., cato erro ostá nas paginas da. 
historia do segundo reinado; esse erro vem 
da desnstrnda missão diplo;nation do 18G5, 
quo importou dar poi' válida u duvida levnn· 
tnda sol>re o nosso direito liquido pela pro

. posta do Guizot. 
Lerei ao Senado umn. pagina de historia 

escrlpta em 1858 por quom era grnndo 
conhecedor dos nogocios da nossa Pntrla. 
Assim dizia o DI'. Mollo Mornos, commen
tando os succossos do seu tom po : 

"' Os erros ca)litaes, commottldos pelo ao. 
verno do Bl'llztl, levaram esta questão de 
llm!tes nos termos cscoht•osos cm que a dei· 
xiLra a nogoelncilo presento. O prlmoiro des
ses erros JOi annuir iL CILYilosa pi•oposif.~ii.o do 
Sr. Gulzot par11 que se não Jlzos>e caso do 
que já estava decidido o assentado, e que so 

procedesse ú novn discussão, {rat1Ca o leal, 
sobro n intolligencia do tratado do Utrecht ... 
O Governo do Brasil poz em <luvld" os seus 
rliroit.os, <lC!ldo o momento cm que accoitou a 
proposição, quo lho roi foi ta por porte da 
Fmnça, para entrat• em nova discussão 
franca c leal sobre esses mesmos direitos. 

O llovorno do Brasil commotteu um crime, 
trnbiu o paiz, quando convencionou com 11 
l'rnnça que ficasse sem ell'elto o tratado do 
28 do agosto do 1817, que tão clara, positiva 
e so!cmnomonto havia dissolvido todas "' 
questüos do limites, o fixado a linha, que 
deverá separar umn. da. outra guynna, com 
reconhecimento manifesto dos dlreitcs, que 
Portugal, por mnls do um scculo, sustentou 
com honra. o dignitlrule. O Governo do Bmsil 
commotteu umn. trnição uo prt.iz, quando, 
cedendo dous gritos do tcrritorio, man!lou 
propor li França que n linha do limites pns
SIISSc poJo Calçoono, cm detrimento dos di· 
reitos rlo Hrnsil, tilo so!omnemente reconho· 
cidos pela mesma Franca. 

Em presença do quo se tem leito desde 
1841, niio sobemosntrl onde podem ehcgM' 118 
perdas de torritorlo que o Bt•nzil tenha do 
solfror pelo norte <lo lmperio. 

Granrle responsabilidn<le pesa sobre os mi· 
nistrcs brnzileiros. que acceitarnm as cavi
tosns proposições do sr. Gui,ot; sobre os mi· 
nistros que Jlropuzeram om Pn.riz a negocia
ção, do.!;:vio.ndo·a de Lisboa, e sob1•a 03 minls· 
tros que autorizaram a dissimula<la pro· 
posta, quo tez o >nosso plenipotenoiario, rle 
passar" linha do limites sob a sua responsa· 
\Jitidade, polo rio Cassiporrl. 

<Igual responsabilidade pesa sobro os mem· 
bros da secçilo de diplomacia do Conselho do 
Estarlo, que engendraram o parecer em vir
tudo rlo qual foram expe<lidas pelo Ministe
rio dos Negocias Estrangeiros as respectivos 
instrucções ao plenipotonoiario brnzlleiro, as 
quacs foram lavradas em termo' tão caviio
sos, que, qualquer que Josso o resultado da 
negociação, o nogocmdor se sahiria apparen· 
temente bem .•. 

Todos estes rtios <le loza·nru;t1o teriio nindn. 
do comparecer perante o tribunal da opiniiio 
puulica, para nhi serem julgados conyeuien· 
temente.» 

Essas palavras, Sr. Presidente, bastam 
para <l~monstrnr, como eu di,la, que si. ~ 
l~epnbhca errou, os seus erros imporrloavels 
sao ." consoq uenela dos erros maioros do rm
porJO. 

E nos qno porventura li conta oxciusiv~ do 
novo roglmen <Jnlzorom lançar esse desas
trado tmtudo, eu pedirei que lancem os olhos 
pam o passado, quando era governo o sr. 
D. Pedro 11. 
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Foi nesse tempo quo teve inicio osystema 
das transacções, qun de queda. cm queda., nos 
levaram a este triste e vergonhoso trataclo. 

franco e resoluto reconhecimento do nosso 
cllrelto no tcrrono, que se diz contestado. 

O SR, BAJ:ATA chi um nparto, 
0 SR. SENADOR BARATA >l OUTJlOS-Muito 

bem. 

Ol!lr. PireM Ferrelrn (")-Sr. 
Prescdmrte, com muit:t calmo o com !Jast.nnto 
branc!ura acabou elo se fazer ouvir o meu u. 
I ust~ado companlwiro e col!oga, Senac!or pelo 
Pn.rni c no muito quo prorm•in, cha.mnndo n. 
attenção elos nossos compatriotas sobre os no· 
gocios attinentes ao seu Estnclo, disse S. Ex. 
que, em uma viR i ta do illustrrulo Sr, Dr. 
Cnmpos Sal!es ao Presidente da Republica 
Fra.~cezn, ouvira o Presi1lente olcito da Rc· 
publica Braziloira,do President" ela rtopublica 
Franceza, que a questão do limites com o 
Br~zil era tiio pequena que não volia a pena 
a tmta que com olla se tinha gasto. 

Parece que tombem no espirita do mou iJ. 
lustrado col!ega, não pnira a menor• duvida 
sobre o procedimento correcto do Dr. Campos 
Sallcs quanto ao moela de encarar os questões 
nacJO~aes, porque S.Ex. mesmo disse que vin 
no elmto ela Republica Brazileira um cidadão 
nobre por mais do um motivo. 

Mas, S. Ex. continuou o seu luminoso dis· 
curso lenclo trechos do va1•ios livros e termi· 
nou pelo que clizin que essa era uma traição 
quo vinha dos :::ovornos antigos, 

Felizmente S. Ex. deixou convencido o 
Senado do que o silencio do Sr. Campos 
Sn.lleR, era uma. prova do correcç-ão com que 
S. Ex. pJ•ocedeu nessa visita; porque. si o 
Presic!ento elo. Republica Francozn. tivesse 
duvida sobro o direito do Brazil ao te1•reno 
contestado no No1•te do Para, niio mnpre· 
gaJ'J~ a phraso que empregou, cliriginclo·a no 
Prcs1dente eleito d• Republica Bro1.i!eira. 

As palaVI'nS· do Presidente dr. Republica 
Franceza, longe do me perturbarem, de me 
exacerbarem, ao contrario, mo trazem a cn.l· 
ma, porque com certeza, o Presidente do 
uma Republica tão illustrada como a França, 
niio.viria dizer ao eleito da Republica Br:t
>.J!eJra que os terrenos niio pertenciam ao 
Brazii. 

O nobre Senador não v~ja multo longo ua 
phrnse do Sr. Presidente da Republica Frnn· 
coza em reln<,•iio aos negocias do Brazil ; ao 
contrario, cs~n. phraso devo acalmnt• os l'O· 
"Prcscntn.ntcs do Pu.rú., assim como o. todos os 
b~azilelros, porque estou certo de quo o Pnr~i 
nao ficará só na questão do limites com a 
Repubilcci Franceza. 

Pens:tndo nssim, posso garantir que o si· 
lenolo do Sr. Dr. Campos Sal!os foi o mai~ 

(') IMu t1\l~~tso nüo foi ruvisto Jhllo OI'D.IIOf, 

0 ~lt, PIRES FERREIRA -Quawlo <ligo-que 
so dez contestaclo-mostro-me de accordo com 
o _IIiustro Senador pelo Pará. em relnciio a 
n."o.se ceder um só p;cimo do territorio brn· 
1.1lecro a quem quer que seja. 

Jlctiro-me da tribuna satisfeito porque 
estou convencido do que o illustre Sonado1• 
l!olo Po.rt~ nü.o liLrti. injustiçiL ao Sr. Dr. Ca~1pos 
sanes, clcante ele uma corrcspondoncia filha 
talvez !lo cercbro do um 1·cportet mu.l 'oricm: 
tado ou pouco conveniente. 

O Sr·. Severino Vieh•a rliz que 
a despmto do dcscurso do seu illnstre amioo 
G' uohro Senador pelo Plauby, sente-se obri: 
gado, na qualidade de relator do parecer 
que foi omittido sobre o projecto em debate, 
n u~ar da .Palavra para tomrn• om considC· 
rn~o o d.cscm·so do honrado Senado!• paio 
Para, e JUlga-se tanto menos dispensado 
desse dever, quanto a or~çiio do sou !Ilustre 
amcgo So~ador pelo PJ~uhy versou apenas 
sobro um mc1dentc dn. d1scussüo. Como seu 
illustJ•e amigo que o precedeu da tribuna, o 
or:Ldor pens~t que os palavra• attribuidas ao 
Presidente da Rep)lblic<: Fmncezn., si ó au· 
thenticn. a rcforon('lit, nao deviam impres
sionat· o_honra~lo Sonndor pelo Pará. Essa 
allirmaçao tcrca um ponto de vista pro
funrllmwnto verdadeiro para. nquelles que, 
como oro.dol' o o sou nobi'o colle"a Senador 
Jl6lo Pu.rli., convencidos do nosso o i~concusso 
dir~ito sobre o terri~ori? ató oOyapoc,podem 
logttimnmcnte o.ttrtbmr o. pretençüo ft•an
cozu., a simples_ inspiração do um capricho, 
ou a suggestuo do zoio demasiado de sou 
poder e prepondemncin. Encarnd:L n. questiio 
por este prisma o silencio elo presidente 
eleito da Republica fôra significativamente 
eloquente, póde-so mesmo dizer que vale 
ouro. • 

O orador se confessa um dos mais bumil· 
dos, c todavia elos mais sincm•os admiraclo· 
res do !ilustro Somulor pelo Purá. Sente niio 
possuir uma Je de olllcio tiio brilhante, como 
a de sou I ilustre coiiega, de soldado denodado 
da propaganda republicana ; mas está no 
firme proposito de, tanto quanto podem pro
duzir ,os seus extremos estbrcos, sor um do3 
seus unitaclores no amor que confesso as 
instituições ropubiicn.ullll.,, 

O iln. L.\uno Sonm~ - Tem titulas supe
riores para isso. 

O SJt. S&VERJNO V~EIRA - ... na dedicação 
que pJ•otcsta ao serviço dessas Instituições 
do su11 ver~adeira consolidação, o quo é ser: 
Vil' leo.lmente ú causa do progresso o en-
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gi•nndecimento d• pnt.riaquo ídoJntrnm todos cmqunnto, npoz a publicoçiio do mllnifeato do 
os bons brnziloiros. Pederio., porem. licencn. seu cn.wlidn.to, esse partido ~ustentnvna sua. 
para extorn:Lr uma crençu. 1lo ~uo rstú. pos- ca.ndifln.tura com maior vigm•, com mu.is pro· 
suido: ó n.tioque o honrndo Sonu.dor, com a fnwln. convicf;ão, com maJor uncrgia o esfor
autoridnclo elo quo o reveste púdo, o mais das ços ato vol·o victorioso nas urnas, o partido 
vezes, contribuir para essa gmndo obra mo· do nobre Senador pelo Pm·á nntcs do publi
lhoi· com o exemplo do quo pela sua palavra, clrlo o manifesto rlo DI·. Campos Sallos co
aliás, sempre luminosa o brilhnnto. bria·o rio vituperlo, propor:wa contra a dcllo 

O orador folgou immenso em ouvir os jus· outra candidatura; depois do conhecido o 
tos conceitos emittidos pelo Senndot• pelo manifesto, continuou no mesmo afan n.tó a 
Pará sobro as eminentes qu•Jidadcs que sua meia dispersiio no choque dos aconteci. 
ornam o Presirlente eleito da Ilepubliea, o montas do 5 tio novembro rle 18\J7;e ainda 
Sr. Dr. Campos Salies; embora, como so!rl:Ldo depois disso, uquelle rio que se pode dizei' 
do partido Repuhlicr.mo, travasse no orador mnmn't imnwta fides, proscg-uirarn no mesmo 
a injustiça feita pelo nobre Sonrulor• de que a empenho cncet.odo até ao seu desastre nas 

• •. indicação do. cnndldatum rio Sr. Campos urnas. 
Sailcs tivesse siuo o producto do circumstan· Com <tue ci•iterio pois sustentar a atJirma· 
cios fortuitas; julgou, ropote, do ou vir r lo cão do bonmdo Senador? E' lazer cruel via· 
illustro Senador pamonso conceitos que at· lencln aos foct '"· 
testam o critorio, a orientação e o pnti•io· A um aparte do Sr. J.nuro Sodré afflr· 
tismo do partido que indicou o sustentou a mMrlo que o orador é revisionista o o 
condidatura do eminente paulista, cujo nome ·sr. Campos Sallos não o ü, o orador responde 
recebeu nas urnas livres, do 1 de mo.rço elo que w1o Jw, nhi divergencin que possa. extrc
anno vigente, a sngmção do primeiro magis· mar dous partirias. 
trado da nnçiio, no proximo futuro período O oradO!' não acredita que o SI'. Campos 
presidencial. Sallcs considero a Coustituiçrio de 2•1 do fove· 

Entretanto, parece ao orador que o hon- reim, como obra, pela sua. pcrfoh.~J1o, intnn· 
rado Senador pelo Parú. dnri:c admirava! givel. 
exemplo de sua isenção, si verificando nas O orador, por sua vez, uiio tilz questíio do 
idàas compendludiLa no man H8.1ito com quo sua. revisão ; pens~t mesmo que elln. tu. I; como 
o Sr. Campos Sallos se apt•esentou n.s urnas, es~ó., não o:troreco embaraço al,q-um no pro· 
a conformidade que a.gorn. declara com Rl'Csso e desenvolvjmento tia Nnçilo, antes, 
as SUII8 ideas o principias politicas. tive3so, sondo Jealmoute executada ó instJ•umento 
Jogo que (oi conhecido esse manifesto, acon· cll!c1z par:c lbmontni-os. 
selbado seus correligíonarios IL não snJl'rn.- Por medida du pt•evidoncin., opinou Illl. con
garem outra c~nrlidaturn, si não a tio ami· vonção de sou pa~•tido que niio se devia to· 
nonto candidato que, agora eleito, oatislhz mar nt platalbrmo. o compi•omisso formal c 
tiia lisongeiramente á.s e.sporanço.s elo todos cxpro~so de nii.o se tocar noste assumpto. 
nós. Lembra até que sobre este to pico da plata· 

Comprehende·so quanto mais imponente lbi•ma propoz uma emenda p"ra que se dis· 
seria o exemplo do hOnrado Senado!', como so>se, cm vez do que está esoripto-«o par
ensinamento recurulo n.os que sen.li~tn.ra.m no tido niio cogita do r•evisilo>. Vê·Be, pois\ que 
serviço da Republica, si nessa occasiã.o tivesse o ponto de vista. do orador· ó o de mora 11r0· 

•O.ponto.do nos seu~ mnigos, como cn.ndidato videncía; mna· si ü1so podesse constituir linhB 
digno do apoio e sustcntnçiio I"Jelles, o em i· di\-yisoria. para dous ptu·tido~ .. sómouto o m•a· 
nente mpublic.~no, cujo progrn.rnJna, acei· dor c mais um ou dous membros da convençito, 
tn.ndo n. candidatur·n. com que ti.li accla.ma1lo estariam em divc1•gencia com o Jll'esidonte 
pelo partido republicano, ~at.isl\tzi:J, como eleito; porque, atürn. c~tos toilos o membt•os 
acabou do declarar o hom•ado Sonwlor, tão du. cnnrenf;ilo vutn.t'llln contra. n. emonda. 
abuntlantemento 110s intuitos o id.óns do pa.r~ Passando a outi'O ponto, rliz o orndor, quo 
tido republicano federal. rejubilou ainda de ver a segurança o firmeza 

E' curio,o, continúa orador, p1•etender o com que o honrado Sen:1'ioi· pelo Pará extor· 
illustre Sonadot• pelo Pa.rh. lilzot• crer quo :ts nau ns suas hlón>~ e conceitos sobro a or~ani~ 
idéas do Sr. Campos Salles team mais alilni· zaçào e vida permanente dos partidos uo I'o· 
dados como partido republicano Iodam! do quo gimen prosirlencinl que adoptamo•. 
com aqnello,com o qual d" fite to e do direito O orar! o r cr•ô firmemente que u ulllrmaç[o das 

. atá oncJo isso O permitt1do tL um Chot'o de Es .. instituiçõe:;; consngt•adns ua Constituiciio do 24 
tudo pOI' elelçilo populu<', ello cstú. ideutifi· rio fevoroiro,:t so~ur~tnça e consoiidnçrio da 1\n· 
cada. publica nccossitum, pttrlt produzirem os sous 

Em quanto o p!LI•tldo l'Oilllhlicuno indicava molhwc; o mrlis sazonado' l!•uclos,dnexiston· 
o. candidatura do DI', Campos Snlles, autos cin do partidos tortos pela Nua discipliua 
do conhecer o seu programma do governo; bom orientados, porlbitamonte desoi•imlna-
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doá, ungidos de patriotismo c revestidos dos 
demais J•equisitos que os haLihtom a servil' 
lealmente à Constituição da ltopublica e causa 
da Na~ilo. 

O or•rior fiahe o tem a satisfação de an
nunciat• quo este ó o pensai' o o sentir dos 
cheios do partido de que é obscur•o sol•lado, 
o exulta de ver que "'sim tambem pensa o 
nobr·e Sonarlor pelo Pará que é um dos 
or·namentos do partido republicano federal, 
que já o t~agrou :.-;eu cheiO do modo o muis 
soJemne o significativo escolhendo· o sou can 
didato para o mais elevado cargo na Repu
blica. 

Desde que ha essa unilormidacle rle vistas 
entro os vexiiJarios das tluas phalanges que 
ora experimentam for~as, acredittt que em 
pouco tempo novos e auspiciosos boJ·izontes 
se ra•garilo ao futuro da Republica pela or
ganização do partidos nas condições indica
Uns; o quo n.Jóm de todas as vantagens qna 
se antolbam trará a do a!TilStar da mtervon· 
çiio nos mais altos negocias publicas os que 
vivem de revolver as oguas pnrn., aprovei
tando-se de sua turvação, fazerem melhor 
pescaria. 

O partido republicano nhi está unido e 
Jorte, tal como olle se afilrmou nos prep&ra
tivos para. o pleito de I de mnr('O, presti
giado pela victoria estrondosa. que eU e alcan· 
çou neste pleito com a. eleição do Sr. Cam· 
pos Salles. · 

Das affirmações do honrado Sanador é de 
esperar a reconstituição do outro partido, 

Feitas ostns l'apidus consideraç1les em re
sposta ao discurso do honrado Son11dor e en· 
Irando mais particulaJ•monte na dl~cllssâo <lO 
projccto,o ot•adoJ• sento manifestar a. sua our
preza. ao ver que o illastro Senador, em veY. 
ile encnr&r a questão ~ob o ponto do vista 
Jlelo qual eli& podia ser tratad", nii.o tivesse 
Jeito outra cousa mais rio que !aliar contra 
o vencido. Em vez do discutil• o credito o 
honrado Senadot• pelo Pari\ discutiu o tra
tado de arbitramento, que já nilo pÓlio sor 
mais objecto do doba to. 

Ainda assim precisa dizer que o lliustre 
Senador parece ter se enganado affirmando 
quo toram teita& conoessõe; 11 França. 

Da simples leitura do tratado 'de arbitra· 
manto so evidencia que niio bn uma palavra 
siquer do que •• possa Inferir o dosoquilibrio 
da Republica Brazileir~> no nível d" perfeita 
Igualdade com " Republica Franceza.. 

Si escreveu-se nesse tr~>to que o Governo 
Francoz tom " protençiio de trar.or os seus li· 
mitos J'eio sul a um oxtromo, cuja som-mziio 
so evi oncla á p1•imoira vista, nito se lbe ro
conbocou absolutamente como seu direito o 
que justamente se tem como extravagante 
pretençiio, Para um juiz dlt•eite, esse ha do 
ser o pt•lmelro argumento a impJ•easional-o 

Slluada V. n' 

om lavor rla parto que niio se mostrar tüo 
dcsa.rrazoar la. 

O orador Jhz ainda outras considerações 
respond"ndo no Sr, Senador poJo Pará.; ex
plica o destino do crer! i to podido, quo se re· 
lere tão silmente as despezas de representação 
do Brazil junto ao arbitro, e ao custeio dos 
trabalhos a cargo dc:-~sn repre:<~enta.c;ão, e 
conclue demonstrando que o seu illuotre con
tendor J'or injusto na censura que foz ao Go· 
vel'llo llOr niu ter dado conhecimento ofilcial 
do protocollo sob1•e a commissü:o mixta da. 
qual s. Ex. diz ter conhecimento sómente 
pela leitura 1la mensngom do Governo Francez 
pedmdo credito p11ra o mesmo 11m a que so 
reforo n proposic;i.o que se discute. 

O orador lembra que es.a protocollo acom· 
pnnhou o tratado •I e arbitramento quando foi 
submettido li npprovaçilo de Senado ; mas 
pôde in<lical-o :1 leitura e exame do lllustre . 
Sen:ulol' pdo Para eutre os annexos pubil· 
cados com o relataria do dlgnissimo e zeloso 
Sr. Ministro das Relações Exteriores, apre· 
sentado ao Sr. Presidente do Republica, no 
anno tlnrlo (1897) como melhor verá S. Ex. á 
pag. 125 desse relatol'io. 

Conclue dizendo que, si o honrado Senador 
quizesse tirar proveitoso ensinamento da bu
milhaçiio que referiu imposta á França pelo 
Govemo dos Estados-Umdos, devera votar 
~lo_ credito, em vez de votar pela suare
JeJçao. 

E' lido, apoiado e posto em discussão, que 
se encerra sem debate, o seguinte: 

REQUERimli~TO 

«Requeiro que a propos!ç;o da Camara dos 
Deputados, n. 12, de 1808, vri ii Commlsaito 
<ie Dipiomaoia pam dizer si o credito pedido 
se d~stin~ il. commissao ·que tem de agir no 
Contestado, 

Sala dllS sessões, i I de agosto de 1898.
Lauro SodrJ.» 

Aanunciada " votação e voridcaudo-se niio 
ba ver numero p:tra deliberar, dca pt•ejudi· 
cario o requerimento. 

Continúa a dis~ssüo da proposição. 
Ninguem ma;s pedindo n palavra, encoJ'• 

ra.·50 IL diSCUS.!!UO. 
' Fictl a \'Ola•;ii.o adiada por f:tlta de quorum. 

I.ICI·:~ç,\. Afl llACUAltEL FRANCISCO TORQUATO 
PAES nA.RRI:.'TO , 

Entrn. ern 211 discussiio, com o pnrccor con .. 
tra.rio <la Commissüo do Finanças, 11 proposi· 
~ilo tia Camara dos Deputados, n.58, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder i!tlia mezes 

11 
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de licença, com o respectivo or:lonado, :LO 
h::chnrcl Torquato Pacs Barreto, juiz substi
tuto federal WL secção do Pitt•nnà, pal'a tra
tar de sua :::o.ude oudo lho convio!'. 
Nin~uem JlC!líutlo a 11n.lavrn, c·ncm·ra-se u 

discussi\o. 
Fica tL vot;t~:ão a.·lia!ln. JlOl' falta !lu quo1'!11"ll. 

LJCg~Ç.\. AO nn. •. lo:m' DL\S DI~LG.\00 DI~ 
C.UtVAT.IIO 

Enti•a cm 211 discussiiu, com o pn.recer con
tt•m·io t1n. Commissão do Finaw.~as, Ul't. 111 

d1L 
)H'oposiçito d11 Camara. dos DOJlUtatlos, n. 73, 
de 1807, concetlcndo umu. licen~~l. Ue seis mo
zes1 som vencimentos, ao loute lle frn.ncoz do 
Gymnasio Nacionn.l, D1·. Jo::;ó Dias Dulgu.do 
do Carvalho. · 

Ninguom pe1lindo a palavra, cnccrrn .. sc a 
·'discussfio. 

Soguc-sc cm tli~cussão, que se encerra sem 
doba te, o art. 2". 

Fica. ndio.dn. a vota\~rro por fa.lta do quflrum. 

CREDI'l'O rAltA PAO.\.:\lENTO DE Em'HEGAIJOS 
ADDlDOS A' SECRI~1'AH.IA DA INIJUSTJUA, VIAÇÃO 
E OBRAS PUBLICAS 

Entrn. em 21' discussão, com o pa.rocer fn
voro.vel tln. Commissii.o (\e Finn.nçn.A, a prnJ.:O· 
slção <la Gamara dos lleputndos,n. 14 <i e 1898, 
autorizondo o Poder• Executivo a abril• no 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas o credito extraordiuario de 32:000$, 
~am Jlngamento do voncimontos, du1"nto o 
segundo semestre Uü corrente anno, ao 
pessoal addi>1o no mosmo ministerio, em 
virtude <ln execução da lei n. ·WO, do JQ de 
dozembr•o do 1897, art. 10, u. I. 

Ninguem pctlin!.lo IL pa.lnvra., encoJ•ra·sO a. 
Lliscussão. 

Fica a votação adiada pol' íil.ltn do quo>'U»>, 

LICENÇA AO DACHAREf, Afl.TlrllR DA SÁ E 
SOUZA 

Entra. em 211 discussão o projecto do Sonn.do, 
lJ, a de 1898, autorizando o Go\'er·no a con· 
cm ler tt•os mozes de licença., sem vencimon~os, 
em prorogação <ln que foi lhe concedida jlolo 
prosi<1cnto :lo Supremo Tribunal Fodornl, ao 
bacharel Arthur• >le Sá e Souza, procurador 
<ln Republicn. nn. sccçiio do P::uiL, po.t•a tt•;"ttnr 
do sua saudo ondo lho convier. 

Ninguom · )JOdlndo " palnvm, cnccl'ra-sll " 
d iscuss.to. · 

Fica a. votn~~iio allind;t por iil.lín do quottun. 

O l!iit•. l"t'CNidcutc-Es!ando muito 
reduzido o puruol'o do• srs. Scr~adorOll pl'o• 

sentes, vou lovnntnr o. scssiío, 1lcsignnndo 
pa1a Ol'dom do 11io. da sessflo soguinto : 

2·1 ,uscnssii.o 1ln. proposição da. Camnr:L 
dos Deputados. n. I~ de l8U8, n.uto1•isnn· 
110 o Po1lm• Executivo 11 abrir no Minis
terio dn~ Relnçõ~s Extoriot•os o Cl'edtto espo· 
cintilo !!0:000.$, no cambio do 27 d., }ln.ra. o 
fim <lo solver ns despezns com n mi!'SÜo quo 
Ji',r üncn.r•rcg-:aln do 1lefendet• o dil'Oito dn. Na· 
(,~üo Bt'tt..~ilofr1~ nu. questão do lirnite::J com :~ 
Gtlyana J:i'I'iJ.llCczn; 

21 ,u~cussiio lln. prot)osição da Co.roo.ra. 
düs D('JlUtndos, u. JS do 18U7, untol'hmu· 
tio o t_;ovorno a conceder sois mozes tle li· 
eew.-u. (!O!ll o rospoGtivo ordenado, no lw.
r.hnrel TorCJlln.to Paes Barreto, .Juiz Sullsti- , 
tu to FcdoraJ mL sec•;üo •lo PurnJH·~, 1mra. tl .. l· 
tar i.lc sua saude owlo lho couvh·r; 

~a Uificnssiío du pro1wsi~iío dn. Cama.rn. dos 
DC]HJt!t~!os, n. 73 de 1807, concedendo uma 
Hcençu. de seis mczcs, sem vencimentos, :to· 
lente >1e J'l'nnccz do Gymunsio Nacional, DI', 
Jo!jO Dius Delgado do Car\'nlho; 

Votação em 2 1 discw:são do. proposi~.ão du. 
Camn1·n dos lloputni\os, 11. 1•1 de 1898, nuto
risando o Porlm• Executivo a abril· ao Minis
terio da 1ndustr·ln, Viação o Ob1•as Publicas o 
ct·etlito oxtrnor·:liuarlo do 32:000$, pam pogn
mcnto '!o vencimentos, dur•ante o 211 semestre 
do corrente nrmo, o.o !>Ossoal addi1lo ao mesmo 
miuistorio, em virtude do oxucnQiio da lei 
n. 400 >lo 16 de dezembro >lo 18U7, m•t, 10 
n. 1 .. 

Vol.nçíio om 2" >liscussiio do projecto do 
Senado, u. o do 1898, nutorisnndo o Governo 
a couceclel' tros mezes· de licen(;n., ·sem venci
tw r1tos,em prot•ogaçiio da. que l!Jo foi conce1litla 
pelo p!'osldontedo Supremo 1'l'ibuunt Federal, 
no bacharel Arthur do S:i o Souza procurador 
da Republica nn sccçiio do Para, para tratar 
de sua s11ude on<lo lho conviei'. 

2" discussão :ln pl'oposiçiio . da Cnmara dos 
Deputados, n. 17 r1r. 1893, autorlsando o 
Po:1ar• Executivo lL :Lbrir ao Ministcrio das 
Relações ExtoJ•iores o cr•odito ospocial do 
815:0~7$120 pnrn p:tgamonto dns indomui· 
snçües conce,lidn.:i l1 reclamante~ ítaltnnns, do 
accôrdn com o protocollo r lo 12 do foVo!'ciro 
do 1800. 

I" discussão :19 pl'ojocto do Senado n. 5, 
tlo 1898, nutOI'IZiUHio o Poder Executivo a 
promover, pll!'ll. commor .. ortu• o 'tuartu con
tenario d:. dcscohert<l do Brazll, a retL!isnciio 
tle umtL exposiçíi.o nacional, nesta Gailitnl, 
nos 3 Ue m1.1.io do 1\lOO. 

l1' tliscussiio do projecto dn Sonn.tlo, n. 7, 
do 1808, co:mlgnnndo na Lei do orç~Lmonto 
do cxorciclo vfndom·o nma vorbn o~pC'cinl, 
IO;OUO$, Jl(l.l'!1}ll'emio u. UIUU. OU umis JQl!lllV• 
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rins sobro a descoberta do lll'nzilou r.ontos 
da historia Pnlria. 

Discussão unlcn. do pn.recer, n. 2·1 do 18!18, 
1leL Com missão do Constituiçiio, Poderes e 
Diplomllci:t, opinando pela. rejeição do veto 
1lo PJ•ofcito do Districto Fe:~cl'nl ó. l't!SuluQiio 
do Comolho ).Iunieipal, quC:l cnncotlc li, Com
~anltia FCJ•ro-Ca••ril Jar<lim Bot!Lnico o di
l'ei to do revisão do contracto . q uo celebrou 
com a Prclollur!L a 30 do agosto do 1sao. 

Levanl!L·so n sessão as ·3 I /:l horas d:t 
ta.x·Jo. 

·Hl1 sn:ss,\0 EM 12 DE AGOSTO DI~ 1808 

Prcsidencia dos St,.;, J, Caamda c Joaquim 
Sa1·nuJ~olo (Ju c 2° Secretario,•) 

A' meia hora depois do meio-dia, abre-se a 
ses8üo a quo .c01worrem (JS Srs. Scnndores 
.T. Catundn, Joaquim Sn••mcnto, ncneroso 
Pouco, Henriq uo Coutinho, Jonatbas Pedrosa, 
Francisco Maclmdo. ~!anool Barata, Lauro 
Sodró, .Justo Cltermont, Rencdicto Leite, 
Gomes de Cnst.ro, Belfort Viei••n, Nogueira 
Po.rannguâ, Pires Fot•reira., Cruz, Be?.erril 
Fontenclle. José Bcrn~rdo. Alvaro Machado, 
Abdon Milnnez. Almeida Bn~·rcto, Gonçalves 
Ferreira, Joaquim Pernambuco, B. de Men
donça Sobrinbo, Rego Mello, Leito e Oilicica, 
Coelho o Campos, Rosa Junior. Ruy JJarbosa, 
Severino Vieira, Virgilio D~tmazio, Cleto 
Nunes, Dom i naos Vicente, Porciuncu111, LopE'I) 
Trovü.o. E. \Vandenlwlk, Rotlrigues Alves, 
Paulo. Soma. MOI·nes Barros, Leopol1lo de 
Bulhões, Joaquim de Soma., J\. Azerodo, 
Aquilino do Amaral, Viccnto Macha1lo, 
Joaquim Ln.cet•da, Gustavo Richard, Pinheiro 
Macbado,..Tulio Frota o Ramiro Barcellos (4B) 

E' lida, posta cm discussão e sem debato 
approvada ''neta da sessão anterior. 

Deixam de compMecm·, com causa parti
cipa.tla, os Srs. Mo.noel de Queiroz, João Cor
deiro, AlminO t\ ll'onso, Rosa. o Silvo., Leandro 
Maciel, Q. Boc.1.yuvn, Oonç:tlves Clmves, 
Ca!a<lo, Alberto Oon\mlves c Esteves .Tunior 
(lO): o, sem cll~.os Srs. Pedro Velho, Thornuz 
Dei fino, Feliciano Pcnnn c RILUlino Horn (·1), 

O .S1•. ~,, ~eca•üt:u•io (ser~:indo 
lle 1') d1i conta do seguinte 

EXrgniEN'l'E 

Quarenta o quatt•o autlwntieas da cleiçiio a 
que se procodeu uo Estado de Minas Gomes 

no dia G do corrente mcz, para preenchimentO 
dn. vnga. nbortn no Senado Federal, com a ro
nuncin do Dr. Fernando Lobo.- A' Com .. 
missão de Constitui<;[o, Potlcrc~ ·e Di pio· 
macil).. 

f) !!Iiii~. :l" ~ccreu:u•lo (seroindfJ 
de ~") lô c víio n imp••imir para ontrar na 
ordem dos trabalhos os seguintes 

I'AH.ECERES 

N. 31-1898 

As' CommlssiTo de Justlç~ e Lcglslnção, Joi 
presente " Mensagem do Sr. Dr. Prelilíto 
Municipal, ucompnnhnda das razões om que 
se fundou Jlll.!'a.ncgnr sa.ncc;:i.o V. resoluçfio do 
Conselho, que concede" .Jose Augusto do O li· 
veh·a o direito do !lesnpropriadio por utilí· 
d;IJio publica para abertura de uma rua da 
Pmia do Flamengo á Praia de BotaJogo. 

Estuttu.ndo essas razões ú. a. Commissüo do 
parucer que o veto seja approvado. 

!.'Porque <LO concessionaria deu a Muni· 
cipnlidade o direito de desapropt•iar 90 metros 
de terreno e rocha no mm·•·o da Vi um para 
abcrt.ui'a de uma rua de 17 metros c a pro· 
prie!lntlc dn faxa restante, quando pelas leis 
que regem " desaproprinçiio esta niio póde ir 
alóm da extensão do terreno nccessario para 
a oJ,ra reputada de utilidade publica. 

Desaproprin<;iio ILióm do indispensavcl e 
em vantagem particular e um attentn<Jo con· 
tra. o direito de propriedade, garantido em 
"todo a sua plenitude pcln. Constituição da 
!\e publica- lilroito que sú tem limito quando 
o exig-e o bem publico e nos termos expresso~ 
das leis que o regulam. 

2.' Porque ~ resolução do Conselho deu 
ainda no ooncc;sionarlo o direito do aterrar 
as marinhas dos terrenos desapropriados e de 
'nel11~s adiflcar cnsns, o.rmazcns, otc., o que 
impot•to. vlolaciio M decreto n. 4.105, de 2 
1lo tilvoroiro do lSüS, 1ia lei n. 3.348, do 20 
de outub1·0 de 18,7 e do dec!'clo u. 100 A, do 
:!H d~ dczembl'o tle lBBO, cujt\S tlispcsiçõe'd ~ú 
pcl'mittem o albrnmcuto do l!Les terrenos por 
parto do Go1•m•no locnl mediante approvnçiio 
>lo ~lini•trod:> Fazond:t, por iBso quo a Uniiio 
ó dullos ~onlwrio dit·t~cto 11 a 1\funicipalldado 
simplesmente usufi•uctwwia.. 

Viol;ulas dosto modo as leis citatlas, parece 
que o valo rlovo Sl!r n.pprovaclo nos tormos do 
al't. :.!0 da Joi n. SG, tio 20 •lo sot.omiJI'o do 
IRO:.!. 

Salas <ias Commissues cm 12 de ngosto do 
1808.- AQtlilino do Ame~ral.- l. S. Rego 
. .Udlu.-J. L. Cud!to ~ c,UUjJO:i. 
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N. 32- 1898 

A Com'missiio do ~larloh~ o Guorrn, chn· 
muda novo.mcnto a emittir pnrt!cor sobro o 
projecto n. 9, de 1~08, cm vistl' das emendas 
quo 1bram apreseutadus, vem, como lhe cum
pro, desobriljl.l.l'·So do seu dovor. 

E' lido, posto em discussão e sem <leb~to 
approvado o •·cquorimcnto, const~nto do se· 
guintc 

PAUECEH. 

N. 33- 1808 

As omen•las otrarecidas no projecto de ft. 
xação d!l força naval importnrn: A' Commis.silo de Mn.riuhn.. o Guerra foi 

presento o projecto tlo !-cuado, n. :w do rumo 
a) na roducção do 2.000 praças no corpo Iludo que tia ns e> posas, tllhns e filhos mono-

do marinheiros nn.cionaos; t•es dos olllciaes do tXet·cito e dos corpos }lU• 

b) na roducçü.o flo 500 pra(;as no numero licines. mol'tos em comlm.to na. campu.nlw. de 
do aprendizes mo.rinhciros; Cn.nutlo.':l e dos q uo 1hliccet·H m ou viot·em a 

c) na rcducçü.o de 200 prncas no corpo de fn.llccet• em consequencia dn J'c:J'iment.os t·eco· 
infantaria. de marinha.; bielas nn re1i:ll'1d:t campanha, as vn.ntn.gcns a 

que l.eem direito, considerando-os promovi
d) na creaçü.o de uma escalo. de npi•ondizes do:-; uo lJOsto immeclia.tamente ::;uperiot• sern 

marinheiros, e, finalmente; prejuizo do ru·r., .Jo do flccr·eto du 31 de do· 
c) na autorização dada ao Governo para zcmbro lle JSúO, si nos termos rlo nrt. 13 :lo 

dispor dos navio• de guor·ra irnpre•tnvcls o decreto do 7 de luvereiro do 1801, ti verom 
dos que necessiturern de g.rn.ndes reparos. si rio mencionados como tcudo praticado actos 

~\ Commissã.o niio póde aconEelhar uo So· de bravm•:t ou :-;i jli. lhe:-;; tocasse promoc;ü.o 
por antig-uiclado ou estuclos; c coucol'daudo 

nado a aceituçiio das emon~as. quo imp•·J·tarn om que ello vem rnclhor ilmpilrar pccunin· 
na creaçiío de uma escola de aprendizes o rinmentc "surto das vi uvas, tllhos 0 ftllms 
na autoriznção para venda de na.vioH, }lor nwnot•os de um punhado de valentes 0 dono· 
,iutgal-ns som cabimento em um prr>jecto de darlos rlelbnsores dn. P:ttria ; e 
ftxa(•iio de !orças o constituirem, pm• >Ua · Considemwlo que " Patria <leve esto po· 
propr•ia natureza, proposições do caract<·r <Jneno sacriJJcio em prol daquellcs quo tom• 
princip.tl, incidmdo asoim no lottl'B do L:tram no campo do lut:t"" deteza da Repu
o.rt. 110 do Regimento. úccorl'e, :tint.Jn, com blicu. contra o nmatismo reUgioso dXplorn.do 
relat}Ü.O a quo respeita ú. ven<la dos navios, polos.iuimjgos occultos •la:-; instituiçücs; 
já haver lei quo autorize o Oovot·no a rc- Consírlet·antlo que as exigencinH ttnaes do 
correr n medida apontada ( lol n. 400, de lG arti~o unico do projecto resti·ingom 0 beno· 
de dezembro de 1807). ftcio" um determinado e limitado numero 

Quamo as quo propõem roducção no corpo do olllr.i:tcs; e 
de marinheiros nncionue~ e no uumcro de Cousidllrarulo mais que, a. desJ>aito das ra
aprcndizes marinlleiros, a Commissü.o nilo zõcs l\Xpondidus, o dito projecto a.ugmcnta. 
as póde tllmbem aconselhar, pot•que 5eri;.L, os mwa1•gos do 'I'hüllOUt•o, o que ú llo muita. 
pol' a!:lsiln dizer, aconso1hnr o lles1trmamonto powlut'lll)llo nus cii·cum.stancias finnncoit•u.s 
de mo.ts de wutnde dos navios da. eSCJUat!ra.. actllaes, seutlo cel'toque n Cummi:..cão de Ma~ 

A Com missão estit. convencida de que não riuhu. ll Gucrl':t uii.o deve ter outro objnctivo 
é excessivo o nnmei'O de praças pedido parli slnilo. auxiliai· o Po:lo!' Executivo no sou 
o corpo de infu.ntat•ia., uma vez que se toulla. pr·ogJ•ammu. 1!0 ecouomias: 
do Jbrnecor dc.stacnmontos pu.ra todos os J~ntondo a. mcsutrt. Commissii.o que convem 
navios, mus si os destacamentos forem Jimi· pe<lir esclnrccimoutos itquollo Poder. sobro o 
to.dos a. navios de certa ordem, opina o. com· unmor·o de oHlciaes morr.os na. c:uupauha. do 
m1ss11o Jllll'O. qne so reduzu. a .mo praças ILS Cltrllulos com tl.ireito ao lJcnetlcio qu~ o pro· 
000 do projecto. jucto conocde ás sua~ viuvas, Jilhns o lilhos 

mouot'c!S n.tlm (lo quoconvenient.onwnte m·ien-
Nostes tormos. a Commissfio ó de pn.l'ccet' t.ttda soiJJ'I! 0 quu u es:-::enci:tl conlulcPt', llOS!Ill 

que sQjam l'egClitn.dns as cme~~tlns U.f.tresou· nL'on . ..;oJhm· ao s~nn.dn sua appt'OYn~-ãc>. 
tml:ts, o1ferocendo pm• ~nu tiii'IIO n seguinte 
emenda ao~ 5" do urt.· i" do projecto. Saln das SossCies, em 12 do ag-ost.o du ISO:-;, 

-E. 1VandcnhfJlh.- Almeida llarl'cto.-llosa 
E1n vez do GOO praçns, dlga·SO: 450. Junior.-llcl(or< Vici>•a. 
Sui!L das commiss~jr.s, 12 do agosto de 18\lR. 

-E. ll'"tnadcnholh. - Almeida llnrreto,
Pires Fe1'l'C,.m.- Rost! Junio1•,- Rol(urt 
Vieira; 

O "r. Lnna•o ~oth••• -Sr. Prcsi· 
dento, começarei Jilzondo nm appollo 1i Com
ml••ão do JustiçiL e Logi~la<;ão do Souado 
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Pediria que fosso dndo iL discussão o p~tro
cer sobre o projecto que nt'ls, membros da. mi
noria, na sessão 1lo nnno p11ssa.do, tivemos or.· 
casiiio de apresentar, rlispondo sob!'o o estado 
do srtlo. 

A' primeira vist11 poderia parecer que se 
trata do uma lei, quu se tornou desnessa.rJa. 
1lepois que lL verdadeira. c sii.l1outrinn., sobr·e 
esta muteriu., ficou consignada no accordiio 
rio Supremo Tribuno! J<ederal do IQ do abril 
110 nnno corrente. 

Entretanto, assim nüo i1, Sr. Presidente, 
porque V. Ex. o a Ca.~11 s1bom que es;a deci
süo, quer pel11 opinião ent1•o nós del'..nrlida, 
quer pelo modo do ver e comprohenrler nos 
Estados Unidos. por cuja prat1ca. por via de 
regra, nos regul1Lmos, essa decisão nü.o poz 
fecho ás questões abortas. 

Entro nós vejo dar-se o mesmo caso quo 
se dera na Republica dos Estados Unidos. 

E si 11\.. com intervallo elo 25 o.nnos, como 
narram nota veis publlcistas; si la, vol ,-ido o 
período de ~5 n.nno'3, como obstn•von Cham
brum, pôde mudar a opmifio doanto das rle· 
cisões e nmstc·s, nós vemos, entro nós, em 
menor prazo o mesmo successo. 

E eu lembrarei apenas que em 189~ era o 
disr.incto Senador, o Sr.Ruy Barbosa .. quem. 
ciiscutlndo o accordiio do supremo Tribnnul 
Federal, abria uma brilhante serio de arti
gos sustentando esta tbese:- que não 1111 
casos julgados contl'a. a.. ver1lo.de constitucio· 
nal ; que as Rentenças lnconstitucionaes não 
constituem aresto. 

s: Ex. apparecia na imprensa defen
rlonclo a llçilo dn. .iurisprudendia americana 
arrimado á opinião rle Bancroft, de Lincoln, 
de Van Buren, Jefferson, Madlson e outros 
novois pu bllci•ta• e estadistas americanos. 

Eu lembraria que annos depois, rttmndo o 
Supremo Tribunal lavrou o memoravel 
nccordilo 1le 16 de Ahrillleste anno, a mesma 
opinião contraria ao valor da sentença foi 
defendida e >u•tentnda. 

E o Sr. Presidente da Republica, em um 
momento de rlescuido e esquecnnento d11s 
seus dtlveres, julgon-so nutoriza.~lo o. ir no 
extremo, rufe1•indo-se em termo~ tito inconve
.nlentos no Trlhunal, que o illusl.l'o ropro
sontnnte pelo Estaria lia Bahla qtmliflcou, já 
aqui, e com raziio muito acertada, de dos forço 
esse neto do S. I,x, 

Eu penso, Sr. Presidente, ~ue os -:ordadeiros 
e salutares p1•!ncipios sobro esta matoria fica
rn.m ncorto.dllmente assentados e 1leftnidos do 
vez mL sontença fio primeiro o vener:Lvol tri
bunul ela llopublica. 

Entretanto, como tive occasião de recor
dar, Jsso niío dispensa n intoJ•vonçiío do Patim• 
Legislativo. 

E' necessario um neto emanado do Con
g-rcs~;o Nrw10nnl, cm o qu[LI o modo 1lo ver 
do~ outros pndoros tlquo oxrrosso c claro. 

E' por isso que solicito da Gommissão do 
Legislação o Porlores mais rapido andamento 
sobre este project.o.rlo lei. 

N1lo mo i iludo sobre o valor dessa pro
posta do lei, que ó lacunosn, bom sei. 

E' um projecto que sorviriL apenas de 
p~nto rio par•t1d~ para a confecção de uma 
le•. cab11l; consigu11ndo os principias verda
deiros que o uccordilo r\" 16 de abril defendeu 
e sustentou. 

lnoiispensovel e quo se defina claramente o 
quo Sfl pódoconsidern.rcomo commocão intes
tina, o que constituo a insurreição U. mão nr·
mada. 

E' essencin.l consagrar em lei o principio 
das i mm unidades parlamentnJ·es, para que 
niio fique o Poder Legislativo sujeito à acção 
da t.yra.nnio. executiva, nmll vez suspensas as 
gariLntias COII:;titucionaes, como temos visto 
muis de uma vez. 

E' preciso ~ue se . firmo a bôa doutrina, 
poln qual manifestou-se n opinião dos ju
t•ista. em largo e prolongado debate, o em 
que tanto se salientou o illust.ro represen
tante peilt Bnhia, de que, cessado o estado do 
sitio, devem cessar immedia.tamente as medi
das to1padas na vlgencia desse regimen de 
oxr.ep~·u.o. 

Esse ó o interesse que tenho em ver vo· 
tn.da pelo Congresso a lei rlispondo sobre 
essa mataria, que ó da maior·· relevancia. 
E n. mim se me "ftguraquoé ag-ora a occnsiii.o 
mais apropriada para que a faç:1mos. 

Ainda hontem eu disse que estnmos em 
uma phaso rle calma relativa, om um mo
mento rlo remanso politico. 

Quando este projecto foi aprosentado eram 
pom nrís ponteiros todos os ventos. 

Agom, son eu o primeiro a reconhccot• e 
conles;ar, ba uma ospocie do harmonia e do 
accõrdo de opiniões em derredor dos grandes 
interesses da Republica. 

Pela minba p'l'te direi no Senado que si 
tivesse de ton111r uma divisa, como homem 
politiro, n. minha. divisa haveria do ser 
ui~uma cousa semelhante áquellaquo adoptou 
o eminente estani~tn. ingolez, Fox: as amiza. .. 
des sii.o eternas. as inimiztules, aplacü.veis 
- amicUino.~cmpitcrurte, it1imicitiw ptacabi/e,,•, 

Ató onde fosse dado Ir ri minh• acçiio, ella 
it•ia pora diZer <tue, denote dos lntere•ses 
rla Republico, no momento actuai, nós todos 
(lOVet'lLmo::~ con~r·egar nossos oslbrços e fa .. 
zel-os conve1·~ir em benetlcio das instituições 
e do system11 do govm•no qno 11r!optamos e 
Jlli consagrn.tlo nn. Constituil;iio do ~4 de fo· 
voroiro. 

Da palavra continuarei a usar, Sr. Prc
sideute, para pitt• nas mãos do Senado um 
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projoalo do lei, ~uo tom para mim o maior essa rtlsposiçiio do lei niio ~provcitarit, tol\'ez, 
valor. . a corrcl!gionr1rio mcn, niio podoró. o.provcitnr 

Na ultima phnso, ~uo nós ntravcssiLJnos no " po>soo com o ~ual so supponlm quo nós, 
nosso paiz, cu tive, como n.Jils tn.nt1L gente membro~ da opposição, estejamos intima
teve, uma granrlo e oxtraord111arla sorprezn, mente ligndos. 
no momento em que vi urn ci•lnd[o eminente 'l'rutn-so, portanto, do umo. lei impessoal, 
o notnvol por tantos titulas o qu<tlidades, e que vom dispor sobro um ponto copito! c 
pela sua a.lta poBiçfí.o na hicrn.rchiiL gover., essencial dllo noss;L organização politica. 
nnmontal do Estado, o Sr. Vice·Pmsidonto do Lerei um só ti·ocbo do voto ou do pni'ccer 
Republica, dospojndo do todas as garantias do illustrejuiz. SI'. Dr. Muniz Barreto. 
constitucionnos e legues, que todos nós acre· S. Ex. tlndavo assim a <liscussüo <la pl'O· 
dltnvnmos que oram lnhcrentes no exercicío linar, que, como o Senado sabe, nilo foi nccoi· 
das suas altos funcçiies políticas. E desde logo ta pelo conselho do Tl'ibunnl C i vil o Criminal: 
ontrei n ponsnr que or~ dever. 1los quo gerem «A quo exh•amos se chognrin., dtsse o pr•e
os destinos ~·Republica cvr~nr o do mod.o sidonte Jloulllicr, si se pol'mittisso no mngís
clnro e to_rmmonte que scona, como cssns se tr11do. ~ue tom do dnr sentença, pr·oferir 0 
reprod.uztss!lm· . . , . . que ello imt"Lginns~o. quo é o mo.is r.quitatil'lo, 

A srtunçao for, altus. um tanto orrgrt\al, úquillo quo toi mnn1iwlo pelo logislndoJ•? 
como nós vimos. E tal ora. o ca~o q1;1c,. da Omni.~ judc:c custodiat loyes ct sccumlum eax 
parte das proprlns autorirlnde~ JU~icW.l"UJS, pro(c.tiut sentenCias, 
houve como que uma dcmonstruç:to <lo re- . . 
spelto fi autoridade que 0 Vico· Pl'esidente Co~so~umt_omonto -e d•sp_onso.ndo qual-
da. RO]ll\blica rcpre<entu.v:t ; porque vi· quo1• mdagaçao do elemento lust~rtco do coso 
mos que não lrouve juiz, quo não houve re· IHU <l~bntei desde que os nrts. ~o o .53 da 
prcsentnnte do Poder Judici~trlo que se ConstJ~u.lça~ Fedem!.~ a .M de.7 do.ton~~ro 
prcstn.sse 8 ir porventura até onde rcpro- 1lo 18~l.. mst1tuem ~) IVtlcg,o.~ par:, L rle~orJmna· 
sentu.ntea do Poder Executivo, nessa sêde do da.< pcsso~s, cons:1tulndo um J'" s!n,qu~m·a 
vinganças e de odios de occasião 0 do mo- dcrogo.torw do d~re1to cowl11.um, o IJlcnc!am 
mento, qum•eriom ir.' q~anto 110 ~l,e·Presldcnto da Repubhcn, 

Essa cJscumstnncía ó mais um motivo para !'"o cabe appl10ar o mctlw~o a_nalog•co, que 
que seja justificado 0 projecto de lei que vou tmportoi~a em um actoarl11trar1D, usu~pat1vo 
oJferecer. · de funcçao proprlo do poder IncumbidO de 

No seu luminoso voto, apresentado perante confecciOnar a.s leis.» 
a Camnra Criminal pelo Sr. Dr. Moniz Bar· Houve, entretanto, no momento quem in· 
roto, leio palavras quo siio n mais solomne e vocnsso ns. immunillades de quo ros11 o nrt •. 20 
completa justificaçiio do projecto quo vou da nossa Constituição. 
apresentar. E o Sr. Vicc·Prosidento <lo Republica, no 

Discutindo o pt•e!imínat• da incompotoncia protesto, qw1 fot•mulou perante o juiz n qurl, 
do tribunal commum, em boa horn. Jevo.ntnda procul'ou resguardnr a. sua autoridudo o o 
pelo sub·procuradoJ• do Districtro Federal, o sen prestigio politico à sombra dessa dispo· 
~r. Dr. Gabt•icl Ferreiro, o Sr. Dr. Moniz sir;ão da nossa Carta • 
Barreto rebateu com multa facilidade no pi· Aeabei de <lizor quo, no meu humilde modo 
niilo, que visava cobrir o Vico-Prosidente da <le entender, a voJ•dndeira'baso dn quostiio 
Republica com ns immnnltladcs do art. 20 da ó o ort. 53 . 
Constituição. Foi adeante o digno juiz, dís- Nu projecto de Joi que oJTeroço. lm <lois 
cutin<lo lambem"' lmmunitlntles invoclldn• e poutos cnpitncs muito distinctos. Ello dispõe 
resultantes do ~~rt. 53, unic:~ " vel·rladcirn sobr·e ct•ímos de rosponsabllidado e sobre 
base da <)UCStiio; dec!tu•ou quo, J'opJ•csontanto crime; communs. A Jll'imoil•:t paJ•Le. quo 
do Poder Jutliclat•io e executor da loi, S. Ex. manda o'tendor· ao Vico·Prosidonto da Repu· 
esbarrava. dellJltO do silencio do Iogl~lnrlol' o blien. as dispnsi~~1es dn.lei n. 30, do Sdu jo.
submettia-so a osso mutismo dos constituintes llOiro do 180.!, valo tanto como crcat• o 
republicanos. procusso do imJwnclmwt: pt~·rn o V ico Pro:.;r-

Pols, St•. Pt•osldento e Srs. membros <lo So· o! ente ria Republica; cu niio mo i!Juclo con· 
nado, o pt•ojocto do JRI, Q uo npre!soo to, vem ex· Ji.~:-s:tndo que <>SUL porte tio projecto •lo l!!l vai 
acta.monte quebrnr t~s.~o silc~ucio e preonnlwr es!m.l'J'ui' dinutA do nrt. 2!J ll!L nos.'irL Constl
essa la.cun11. Todo o mun•lo comprehendol'll l.uJ~·iín, qullndo dispõo :-;:~bro IL cornpotL1nclnrfll 
que niio so trata. do umn lei pessonl. O meu Cnmfli'IL pnra decretar a proc('!loucia ou im· 
notBvel o omineuto cor•Ioi!glormrlo, o SI'. D1•, prncedounl!L dn accnsn~·iio cont.t'lL o Pro.:oolilonto 
Monoel Vlctorino, eatiL o lhular o sou pOrlodo da 1\epublico, nos termos do nrlígo 5:1, o 
dogo,·ct•no. Efli ogora S. Bx. foi vlctlmn dns contra. os mini~troH de catntlo~. nos ct•imos 
pm·soguíçiles o violcncins que o uleunçnram conuoxos com os do Prcsidoute d!L llepu· 
ató no mal• delicado dos seus sentimentos, blica. 



I 
SESSÃo llM 12 DE AGOSTO og ISOS 87 

Sei que tn.mbem estG projecto vnr. oncon. 
trar ostm•vo no nl't. ri3, onde so dispt1o que 
privntJvnmento compete ao Senmlo julgar o 
Presidente da Hcpuhllc., o de 111ais cl11Jil'e 1a· 
r/O.'I fedel'flt'S r/c.~ir;mu/o,; UI! CoH•:itttiçtw, nos 
tm•mos o p1~ln. n·.:ma. qno elln prmcre1:o. 

E npeznr disto, porC!m, n. qucstiio ó digno. 
de di~:cu8~üo o 1la con~idC!'açfio do Senndo. 

Si n Commissiio ontonllm• quo devo dar ln.r
guoza no estwlo t1o projecto do lei, tm·cmos 
occnsiiio ele vúr si, n.pmznr do quo dispõem 
estes artigos diL Constttu ição, JlÓ!lO ou não o 
Congres~o Nacional leg-islnr sobt'd o. JO(lterin., 
cn.be on não ao Congresso Nocional, llmçando 
mfi.o,dos seus porlel'es implicito.~. ostahelocut· 
novas regras c novos principies, que vcnlmm 
do vez impedir scenas, como os que vimos. 

Para olucicln.r n. ma.tnria, podei~iarnos in
vocai· o que dispoem ns constituições de 
pnizes, que ~e reg-em poi· um systcma 1lo go .. 
verno rigorcsnmQnto i:;unl Qo no~s·o. Consti .. 
tuiçües absolutarnento semelhnntes, no que 
pertence uo Vice·PI·esirleuto da Ropublica, 
são n. ConstituiçiLO nrnorlcann, a Coustituiçoiio 
nr,zentina e n Comtitulçüo elo Pn.I"ouny. 

Em todas ellus, Sr. Pre<irlcnte. o jJrCccit.o 
constitucional ó chtro, e re~g-un.r1lu. o Vice
Presidente da Republica, instituindo pura 
ello processo nbsolutn.mcnto igunl no qnc so 
cria. parn. o primeiro maglst.rndo da. Nação. 

Do nosso paiz, conheço ns disposições con
sagrada nas Constituições de alguns Estudos 
que JlOdem s"rvh· tum bem para esclarecer a 
mnt.erln. · 

E' a Constit.uiçüo do Estado rle S. Paulo, 
cm primeiro lagar. 

A Constituiçiio rio IMndo do S. Paulo pre
screve no sou o.rt. 3J, enp. 1 V, secção 2·'; 
· «O PI•osidonte dopo:f; q uo. li. Camaro. dos 

Deputados rosol\·er-se pelo procerloncla da 
accusn~lito, será sujeito a processo o ,iulgl\
monto pcrnnto o Tribunal do .lustir;o. nus 
crimes communs, c pcruntc o Seun:!o, nos de 
l'esponsahilidatlc:~ ~uc lt:i ordinnria. definirà.. 
0 l'icc·Presidentc fi'ca Sf~jedV ao mc:;mo ;mJ
ce.otso», 

A Constitui~ão do Ceurú," no seu tit. VIIJ,. 
art. XXVII, dispõe, 

rln Roln<;ão, menos o )llocurnrlor <lo Estado, 
~no sera substituirlo ~elo juiz de direito ntiLIS 
;Jntir{o, o i~n11l nu moro do membros dQ Con .. 
gL'üs~o L<·glslntivo pnr este elcitos.x-

Siio u~sas ns Constitui~õcs de Estados brazi· 
loiros, quo cro•mm processo especial para 
o Vico-Prmdr!ento ou Vice-Governador !los 
m(smos Estados, cargos que !Liguns nü.o teem. 

Nüo prcci:-;o cit.."\.1', b:1ato-mo aqui agora. 
refnrir que artigos expressos da Consti· 
tui·~üo Argentina pnra não mencionar dentro 
tatlus n principal, IL Constituição Americana, 
diRpõa sobro o caso, regulando n. situaç-ão llo 
Vice·Pre,idente ria 1\opublica, dando· lhe pri
vHegio t.lu fúro. 

A Constituição rln. Republica Argentina, 
cap. I" nrt. 45, quanrlo tmta da responsabi· 
lidado e dos crimes communs do Presidente 
inclue tambom o Vice-Presidente. 

A ConstituiQüo do Pn.I'ngun.y, art. 50, 
cap. 5\ parte 2L, eatabeler.e a mesma rog1'81 
consn~rnndo a mesmn bon doutrina. 

E para nris, a quo t\ fonto capital de DOSSQ 
dirOJto, a Constituiç-ão Americann, dispõ~ 
sobre n. mataria do modo mais expresso, mnis 
ca bnl o satistilctorio. 

Ora, Sr. Pt•csidente, basta este rnpirlo es· 
tudo comparativo, feito por entre ns republi
cas americanas, para chegarmos O. con .. 
vicçiio do que lw. realmente uma. lacuna, que 
devo ser preenchido. no nosso direito, e que, 
si os:sa lacun:L não so pr·cenchesse, entio o 
Vice-Prcsidonte Ou. Republica. tlcaria sendo na 
l'CBiidnrle aquillu quo o not"vol publicista 
Routmy di~so que ello crn : lc tlignitaira 
Jlarasitc. · 

Então, o Vice·Pl'úsideute da RepubliC!I JlOS· 
sarin. realmente n stor um funccionD.I•io, quo 
nós porlm•iamos r lar por inuti I, tli.o despulo 
seriu elle rle immumda•Jes quo devem an· 
dn.t• ligadns ao cargo, á funcçilo, quo oxorco 
o desompcnhlt, 

Eutiio. o Vico-Presitlente rla ltepublica JlO• 
tlcrilt ser, como ctmmou~lho Bonn.pttrto, ci .. 
t:tdo JlOlo mc::mo Boutmy, le pote â l'cn .. 
qtnis. 

«O Oovornn.dor o o Vice-GovnrnadoJ' do E~
tndo, no:1 Cl'lrnos communs e tl(~ J'C3JJO!l!'ia.bili· 
dado, serão julgados pelo sl_ln:Ldo, miciadn. n 
culpn. pomnto a CnrutLro. dos Deputnclo...,, o 
deixarilo o oxm·t~icio do cargo. logo que n 
n.ccusnç.ü.o ftjr julgndn Jll'ocodontu '». 

A ConstituiQI\o rio Ilio Groorlo rlu Ntwte 
tam!Jem rlispJo no seu cap. III soc(•'•o II 
nl't. XXVI: 

· Enti1o teriamo~ rnziio pnrn concordar com 
os que ondam até IL pensar que O um cargo 
l'Ntlmente dbpcnsnsel c inutil, que mnis val& 
snpprimir. 

J\tntliL IH\ pouco um illustro membro do 
Supremo TJ·ibunnl Fo.loro.l aventou :L idón. 
do~:m Hnpprm~siío, indicando aos Jo~islmlm•es 
dn. RopulJiica. 1!omo ponto dn. ConstiLuiçii.o 
1li;.mo du l'f'!llrmn., l!:.;so om quo in~tituiu o 
logm• do Vicc-Pt•csilicmtc ~la. W~puhlic:~.. · 

''O Preslrlcnto "Vico-Prcsldento serão pt'•l· 
coil!i1ulos o ,lnlgndo; nos m•lmes oommuns polo 
TI•ibuual diL RolnQúo o nos rle t•esponsniJili· 
tlurle )lO!' um tt•iuunul composto de metnbt•os 

Eu dil'ci a}Jenns, Sr. Presidente, que entro 
nós 1\ pratico. não. levo. nb:;oluta.monto iL con· 
clmúo tll\. lnntilidndo dcsto·cnr~o; o bn.starla 
lembrar que a vez, em quo o V ice-Presidente 
tlf\ Rcpnblict~ foi chn.mt1do n oxorcer n.s f'unc .. 
(,lúos tio primolt•O mn.gistrltdo de~to pn.iz, om 

" •· 
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Jogar de provai'· contra o cat•gn, a fnvor 1 mez e annn, sjjo exten•ivas no Vico·Prcsl· 
delle e que prova. · dento da Republica. 

O Congroseo todo lm de so lembrar que em Sonndo Federal, 12 do agosto do 1808.-
um momento de geral perturba(•ilo da or~lom, LaHroSodrc. 
quando o Sr. Marechal Deodoro renunmou o 
cat•go de Presl<lente ela Republica, tamanha 
parecia a. necesRidade de que não se _levasse o 
povo brazlloiro ás urnas, c lo q no nao se rea· 
Jlzaasem comlcios eleitoraes, P•ra prover o 
cargo vago por esse acto do renuncia, que o 
Congresso viu·so no dever de dar nquella 
interpl'etllção, que deu li Constituição Nacio
nal oplnan~o para que niio se procedes'' a 
no;& cleiçilo, continuando no exercicio do 
car~:o o Sr. Marechal Floriano Peixoto. 

Eis aqui, pois, como no nosso paiz os factos 
provam mais a favor do que contra o cargo. 

E o proprlo publicista, que eu Yi cttado 
pelo distlncto juiz, ornamento da magistra
tura brazilelra e republlcsno sem jaça, no 
livro onde são feitas as referencias em dcsa· 
bano do ft!l\CCionario, que Chambrum -consi· 
dera um estorvo, esse proprio publicista dó. 
a verdadeira, a unica e valiosa razão para 
que tal cargo exista, quando diz que acima 
e por sobre todas as consldernções, deve pas· 
1111r esta : a de não andar a Nação de contl• 
nuo entregue a pleitos eleltoraes para pro· 
vlmento ~e seu primeiro e mais elevado 
cargo. · 

O p~ecto que vou ler, Sr. Presidente, é 
rcdigidó de um modo muito simples : 

O Congresso Naalonal resolve : 
Artigo unico. Aq dispo,ições das leis de 7 

de janeiro de 1892, e n. 30 do 8 do mesmo 
mez e anno, são extensivas ao Vico-Presl
dente da Ropubllc"· 

Senado Federal. 12 de agosto do 1892.
Lauro Sodrd. 

O Senado me perdoari• porque sem ter os 
tltulos, que em tantos •e ach 'm rennidos, 
para levantar esta questão, eu, anlmarlo pelo 
amor da Republica, pelo desejo de ver as 
cousss publicas ossonta~a.s em melhores fnn· 
damontos, temei o iniolativn. de apr·esentar 
este prafecto de lei, para o qual peço a. at· 
tenção do Senado, convencido de que, entre 
os serviços, que podemos preeta.r; bom é que 
figure este, do acudirmos a completar a nossn. 
legislaçiio, tomando.Jho um dos defeitos, e 
remediando-lhe uma das falhas. 

E' lido eficasobt•o n. Mesa, durante otriduo 
regimental, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unlco. A~ disposições das lois n. 27, 

de 7 de janeiro de 189'~ e n. 30, do mesmo 

ORlJE~l DO DIA 

Votarão em 211 discussão 1la proposiçií.o dtl. 
CamuJ••Í dos Deputado,, n. 12, rle 1898, nu· 
torizando o Pudel' Executivo a abrir 110 Mi· 
nlstel'io das Relações ExtoJ•iores o CI'Odito 
especial de 90:000$ ao cambio de 27 d., pa!a 
o Um do solver ~~~ despezas com a Jl!lss~to 
que mr encar!'egada do d,fer;dm• o dtl'~ito 
da Nação Brazlleira no. questrLD no ltmtte~ 
com a Guyana Fmncezl>. 

Posto a votos, é approvado o artigo 
unico. 

E' a pl'i>poslçiio adoptada pal'o passar ti. 
3• discus•ão. 

O Sr. Pire,. Ferreira (pela 
ordem) requer tlispon'" do interstrcio pal'a 
a 3• discussao da pr•oposiçilo. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 
Votação em 2" discussão da proposição da 

Camara dos Deputados, n. 58, do 1807, au
torizando o Governo a conceder sois mezes 
de licença, com o J•ospectlvo orrlenado, no 
bachat•el Torquato Pacs Barreto, juiz substi
tuto fedet•al na secçiio do Paranà, para tratar 
de sua snudé onde lhe convier. 

Posto a votos,. é l'egeitado o artigo unlco, 
em escrutinio secreto por 23 votos contra 
10. 

A p!'oposlçiiÓ . vae ser devo! vida àquella 
Camara. 

Votação em 2• di•cussiio da proposição da 
Camn.ra. dos Deputados, n. 73, <le 1897, coo· 
ce•lendo uma licença do seis mezes, sem ven· 
cimentos, ao lente de 1\•ancez elo Gymnasio 
Nacional, Dt•. José !lias Dolgodo de Car· 
valho. 
· Posto a votos, ó rejeitorlo o art. i', pot• 22 

\"Otos contra 16, 
A proposição vne ser devolvida tlquolla · 

Cnmara. 
VotnQão, em 2' dlscussiio, tla proposição· da 

Camarn dos Deputrodos, n. 14, rle 1H98, auto
rizando o Poder Exnoutl vo a. abrh· ao MI· 
nisterlo da lndus,ria, Viaçiio e Obras Publicas 
o credito oxtraorelinal•lo de 32:000$, piil'a 
pagamento de vencimentos, durante o 2·• so· 
mestre do corrente anno, ao peS<oal addido 
ao mesmo Ministerlo, om virtude de execuçrío 
da lei n. 490, do, 16 de dezembro de 1807, 
art. 10, n. 1. 

I 
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Posto a votos, ó npprovndo o artigo dn l'nzoncla já informou que. nindn com as 
unico. provtsõcs orçamentarias sOmente, a. rcceitiL 

E' tt proposição adopto•! a para pnFsor i\ ~oixnró. um. deficit de 32 mil contos; P.npel· 
31' discu.ssão. mon•ln, n.l01 do orçamento a.11tuol prohtbe ao 

O Sr. Frnncl<ó<CO l\fnchado 
(pela oJ•dem) t•eqnct• dispensa d<' interstício 
pn.rn. n. 3" tllscussão rla, proposição. 

Consulta!lO, o Senado concedo a. cli'pr!mn. 
Vobção, em 2Q dlscussfi.o, do pro,jectr1 do 

Senado, n. C, de ISO;, autorir.anrlo o Go· 
vorn? a oonceder tres mozfS de llc~mço., sem 
vonCJ~fmtos, em prorogar,ão 1la. que lho foi 
concedul" pelo presidente do Supremo Tri· 
bunnl Forleral, no bacharel Arthm· rio Sú. o 
Souza, procurador dn. Republica. na. flc•cçii.o 
do Pará, para tratar do sua saude onde lhe 
convier·. 

Posto a votos, é appr·ova•lo, om cscrutinlo 
secr,üto por. 2!1 votos contra 7 o o.1•tigo unico. 

,E o _prOJecto adopto rio para passat• a 3• 
diSCUSSUO, , 

Governo emittir; cmprestimos externos nós 
esl.omos prohibidos de la"or, e só poderemos 
fnztn• emprestimos, mesmo internos, com a 
nut.oriznçito do Sr. Rothschild. 

Seria conveniente que, quando se désse au
tm·iza~ão no Governo para ldzer aparações de 
ct'(!llito, n. Commissiio do I•'inn.nças do Senado 
t.ivo:-se noticiu. tlc ,íú. haver sido pedida auto
riznçiio no Sr. Rothscbild. 

Pelo monos. ó o que leio no oontrncto in· 
olnirlo nn pr.1postn do orçamento o que o 
Sr. ~finistro da Fazenda. nos remotteu cru 
in~lez. 

Entre as diversos cinusulns do contracto 
ultimamente feito pelo Governo para o que 
se chama -arranjo financeiro- ha. estll 
que peço licença. para ler, não no originai 
que nos f·'i rometti~o. mas na tradueção que 
u jornal A TrilnAna deu hontcm c que t1ve 
occnsiiio rlo co~ojar com o original e de vo-

O Sr .• Jm•lo Chermont (pala riOcnr que esta exacta. Os honrrulos Sena
o~dc.m) re~1uer di•p.ensa de intorstlcto pnra a •lares que possnom esse ori~inal inglez na 
3 dtscnssao do pro.1ecto. proposm que me foi hontom distribuida, po· 

Consultaria, o Srmado conecde a dispensa. uerfio tambem verillcnr que n traducçiio estô. 
f perfeita, é isto mesmo, niio ha alteração de 

CREDITO PARA PAGA!IIENTO DE INDE:'IIXIZAÇÜES uma palavra, &inila QUO OIJO. poze muito O. 
CONCEDIDAS A REOLA.;\IAÇÕEB ITAJ.IANAS OÓ:-1, OS bt•azileiro~, OSCrtpta cm um documento 

publico. 
Entra em 2" discussão, com o parecer fa- 8• clausula do contracto: 

voravel da Cornrnissiio de l'inanças o artigo - · . 
unico da proposição do. Cam:Lt'a dos Depu- . «O Gove;nn nao. P?dero, antes do rha I do 
tnrlos, n. 17, do 1898, autor:r.ando 0 Poder JUlho de 1.101 em1tt!r nenhum emprest1mo 
Executivo a abrir ao Ministerio rins Relaç1!es "xterno, nem p~rmttlr que qualquer~mpres
Extcriores o credito especial' de8lf>:OU7$1~0. tu~o ~"J" omlttldO, com ".su~ garantta, ne!ll 
paro. pagamento das inrlemnizaç1íes conee· ~101tt1r~ qualquot emptest1mo t.nterno CUJO 
dlda.s a reclamantes it~lia.nos, do nccorrlo com JUro seJa J?Rgo na E.uropa ~ cambtos. ftxados, 
o protocollo de 12 de revereiro de !80B sem prevto conhccunenlo por escrtpto dos 

· Srs. ltothscltllds. 

O l!ila•. Leite e Olllchm (1)-Sr. 
Presidente, o que me traz á tribuno. nilo ó o 
Intuito dolmpugnnr a conce;são do credito: 
é simpl•smente cho.mar a atten~ão d1t Com· 
missão do finnnoa.s paro. a situuçiio especin.l 
em que no• achamos. em que so acha o pniz. 
em vtrtudA ~o nnnl do artigo do lei que se 
está elabornndn. · 

O projecto autoriza o Governo n frLzet•
pn.ra. pngnr 815 contos,-os necessarias opo
r~ções de oredlto, revogando-se as disposi
çues em contraJ•io. 

Desejava saber •i esta antoriznçilo rovognn 
prohibi~iio dfllei do orçamento uctual sobt•ea 
emissão do pnpel moeda. 

SalJIOs do OI'ÇrLmento nós sabemos quo não 
ha: rt receita tem diminuido, o o SJ•. Ministro 

(t) EN tu rll~cnrao não (ol ruviN\O pr•lo orl\clOI', 
flonarlo V, J1 

or•>,Sr. Presidente, si a emissilo do papel· 
mocdo. e•tô. PI'Ohibidn por lol ; si niio bn 
saldos no orçamento e si o Governo rlo Brazia 
nr\o póde contruhrr emprcstimo sem P"évo 
consentunento pol' csCI'IPtO dos Srs. H··fl!· 
schiids, comprehende V. Ex. que u mesmo. 
Governo vao ficar inteiramente embaraçado 
si o Congresso votar• uma lei autol'izando·o 
a fazer. opel'açõo< de credito. Julgo que o 
proJecto deve voitM' ti Commis!iio afim do 
q uo ello C•>nsigno nn lo i fundos para o pago. 
monto dossn Indemnização, deAtes 815:000S, 
e ilqne prevenida p11ra QUO de boje emdo>nie 
nfio m.nndo maiA it. iliscussão projectos do lei 
n.utorJZD.ndo o Govm·no n I'nzel' oparnc:ües de 
credito o.tó I de julho do IVO!, salvo si o 
Governo tivel' JLOtel'!Ol'ment(' obtido dos 
Srs. Rothschllrls o conRentimentn pnl'n essa 
opel'ação, consentimento quo devoni vir ao 
Congl'esso Nacional para poder autorlzal·a. 
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Or~. Sr. Presitlenlo, peço no Son~•lo ~no 
diga n. quo situ11.çílo o Governo reduziu est,o 
J•aiz; quero que o Sonn<lo responda qual ó o 
meio quo o Congresso Nacional tom e o Go· 
verno, por sua vez, pnra acudir ás ncces .. 
sidndcs instantes, quo o crcdtto publico 
exigo; quero quo o Senado diga n que SI· 
tuação lnstimnvol ó J•cduzido um pniz como 
oste, que n}lOUas com oito nnnos de Govomo 
republicano gnstou todo.s as suas economitts 
e todo o sou credito, a ponto de h~rm• um 
credor que lhe imponha n impossibilitlnde de 
jogm• mtds com o mesmo crodtto. 

.Julgo que issoó,uma vnntngem. A minha 
opinião, ,ii\ manifestada nesta tribuna, ó quo 
para a !Jon orientação dns finanças dcst.o paiz 
:-;eria necessuJ•io que este não nchn,.qse quem 
lhe omprestnsso mais um real : só assim olle 
clolxnria de viv01• n contrahir cmprestimos, 
que aggrnvam o seu credito, para pugnr des
pczas OX<;IlsSivas feitas diariamente. 

UM SR. SENATIO!t- E' um "bom plano fi· 
nanceiro. 

O Sn. LE!Tm E O!T!C!CA - DeRgrnçada
mcnto, SI'. Presidente, infclizmcuto, Jamon· 
mvelmento o Governo ainda nchon quem lho 
omprcsttLSse; aiudo. achou quem contln.sso no 
credito do paiz; mas esta confiança, mns osta 
parcella do credito, o Senado ostt\ vendo, 
custa·nos mais caJ•o. Para acll~l' dinheiro 
nostn. occn.siüo, pa.ra não vir desassombrada· 
mente perante o paiz di,.er que nós che· 
gamos a situação do não poder com o pezo dn 
nossa divida o com ns dnspczBs exc~~ssivils 
oxtraordlnarins que pezam sobro o orça
monto, o Governo preferiu nccoitn.r clau
sulas liumilhnntes para oCongl'esso 1-:acional, 
como esta que o collccn na dopendoncin do 
só nutori'-nl' op01•nçõcs do credito. depois úo 
consentimento do nosso cretlor ! · 

V. Ex .• St·. Pt•esi<lente, comprehcndo quo 
nüo tenho necessidade do u.ccu:o:ar o Uovêt•no 
po1• ter leito isso : lJnstn contnt• o f,tclo, bnsln 
lot• esta clausula. Pois, ontüo, n11o houvo 
outro meio 'I Nüo seria ~t·eforivel vara a 
nossa. honra. de po.iz ciYJ1isodo onfl'ontnr 
,J•osolutamente o pt•o!Jicmn llna.ncoiro, dccln· 
1•ando quo era imposslvol tm:.:-tu• .iuros de 
cU vidas nltn.s o quo lll'1s i riamos ontr:u• om 
campo franco do e~onorn ins o de !JI"·a~ lltl!Utçus 
parn. pn;tnl' depois nus nossos ct·edo!•es'1 !:iom 
iluvilla llOnhurnn. A dcclnrnc:iio franca. ela 
ba.nca.rotn. ó muito pl'eferin! n es1:1a banca· 
rota hmnllhanto o liibl;<rçad:c. 

Nilo ha um só, acredito pnt·a o. hourn. c1o 
todos os meus colleg-ns. uiiu ha llflllhum do:; 
honrados Senadores flUO, ouvindo lm· esta 
clo.usula, niio sint1~ quanto ú dolo!'osa n si· 
tun,;i'io, n. quo tOmos lovndos. Sente-so flUO 
olla ii\ro o patt•lotismo do todos nós e quo 
profeririam o.~ fi•aucamcnlo deixa1• nu situa<;ão 

aotual o plliZ passnr pm· impossibilitado •lo 
pngnt• as suas divida.;, o. sujolt.nr-so n uma. 
condiç;lo !Jumilbnnto como esta, sem pagal-n:o~, 
sem molhm•nl' cousn. n.l~umn, adiando apenas 
por tres annos ns dilllcul<l:cdcs presuntos. 

Em todo o ca!l:o, uão ó meu proposi to di H· 
cutir ogorn. esta quostiio. O íil.cto ahi está; 
n. f!}n.usuln. ó chwo, não o.tlmitte 1luvidn.s, nilo 
pódo h a""'' sophismas: o Governo niio púdo 
Jh.zer Cipornçi"ícs de credito nostes kcs nnnos. 

Foi o meio indirecto que tove o nosso ct•edor 
de dizer que nós deviatnos olhnt· p~tra a nossa 
situação intm•na, cm•tnr profundtLmonte ns 
despczns o nrrumnrmos com n reccirn. que 
pudessemos conseguir, depois de deduzida a 
quota para. n gnrnntia do juros tio capltnl 
que clle emprestava. 

Si assim ó, niio sei como ó que irá uma lei 
autorizando o Govct•no n fuzm· opcraçücs do 
creillto. 

E' contt'a isto, Sr. Presldcnle, que eu fullo: 
julgo q uo os ta. clausula flnnl niio pódo estar 
no projecto, devo ser cxcluida. O governo 
(iquc autorizado a pagar como cntendtJr, com 
o que quizer. com o que pU< ler, porque niio 
tem saldos, jú. nilo tem ct•mUto, não pódo 
emittir papel·moeda: arranje um meio de 
pogal', seja como fur, porque nós não o pode· 
mos autorizar a l't~zcr operações de credito. 

o SR. n~LFO!tT \'!EmA-Nem o púdo .Jilzor 
por antocipnçi'io dr~ rcceitn '~ 

O Stt. LE11'B E OtTICIOA-Haviaoutro meio, 
S1•. P1•esidente, o meu honrado uollega pelo 
Maranhüo lembra muito bem; a emissão de 
bilhetes, do letras do Thcsouro; mas esso 
recurso esta tambem terminado. 

O Governo tem cm Londt•es <lois milhücs 
do lott•ns do Thcsom·o. o os bilhetes do Tho· 
som·o, me parece quo montam ahi por uus 
30 ou 50:000$, ouro; não posso n.tln.nçar, 
porq,ue ni1o tonhn n.g-ora p1•m:onto o rclntot•io 
•lo :llinistcrio d:c l'nzcn~a. Creio quo o anuo 
pnssa.do li ouve uma omissii.o c depois tingiu-se 
que se tiuba resgatado essa. oml~silo por uma. 
mnissüo nova: 1!, mais ou menos, o. operação 
q uo estiL no rcln torlo. 

Nem ao monos, Sr. Presidente, nós tomos 
n. espArança dA fJUU o m'Çitmento do l'utnrp 
flXOl'cicio nos 116 saldo, porque npezar llesso 
necol'lJo, desso IU'r:tnjo, a!ltiZilt' do que :;o foz 
o do r:reilito o~tnr cornptotamonto fCcluulo o 
n porta. trnnclldiL a seto ch!lVI~:-1. pelas c!HLV09 
dn. bm•rn. dos ~l'S .. Roth::>chihl, IL propnstn. 
11ue o Sr. Ministro (]a. Fazenda. enviou ao 
CongrC'~so ú umn. prvpost<L quo deixa dtt{idt, 
traz aponas um s:.Jdo do lü:l:OIJO*· contuntlo 
com o liquitlo du !lepO!-!itos, que uHimnnwuto 
tolll dado rlc{Zcit u ti·t~zcwlo ccrtn.s verln~ llo 
de:-lpezo., como terei occa..q!iio llo Jll'OV'Bl' no so ... 
mula, acima do possivol o 1l0 imngion.vol, 
acima da. í:!O!'imlntlo. 
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A situação, de fncto, ó delicada. o cu dc~c~ 
.i~rol qno al~um tios membros da Commi;S~io 
Uo 0J'Ç/l.tJH·nto me oxpliquo s1 O po=-sivel cou
codcr ainda ao GOVOI'no nutol'izaçflO pal'I.L 
Jitzer oporM;ões do croJito. Vt-ju ()Ut1 o 
rolntor do parecer ó o meu 1l1stincto amign 
lt!ade1• dn. m:Liol'la, como t!.'m :•irlo ~ngra.do 
nestv. Casn. 

S. Ex. eslá snmpre prompto a defender o 
Governo em todnsns occ,,sitjo~ o eu 1lc~ejo que 
S. Ex. me explique o morlo llo s"hlrdosso di· 
ficulrladc, qual ó a operaçãodocr~r!tto quo se 
ntitorizn. o Governo IL faztr nostn. lei. 

Eu julgo que estn. nutorizn.f;fio não devo 
sor dada, que rl uma pl·atlca errndn. 

A regm. é que todn.:~ as vcws quC\ .c,e nuto· 
rlzn. o Govel'no n. fhzE'r umn. de . .;;pcza. extraor· 
dinarin. vota.-so imruotlllltnmcnte os fundos ne· 
cc:::snrio~ pnrn es.tn. rle:.poza 

Dosdc que a despesa é votaria pelo Cong1•es· 
so, o Congresso quo ó o podm• compotonto, 
addicionn á. lo i os fundos com quo deve ser 
Jelta a despe~ll. Mns cm nosso paiz o credito 
che-gou paro. turlo. 

O x·asultado õ osto, que o CI'Otlito está fo· 
c lia do pax•a tudo, que o Govomo nito )Jódo 
mais contrnhir omprostimo o nem operação 
do credito do qualq nor· ordem. 

Eu espero que a• informações do illustro 
relator d11 Commissiio mo orienturão. 

O Sr Sev(,..lno Vich•n declara 
que como relator du Com missão corro· lhe o tio· 
vor da acudir ao appello rio sou colle;<ll pelnl! 
Aln.g:oas, o confessa t]UO niio ha. rn.ziw do se 
approvar opet•açrjes rio creditas cm project.os 
como o que est;'t om discussão. E' um velho 
voso que não lho .rnn·cco muito consentu.neo 
com as boas regras, porque as lr!ls quo auto· 
rizam .ao Governo lilzer oporaçües Ue credito, 
do vem sor, sin1lo e-m todos L·S rt~mos, 1t0 monos 
roln.tivamcnte, no mlmor tempo pos.'livul. 

Mas, ú. parto ~·ste ponto, o contlnclo o ns· 
Rumpto no critorio tlo honrado ~linist.l'O ria 
l'arendn, as objoQrles feitas pelo honrado Se· 
nador pelas Aln.goa-t nilo tecm rnzi'io dn snr. 

Quanto a. chmsuJn do ill'J'lLlljO Unanceiro e 
que o sou cJlloga julg'a humilhnntr., ó com
mum em todo.; os contractos tto Cllllll'C!Stimo. 
EmqU!~nto pcrd ura o emprn.sLimo,o Go,·o:·no 

não pc'ulo contrahil' novo. Todavia o CiLH'erno 
braziloiro nüo está. nc.;:,tns con,liçl,os, uiLO os tU. 
impedido do fazer· omprestimo uxt ... rno, destl<l 
quo este ernprc~timo nüo tenha juro;, e quo 
tenh:L do snr pa;!o no cstl'ntlgciro n cnmbio 
11xo, contbrmo reza o sou conLrncto. 
•Isto quanto a anulyso r., i tu poJo sou cullegn 

ú clu.usul1t 811 do eon~r·:Lcto, QunJJt'J tl.tl ci'Ctlito 
pedido "" proposiçito ó snbirlo que uma opo
mçfio rio Cl'edito pódo comproheuuer um mo· 
vi monto elo caixns, 1lo fundos do um oxorcicio 
pura outro; todavia si o Senado rmtender 

pr\ilo eliminn.t• a parte final, o omclor dellu 
n:io Ihz questiio. 

Ningunm mnis p~tlíntlo n. palo.Y;tra, oncel'·. 
ra·SO a. tliscus~ão. 

Po~to n VLltos, ó nppl'ovado o ~u·tigo unico. 
• E' IL proposiçii.o arlopt:ula. pnra pnssnr il. 3~ 

1li:o:cm:s:w. 

O ~~~. 1\loraeto~ lln1·t•oM (pela or ... 
dem) requm• dispeusn do inter~ttcio pa.rn o. 3'·1 

discussão ela proposir;üo. 
Consultnc.lo, o Smmc.lo concedu 11 dispensn.. 

CD:II~IImDRAÇXO llO •lu CE!"i'TE:"I:AiliO DA. DESCQ .. 
Illm1',\. DO Bl~AZIL ' 

Entra em I• discnssão o projecto do Se· 
na1lo, n. 5, do 180S,:mtorizando o Po1lcr Exe
cutivo n promover, pit.rn. commemorar o 4'' 
centenltl'io da de8cobnrta do Brnzil, o. ronli
znção de um·t. oxposiçiio nrtcional ncstn, CO.· 
pitnt, a :J do maio do IDJO. 
Nln~uem pcrJindo a pnln.vra, encorro.-se n. 

d iscus:.;iio. 
Posto a votos ó app1·ovndo o pJ•ojocto para 

passar n 2:• lliscusEiio, indo antes ú. Com
mi~são do Finant;n.<~. 

VERBA I'ARA. PREMIO A. )!E!IIORIAS SOilltE A. 
DESCOBEI!'l'A DO DRAZH, 

Entra. om I" dlscus;ão o pl'ojecto doSo
nado, n. 7, de 1898, consignando na lei do 
ot•çn.mouto do exercício vindouro, uma 'verba 
rspocinl, IU:OOO$, pnrn. pr1~mio IL uma ou 
mais momorins sobre n. •I('Scobcrtn. llo Brn.zil 
ou pontos~~~ llistorin Patril>. 
· Ning-uom pcdin1lo a pnlo.vrn, Oncerl'a-se o. 
discussiio. 

Posto n voto•. o app1•ovnJlo o projecto para. 
p:L~s:u· n. 211 iliscus~ilo, indo antes O. Com
missü.o do Fiu:uH;ns. 

JU~\'iS.\0 no CO:o;TJ1..-\C1'J ll.\ CO~tP.\:"iiiiA FERRO 
C;\tmHl JARDI~[ JlOTANICO 

EntroL em discussão unicn. o parocor n. 2A, 
Uo 18~J~. !ln. Com111is5ito dtl Constituição. po .. 
doms o Dipl'1ffiiLCin. opinnndo pela. l'l\joir,tio do 
1:11:o do Pretdlto t.lu uistrlcto Fedoral ii. rosa .. 
lu{•iio do Conselho l\Iunicip!l.l, quo _couco1le ti 
Comp tllhia. Ftll'l'O·Cal'l'il JarJtm Hotanico o 
dir•oito do l'ovisii.o do cOJltJ'llctn que celubrou 
com JL Prefoitura ~ 30 do ngo;t.o r lo 1800. 

O ~11•. n. de l\london~:n SobJ.•i
nho (pcltt ordvm)-Pedi ~~ po.l!LYL'a unica .. 
monto pnra fozeJ' urna ligeira ructiflcaçüo no 
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parecer que se ncha om discussão, afim de 
que niio moroçn ~ntliquor censura a Commls· 
silo do que f11ço parto. 

At•ectitlcn.çl\oquo quero t:~zer ó n.seg-uintc: 
Na primeira columnn da. pnginn. 2, ns pa.

la':'rns-no. lei org:tnicn.-dl!Vfm ser substf .. 
tuulas por estos outrns-nn. resolução vo· 
to.da. . 

Assim lambem, na m•smn columnn, ultimn 
linha, em voz r los paln.vrns-n.rtigo 20 in (i nu 
devem-se lêr estas ontrna-:uts. IG o 3\l. ' 

E' osb unicunento a rectificação~ ue tinha 
n fazer. 

O f!Õr. Datnln;;oM VIcente
SI•. Presidpnte, posso a~sot.rut•nr ao Senado, c 
amrmor iL Commissiio do Constituição o Po
deres. que neste momento, não venlw opplir
me ao porecot• e!nuornrlo por olln Pobt•o o 
veto do honrado Prefeito do Di•tricto Fo· 
deral, lL resolução do. Commissão, proro~ando 
o prazo e concedendo outros favores t\ com· 
panbin Ferro Carril do Jardim Botanico . 

Tenho meu espírito mn.is ou m~nos pre
parado pela confiança que m .. merece o bon· 
rado cidarli'io que ost!Í Eervinrlo de ga.mntlu a. 
todcs os direitos como Proreito do Districto 
Federal, parn acceitnr como bons o le~,,es ns 
razões por ellc npt•escntndas pa.ra. 1'etar certas 
resoluções do ConRl'esso Nacional. 

Nilo quero. porém. com isto dizer que 
convenc1do de um ·erro, por uma •liver
g~ncia, por um modo rlitrercnte de entender, 
nao me opponlm tnmuem n algum veto pot• 
alie opposto ás resoluções que siio submettiuns 
ao seu conhecimento. 

No caso presenta, o meu espirita ncha·se 
v~cll!ante, duvirloso; niio po•so coro con· 
sc!oncm~ com conheci mrnto. d/11' ou neA'ar 
meu voto ao parecer da illustradtl Com 
mls•ilo. 
. Tenho duvidas. o as duvidns foram ~u~~·· 

rttlas pt•iuclpalmcnla depois que li o estudei 
esse parecer. 

O Prefeito diz que o contracto do 30 de 
agosto de 1800, pl'Orogou o prazo da coo· 
cessão do companhia até 31 do dezembro rle 
lg30, concetleu.Jhe privilegio rlc. zona pot• 
15 annos c impo~·lhe diversos onus. Olltro os 
quaes avultam precps de pnPs:v,om lnnltc .. 
ravels, tarifas J•eduzidns o u t•ev('IOJ-:iÜO parlL 
o P•trlmonio munlcipol de todos os bcn• dn 
compnnblo, moveis, irnmoveis e semovente•. 

Vojo por aqui que ji• a colllpanbla teve 
uma proroga~iio do prazo do contracto, fl que 
a resoluçiio qun tol "''"''" 11elo hom·n~o Pro· 
f•ito, prorog~ de novo o pm•o. 

o sa. Llt!TE E OrTrctcA - Por ~unntos 
nnnos.'f 

o sn. Do~nNoos VroEN1'W- Pot• mais 10 
nnnos. 

A companhia, requerendo n prorognção do 
seu contracto, ofi'erccou nl~una favores á Mn· 
uicip111idade, o pediu outros om troco:. 

Nua tenho, Sr. Presidente, siniio rnzGeg: 
p~l'n. contl!lr. no critm·io, no zelo, na pro· 
b1dode •los dn·ectot•es desta companhia, uma 
das melhores q uo nós temos ; entretanto, 
me paJ·ece f'ltlC devemos nntr.s de votar 
o pn.t•ccor quo rejeit!t o ve'tõ do prerdito, co
nhecer o conlracto celebra• lo em 30 de agosto 
de 18DO ~porque, só d~nnte delle po~erln a 
cornmts.'iuo ter conbcctmcnto dns obrJgooçõe9 
c favores trocados e po•leremos conhecer 
tn.mbom quaes siio es~as obrigações o favores 
rio que a Companhia abre miio, quaes as obt·i· 
~~clíos 1\ que elln so sujeitou, qunos o,q ser· 
Viços a ~uese compromettou em virtude desse 
contract.o, e qnaes us substituições. 

Nilo venho combater o veto, comecei de· 
c! arando_ ;,ao; niio venho tambem nppro
vnl·O: nao co111bnto o parecer dn. commh;sü.o 
e niio lho clou m•u voto por om. 

Estou indeciso ; n Commissiio provavel
mente teYo em mãos todos os .doaumontos 
pn.T'IL roicitar, como rPjeitrt.. o veto do hon· 
rnrlo e zeloso Prefeito do Districto Feder"'· e 
•i ella •e dignar o>eloreccr-rne acerca desse 
ponto, isto ú, si provar que o Districto 
fcdernl, que tem rlireito no; bens da Com
panhia no ftm da concessiio, não óprejudicndo, 
si d••monstror que o Preloito não tem mziio 
o que n Compoubin obrign·se a fazer o serviço 
ceuondo uns e obtendo outros favores, sem 
prcjuizo rlus obrign.çãPS a que su,jaitou·so 
pelo contracto de 30 de agosto, estarei 
pt•ompto a dor o meu voto ao parecer rl~ no· 
bre commís~ão. 

Antes, porem, entendo que o Senado deve 
conhecot• este contt•ncto, e nesse sonti·lo for· 
mulei um requerimento que tomo a llber
rlacle tle su.jeiw.r :\ npprovnçilo do Senado. 
·' Si fôr accetto o requerimento, si vlet• o. co
pia rio contrnct.o, si vier tombem " act~ da 
sessfio em quo foi votada •ssn reRoluciio, 
como poço, cu, que nilo tenho prevençilo 
nenhuma contra a companhia, untos symp•· 
thia por· elln, ou, que ~esojo dar meu voto de 
mwlo n niio pre.iwlicnr a pnpuloçiio desta. 
Capital, jú, tiio mu.l sor\'idiL em outros servi· 
ços, ou em qulllli todos, estarei prompto, te
t•ei moamo sntisfoçiio em tlor meu voto pelo 
parecer. 

SI poróm, o contrario se vorl6car, vor·mo
bel na necessidade do votar contra. 

Sujel to iL conshlnrnçiio tlo Sonn.do o men 
rnquorimonto, no qunl peço documentos o o 
udil~monto ela rli~aus~ão do parecer, atá qne 
venhn.m est'l.s inflrmo.Qões. 

Enf.t•ctnnto,si a Commlssiio doConst.ltulçiio o 
Porlores os ti ver bnbllitarl~> pnr~> dor· me estes 
osclareeimontos e quizer prcstot• este serviço 
a mim, como o. todo o Senado, doado jli de-

·. ·:.·,' 
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claro que retirarei o requerimento, porque 
flcar<'i hubilitndo a dar o meu voto com co· 
nhecimcnto duqulllo que vou votar. 

E' lido, opoindo e posto cm discussão o 
seguinte 

RI~QUF.HDI!<.:NTO 

Requeiro que se solicito dn Podrr Legi&la· 
tivo MuniciJJill ou ao chefe executivo muni· 
ciplll copias do contracto de 30 de ngosto 
do 1800, celebrado com a Companhia Fer1·o 

· f.arril do Jardim Botunico o dn :se:'l~àu em que 
foi nutol'izn.t:o e~se contracto, ficando arliada. 
a discussiio do parecer n. 2·1, do 18\.J~, até! 
que venham essa.:; cúputs. 

Saln dos sessões, 12 do agosto de ISOB.
Dmningos Vicellt~:. 

o e;;r. n. de 1\IPndon~ .. SOI>I'i· 
nho- Sr. Presidente, rdu.tor· do parccm· 
dn. Comm1ssão que ~o acha om di~cussiio 
corro-me o dever (le vir ó. tt·ibuna. nüo :ió tlar 
as explicações exigidas p-Io Scnudot• que me 
precedeu, como tnmbem oppm··me uo seu 
requerimento. 

Não vejo a menor necessidade deste reque· 
rimento pedindo cópill rlo eontrncto exbtenle 
entro a lntondencia Municipal e a Compauhill 
Ferro Cnt'l'll do Jal'rltm Botanico. 

Para qu8 a cópia rlesse contracto? 
Snppoi'IÍ o hom·ado Senndot• que nós e•tnmos 

ainda no dominio do nt•t, 20, da lei n. 85 ? 
Mas essa. lei cstú. det\·guda. polu. de n. 403, 

do 19 do Julho delli9~. 
O Senado nada tom ~uo ver com o coutrocto 

existente entre a !ntendoncia Municipul e o 
Companhia Fel'l'O Cal'l'il do JILt'dim Botunico, 
porquo a sua attt·i buiçüo hoje, em virtude tla 
nova lei que acabo de citar n. 403, ti sóment.e 
ver· idear ~i ll l'esolw;úu votada ti contrnrin. ú. 
Constitulçíi.o Federal, ús leis tblerac:;, c ás 
dos Estados e dos outros municipios. 

Portanto, a ~ue vem o requerimento do 
nobre Senador, pnl"a que u cúpiu desse con· 
tracto 1 

0 SR. DOMINGOS VICF.NTE - V. Ex. 
conhocc·o ? 

o SR. D. DE Mi<NDOXÇ.\. SOBHINIIO- NliO, 
e nem proci..,:o conhecer, pot•que a attribuiçiio 
rio Senado bojoU a que Hcnl.Jo do dizer. o PSHO 
contrn.oto nüo })tidf' tl'll~ot• nenhum C!!!CIIU't'ei .. 
menta no llom·ado Sonadm·. 

Na minha. opiuiü.o n rc::;otução votud~ não 
o116ndo absolutamente a l~i u. 85, como diz o 
Pt•elbito niL::l ra.~üos fio seu ,.;cto. Essas ruzõos 
cstü.o desijliVOlvidJtS nu pa.t•ccct•, c ~iio IDILis ou 
menos as seguintes: 

111 , que :1 J•osoluçiio votrLCla tra.ttL da. CLlio· 
ua~iio ,to bens !ln municlpio ; 

211
, infringe o rcgjutonto do Conselho Muni .. 

CÍ]Hll j 
311 , tt'ato.·:,'C d{; um contracto do valor :m

peJ·ior iL couto rlo rl!is, que nüo podia :;or feito 
com cm ta ou tlctel'miDnda. po~so:L ou com
p!tnhia sem previa concuri'eucio.; 

411 , porque na mc•:-;ma resoluç;io o nrt. ga se 
refere n umn. liulm dO n.rt. Jn, a. qual oliils 
uão txh;to. 

Sr. Presidente. n. Commissiio teve occasiilo 
do examinar tcdns as "'~õ,s nl!cgudas pelo 
Preleito. 

Quanto ú. primeira, não hn nnrl:t mais 
dnro; nfio se tmta n;L rcsoluçi'io de nliennctio 
•lo bem al:tum do municipw. ft'L!'a. se dar 
uma ali~nnçfi.o qualquer de bens ó preciEo ter 
a propriedade delles. 

OJ•a, pt·rgunto: a municipalirlndo é proprie· 
taria do" bens cl:c Companhia Ferro-Carril 
J~rdim Botanico? Pótlo usutrull-os, alienal-os 
ou liypothecul-os 'I 

Absolu to.mcnte niio, pot·quc ~ó pUde exercer 
estes actos quem tem a propriedade plena do 
objecto. e n ruuniclpalidade nii.o tem a. ~ro
priertadc de s•molhantes bens. po>sue apenas 
um direito om tspectativ"· um direito ad 
(uturum, quando ella houver da compn.nhio. 
u rcversiio dos bens desta, depois de findo o 
p1·u~o do contracto. 

O Sa. Do>nr>aos VtvEXTE -Porque é obri
gada a entrcg,n• ossos bens. 

O Sa. B. DE ~!e:soo:o;ç.\ ScBR1:-illO-Não sei 
que rn.z;lo houve prn•a osto.Uelecol·a, mas ó 
uma das clausulas do contracto vigente. 

Ora, sendo n.::;sim, nii.o se tr:~ta proprín.· 
mente d;L aJiemu;io do um Uom, pois, o que 
ha é a.pena:-~ um direito, um jus cal rem, que 
tem a Muuicipo.lid;ulc rle accion:tr u. compa
nhia, si no tlm do contracto, ost!L niio on
tre,.:ar ao ).lunicipio os b~ns como se olJrigou 
om virtude do mesmo contracto. 

P;u·a t~ Municip;~lidado se considerai' pro~ 
priota.rüL tlesses bens, ó ncccssario que poss;t 
dispOr, vender, hypothccnr• ou usuti·uir· 
delles <lo quolquOl'outro modo, mas a Munici· 
JHtlidadoabsolutamcnto niio tom osso dir•cito, 
o upcnas o de làl'.;nr a companhia. 1L cumprir 
umu. das ctu.usulas do sou contracto, que ó 
entr·ega.r os bens quo lhe pertencem Jlndo o 
pr·aw do mesmo contracto 

Jsto que estou CXJlliUdO no St1n:ulo, ó r.le~ 
meutn.l'. o núo lH'Oc\:-lU. de dcscmvolYimontt). 
Nf'nlmm do:-; honrado~ SOIHLllo!'c:o: ó capaz do 
suppol' que a Municipnhdndc, actualmonlc, ó 
propl'ictat·ilt do.'i bou:; d:L cumpanlna Ferro 
Carl'il do J:LrJ i m llo tu nicO i n1lo,uJ li L mlo possuo 
tal pr·opi•ioJ,ulo, porq uo prosou t.cmonto nilo 
pótle tli:.;pôt• tlosses beus, 111lo púdo vontlol·oS, 
n1io pódo liypothecai·os, niio pódo usul\·uil·os;. 
apenas tom um tliJ•l!ito ml (1Hurum, qua.tulo 
.su tlor u. raversii:o tlcsses IJcns, llu contOrJni· 
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dado com o contJ·ncto. E' isto o qno ~e cn· 
contra. ntL lei n. 85, 

O Sn. Dow~c.os VICENm-A comllttnhl:c 
JJÜO }lUdo dispôt• t.le:-;ses bens? 

O Sn. B. nE :\Il~NDO~\~.\. SonJ:INno-Scm du· 
v~dn., o~la. ó propt·ietaricL, mas (»r7o apoiad(Js) 
nuo podo Yondcl-os, Jlódo usufl•uil·os ; nüo 
poilendo •lispót· complet~tmente, e sómento 
de certo modo. 

E, deixo .. mo dizer ao nobre Scn:tdOI\ nmn
tenho n que disso: entendo que a companhia. 
Jlótlo dispúi', nlüm tio usufruit·. A com]m
nhia IJÍlo pódo vcudcl' seus bens a. onLra com
J>anhii1 sobrog-ando a esta. seus rliJ•citos c 
obrigações'~ Pó!lo perfeitamente; U cousa que 
vemos to1h1s os dia:::, llUHL companhin :::obro
gm• n outra. sous dit·ldtos c obrlgaçoos. 

A companhi:t, pois, pl,do vonrleJ' seus Jmns 
á umn.Gatra., SIJieit:uJtJo·~o Cilt.cL ns clausuilLS 
do contracto. · 
· Portanto já vô o nobro Son:tdnt• qno o cli· 
reito de pt•opriedado da Companhia Ferro
carril sobre O:) sons bons é um 1liroi to pel'· 
feito, comph:to ; elln. pUdo flispt')r tlelle~, nrí.o 
só vendondo·os, como hypotllecnndo-ns, como 
exercendo quo.lqner outt·o direito, uma vez 
que a outra compunhín. se obt•iguo ao cum
primento do mesmo contt•acto. 

O SI<. PnEsiDEN'J'E- O que cst:i. cm dlrcus· 
süo U o requerimento de adiamento, 

O Sn. B. DE MJ!NDONÇA SonniNHO- O que 
está. em discussão U o requerimento rlo ud tn.
m~n~o juntamente com o parecer da Com
missao. 

O Sn. PRESII>EN'rE-E' o requerimento ele 
adiamento. Peço a V. Ex. que, se restrinj,\ 
no roquel'imonto, ns snns observações. 

O Sn. B. DE MICNDONÇA SonRINIIo-Niio tc
nlta duvida cm ~tttendot• a V. Ex. 
· Alõm tlesta, as outras t·nziles npro.<entndas 

. pola Prefeito, e que acabei do oxpór ao Se
nndo, siio ninda de monos valor do que 

· nquello. de que acabo de me occupat•. 
De qualquer forma., pois, que se consi1lcre 

r.sto. qtwst.ão, entendo, quo uiio se trlLt:t ela. 
resolu~~ão proprJamcute do alicnnçüo do bens, 
ml>ll slrn da tilculdndo de opçiio qua se dó. no 
PI·eleito entre o direito de revorsiio, e o dl· 
roito do cobrar 2 ~~; .. sobro n. rendn. brutn. da 
Companbi~. Nada mnis do <tlle isto. 

Ainda mesmo quo se trnt.~sso de somolhonte 
faculilado de opção dad> no Profcito, esta lei 
nii.o crn. nova, po:Quo jà existo uma lo i nf) 
mesmo sentido, dnndo Jgunl •liroito no Pro· 
J<Jito. 

Si o Scnn•lo me permitioso, não teria duvida 
cm ler n J"i mullicipal, quo estl• cm vigor 
sob~o o mesmo assumpto, dando fnculdnde no 
Prelo i lu uu Olltar enti•u a clnuoula tia t'uversüo 

o n clnusuln de 2 "/'sobro a renda bruta da 
mesrn:t Companhia .. (Lii.) 

Pola disposi<;ão que ac:tbo do lot• lL resolu· 
,~rro niw contóm urna medidn. nova, rnns uma. 
wedido. que já existo. 

Por•w.nto, Sr. Prosídento, est!1 razão, quo 
sOl'VO do funclnruont.o ao ·veto do Prefeito, ó 
sem ímportancia, desde quo j;'L existo umn. 
loi mnnieipalneste sentido. 

Do mesmo mo1lo são as outms 1'azões, 
Attog~ o Prefoito que, tr"tando-so de um 

contracto elo valor supoz•ior n 1:000$ e~so 
contracto nüo póde sor Jeito com umn. compu· 
nl1in. dc!l'do quo nii.o se nhrn. a concurrenoio. 
publica. 

Isto cortamento ostó. nn. lei n. 85; mns 
como a Commls~üo cleclnra no seu pn.reccl', 
não .so trat.o. propt:inmente aqui tlo um 
conf,J'ado <le fornccimonto, de obras ou do 
outro qunlrt ucr om íUonticas concliç·iies; trata .. 
se do um contracto fio viu<;iio publico., para 
o qunl a. I\lunicipalirlndc niío concorro pelos 
:mus cotrf s com u. monm• quantia, o, no con
trnrio, a companhia. ó quo entra com uma. 
~omma estipuJad;t para o::~ cofl•es municipacl'l. 

Portanto, a rosolucii.o 'l'ctada não incido 
nesta, disr>osiçfio da. lei n. 85. • 

Tamoom allogn. o Prefeito que o. rcso· 
luç·ü.o -caatla não foi assignadn. pelo I 11 se .. 
cret;Lrin, 

E' outi'Cl rnzüo sem importo.ncia. 
Desde que a resolução niio lbi ao Prefeito 

com to;lns as fot•malirlades oxl;;idas, era 
do sem dever• nfi.o vetat·a., mas dcvólvel·lt no 
Consetlto Municipal, n.fim de que esto s~tis· 
tlzesso todas as lllrmnlirlades neccSS!lrillS, 
mandando-a de novo com as assignaturns exi· 
gidas pf.'la. lei. 

o Stt.JULio FnoTA-Depois da lei novo. deve 
o ·"cto vir ao Senado 1 

O Sn. 11. u" )fMNooNçA Sol!t<INI!u- Sim, 
senhor ; a. rcsolw;iio vetada deve vir como 
vein no Scna•lo, porque o PreMto ~!lega 
quo ella infringe n lei organica da Mu
nicipio. 

O Sn.JJJLJO Fno'l'A-Mns fere a lei argnnica 
e o. Conatitui~~ão ?-

0 Stt. B. DN ME~UllNç,, SOl!lllN!lO-NO. !Ui· 
nha opinião 11ão olfende nem a Constituição 
nem u. loi organicn., nem as lois lcdoraes, 
nem ns dos Estndos o .do outros muni .. 
e! pios. 

Qtmndo n rcsoluçiio ollontlor os intorosscs 
do munlcipio, entiio 6 o Cl1.9o de qno fillln 
n. nova. loi, 1hwc o. rrso\uc;iio vnlt:l.l' no 
Consol h o pa.ra. a.pprovn.J-a. ou rnjci t.n l·a. pnt• 
clous tr,rçu3. 

O Sn. ,Jur.w Fn01'A - r. acltam-so no mr~o:;
mo caso esses votos, quo a.hi estão no 
SuuaUo '( 
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O Sa. B. DE MENoo~ç,\ SmmtNno- Niio, 
porque a lei nüo pódn ter elfcito rotro
nct.ivo. 

Pola nom lei a resolução, sendo submet
tlrlo. no Sonndo será o.pprovafliL ou rojeitarla; 
e tctlas as vezes que o Proli!ito n•i.o a 
mn.nt!ar ao Senado, n. devolverá. :to Conselho, 
p:tra. ser submettidtt n. votos, a!lm de ser 
ttpprovnda ou rejeitada por dous terços. 
, U.\IA. Voz -E' o que se rlevc fazer n.gor.1? 
O Sn.. B. DIC Mr~sooNCA Somu~no- N;i.o, 

a.bsolntamontc : o Senado, rcsolvewlo quo 
cst:L lo i ntio olfcnrle aCoustituiçilo nem a.s leis 
do Municipio, a olwig-u~·ão doPt·n(cito U man
dl~l-a pôr om cxecuçii.o. 

O Proloito não doc!11m que ella otrenúo os 
interesses do Muni:!ipio: declara que osta 
resoluçü.o votn•ht infl'ingo a lei ol'ganica do 
Municiplo. Portanto, um:. vez que o Sonaco 
'·ate quo esta resolução não oJrL\nde iL lei or
ganica do Municipio, u obrigação do PreiOito 
ó m1tndar pol-uem cxccuçü.o, mundu.I' cum
PI'il-n. 

São estas Sr. Pmsidentc, as rnz<jes de que 
se servo o Profdto cm seu ·t:cto, p;u•n. wi.o 
snnccionar essa r•esoluc:üo. 

Como dis:-le, nüo insistirei nestes n.rgu
ment.os, por11uo, como acaba do observar 
V. Ex., Sr. Preshlento, trntn.·se do requeri· 
monto o não do pat•ercr. Aguardo-mo pnrn. 
cm occasião opportuna desonvolvor melhor 
os ai•gumeutos quo não pudo ngora desenvol
ver. 

Des<lojá, porém, declaro quo voto oontm o 
requerimento do nobre Somdor, porque en
tendo que ellc nü.o tem razão de ser : o nobro 
Senador !bz umo. roquisi~üo quo nbsolut:.
monte nii.r1 pódo tritzor• nonhum escla.reci· 
monto no Sen11tlo, pD1'flliO no Senado nü.o com· 
peta ontl'ar no oxauw lla.resolw;:üo no sentido 
~o saiJlll' si cliiL ú ou não vantajos• para o 
Districto Fc<leral. 

Esta attribuiçiio portencin outr'ora no Se
nado. 

O Srt. COEWO E C,Dn•os- Nunca tivemos 
ostaattrii.Juiçfio. · 

O Sit. H, Ji& ~It~:-.:llo~~:A SOHJUNI!o- ~las 
}Joio menos neeeit.úu-so aqui esüt Uoutt·ina.. 

Esta nttribui~!ii.O, cnmo ou dizin, pertencia 
no Seno.do quando vigorava o n.rt. 20 dn. lo i 
n. 85, mas hojo o~ to m·tl::o ostiL doJ•ogmlo 
vil·tuahnento poht lei n. -103, de 20 do julho 
do I BUS. 
"'A ln! ó oxprcsstt, o no seu nrt. 'l'1 tliz •<Fica 

• rovogntlo o ILI't. :20 do. lo i n. 85, do ~O ~~~ ::)O· 
tomiH'o do 1802.>> 

O Sn. LEITE r. OITICICA-0 'lllO ~ nova lei 
!'oz foi croar umiL n<>VIL hypothoso p~m o 
ProtUito votar: o Pt•olbito sl1 podia votlll' 
quaudo a l't.l.::!Olll~~·lu ullOuU.cs;so u. loi orgauicu. 

ou á Constltuiçiio, o agora Jbl cread:t ou!Pa 
hypotiieEe. 

o Sn.. n. DE :\fi~NUONÇA. Sonn.mno.:_Estou 
respondendo a um :.parto do nobre Senador• 
por Sergipe, 

O nt•t. :!• rln. lei n. ·W3, diz expressamente 
{!~): « Fic11. 1•evogarlo o art. 20 Un. lol n. 85, 
tlo 20 r lo setombt·o rle 180:.!.» 

Por consr!rtuencia alei n. ·103 mio l'Cstrin
glu sr'nnentc a nttrihuição do Sonndo: e! ln. 
l'OVO~OU CXprCSSíliiLCnte O art. 20 da lei 
n. ~;-,, 

o s". Co..:r.no F. CA)!PO>-Tenha " hondnrlc 
de ler o art. i". (Jla ouli'DS apartes.) 

o Sit .• n. DJ.; ~[E~DO:\'ÇA. Somu:-.:110-).fas nilo 
acabr~i do ler· o J.LI't. 2·• '(! Os n(Jbrcs Seno.tlores 
não ouviram ?! 

O art. 2" tliz: (<Fica l'CVOg'Dtlo o art. 20 <l•L 
lei n. 85. 

Sn .• COELHO E GA:\H'OS- Leia. O n.rt. 1 n, 

O Sn. B. DP. MRxooxç,, SomtiNII0-0 art. I" 
da mesma lei diz o so~uiuto: (/J) 

EstfL ó n. t·o:.:r:t geral. 
Agot'U, a loi clivi·1iu as :tttl•ibuiçüt$, d1mLlo 

umas n.o Senado o outt•as ao Conselho Muni
cipal. 

0 SR. COELllO E CAMPOS-Leia lambem este 
ponto. 

O Srt. B. IJ>J MilXDOXÇA Sounnmo-As nt
ll-ibuiçü<·s do Senado siio est.ns: (18) 

O Sn. LEtTil E Omctc,,- Isto ó, mais ou 
monos, o artigo que l'oi revogado. 

O S!t. B. m~ MJ·:~DJ:'\~!A Sonm:-mo- Mo.s o 
nrt. 20 orn intorprotndo do outro modo. 

Q_tmndo aJ~um 1:ato era. sujeito ao exame 
do Senado, ruio tratavnrnos do u.vel'ig-uar só
monto :-;i a rcsoluçiio oll'enclin n. ConstituiçiiO, 
us leis !~<lemes on as lois <los Estados: ti
vomoo. occasiü.o nqui muitas vezes de exJl· 
minnr si a resolução ern. contrario. nos· in
teresses do Distl'icto Federal. (.'\'ao apoiados.) . 

O Sr .. LElTll E ÜITICICA- A lo i nilo <l:tVn 
estn attribuiçilo :.o Sonndo. 

O :-;tt. B. DE ME;\;DO~<;A soun.I:"o:Uo-Por mais 
dO UIIHL VOZ diSCUtÍU·SU aqui isto, !LVCI'ig'O!I•SO 
si n rosoluçiio votncla. oJfondia. os inta.rossos 
do Distt·icto Federal. 

O Sn. LRITI~ Il ÜITJCICA-Foi reconhecendo 
:L necessid:ulodo serem votndns as resoluções, 
quando otrondedscm os interossos <lo Muni
cipio, que n. nova loi creou mo.is osta bypo
thcso de veto. 

O Stt. B. DI:: MH::'IIDONQ.\ Somu:-;uo - .lustn .. 
meutoj ost;L lei 101 crcndrL por caus;L tio. in .. 
tcrpl'ota.çtio quo nós dnvumo~ 11qui: queria
mos tol'Jlal' n loi nmls oxtuusiva nii.u que .. 
rhunu.s accciLtLl·tt tal t!U111 ut•a. 
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No pnrag1•apho 2" osliio n~ nttriblliçilos do 
Conselho ~lu11icipal. (/8) 

No ca::;o presento, llDI'Óm, o Pt•cJOito declnrn. 
que veta a rcsohltâu porque elln. ~J1f~urlo :~ loi 
Ol'gn.nie:L do Município; }Jurta.nto, c.sto c tSO 
eslá. incluí1lO uo § 111 elo art. Ju da.lui n •. HJ:l, 
e por este motivo a Comrni:1Hi'io, oxn.rninn.ntlo 
as razões rlo veto, wio 1levotveu-o no Pre(el to. 
mas sim tlott parecer opinando que o ·veto 
SE'jo. l'Ogoitado e pasta orn cxccuçüo n. reso· 
luJ;lio municipal. 

Era. isto, Sr. PI·osidente, o que tinha a rli· 
zer. 

Aguardo-me p!LJ·a a iliscuss[o do parect•r. 
si por acaso r1ão fõr approvndo o requeri
mento do nobre Senador ; c nessa occnsião 
terei opportunidatlo de de::~euvolver melhor 
os arg-umentos ele que me :wrvi ngol·a. ... 

O S•·· ••uy DuJ•bo•ui·)-Sr. l>rcsi· 
dento, nilo venho discutir ama teria do pare
cer, nem sei ainda seu. discutirei: venho npo· 
nas assochtr·mo ao roquerinwuto do nobl'e 
Senndol' pelo E•ln,lo dn Espi1•1to Santo. 

Nüo mo imporra ugoora a questão ventilada 
Jl<'lu bom·ado preopinanto sobro o limite da 
competencin deste a"umpto, ponto em que 
divirjo completamente do autorizado parecer 
do nosso illustro cotlega. 

Nilo venho tnm~em diocutir a questão do 
saber• si a municipalidade li ou wlo proprio
tll.l'ia, ou que t1tulos <lo domínio, ou quo es
.pecles do direito tem ella sobro os bons, 
cUJa revorsii.o lho esta assegurada pelo seu 
contracto com a Companhia Jardim Bota
nico. 

Repito, não trato nom dos direitos da 
compRnhia, norn <los limitas da competencia 
do Senado. 

SI watllsso dos limites da competenci:c do 
Senado me pnreee que h a veria ~onrlm·a~ões 
do coi•to alcance n oppôr li opiniao do nobre 
Senado!'' ontrotanto, ainda sem ponotmr 
neste ns8umpto, direi q uo, quando mesmo o 
pretenso llmito posto a nossa compotoncia 
-vedasse ao exame do Senado a moralidade 
das pretonções rle cuja proroguçiio aqui se 
tratasse, este llssumpto ~ da ordem rlnquciies 
quo se. Impõem neces;ariamento, a dospetto 
de todas os lois, uo debato, ao exame dcs 
corpos doliborantes, cm cu,jn. presença campa· 
l'accm, . 

Si tuna lei qunlquol' cstabelocesso pl'ecJSa· 
monto limites tnes à li bordado 1!0 palavro 
neste recinto, que ftcassomos re1lusidos a ap· 
provar uma conces.srio qualquer, por. mu1s 
evidente que lbsso sua falta do rnoralulado, 
JlOr mais quo olla rovoltnsso o sentunento 

publico, estas considerações do mo,•ali I ade, 
transpondo todas as leis positivllS, haviam 
nocosSJ•riamento do inOuh• •obre a <lellbera· c• o desta Casa, pu1·quo o Senado, queiram ou 
não quoira.!D, e de sua. natut•csa, corno a ou~ 
tra. Cnmal'a. como são neccssartamtnte todos 
o8 p~u·lamcntos, um tribunal do conscienai,,L, 
no qun.l, por.umto, o cln~onto da. cons~ierH~IO. 
niiu põ:lu deixai' do lnflun• sohl'•' ns dehbora-
çüts, · 

IC' ainda um tribunal quo pela sua origem 
e pela. naturtlSa. de sua::~ funcçües, pelo .sou 
cnrneter politico, hn. de uecossariamente om 
todoa os seus actos consultar o sentimento 
publico, c que, portanto, niio pi,i\o focbar os 
otllo:. ás mn.nili.~stru;nes deste sentimento, toda 
vez que se nc.harcm inte!'ess~s _desta ordem 
submcttidos a nossa cons1deravao 

Mns Sr. Presi•lente, não voj:t o Senado 
no&tas'minbas lliLIILVl'as uma rn:tneira de pre~ 
julgnz• o u.ssumpto. 
' Sr. pz•esidentJ, sejn, ou nilo soj11 a MunicJ
palíll:tde proprietaria. rlf s bens i srjf), ou nao 
sc.ta " comv:cnhi:t l'rotwietaria desses bens, 
cuj;L t•evor:motlJCtL a MuniCtp:Lllda~e ; ilq.uo 
ou nfio redt1Ztdo o se~~ado tL vor1flco.r ::11 o 
contracto fore ou niio as leis e a Constitui ... 
ç1io, o que ú certo é que, des~e que ua· ~on· 
sciencia do um dos membros d<•sta Casa 
p:Liram duvid:.s, escrupulos resvoitaveis ó. 
respeito de seu voto; desde que. elie, com 
sincm·id:ule o indcpondencm conloSti:L esse 
escrupulo, tlccbrando·so inhnbilitado para 
julga!' antes de ver um tlocurnento, que nos 
púdc ser exbibido, niio comprehendo que 
especle de interesso publico nos possa leva~· 
n eSSIL talt11 de defereucin, que sempre fo1 
respeitada nesta Casa, ;Linda quando se tra· 
tnva de altos interesses naclonaes. 

E é pr~ci~o não esque~er quo no u.:-::sumpto 
trata.·so de mtercsso prtvado.. . 

N1io sei, portanto, que espoc10 de cons1de· 
rnçõea poudorosll!l se po&~IL oppôr 110 roque· 
rimento do honrado Senarlor. 

S. Ex. rUsso que estu.vn mesmo disposto a 
retiml·o, tlndas cortas hypotl!esos. . 

Poço permissão p:.r:1 !nZOI' rneu o reqUel'l
meuto de S. Ex., c decl:.ro quo quando 
S. Ex. o retirasse cu o ndopt:.ria, porquo 
preciso Orm:cr, o quo mo p~re~e. de certo ~1· 
cance uostu,s cousalf, o pl'lOCIPlD do rc~po1to 
aos membro . ., 1lostt.L C a sn.. 

Níi.o me piLrCco quo Cn.tilina ost~j:c h:cton<i~ 
{!s portas do !toma, o que nos ,.e.1amos c~tl· 
rnulndos pela nccos.i<lnde de SiLlVar a PntruL; 
uilo mo paroco que so tmto do Ull! <lesses 
Ul'~ontes intct'otiscs publicos que mm~s .'·o~• 
zo!!l exigem .sacl'ittcios ilestu. ordem, nao su de 
rlescol'tezia. parCL com um collego., cnl!l·~ t:~!" ... 
bom do moralidade, porque, o quo diriL 101'11. 
deste recinto a oplni~o que nos j)llga 1 '!'anta 
·pressu pat·:c liquidar esto.. maioria, ao ponto 
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de nüo dar a um Sonnrlor o tempo preciso 
para exhlbir um ·clocumento qoe julga neces· 
sario I 

Nilo ho. motivo nenhum elo ordem publica 
pelo qual não· ;o possa demorar osso debate 
por tempo, ate\ que veniHL e•se documento. 

Ainda quanrlo fosso rcstricto. a no>sa com· 
potencia, ainrlo. prlvaclo o Scno.•lo do verificar 
o. moraildade ou niio desse contracto, desde o 
momento em que qunlquet• dos membros 
desta. Casn. considera. t:S:::icn~ia.l o exame de um 
documento relativo uo assumpto, nós não 
podemos pr•julgar a necessiclade, o. uti!idacle 
ou inutilidade desse documento. 

E' preciso que, sinão po_: (lefei·e~ci!l: a esta. 
Casa, o façamos cm attençao a opmcuo pu· 
bi!ca, que o. tem de julgar. 

0 Su. LEITE E 0ITIC!CA - Eotou de per
feito accorda com V. Ex. Ainda o anno pas· 
so.do fiz identlco re9ucrimento. 

O SR. RuY B.mu:sA -Estimo muito o. opl· 
niõ.o do nobre Senador que vem cori•obora.r 
um assumpto que mo pareco irrefragavci. 

Portanto, Sr. Pt~s\donte, eu me o.ssoclo ao 
requec·lmento do bonrado Senador; e, si eile 
for !nele ferido, ver-me· !lei talvez obrigado o. 
seguir o seu autor no voto cont.rario ao p1•o. 
jecto, e na impugnação do pn.recor. Tenho 
concluiao. 

O 8a•. Preooldente- Niio havendo 
mais quem PO\'lL n. pala.vrn. vou enccri•:u• a. 
discussão do requerimento. 

O sr. D. de MendOJÍ1.'n So· 
brlnllo (pela ore/em)- St·. Presidente. 
tendo· me opposto 1.0 requerimento do nobre 
Senador \'elo Espif'ito Santo, o umo. vez que 
so trata< o umo. qt10stiio de interesse parti· 
cular não quero que se suppouho. que 
eu, o~ qu&lquer dns mcmb.ros do. Commi:;sllO, 
do que faço parto tem mterosso cm quo 
esta. questão sc,j:1 ti•a.tn.~hL sem o ncces · 
sario exame, sfm todos o~ cscla.reclmcntos, 
do que os nobree Senadores possam prccisBI', 

Portanto, uü.o mo opponho iL passagem 
do requerimento. 

0 SR, VIRGILIO DAMAZIO - Pet•feitamento, 
.apoiado. _ 

o SR. SmvmniNO VIEmA- Muito bem. 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra· 

• ·se a discussão, 
Posto a votos A approvado o requerimento. 
Fica adiado. o. dl!cnssiio do parecer. 

O Sa• I~, . .,,.ldeute-Estll esgol.nda 
n. m·dom J,, tlirL. VoU Iuvuntnr. a sossiio, 1le· 
slgnn.ndo para n. da. sessão scgumto : 

3• di~cussiio da proposição da Camnl'<\ dos 
Doputtlfios, n. i2 do ISO~, nutot•lz~ndo u Po· 

Sttnado Y 11 

<ler Executivo a abrir ao ?llinlstcrlo das Rc· 
laçücsExtoriorc:õ~ o credito e10pr cialllo DO OUO$. 
ao Cittnhio do 27 rl,, pn.ra. o IIm de r--alvor a~ 
do;;pc!zas com o. Iilissiio q nc Jüt• oncarregn1la. 
do dol'onder o direito d<L Nnçiio lirn.zileim n~ 
qucstiio do limites com a Guynna Francozo.; 

3" discussrro da proposição do. Camnra dos 
Deputados n 1·1 ele 1803, autorizando o Po
dtn• Exo~ntivo n. n.br1r ao M1nisterio da ln
du.tria, Vinçiio e Obras Publicas o credito 
extrnordinario do 32:000.~, pa.rn. pagamento 
do vencunonto~, durante o ~~~ semestre do 
corrente anno, ao pe:osoo.l alldido no mesmo 
mimstcrio. om virtude do oxccução dn. lei 
n. ·!9U ele IG do dezembro do 1897, art. 10,, 
n. !. 

3' discussiio da p1•oposiçiio da Camara dos 
Deputados n. 17. do 18~8. autorizando o Po
der Executivo a abrir ao Ministerio das 
Relações Exttl'iores o credito especial elo 
815:0ü7$120. par~ pagamento das indemni· 
za.çõcs concedidas ;t reclamantes itnlmno~ do 
ac,·ordo com o protocolio do 12 de fevereiro 
de ISOIJ; 

3·' discussiio do projecto do Senaao, n. G, 
do 1808, autorizando o Governo ~conceder 
trcs mezes de ltccnçn., sem vencimentos, Olll 
pl'Ol'.lgaçiio da (jllO lbo foi coneedidn pelo 
presidente do Sllpremo Tribunal Fcrleral, ao 
bacbarol Al'tbUl' de SÍL e Soaz:., proc•trador 
d:t Republica na secçiio do Pará; para tratar 
do &uo. sande onde lhe cou vier; 

3" discu'Siio do projecto tlo Senado, n. 3, 
de 1898. autol'IZando o Poder Executivo o. 
despenrler ate\ a quantia de 30:000$ com o 
e•tuLalecimento do um pbo.roi na bahia do. 
Tutoya, no Estado tlo Maraubiio ; 

DiscuS>iio unico. do parecer n. 26. do 1898, 
da Commissiio do Constituiçiio, Poderes e DI· 
plomJLcia., opmando pelrt regeição do vela do 
Prolotto rio Di>tricto Fedot•nl á t•osoluciio do 
Conselho Munccrpai, que eleva os pt•eços das 
paS!agons nos carros do. Companbl~ Ferro 
Cal'rll Cat•ioca. 

Levanta·se o. sessiio ús 3 horas da tardo. 

tiO SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DB 1808 

Prcsidc11cla elos Srs. J. Catwula tJ Joaguim 
SaJ•mc,do (to d 2•) sr.:crctnrios) 

A' mo\<1 hora rlepois do moio-riia. ahro.sc o. 
se~~rro a quo o}.lnCOI'r(llll os 8rs. SenadormJ 
.! • Calnlliln,.loaqu lm Snrmou to,Henrlque Cou· 
tinbo, Jonatlms Podrusn. Francisco ~luchudo, 
Munool8urntu, l.uuro SJdt•é, Uonodlcto Lo\ to, 
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Gomes do Castro. Bolfort Vieira, Nogueii'a 
PamnguiL, Cruz, IJozer.li l'on tenoile, AI varo 
Mo.chndo, Ab!lon Milnnez, Almtwln Barreto, 
Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernambuco, 
B. de Mendonça sobrinho, Rego Mollo, Leite 
e Oiticlca, Caolho e Campos, !los" .Junior, 
Ruy Barbosa, Severino Vieira, Virgilio D<L· 
mazio, Cleto Nunes, Domingos Viccutu, Por
cluncula, Lopes Troviio, H.odrigucs Alves, 
Paula Souza, Mora.es Harros, Leopoldo tle 
Bulhõos.- Joaquim tle Sum~1~, A. AZC!t·cllo, 
Aquilino do Amarai, Vicente Machado, J?a· 
quim Lacerda, Gustnvn Richard, Ptnbelro 
Machado o Julio Horn (7). 

E' Ilda, poôta em discus~ão o sem t!cbato 
a.pproçHda o. acto. d.11. ses~:;ü.o nntorior. 

Deixam do comparec•r com causa pa!'tioi· 
pada os Srs. Manoel ele Quoli·oz, Genoi'oso 
Ponco, João Cordeiro, Almino Afl'onso, !tosa 
e Silva, Leandro Maciel, Qniutino Bocayuva, 
E. Wn.ndenlc.ollt, Oonça.lves Chu.vcs, Cn.!nclo, 
Alberto Gonçalves, Esteves .Junior e Rnmiro 
Barcel!OS (l:J), o selll ella os sr·s. Ju,to CllCl'• 
mont, Pires >'erreirn, Pedro Volho, Josu Ber· 
nsrdo, Thomnz Deltlno, Feliciano Pennn o 
Raullno Horn (7) • 

O 8r. ~' !iõec••etnt•lo (seruindo 
dei') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Vinte authenticns da elciçiio Seno.tórlal n 
que se procedeu, no dio. 6 de agosto corrente, 
no Estado de Minas Geroes.-A' Commls,üo 
de Constituiçlio, Poderes Diplomocin. 

O Sr. 4 11 Secretario (sc;·vinrlo 
do 2') lê e vae a lmprlmh• JJa1·a entJ•nr na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

PARECERE 

N. 34- nE 1898 

A Commissiio de Justiça o Legisia~lio exa
minou attentamento as razões em que o SJ•, 
Dr. Pre16ito ba~eou n sun. não ~u.nc~~:lo ti. re
solução do Coneeiho Municipal, pela qunl Jol 
autoz•izo.do !L reintcgl'u.r o engenheiro Tobins 
Corrêo. do Amal'a.l no cru·~o que occupava na 
Directoria de Obrus c Viu<;iio. 

mcar, que ó nttrlbuiçiio do Prefeito nos tor· 
mos 1!9 nrt. lOs 7" dn loi n. 85 do 20 de se· 
temu1•o <lo 1802.> 

Niio procede este fun•iamonto. 
Rcintegt·w· não é t~omcar, e, pelo contrario, 

n. rolntegrnçiio suppúe uma nomeação n.nto· 
l'lm• não é sinito um acto de iutcrpretaçiio da 
lo! omana<la do l"'oprio Conselho quo tem o. 
filculdnde de, por esse 8.'. to, declarar que a 
!ui nlio Ji.li llelmeute exrcutnda. e que o cm
pl'egullu que fôra. nomeaclu pelo Prefeito, deve 
:-;m· mantHlo no ~eu cnl'go tlor ter :-;ido a sua 
tlem i~s:i.o contr1~l'in.ú. d i::;posiçilo dn mcsJlliL lei. 

Nomear, na espodu orn questão, é chamar 
:dgucm pnra. exercer um emprego, clnr-lbo a. 
investidura lle::;se emprego-acto esta que 
pertcn('o, não lu~o duvtda, ú. competcncia do 
Pr•efeilo, na fórma da lei clt!lda. Reintegrar 
ó reeonhecer o dirmto do funccionorjo a ser 
mantido no seu car·go, é restituir esse direito 
de que ello foi ilicgnim'cnlo pi•lvado, ó ali· 
quem '"Csliluctc in integi'Uln, aUcui SUfl jura 
,·estitucre-ncto este quo pol' sua vez, e IU\ 
liil'ln:L do ar·t. !5 § 37 <la mesma lo! n. 85, ó 
da exclusiva competonl'io do Conselho Muoi
cipal,ointerpr•te legitimodilllleis que elabora. 

Esta vcrJadc ó l'ocunbecida pelo proprio 
Sr. Dr. Prefeito, quo reintegrou, em virtude 
do deliberação do Conselho, niio vetada, dous 
engenl1eiros da Directoria de Obras o, ulti· 
mamente, o director da instrucção publica ; 
assim como anteriormente um outro Prefeito 
reintegrou nove commbsarios de hygieno om 
obediencia ó. Resolução do mesmo Conselho. 

Sobreleva notm··so que o Senado mais de 
uma vez tom rejeitado os or.tos da Prefeitura 
l'umlndos em argumento identico ao invo· 
oodo em primeiro logar nas sons razoes de 
nlío Hancçúo ao acto que reintegro o enge· 
nheiro Tobias do Amaral. 

cumpro ainda attenJer-se que o Conselho 
Municipal autorizou a rolntegraÇiiO do ref'e· 
rido engenheiro depois de ouvir a Commissão 
de Justiça, da lutendoncia, a qual declarou 
quo este conta quotl'O annos e dez mezes de 
serviços municipar·s lnintorruptos, sondo do 
O de marco de 18~3 a 3 do agosto de 1894 na 
Commlssüo da Carta Cndostrsl, e, dll8ta data 
om dcunte, na Directoria do Obras até 18 do 
jn1.eiro do i 808 ; ao passo quo o Sr. 01•. Pm· 
!oito só lhe cont~t troa o.nnos, tres mezcs e 28 
dins, isto é, unicamente o tempo que serviu 
no ultimo omprogo, quan<lo ó certo que o 
dooroto n. 4:JI, de 2 do outubro do !807, 
manda coutar p•rn os c1feitos da vitalicle
diulo q ua tl'o a unos de se)• oiros munici.Jlaas, 
sem csptcltical·üs e som ilistinguii·os. 

Entende a. Comml~:~siio quo ~iio iutclratnento 
improcedentes es~ns l'n.zõc!l, por i:;so que nem 
a Constituição,nom 11lei fedem! ou municipal 
101 vio!ad11 pelo acto contido nnquolla rcso-
lu<;ilo. · 

Cinoo slio os fundamentos do oato: 
1." « Arl'Ogo.-se o Conselho compotenci11 para 

relntegrur empregados, o que imForto. , •• 

O Consell!o, interpretando este docroto, 
multo !lcortadamonte entcn<lou que olle não 
havia shlo fioimeute executado polo Executi· 
vo Municipal, e, no exerololo da atlribulção 
conferido. pelo oltado artigo 15 § 37 d~ lel 
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n. 85, autorizou a reintegração 1lo tuncclo- 3•, porque, relntegraÍio o Dr. Tobias do 
narlo que, nos termos do mesmo decreto e do Amaral, deixará ipso (acto o Jogar, o tunc
de o. 508,de 5 !le Janeiro do corrente nnno, clonaria que o occupa e n verba para o paga
nllo podia ser demlttldo, mos devia ser mnn. monto deste será a mesma para o pagamento 
tido no seu cargo, ou cons!dera1lo addldo, si duquelle ; 
nAo pudesse ser contemplado no quadro do 4", • viola a lei que regula as regalias dos 
pessoal ordlnarlo, empregados rnunlclpaes e que exige o mlnlmo 

2,• c Designa ao relntegrrulo um cargo que de quatro annos de serviço pura a vltalicle· 
elle nAo póde exercer, porque está legalmente dade.» 
preenchido por outro t'uncolonarlo.• Que ainda esta raz~o nllo ampara o ••lo, 

Nilo procede lambem este fundamento. demonstra plcnamonte o que acima ftcou 
Nl!o preenche legalmBI•t• o cargo aquelle dito cm rclaçü.o ao tempo do serviços muni

que exerce tuncção que lhe nüo caoe exercer clpacs prestados pelo Dr. Tobias do Amaral. 
por pertencer a funcclonnrlo cujo direito de Elle conta, a Commls"ão o repete, quatro 
exercei-a é proolamado por acto emanado de annos e 10 mczcs de serviços municlpaes, 
autoridade competente. como se verifica pelo parecer da Commissi\o 

Nenhuma razllo tem para dizer-se lesado de Justiça da lntendcncia e pelos dooumcntos 
em seu direito quem deixa um emprego que juntos aos papeis cm mii.o da Commlssü.o de 
lhe não pertence, porque o mesmo dlre1to Justiço. do Senn.do. E' lncontcstavel, pois, o 
nllo póde pertencer a dous lndlvlduos slmul· seu direito á vltallcledado, e, portanto, a. 
tnneamente. Reconhecl~o COJIIO pertencente resolução •etada, longe de violar a lei ragu
a um, deixa de existir para o outro. !adoro.. das regalias dos empregados muni-

Com Isto esteve de perfeito accordo o Sr. clpaes, corrigindo a infracçü.o praticada pelo. 
Dr, Prefeito quando, ba pouco tempo, reln· Prefeitura, acata-o. e dó.-lho inteiro cumpri· 
logrou o Dr. Medeiros de Albuquerque no mcnto. 
cargo de director da Instrucção publica, até 4.• «Substitue-se o Conselho ao Poder Judi
entl'lo preenchido pelo Dr. Cabrita que, dei- ciario, unleo competente quando provocado. 
xando-o, nllo se julgou por isso offemlldo em a sua acção, para dizer si o Prefeito feriu um 
seus direito&. direito adquirido.• 

3.• c Altera a lei do Orçamento que ni\o Ainda esta razão é lnacceltavel. 
consigna verba para pagamento do Jogar Tendo sido conferida ao Conselho, )'Oio 
agora creado e directamente provido pelo art. 15, § 37 da lei n. 85 citada, o. attrtbu1ção 
Conselho.» de vetar pela ftcl execução dns suas leis, é 

E' lgusdmente Improcedente esta raz§o. lnadmlsslvcl guc estas neguem-lhe os meios 
A qul!lltilo não é de pagamento de venci· de tornai-a ellcctiva; o no caso de, pelo pre-

mentes. feito ser demlttido lllcgalmente qualquer 
E' secundaria, sem lmportancla este ~tcto empregado municipal, pódo lllllccer-Ihe com· 

em face do direito que possa assistir ao em- pctenma·para rointegrar ! 
pregado de ser reintegrado por ter sido llle· ·Deve cruzar os bJ•aços deante da vlolaçi\o 
gsd a sua demissão. Reconhecida a lllegall· da lei, cuja fiel observancla a mesma lei con
dado da deml!!ilo e relnttgrado c runcciona· ftou !\ sua guarda 1 Certamente, não. 
rio, este sómente será o prejudicado pela Portanto, o recurso ao Poder Judlciarlo só 
falta de verba, porque terá. de esperar que o teria cabimento no caso vertente, si o Con· 
poder competonto abra o credito necessarlo seiho nilo houvesse restabelecido o lmperlo 
para o·pagamento dos seus vencimeatos. da lei, lnzeudo respeitar o direito adqul· 

Nelll esta razi\o nllegarla pelo sr. Dr. Pro· rido que olla garante aos empregados muni· 
feito póde ter justificativa do veto, porque ' cl~~8vtsta do que flca exposto, é a Commls· 

1', a abertura do credito para despezas são do parecer que seja rejeitado o voto, 
oocurrentes, sendo da competenola do Coo- Sala das Com missões, 13 de agosto de 1898. 
Bolbo, não Importa em violação da lei do or- -Aquilino do Amaral.- J, 8. Jlogo Mello,-
~m•nto ; J. L, Co•ll•o 'Campos, 

2•, porque a lo! o. 508 de 5de janeiro 
do corrente anno que delermlnou que os sx•. Leite e Oltlclen (·)-Sr. Pre• 
empregados que tivo•sem direito ll vltall· sldento, vou apresentai• ao Senado um rcque• 
cteaade ficassem addidos, e para esBIL despeza rimcnto do Informações dirigido ao Governo. 
consignou o orodlto necessarlo : consoguln· Deelat•o,desde já, 9_ue o requerimento diz rea
tementc, reintegrado o tuncclonarlo, cuJo di· peito a uma queatu.o diiB mais trllllBCendon• 
rclto á vitaliciedade foi reconhecido, é claro te~ do dla de hejo, 
que o sr. Dr. Prefeito dispõe já dos recursos ----
lndlspelllllvels paro prover {L despeza auto· 
rl&ada pelo Conselho; (•) EIIO ~'""'" ••• foi rnlolo polo orA~or. 
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100 ANNAES DO SENADO 

Len•lo o relatoPio do Ministro da Guoprn, 
cheguei ao capitulo que tmto das colonias 
militares; o lendo o que S.Ex. diz a respeito 
das coloniaS, nccudiu-me pensar, ni'i.o nos co. 
Jonlas quo ainda estii.o sujo i las no r9~imon mi· 
litar, JUDS nnquellas que so cmlloCtfulram de· 
pois da !!opu bllca, e I• m brei-me que a Con· 
stituição, pussantlo pal'a Oi Estados as tal'ra.s 
devolutos, não podi:L ter passado tamhem 
para os Estados as terras dos colonias que se 
omonoiparam o que são propriedade da Umüo, 

Dominodo por esto pensamento, procurei 
informar-me a respeito dodestmo qno tinham 
as torrns das colon:as emancipada:.; o fui in
formado por possoo competente que estas cn
lonias tinhn.m pass:ulo prn·a os Esl11.do~. que 
dis~unhnm das tc1•rus nollas existentes, ter
ras que eJ•am do propricrlor\e da União, o quo 
uilo podiam passar Jlara os Estados como ter· 
ras devolutas, por não serem tcrros devo
lutas, 

Do facto, Sr. Preljidcnto, nós todo• cs dias 
ouvimos dizer pelo imprensa e taml.em nesta 
e na outrn. c&S!L do Congresso que a União 
esta completamente despojado do todos os 
bens, ou por out1•a, que o patrlmonio da 
União ó nenhum. 

E' verdade que o artigo do. Constituição 
passou para os Estados as terras revoiutas, 
de modo que o. Uniiio nii.o tem torro.s absolu
tamente, nem para. csta.beiocor co:onhu.lçãot 
nem para dispor doiios cm um momento do 
d!fficuldades financeiras, pam acbor assim 
recursos, que silo perfeitamente oc<mlssiveis 
nos govm•nos. 

Os Estados tiveram, cm accroscimo ao sou 
patrimonio, todas as terras devolutas no!les 
existentes; e nós sabemos que, em u.m tOl'l'i· 
tüt•!ovasto como ó o nosso o despovoado oomo 
ainda est{J., ns terros devolutos siio cm gran· 
de porção, constituindo um cxcellcnto patri· 
monio. 

Não me parece que se devia despojar ainda 
a U o ião das terras q uo •ii o suas o onde foram 
constltuidas coionlas com o po.trimonio DO· 
cional, com as ronclns da .Uniiio,estllbelecon<lo· 
se nucleos de popnloçilo de vantag~m para os 
diversos Estados, . 

Quem Jõ os rolatorios do Mini>tcrio da 
Guerra, como tenho Jlrlo os d•stcs ulthnos 
o.nnos,verifica que estas colonias siiodo gran· 
dissimo futuro, tendo terreno extra01•dina· 
rlamento fortels c do vuntngem para a colo· 
nisnção estrangeira. · 

E peço iieenca 110 Senado para, adiantando 
c estudo do rolatorio do Ministerlo da Guerra, 
lêr alguns topicos !'ele rentes As colonms ainda 
existent<•s. 

Qn11nto iL colonía •lo Chnpeci•, por exemplo, 
uiz o Sr. Mlni•t.ro da Guepm (Li,): 

Quunto á col<•nia co lguo,;il, di1. o rol11to· 
rio (UJ: 

E', pois, mais uma colonio ricn. om ter1•as. 
Quanto :\ colonizaçiio do Choplm, a lnlbr

maciio ó esto (UI. · 
Vê·se, S 1', Presidente, que as coionins silo 

eonside1•ndas sob diversos principio>; e, pelo 
que tenho lido mo lembro que havia colonias 
cm torras uherrimns o fertels, terras quo to 
chamam justamente do primeira ordem, e 
que niio passaram para os Eotndos, como me 
consto que passaram. 

As terras que constituem patrlmonio naclo
nnl, que devium passar it Uniiio niio oram ter
rua dovolutos. E, V. Ex· comprehendeo mai 
que resnita para a Nnçilo não ter um pntri
monio •lestucndo completamente. 

Mns, a Constituiçüo niio podia cogitar •le 
pnssor para os Estados terras que não eram 
de >U:t proJlriedode, que niio eram devolutas, 
que nilo estovam ao sorviço da União como 
proprios nacionaes. 

EntJetahto, ns infot•mações que tenho po· 
dido rolhH. nlius, de pessoas competentes, 
siio que o Estado adquiriu as terras devo
lutas. 
. E, como pretendo occupar-me desta ques

tiio mais longamente c trazer informações 
exactas ao conhecimento do Senado, quiiJido 
so discutirem as cousas concernentes ao Or
çamento da Guerra e a !.e! de Fl:rnçii.o de 
terra assim como tiz com rel .. ção As forços 
na vaes, vou dar um requerimento para sa
bor a quem está entre~uo o domlmo dessas 
terras. . 

Bem se vê quo é umaquestiioquo Interessa 
à Nação inteira e ó conveniente que nesto 
situação ditlieil em que nos acbamos,se prove 
que alguma cousa resla ainda o pertence 11 
União, 

o meu requerimento do Informação ó o se
guinte (U): 

E' lido, apoiado, posto cm dlscussüo ·o sem 
debate app1·ov~do o seguinte 

Regucrimcnto 

Requeiro que so peçnm ao Governo, pelo 
Ministerio da Guerra, as seguintes lnlbt·ma· 
çoos: 

i," Quaes a• cnlonins miiltaresque se teom 
emancipa•lo depois da Constituição da Repu
blica, com doclaraç•iio da extensão territorial 
de cada uma e n zona respectiva. 

2." A qunl dos governos, Federal ou dosEs
tados, está entregue· o dominio das terras 
dessas colonias. · 

SuJa das sessões, 13 do agosto do 1898,
Ldtc e Oit1'cica. 

0 !!lo•. êilt.'VCI'IIIo 'VIclrn- Sr. 
Prcslfiento, pedi a pniuVJ!I pnro, niio sol so 
diga protestut·, porque niio renho l~>zer uma 

I 



, .. 

SESSÃO EM I 3 DE AGOSTO DE 1898 101 

rectificação ao resumo que snblu bojo no 
Diario do CongrtJ.~so. das pula.vms quê pro· 
feri hontem nesta ca-11, em resposta ao nobre 
Senador poJas Alagoas. Portanto, me limito 
a protestar, pois niio está ahi o quo eu tllsse; 
o como bel do corrigir o discurso para ser 
publicado, não preciso fazer nenhuma roeti
tlcução. 

O Sn. LNITE E OtTICICA- Niío li, por não 
ter tido ainda tompo, o que mo nt t·lbuirnm. 

ORDE~f DO Dl,t 

CRKDITO PARA AS DESPEZAS COM A MISSÃO QUE 
l.'ÔR ENOA.HREGADA DA QUFSTÃO DE LIMITES 
COM A OUTANA FRANCEZA. 

Entra em 3" di>cussão a proposição da Ca· 
mara dos Deputados, n. 12, de 1898, ~utorl· 
znndo o Poder Executivo a abrir no Minis 
terio das Relo.cões Exteriorfa o credito es· 
peclal de 00:!'00$, o o cambio do 27 d., para 
o fim de solver as despezascom a mbsão que 
fôr encarregada de defender o direito da 
Nação Braz<leirn na questiio de limites com 
n G ayana Francer.a • 

Ninguem pedindo a pala na, encerra-se 
a dl>cusai!o, 

Posta a votos, é a proposição npprovada, e, 
sendo adopladn, voe ser submettl<la {L !OnC· 
ç•iio presl•.lencinl. 

CREDITO PARA PAGA~IENTO DE E>IPREGADOS 
ADDinOS J.. SECRE'l'ARIA DA INDUSTRIA VIAÇÃO 
R OBRAS PUHL1CA8 

Jtntra e!ll 3' discussão a proposição ~a 
Camara dos Deputados, n. 14, de 1808, auto· 
rizando o Poder Executivo a abrir no MI· 
nlsterlo <la Jnclustri,., Viação e Obt•aa Pu
blicas o cr"lito extraordlnat•lo de 32:000$, 
para paga,nento de Yenclmentoa, durante o 
:!0 Eemestre do corl'(m to u n no, ao pc·ssoal 
addldo no mesmo Ministet•lo, em virtude 1le 
exocuçiio da Jol n. 490, de Ia de dezembro 
de 1807, art. 10, n. I. 

O Sr. Leito o Oltlcicn (')-Sr. 
Presidenta, ó ingrata a tarefa, eu o reco· 
nbe~o; mas, na minha opinlão,,IJn me parece 
ptt'l.t•iutlca: lembrar ao .Governo estas peque· 
nas de;pozaa que augmentnm as leia votadas 
no orçnmonto, Infringindo a propria lei que 
o autoriza a fazer qualquer t•etorma. 

Ora, a lei do orçamento vigente consignou 
umnautorlzn~ão que parecia multo t•azoavel, 

(') l~11to dlact~rflo niio foi rov'sto pelo orndor. 

dnnrlo 110 Governo autorização para reformar 
a secretaria tia inclustrla; mas querendo não 
augmentar a.• despezas publicas, a lei ac· 
crescontou: -distribuindo os serviços pelo 
pes·oal contemplado na respectiva rubrica. 

1st<> equivale a dizer: sem augmento de 
despeza; o Governo poderia fazer a reforma 
da. secretaria, mas sem a.ugmentar a despoza., 
distribuindo os serviçss pelo pessoal contem· 
piado na respectiva rubrJCa, 

Si a autorlsaçilo Jogai ó esta, como ó que 
se vem agora pedit• um ore~ito para o pes· 
soai que não ficou contemplado dentro da ro• 
spcctlva. rubrica. ! 

O Governo só podia fazer a reforma <ln se· 
creto~ria da industri~,distribuindo os serviços 
pelo pessoal contemplado na lei do orçamento 
que autorizou a mesm'' reforma. Como é que 
elle fez tal reforma,como é que fez esta dlstrl· 
buição de serviço, niio deixando fóra da ru· 
brlca o pessoal para o qual c necessarlo agora 
um credito extraordinario de que se trata I 

Não co1nprebendo. 
O que me inlbrmam, Sr. Presidente, o que 

nilo garanto seja verdade, é que o Govet•no 
aproveitou nos diversos serviços empregados 
quo podiam ser demlttidos e de1xou som occu· 
pnçilo, ir.to ó adclidos, empregados que tinham 
mais de 10 annos no funccionnlismo publico, 
sem poderem ser dispensados: e aconsequen· 
cia foi esta: houve excesso de pe,.oal e ne· 
ceasldndo de pag~men to de rencimentos que 
niio estavam contemplados na respectiva ru· 
b1·icn, de nccordo com a qual o Governo era 
obrigado a fazer a reforma. 

Mas, si n Jei do orçamento não autorizava 
o Governo a. reformar a. secretaria, sinão 
mantendo-se dentro da verba contempla~a. na 
rubricn, como é que !\.'Sim niio se t~z e agora 
'" vem J>edh· um credito extraordinarlo para 
pessoal que ftcou fórn da respectiva rubri-
ca.? . 

Isto ,;á evldcntemonte a prova de que o 
Governo não cumpriu a lei, ou por outra, 
excedeu a autorisaçiio que lhe foi conceclida, 
Mas V. Ex. comprehAnde que a npprovação 
do credito hoje signiftca a npprol'nçiio do 
excesso do. despeza, porqno s1 esse pessoal 
ficou addhlo ó. scct•etar>n, é necosaarlo na lei 
do orçamento <lesto anuo incluiNc esta 
ve1•ba, nugmentantlo-so, portn.nto, o. despezn. 
com a S·Jorotarin da Industria e Vlaçiio. 

E' como eu entendo este credito. 
O parecer da Commlssiio de Finanças diz. 

(Ló) : 
Ni'i:o, senhor, não po1•quo, em vlrtu1lQ. do. 

execuçil•l do art. 10 § I" da lei, o Governo 
não podia fazer reforma alguma, que deixas! e 
pu,oal nddldo; .tinha obt•igaçiio de dividir 
os servl~os pelo pessoal contemplado na rt\· 
bricn. 
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O Ooverno nilo podia. seniio dilltribuir llgora por creditas supplementares ou extra-
88Sim o llerviço, niio podia &upprimlr Jogares ordlnarlos; para o anuo é neceiiSarlo deixar 
o deixar addidos tuncclonarios que preen· esses I'Unccionnrios addidos ó. secretaria, e 
chiam estes Jogarea. portanto contemplal·os na lei de orçamento, 

.Podia eupprlmir Jogarea, mas dispensando niio podendo o Congreaso nem ao menos redu
os respectlvoa tuncclonarlos, 1le modo que zlr esta despeza, como pretende, na lei de or
na verba geral da dospeza não houvea&e ça.monto a.otual. 
augmento, como ha pela cresçiio de pessoal Aguardo as Informações da Commissllo re-
addldo. Jativamente a. este facto. 

A lei citada, continua o parecer da Com· 
miaailo, diz. (Ul : O Sr. Severino VIeira-(') 

Ora, é o caso, Sr, Presidente, do aovorno Sr. Presidente, respondendo ao honrado Sena
distribuir os serviços pelo pessoal que nilo dor pelo Estado ~e AlagOas, peço, antee de 
pudesse ser dcmittldo c dispensar aquclles tudo, permissão ao Senado paro. fazer uma 
funcclonarios qua podassem ser dispensados. rcotiftcaçiio ao parecer da Commissiio. 

Era este o pensamento rln lei, o nunca Tendo em vista os documentos ou a Menaa-
Stlpprlmir os serviços, nunca distribuir os gem do Governo, e antes da Mensl18em, prln· 
serviços por pessoal que n[o podia sdr dis- olpalmente,aexposiçiio do Ministro da Vfaçiio 
pensado, deixando addidos os lunccionnrios ao Sr. Presidente da Republica, dando os 
que não podlão ser demlttldos. tundomentospara ser pedido o credito de que 

V. Ex. comprehende que este systema de se trata, pareceu-me que não havia dlsposl· 
ta~er rotbrmas ó a annullaçilo da provi- çilo e:rprOISa na lei do orçamento vigente, 
dencia que a lei quiz tomar. que regulasse o caso, porque na exposição do 

O que a lei de orçamento do corrente Sr. Ministro da VIação nada consta a re
exerclclo quiz, foi reduzir a despeza da Se· spelto, 
oretarla de Viação, dispensando o pessoal que E niio t.endo examinado alniio o dispositivo 
podia dispensar; a obrlgncllo do Governo era do art. lO, § J• da lei que particularmente 
llmltar·se 1\ despeza decretada, e empregar se refere à. reforma da Secretaria, dll!lde que 
para esses servlcos o pessoal que niio podia lambem o Ministro, podendo jUittftcar em 
ser dispensado, dispensando os outros. disposição expressa a sua exposição de m~ 

Mas, si o aovorno distribuo os serviços pelo ti mos, n4o o lez, niio entrei no exame mais 
pessoal que podia ser dispensado, e deixou detido do dispositivo da lei vigente. 
ii.ddido o pessoal quo continuava n perceber Nego, entretanto, Sr. Presidente, que o 
vencimentos, pergunto: qual o resultado da credito esteja expressamente llutorizado pela 
lei, qual a providencia que e lia tomou1 Ne• lei n. 490, que lixou a despeza para o ex· 
nhuma, eroiolo vigente, 

E dedta fórma, Sr. Presidente, annullam-se A Camara dos Deputados, lnlolando o pro-
todas as verbas cortadas pelo orçamento, an· jecto de orçamento, de ftxaciio de despeza do 
nulla·se toda a Intenção ao Congresso Naclo- Minlsterio da Industria e Viação, determinou 
nal redu~lndo dospe~as. o pessoal que devia flguro.r na reforma da. 

No parecer da Commlssão eslll justamente Seoretarla do Mlnlsterlo, e dou verbaslmplea· 
eate facto que acabo de nsslgnalar: (LG), mente para este pessoal. 

O Sn, DoWNoos VJCBNTlii-E niio seriam No a~t. W, § i', mandou que o serviço 
chamados novos empregados? fosse dtstrtbuldo pelo pe&!IOal pera que. havia. 

consignado verba. 
O Sn, LlliJTl!l m 0JTJOJOA-Nãoó só isto, niio Mas, Sr. Presidente, no art. 19 das dispo-

teriam sido caducados no serviço funcclona· sições peculiares ao serviço desse Mlnlsterlo, 
rios quo Dilo tlnMmOII 10 annos, quo podiam se encontra a seguinte dlaposlçiio. (L6.) 
aor demittldos, que podiam ser dlapensados? , -Esta ó a pergunta a fazer. O Sn. LEtTlll B 0JTJCJoA-E o systema; nua 

Demala, sr. presidente, si os serviços fo. se sabe o que ti isso. 
ram reduzidos ao pessoal que tinha mala de O S&. BEVI&JNO VIEIRA-O art, 6• da lei 
10 anuas de serviço, é natural que caso pea· oltada estabelece o seguinte. (LB.) 
soai fosse mais habilitado, e que tosse dispen· o S&. LmtTII 1 OiTIOJoA-Perfeltamente. 
aado_ o pessoal que resta viL. esta niio é a. queatiio. · ' 

Nua comprehendo, portanto, o credito; a _ 1 
nilo 10r que a commlssiio dê Informações ca- O S_n · SEVERINO VJEIRA-Perdao ; essa dls· · 
baes relativamente a estiL retbrma, · entendo pos!ouo ó da le! que regula o exeroiclo de 
que o credito só tem uma razão de sor: ó 1897, e foi, pela dlsposlç!o que acabo de ler, 
annullar a providencia tomada pelo Con- ---
grosso, reduzindo a d1111peza da Seoretarla de 
Industria; jlorquo a deapeza de 34:000$ ó feita (') llol• dlocquo nKo foi ro•lolt poJo orador, 
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transportada pura a lei ~uo rego o nxorclclo os abusos q uo o Governo commotte não cum· 
vigente. prindo os leis votodas, ó negar o credito. 

Ao contrario, a. reformn. qunnto no pn!'· vamos o:o;tudar n questão diante da. hermo .. 
soai, esti'• feita na proprio rubrico do neut!Ca ,itu•irlicn; 0 bonradoSona!lor ti jurista, 
verbo destinada~ Secretaria da Industt'ill, e bem púdo comprobondet• os termos em que 
no art. 19, que manda que os empr•egn1o• a lei estobdoce disposições rostrlctas. 
que nilo tosBom contomplndos naquoJie qw>· A lei autorizou 0 Governo a reformar a Se· 
dro, mas que contassem, muis tl•-' lO anuas, ct•otfl.rin, mas, nccroscentou, di~tribulnrlo. os 
de f-'erviço, S':lrinm con.shlcmld()s como adido::.<~ sor\'iços peb. verbo. do. respecuiva rubrtca. 
razão porque a propri:r lei rlo orçamento vi· Diz porém 0 honmdo senndot• que esse ar· 
gente rlevta. ter consignado verba. pura este tigo accrescontou: se por motivo da rerorma. 
pessoa.!, _e ainda. é ostn n. razii.o pat•qtw a outorlzlldn, tlcn.rom algun~ funccionnrios com 
Commtssno,no sou pa1•eeot•, entendeu que niio· mais tle 10 annos no serviço e portanto com 
era o caso de crcdrto extmordlnnrio, o sim direito 0 aposentnçrTo, fórn do quadro, o Go
supplementar, porque e,su despeza devia verno porl!lrá ad•Hl·os. 
estar provista no orça monto. -

Eu quero m·ôr, estou eonvoncid:l mosmo rlo O StL SEV~<;RINO VIEIR,\-Poderá, nu.o. 
que o pen,amcnto do Po1er Lngl•lativo, esta· o SR. LEITE E OITICICA-Beru; serão con· 
belccendo"" bases para cgsa rcfot•nHt, lbi in· siderarias a<ldirlos. Ora o qne quiz a lel1 Por 
trodur.ir a. cconomi.~ no soi·viço, si nilo de esta disposiç11o restt•ict~ o Governo estava 
preso ate, pelo monos do futuro. obrigarlo a. tenrlo em vtsta as despe~us vo-

Aebo qne o Governo. executn.ndo esln ro· tndn.~ a organizar o set•viço de accôrdo com 
forma. e Pscolllendoo p~ssonl, deviu ntet•-se elln.s;\!, sE':ndo 11bri~ado n. não excedo~ essa 
o quanto passivei, cumo sE"gurumoute o fez. 1·uhric:L doviu. tm• contemplado nos chversos 
a escolbo. elo que fo~so rnais antlgo.rs~o set•in, servkoS os funccionnrios que não pQdio.m ser 
nü.o só procu!'at• dar urmt exocuçü.o leal ú. lei a.posêntlldOs, em primeiro Jogar pela sua ca.· 
que regulou o sc1•viço, como Utrn~em a.tten· tbegoria .. ; · 
der a situação cm que no> ncbnrnrrs. 0 Srt. St:I'EitlNO VtEinA-V. Ex. está ar· 

Mas, Sr. Presirlente, ti um• regt'" impo>tn gumentando. no ar. 
it moraliclnde do Governo1 o ou cst.Ou ce1•to, 
emquanto niio tivor provas om contrario, r! e O SR .LEITE E OrTICIO,,-Estou nrgamon· 
quo a!le não se aras tau d•sta normn. 1;ntro· tando firmo. 
tanto, devo di?.er ao honrado Senador quo a o· Sa. St:vEntNO VnHn,, dó. um aparte. 
lei nã.o circum11creveu o GoYel'no ues.sn ~>s· 0 Slt, LEIT~ E OITlCICA-E' o que desejo 
pbora, ello não está rastrieto o esta. norma, verillcar 0 vou chegai' ló.; 
porque a lei lhe dou raculdade ampla p.trn 
escolher o posSO!LI, c o uobre Scoutlur com~ O hom•o.rl•l Senador niio nffirmou, disse que 
prebenr1oró. quo, so em regl'a, este Ucrin sor espero.vn. dn. lealdade do Governo gue elle u .. 
o procerllmento do Govet•no, todavia olle mlo vosso feito :tma reforma de accordo com alei. 
estava inbibido de escolhei' entro o peBSoal Poi" bem; se uilo o fez, o remedia é negar-se 
mais antigo alguns runccionnrios, desde qno o credito, pura tornar uma realidade a dlml
assim Jlcnssem molltot• attenrlidns ns condições nuiçüo da dospeza decretada, Só assim nós 
do bom desompenbo do serviço. podot•emos tor or~amentos. 

A rectillcaç[o que en queria fazer ao pa· o SR. S&VEtuNo Vmtl\A-Niio estava ads
roeeré a seguinte. O credito niio ó silencioso, tricto a isso. 
está oxpressnmento determlnnrlo, ti canse· 0 SR. LEITE E OITIOIOA-Os termos re• 
quencia do dispositivo expresso da lel n. 490 Btricto> da fel silo os seguintes (10): 
que rego o exe1·cicio vigcflte. 

O Sr. Lolte "' Ohlclcn-As obser•· 
vaçoes do honrado rolntot• dn Contmi<Sào mnis 

.. ine convenct~J•nm de quo o credito ilovo tiet' 
rejeitado, ou voliar ii Commlssiio pnrn que 
elln dõ outras iufbt•mnçüos no Senado. Ate 
vou pedir ao nosso distinuto coUoga repro· 
sentanto do Maranbiio que tolos os dms, 
quando se I'oiUre o. estes ns.·mmpto:l, diz que o 
Congresso Nnciomtl tom um meio Je coJ'l'igil' 

(,) Ello dl1curlo nii:o foi rov/ato polo orador, 

«Fica o Governo autorizado ... 
A regra m•a lítzor a reforma, contanto que 

se cingis~e ti verb[\, ·da ro:::~pcctivn. rubrico., 
contemplando o pessoal que niio pudesse ou· 
gmen ta r a dos pcza. 

O SR. StmmiNo VIEtuA-0 Go,·erno niioes· 
tavn n<htrlcto tal como pousa o honrado Se· 
nadar, pois, do contrario. poderia acontecer 
n.tó que to visse nu. contlngencln do contem· 
piar pessoal monos bobiliU>do, poróm mais 
antigo, ~onda do parte pessoal que tnelhot• 
nttondesso o bom dosem ponho do serviço, por 
se1• mais moderno, 
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0 ·Sn. LEITI~ E 0ITICICA-À regro foi dnda 
na lei, desde que estu disse-drstribulndo o 
serviço pela vorbn .. 

0 Srt, SEVERI~O VIEIRA-Mas niio Ó em 
absoluto. 

0 SR. LEITE IC ÜITIOIO.,- E~tn Ó qua ora a 
execução leal dn loi. 
· O Stt. SEVERINO VmmA- Niio em sentido 

absoluto. 
O Sn. LEI1'E E OtTICIOA -As relnçõos do 

Governo para o Congresso siio todas do lo•l· 
dado. 

0 Stt. SEVERINO VIEIRA-Pela lenlolnde O 
Governo devia attender as condiciles do de
seniPànbn do sorviço, e o empregado, por ser 
mais moderno, niio devia ser· preterido. por 
outro que, embor·a mais antigo, nilo reunisse 
as mesm11s condições do ~om desempenho <lo 
serviço. 

0 Sn,LEITE E 0ITICIOA-POI' estn fórma, O 
Congi•o.;so fica inlribiclo do autorizar o Go
verno a fazer roforma :tlguma. 

0 Stt, SEVERRINO VIEIRA- Niio se deve 
eoonomísar com desorgnnia 1Çi10 I.! o serviço. 

O Stt. LEITE E OtTICICA-Püis, a Socrotnria 
de Industria e Viuçiio só tinhn empregados 
modernos bons, e os antigos niio serviam 1 
· O Sn.SEVERINO VmmA-V. Ex.está argu-

mentando em termos absolutos. . 
O Sn. LEirE E OITIOIOA-A regra foi ·esta: 

fazer a rofot·ma da secretaria, contanto que 
se restringisse a respectiva verbr1 do orçn
ment\). 

O Stt.SEVERINO VIEIRA- Não ha isso na 
lei. 

0 Sn .LEITE E OtTIOIOA-A lei diz- distri
buindo o serviço pelo pessoal contemplado 
na respectiva verba. 

0 Sn, SEVERINO VJEIRA-Eile lllr., •· 
O Sn. LEITE E OtTIOICA- Desrle <JUe are

forma deixava !'unccionarios fóra do fjUOclro é 
Incontesta vel que estes tunccionarios deviam, 
tanto quanto passivei, ser dispensados. 

Si na execução da refor•ma sobr•avam !'une· 
clonarlos, que niio podiam ser cllspensndos~ 
porque tinham direito á aposentn•loria, ah' 
vigorava o artigo da lo!, o Governo era abri· 
gndo a considerai-os addidos. 

Mns o que o Govoi'Oo não podia Jllzor sem 
ir do encontro ao pensamento da lei era con
templar funcclonarios em logBres quo po
diam ser• dispensados e deixar nddidos Jilra do 
oxercicio. 

Desde que o foz, dosdo que for·am contem
plarlos Juuccionnrios que pcdinm ser dispen
sados e ficaram nddldos tóra do quadro 1\tnc-

cionarios que tinham direito ri aposentado
ria, pedindo o.~aro. o et·edito ao Congresso, 
qual o meio do obrigar o Governo a cumprir 
a lei ? E' negar-lhe o credito. 

0 SR.. SEVERINO VIElla-Niio apoiado, 
O Stt. LEITIC E OITICIOA - O Congresso niio 

póde fazer reguiamonto, di• o piano gerai da 
reformo. o encarrega á compete neta e no de· 
oejo que o Governo tom de servir ao palz, 
estudando a lei, de conhecer o que deseja 
o legislador e executar a reforma; porque 
tíós uiio podemos fazer• na lei a declaração do 
que serilo contemplados na nova reforma os 
empregado• fulano, sicruno e beitrano. 

Por esta Jlirma niio ha meio do diminuir a 
despeza. 

Qrmndo eu estudai' e examinar o relatorio 
do Mrnisterto da Marinha, o Senadc; ha de ver 
que se tlzeram reformas augmentanclo ades
pe>n contra o pensamento do Poder Legisla· 
tivo, e que não poder·arn ser, cumpridas, por
que eram necos:;a1•ia.s novas despeza.s. 

0 Sn. GOMES DE CASTRo-O melhor era não 
dnr autorizuçiió para tnos reformas. 

O Sn. LEITE E OtTIOICA - Deste modo, ó 
melhor nilo dar toes autorizações ao Gover
no, porque eiie niio as executa segundo o 
pemamento do legislador. 

V. Ex. (tlirigindo-se ao Sr. Seuerino Vieira) 
me póde informar em qurmto foi diminuida a 
verlia. 1 

0 Sn SEVERINO VIBIRA-30:000$000. 
O Sn. LErTE E OITIOJCA-Bem, o Congresso 

diminuiu 36:000$, mas o Governo agora pode 
32:000$000 I ' 

Ora, isto é uma caçoada, é uma pilbei•ia ; 
níio ó execução ele lei, e, portantO, niio ha 
necessiclade de votar. leis. E então niio ha 
necess·dade de fazer lei do orçamento, porque 
o Congr•esso nota a diminuiçiio ·do uma des
peza, que o Governo não lilz, o vem depois 
pcdii• o cr•e1ito que o Congresso dá. 

Nós tomos ouvrdo a paiavr•a autorizada do 
nobre Senador pelo Maranhão: EÓ ha um 
meio do conter estes abusos-ó negar o cre
dito. 

O Sn. GollltlS DE CASTRo-Mas V. EX, ap· 
plica o que eu disse como _quer. (lUso,) 

0 SR. LEITE E ÜITICIOA-E como nós nilo 
sabemos so esta relorma foi feita do aceôodo 
com o pensamento legtsrnttvo, vou apresen
tai' um requorhnento mandando que o pa
t'Ccer volte á Comml,giio pam, ou vindo o 
Governo, inl'ormat• o Senado si no quaclro 
dos J\mccionllrlos contemplados n11 rerorma 
cstiio inciuldos alguns que podiam ser dis
pensados. 
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E' lido, ~pol~do e posto em tliscussüo o se
guinte 

O S1t. LEITE E OtTICIOA- ... porque uma 
dns sontinolla lhos gritou- nlertn! 

REQUERIMENTO 

· Roqueiro que~ proposição n. 14, do 1898 
volto à Commissiio rle Finanças, para que ell~ 
inMme ao Senado, depois do ouvir o respe
ctivo Mlnisterio: >i, na reforma frita á Secre
taria da Industria e Vinçíio, foram contem
plados no quadro runccionarios ~ue podiam 
ser dispens~dos, por terem menos de 10 annos 
ào t:erviço i quaea esses funccionarios o os 
c~rgos em que o;tiío so•·vindo. 

Sala d~s sessões, 13 de agosto de 1898.
Leite o Oiticica. 

O Sr. Se"erlno VIeira entendo 
que o nobre Senador pelos Aln4(ôas, procura 
Interpretar a lei, e ~ppllcal-a, nilo como.deve, 
m"' como quer, 

Explica ns disposições da lei, que regula o 
oxercicio vigente, em relaçilo no pessoal do 
Ministerio da lndu•tri• e Viação, e diz que, 
sen•io um dos Intuitos do Jegisl11dor fazer eco
nomia, todavia elle niio restringiu a acçilo 
do Ministro na escolha do pessoal, com que 
deve• ia constituir a secretaria. 

A lei nilo estabeleceu que o Ministro ficaria 
ndstricto, na escolb~ do pessoal, aos que 
contassem mais de 10 annos de serviço; e 
abriu margem para coullnuarem dentro do 
Orçamento tnes cmpt•egado,, quando não 
fossem aproveitados. 

Julga, pois, qu•• niio tem razão do ser o 
requerimento do nobre Senador, que é In
teiramente dlspensavel. 

O Sr. Prelildentc - Contlnu~ a 
discussão do requerimento. 

O Sr.- Leite c Oltlclen. (p,ln 
orden•)- Sr. Presidente, eu attendo ás razões 
apresentadas pelo hont•adc Senador, relator 
da Commlssiio. 

O SR. Go~ms DE CASTRO- Sei quantas 
vczo:; os gn.n<,'Os são uteis ; mas neste co.so 
niio eram precisos i o. guard11. niio dormia. 
(Ri,o.) 

O S1t. LEITE E ÜJTICICA. - Por Isso, peço 
n. retirada do meu requerimento. (Muito 
bem,) 

Consultntlo, o Senado consente na retirada 
fio l'Aquerimonto. . 

Continún. o. dJscussiio da. proposição. 
Ningncm mn.is pedindo a palavra., oncer

ra.-se a. discussão. 
Posta a votos, ó npprova<la a proposição e, 

sendo adoptada, vàe sot· submettidn á.sancçii.o 
presidencial. · 

OllEDJTO PARA PAGAMENTO DE INDEMNISAÇÕES 
COliCEDIDAS Á REC~AMAÇÕES lTALIA:>;'AS 

Entra em ga. discussão a. proposição da Ca.· 
mnra dos Deputados, n. 17, do IR93, nutori· 
zando o Poder Executivo a obril• ao Minls
torio das 11 olaçõos Exteriores o credito es
pecial de 815:0B7$120, para pagamento das 
Indemnizações concedidas a reclamantes Ita
liano,, do accordo com o protocoilo de 12 de 
tbverel1•o de i896. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, éapprovada a proposiçilo e, 
sendo ndopta·la, vao ser submettida IÍ sanc
çüo presidencial. 

LICI~NÇA AO DAO!llRE~ AllTIIU!t DE SÁ E SOUZA. 

Entra em 3• dlscussilo o projecto ~o Senado, 
n. o, ele 1803, autorizando o Governo a con· 
ce1ler tres meze:~ do licença, sem vencimen~ 
tos, cm prórogação da quo I be foi concedido 
pelo prealdente do Supremo Tribunal Fede. 
ral, no bncho.rol Arthur de Sá e Souza. pro· 
curador da Republica na secçiio do Pará, 
para tratar d~ saucle onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
di~cussiio. 

Quiz apenas com n discussiio do presento 
credito lembrar a S. Ex. e lembrar li Com
ll)isaão que bn muito que verificar nesses 
creditas elo Governo. 

0 Sn, GO>!ES DE CASTRO - V, Ex, tem 
toda a razão; ma.• 11 Ccmmlssilo nilo precisa 
da lembrança, porque tom isso muito pre
sente, . 

Posto a votos, ó o proJecto approvado em 
escrutinlo secroto, por 30 volos contra 5, o, 
sendo adopta·lo, vao ser enviado li Camara 
dos Dr.putodos, Indo antes á commissiio de 
Rodacçuo, 

( Jlit m l'itos nparlcs). 
O Sn. LEITE E OmCIOA -A lembrança 

sempre Rot'viu: os honrados Senadores tlcariio 
ngo1•a alerta. , • 

0 Sn, ES DE CASTRO- J1\ ostavamos, 
Sonndo y, Ir 

PllAROI, NA DAlilA D.\ TUTOYA. NO ESTADO DO 
~U.RANIIÃO 

Entra em 3• dlsou;süo o projecto do Se
nado, n, 3, do 1808, Mttoi•izando o Poder 
Executivo a despender ató a quantia de 
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30:000$ com o estnbolocimanto do um phn1•ul 
na bahia da Tutoya, no Estado do Mn~·anhiio. 

Nlnguem pedindo a P'lavm, encerrn·se a 
discussão. 

vimento do mal, no fim de certo numero de 
nnno> esttL cidade estnriL reduzida a proprle~ 
rlndc ''"grupos M\Onymos. 

Niio qu«I'O upplicar 6Sta considcraçílo ó. 
ospccie flUO se discute. 

Posto a votos, à :tpprovado o projecto o, 
sendo adoptado vae ser cnvi1Ldo ti Camara 
dos Doputmios, indo antes á Commissiio do 
Redacção. 

ELl<;VAÇÃ.O DOS PR}l:QOS DAS PASSA.OESS NOS OA.R· 
ROS DA. C:OMPANUIA FERRO·O,\lUtlL CARIOCA 

Entra em rJiscussíi.o unica o pn.rl'cor, 
n. 26, de 1808, da Cornmis,ffo 1\o ConsMtui· 

··~iio, Poderes o Diplomacia, opin~ndo pela 
rejeição do veto do Prefeito do Districto fe. 
dera! ó. resoluçiio Jo Conselho Municipal, que 
eleva os pre~os das pnssn.gens nos Clll'roa í111 
Cornpanllla t'er•t•ó Carril Cartoon. 

0 81"• Duy Dm•boMn (1)-Sr. Pre· 
stdente, a mator•la em discussão tom a seu 
fuvor :p$reocr unnnime o a ,iusta autori·lade 
elas Commlssõos, A sua legitima e util in· 
fiuencla D!IB deliberações desta Casa fuzem 
com que o parecer unanime seja mais a, que 
meio caminho andado pa1·a o Lom ex! to do. 
prctcnçito. 

Portanto, Sr. Presidente, cu, impu~n•ndo 
o parecer que se discuto, contt•a a unanlml· 
dade de votos ontre os membros da Commls· 
silo consultada sobro o as;umpto, o que dti tis 
sullB oanolusões autoridade tua constderavel; 
qualquer que sej11 o resultado, me re;tará 
sempre o consolo do protesto;, do clamar, do 
fazer com quo a oplniõo que la Ji'>t·.L so ma· 
nlfesta contra est.s cousas, tenha sempre 
aqui ou dalli uma vóz em seu apoio nesta 
Casa; 

Eu tonl1o dobrados motivos para mo Inter
essar nesta questtio, Além de Senador, sou 
um antigo muulclpe desta Captai. V•vo uesta 
terra ba mais do 20 annos. Aqui na.ceram 
quasl todos os meus ftlh·lS, aqui mo acho 
domiolllado, e nella acaLorei a mlnlm vida. 

Conheço os suas necessld~>tles o os seus 
soiTrlmeutos o isto me lev., n ohamar a at·. 
teocilo dos honrados membros da Oommlssiio 
de Constituição e Podet•es pnrnas races dessas 
questões, que silo multo lmport-tntcs. 

Elias envolvem om si interesses gmvls· 
simos muitas vezes oapltacs desta metropole. 

Sei que <sta companhiiL rep}'escnta capi~ 
tno~. eslvrços e sacrificio,,, Sol Q,ue ella te_m 
prestado conslderaveis serviços "' populaçao 
desta Capital. N~o obstante, tratando .ao de 
monopolio tuío dovomos perder de vtsta o 
pt•inclpio fundnmentnl neste assumpto, o é 
que o leglsla•lot• rlove "lhar sompra par11 
e;sns quo•tõcs com cortn rlesconfitL!IÇa e que, 
na <lu vida, a solução dovu sempre ser con• 
traria. 

E' preciso uma resistencla enorme contra 
o monopolio. . o ""to ~uo se discute tem por si 11 autor!• 
d\\<\<lrcconhocida c inconcu•sn de um lllustro 
set•vldor do palz, nquelle quo está agora ro· 
vestido dns l'uncçõcs ria Pt·efeitura. 

A Gamara luz jmtiça i> integridade do seu 
caracter o á sua competcncia rle jurls.ta. 

o veto, p;,rtunto. concluindo pelt\ rllcgali
dndo dn pretcnçii.o tinha. a seu tàvor presum
J•çiio mutto uiria contra n.qucllasobr•o lLQ!JIIl, 
me parece, ljUO só nns devemos pronunctar. 

Si as razões do int.m•esso.s pl•ivado.;. agora 
em debntc, lilssem tnes que ntio permltti~sem 
duvi•las, que níio deixassem pos•iblltdade 
para. duas ROJuçõeS, pofierlamos hesitar; 1111LS 
u. duvida, S1·s. Senadores, me v.areoe que 
rlcvemos preferir sempr~ CI'I'ar " ~rtvor tlo 
Interesse pubiico,clo que a ftwor do mterosse 
p>rticuiaJ•. . 

Nilo conheço, it respeito do assumpto, ma1s 
do que o contracto, o veto a o parecer, isto 
é os elementos reunidos ne,te impresso, 
'Creta que a cómmissiio niio teve tambem 

outra base para o seu voto. 
Mas, isto me poreco suJilciente para sus· 

tentar, om t01los os seus pontos, c~mo pro· 
cedeu to c inexpugnn.vol o .eto do Sr. Pre· 
feito. 

Nem mesmo se acha envolvldn- no caso !L 
compotencia do Senado, pcl~ 'lual. as nossas 
detiheraçoes dovom Jlctu• SUJO! t~s !l constltu• 
cionnlidn.dc o legalidade rlo proJecto. 

Nffo, aqui trattL·se simplesmente dn. lega· 
llrlade do projecto, 

E' por esta raco ttpenas que o uoto foi con· 
sidcraclo, · pela Commissiio, e quo procuro! 
~~:m~i.J.era.r. 

Nós vamos sontlo sitlndos crescentemente 
pela mania dos monopollos, quo se constl· 
tuem, ~uo se agigantam pot' todos os latlos. 

De maneira que si nrw cortnrrnos es.a tcn· 
denoln com n cotcrldndo oxlgida pelo descnvol· 

A<ompanharei, pois, si o Senado me per· 
mittlr, "s fundiL!llentos do. pa1•cco.r contrariO 
ao va(a, o.;po,·u.ndo praíluz.tr no nnllll.O d_o meus 
Ltaut'!L•los collc~as a mosmfL con'VlCQ!tO que 
existo no mou espirita. . 

Um phenomeuo notava! na lt!StorJa dos 
monopo!ios entro nós, ú u. pressa no. renovn
çiiodos prazos, muitos annos antes de te1•ml· 
nados. (t) Bato c111curao niio fol rJJvlsLo poJo orador, 
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Dezenas do annos antes já os felizes possui· 
dores dessas concessões He n p:•es.n m com 
açodnmanto estranho, 11 obter a renorocão 
dos seus contractos, como so niio conOas;om 
no futuro. 

0 SR. RUY BARDOSA-Pols bem, Sr. Presi· 
dente, neste assumpto sou da opinião dos 
amoricc.no~, quo niio se embaraçaram com o 
principio do municipio para organizarem l~ 
a administração do dlstricto federal. 

Deste modo, Sr. Presidente, os monopollos 
vão se renovando indoOnldnmenle. 

Uma concessiío ronovo.-se durante 20 e mais 
O Sa. LEITE E O!TIOIOA- E' uma neccssl

da•1e. 
annos chegando ato a 50, 7U e mais. 

0 SR. GDM118 DE CASTRO-Até 99 annos, 
0 SR. RUY BARBOS,\-,,, até 99 annos, 
Ora, Sr. Presidente, estes males, e•tes 

abusos Slio tanto mnls dignos da consideração 
do Senado, siio tanto mais dignos do exame 
severo a que nós somos obrigados, quando se 
trata de nsgoclos municlpnes, de negoc'os 
concernentes á municipalidade desta cidalie, 
cuja historia, nestes ultimas annos, me pa· 
rece que nilo tem sido erllftcante para os aml· 
gos da autonomia municipal. 

0 SR, SlliVIIlRJNO VIEIRA-Apoiado, 
0 SR, RUY BARBOSA-A liçiio entre nós O 

eloquente. A opiniiio publica, que tem dado 
repetidos exemplos de indllf•r.>nça e de das
preso poloa Interesses geraes, maniJe;tados 
na administração deste municlplo, a opinião 
pu bllca se tem pronunciado por todo! os mo· 
dos, •• 

0 Sn, GOME! DE CASTRO - Mas abandona 
as urnas na occaaliio das eleições. 

O SR. RuY RARHOSA - N<io serei eu quem 
justifique esaa lndilferença, que é uma enler· 
mldade geral, niio localizada no Rio de Ja
neiro, e devido li causas a11tlga, que com o 
tempo te viio aggravando. 

Moa, como quer que seja, nós, que tomo> 
investidos pela Constituição da resporuablli· 
dade penosa e Ingrata de velar por essas 
cousas, de aermos oJ tlois zeladores dos inte
ressa. abandonados pelos lmmediatnmente 
envolvidos nelles, devemos procurar supprlr 
pela nossa attençiio a desattenQiio tio eleito· 
i'ado e a lnditrer'Ouça elos munloip,s. 

Em toda R parto, Sr. Presidente, nós sabe· 
mos que R e:a:perlenola se tem pronunciado 
ató oontt-a a utilidade do princlpto da auto· 

. nomla munl<ipel das capitnea, nas grandes 
• caeitaoa, naquellllB onde a aOiuencla e a obu • 

liçao dos grandea Interesses, tendo natural· 
mente a converter a admlnlst<•açiio em me· 
donhos sorvedouros de corrupção e de immo· 
ralldades, como no Tammany-Hall em Nova
Yorl<, e onde, por outro lado, a lormaçiio do 
grandes potencias locaes, armadas de tilcul
'la•lcs e:a:traordlnarlns o apoiadas om oxorol· 
tos do empregados, olferecem a admlnlstraçiio 
geral do Estado grandes embaraços e grandes 
perigos. 

0 SR. SIVJIRINO VIEIRA-Multo bem. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULIIÕEB-E' uma !doa 
triumphanto. 

0 S!t. RUY BARDOSA-EU ncredito quo seja 
idéa trlumpbante na opinliio publlct~ deste 
munlcipio, onde por toda a parte se mvoca 
a l'esponsabilldade elfectiva e real de uma 
autnridado. em que se possa confiar, para 
uniformizar a administraciio, para sepaml-a 
da pequenina politica dos interes,es locaes e 
dos intereues, ainda peiores, rio ordem par· 
ticUIIli'. (Apoiados,· muito bem.) 

Eu lamento, por isto, Sr. Presirlente, a ten· 
dencia da doutrina quo aggrava o•.males da 
nossa Iegislnçiio em vigm•, quanto ó. auto· 
nomia municipal e o pode!' politico 4ns auto
ridades municipaes .no Rio de Janetro, pro
curando ainda reduzir a fnculda•1edo Senado, 
tirando-nos a liberdade de examinar a mora
lidade dos contt•nctos, sobro cuja legalidade 
somo; consultados. 

Os interes;es privados teem a habilidade 
muito fuoil de evitar os escolhos da lega- . 
!idade, e, debaixo da fórmn de l•galldade 
mnis estricta, apresentam-se multas vezes 
com os pretençiios mais indefensaveis; e· si 
a autoridade do Senado, neste asmmpto, 
perder a faculdade de examinar a vantagem 
o o.s desvantagens dos contractos, ao menos, 
sob o aspecto da .moralidade p~bllca, nessa 
funccãoftcar/L nulltOcada ou quas1 nulllftcada 
de facto. 

Este privilegio de que nos occupamos, 
nasceu. como diz o parecer, om 1872, de uma 
conce1são, que dava-lhe monopollo por 16 
annos devia terminar em 18~8 pot•tanto. 

Só dm 1888 (e nessa epocba ainda não havia 
a pressa de hoje), só em 1888 foi augmentndo 
esse prazo que se elevou o. 22 anoos, contaw 
dos da dat'a primitiva do contracto, 

Em vlrturle desta prorogaçiio, o termo do 
privilegio, se teria do vencer no anno de 
IDOS. 

Em 1802, porém, Isto ó, IG nnnos ante~ do 
termo do oontracto, já. a empreza recebia o 
favor de uma nova prorognçii.o de 22 annos. 

Pelo contracto ncLUni, alem dos favot•es 
com que ueneficla a em preza uma tarlfit de 
preços de paB!agons, só lhe concede uma pro· 
roouçiío de prazo, ou um novo prazo de 45 
an"uos, sobro nova~ linhas o que levat•ia o 
privilegio da empres11 até 1043. 

Oppondo·se 11 esto oontraoto o lllustre Pro· 
feito começou por impugnol·O como uma 
nova oonoesaiio, que om face da lei municipal 
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108 ANNES DO SENADO 

devia ser, porlanto, submetllda !t concur-~ do Morro, elo., para termlnnr no Alto da Bõa 
rencia publica. Vis~~. na Tljuca. 

Com tsto nilo coneoJ•da n illustrcCo>mmis•ilo Quanto a osta parte, pelo monos, Sr. Pre· 
eujo parece!' se discuto, sldente, Isto é, no que toca á linha que par· 

• Cumpre (diz ella, o ó o sou primeiro ar- tlndo de Lugo!nho.s, va acabar no Alto da TI· 
gumento contra a !mpugnaçilo do. prefo!tuJ•a) juoa, a oouoosqiio é nova. 
não dolxnr passar em silencio, que, niio •ta 
obstante as innumoras mo•li/loações porque VozEs-Perrm mente. 
tem passado o contracto primlti•·o, a con- O Sr, Rvv BAnnoSA-Quo Importa que esta 
curruncia não foi aberta, siniio para este, linha tenha o seu inicio no termo ria outro. 'I 
que, como jó. >e disse, M elfoctuado em Dolxarà pm• isto de ser uma concessão nova, 
1812.. .• . desde que ena nilo viola a zona do priv!-

Isto é, houve varias prorognções, o apenas loglo antigo! · · 
em uma destas •e verificou, sob o antigo 1'0· O exemplo quotidiano do que se rlà com as 
gimen, n formo.lldnde ria concurroncia.. estradas de forro, nos most"a a compatibili· 

Deste facto so aproveita, porem, a Com- dado, abwlut•, evidente, de que o mesmo 
missiio P"' a concluir o soguinte (U): caminho poss~ ser dividi~o entre duas cnn· 

c Portanto, evidentemente, a rosoluçíio de .oe~>ões, Mo "·-de que no ponto ~m que ter· 
que trata 0 ~ato, que analysamos, imp •rtn mma a concessno d,o uma lmba Jerrea, possa 
alnd~& em uma nova modificação o niio em com,eçllr o priv!legJo de outra. 
11m contrncto novo como affiJ•ma-sc no voto,>· .E o que se dli.: a linha a que so re(eroa 

conf.,sso, sr. Pre;idento, quo niio compro- ultima parto d!l clausula segunda, tanto pod1a 
]lendo o. relaçi\o log1ca entro , 8 dous per iodos ser concedida 11 Companhia da Carioca, como 
que não comprobendo •·rr·•llcabil!dnôe deste a qualquer Ollt~a. . . 
-port•nto-; isto ,\, <lo facto de que, tendo A concurrencJa publica em nada preJudJ 
bllvl<lo muitas prorognções, só em uma deltas cava os seus d!ro!tos e. os s.ous !ntilre>ses, 
S8 tivesse vorlllcado n concurrencio. publica· pnm que é natural qu~, habilitadO. comu_jó. 
niio comprebendo que 80 possa inlerir contra se ncbavn. essa ~ompnnh1a p~la sua situ&çao· 
a opinião do Prefeito, que 0 cnso actual não pela accumuluçao de material, e por outras 

• tosse um caso do concurronc!a publico mas c!reumstanc!ns, levasse grande vantagem na 
sim apenas uma modific oçiio dos conÍractos concurrencla a qualquer outra. 
anti•o · A ex!stoncla, portanto, de uma nova coo· 

• 8 ' cessilo ó lncontcstavel, é materialmente evl· 
. O Sn. GO!o!ES DE CAsrno-Tanto mais qu_o dente ; e existindo nova concessão, o texto 

tmha bavldo conourrencu1 em umn das mo<i1· <lo a1·t. 39 da lei orgnnlco. da municipalidade 
llcações, ó peremptorio. Diz el!e, (LG.) · 

O Sn. RUY BAnnozA=Tnnto mais, como Ora, ninguem contestar~ que o valo!' desta 
bem o.caba •e !embrn1• o nobt•e sena•lo1• pelo linha com o. su~ durnçiio de 45 annos oxceda 
Mnraobiio, tendo se con,iderado necessarla o. !t importancia de i :OU0$000. · 
concurJ·encia em uma dessas modificações por Logo a necessidade de concurrencia pu• 
que pasoou o cont•·ncto. bllca no easo, era .lncontest.avel ; Jogo ha, 

O fltcto, em voz de ser um argumento em por cate lado uma. violação da lei muniolpal; 
favor do parecer dn cammlsiio, ó um nrgu- IOI'O ha por este lado· Cun•lamonto ll·recus~· 
manto em favor do •cto. vol para o veto. 

O f•cto demonstra que as modíftcnçõcs de Mns, continuando a Impugnar os argu-
contructos pó,Jern estar sujeitns it nova con· mcntos do illustro Prefeito, di~ ain1a o P•
currcncin, quando ossos mod1ficnções no con· recer, porque omende o PreCeito_ que além 
tractos não J'orom mod!ftcuçõcs propriamente rle outras mnculas desta concessao, incorre 
ditns, mas sim concessão do noyos favores etla na do ser um favor gratuito, isto é, 
não cssencin!monto ligado< aos primitivos. ' um favor quo sen~o c~rto em relaçao á em· 

E' portanto o que tomo" de ox:unlnar; é si pJ•eza que o J•ccobe, nao envolve por porte 
em algumus das disposições do contracto em della uenhuma ~br!~oçiio segura em benef\
dlsoussiio, se Jilz a esta Companhia (!1vores elo damun!clpah•lade. 
que pudessem se~ f~!tos a outra, som damno, Diz o porecor: (IB) . 
sem oJI'onsa d~ pl'IVllegiO do que olla gosa. A consideração em que se apoía o pal'Ooer 

ora, Jst~ ó mcontestavel; ó incontestavel, neste vonto é 11 seguinte: que devendo ter
porquanto, segundo 11 claus.ula 1':0 parte tl· mlnat• em 1890 o prazo do privilegio, claro 
nal do contrncto, 11 companhia olJI'Igar-se-ba eati\ que esse termo ·fixa o limito além do 
o. constJ•ulr uma linha. dupla rio' Dous Irmãos qual, mlo ostanolo conswu!da n nova linha, 
fi.. V"t• Alegro, o ma1S a prolongar a sua não p01leró. mni• r.onstrulr-se •. 
hnbu acLu~l ó. Tljuca, partindo do Logo!nhas AdUI!ttnmos ; adm!ttamos, porque não 
o passnndo pelos Jogares denominados Matt,.lmportn ,., minha argumentação eons!dornr 
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este ponto ; ndmltto que com elfeito o nnno 
de IDOS nssignnle o praxe extremo para cons
trncçilo dus novas linhas concedidos ~ Em· 
prezada Carioca; nem por is;o entretanto 
Sr. Presidente deixam de SCI' gratuitos os 
favores concedidos ~ Emprexa. 

Esses favores •ão favores do ordem po· 
cuniaria.. 

Os que npparecem logo á supcrficio do pro
jecto oúo os constantes da taritll de passa
gens, do a.ugmentu dns pas!lagons actuaes. 

As passagens nctuaes ~eriio clovadns desde 
já, umo. vez que não se encontl'a no contracto 
clausula que adie p:Lra o futuro, ou que su· 
bordine n construcçào das novas linhas, ti co· 
branca dos no>'os preços. 

Logo, a situação da Compnnhiaé esta: pótle 
construir ou não construir as novas linhas ; 
tom a fuculdode do deixar de consli•uil-as, 
lmpedindu que outros as construam ate o 
anno de IDOS; mas, niio obstante, desde jó., 
até o anno de I 90S, gosa doa til.vores: 1sto ó, 
durante 10 annos poder~ ~ercobel' !IS novas 
vantagens da nova tarifa rle preços. 

Logo, a concessão ó gratuita, porque nesta 
parte é obrigatoria tlosde Jogo ; onera o pu
blico immedtatamento, ao passo que os onuo 
estabelecidos para a companhia silo even· 
tuaes, dependerulo exclustvamente tla von
tade cla empreza. 

Razão teve, poi•, o Sr. Prefeito cm sus· 
tentar que " concessilo, além de outros de
feitos, tem o clo ser absotutameute gratuita. 

A companhia continuará a nova linha até 
i 90S, slibo convier, tendo a vnntagem clo 
poder embarnçnr a outros concurrentcs a 
constt•ucçi\o da mesma linha; mas o publico, 
esse é que nilo terá meios de escapar ans gra· 
vumea desde a dat• da appt•ov .. çüo do con
tracto, os quaes não teem limite de tempo 
pura o comece ele sua cobrança. 

O parecei' continua no,tes tet•mos (LB). 
A questão neste ponto ó de saber si o pri· 

vilogto nesta parto viola ou nüo o art. i5 
• §" 8'' tia lei da organização munictpnl. 

Esse artigo diz ; •O Conselho Municipnl só 
podara trocar ou vcntl"r bens lmmoveis do 
muniolpio por neto votado cm duns sessões 
successi va• e por deus tet•ços de votos. • 

Na opinião do ltonrntlo relator cla Com
missão, pelos seus illustrcs membros, nüo 
existe propriedade municipal orn relaçiio ó.s 

. linhas de forro urbanas ; ou antes, estas 11· 
nbas sü.n propt·iednde das emprezus que 
d•ltos podem usar o abusar, 8110 expros>úes 
do pn.rccet•, e, portanto, evidonlCIDHnto, não 
constitue objecto de direito, o, nilo consti· 
tuindo objecto do direito, não '" acham com· 
prehendidns tiO dbpast~ilo protcetoril do artigo 
i5 § 8" da lei da or~nnlza(ilO municipal,: 

Pordüom os lllustres Senadores que ou 
· divh~a tlos suas autorizadas opiniões, pois 

o< competentes que eu conheço, tcchnicos 
ou juridicos, Deste nssumpto . buscando 
Cbtltbelecer distincçúcs_ .iuridicas, entre as 
estradas de ferro o tramways, e as linhas 
do fer·ro urbanas, fixam essa dlstlncçilo, 
pr•lnclpalmonte no principio de que os eatra· 
dos de !erro süo objecto da propriedade par
ticular, das omprílzns que as exploram. po
dondo, como pt•opriednde particulnr, pnssnr 
das mãos dPs~as crnprezas para outras, sem· 
mudarem de d~tstioo c rlo natureza; ao passo 
que, no contrario, os caminhos de forro ur
Un.nos, os tramtcay.'), as linhas de bonds como 
D!J.i chamamos, se incorporam ao domínio 
publico, nã.o o~tl!.ndo sujeitas sinü .. l ao exer
cicio •le direitos limit.udos por pat•te das em
prezasc,ue o dcsfructam. Os honrn<losSenado· 
t•cs sabem melhor do que cu que fuzem parte 
do dominio publico as estradas, na ruas, os 
y·jos, os lagcs, os proprios destinados iL defesll 
do Estado, os tortalezns, etc., que não pod•m 
mudar do proprietario, não podem ser alie· 
nados siniio mudando de destino. 

Umn. estrada concedida ao goso do um 
particular deixa do pertencer ao dominlo 
puullco; uma fortaleza que se entrega a um 
particular, om virtude do venda, pérde a 
sua natureza, pelo pt•lncipio inherente aos 
bens do domlnio Jmbltco, quo não podem sor 
\'endtdos ~em mu<la!·om de cat•ncteriStiM. 

Os caminhos de t'crro urbanos, ao contra· 
rio, estão incorpomdos no dominio publico, 
constituem immovcis, sol ro os quaos as cm· 
prezas particulares parlem exercer certos 
direitos Ulimitados, mas que nunca podem 
ser desligados do domin,o publico, 

Nego, pol'tanto, quo ns empt·eza.s de cn.rni· 
nltos do !erro urbanos sejam propriotarira 
do .suas linhas, poi.s nús Sit.bemos a que so re· 
duzcm os direitos concedidos a ellas, Nego 
ainda com mais furça que ellns possam usar 
c abusor do objecto om que constste esse di· 
rcitOi ao coutrarjo, ó da. natureza. deasu.s con· 
ce>Sões que os pr·oprietarios sejam ob1•igados 
11 rcnovi~r ns linhas e o seu llliLtcrial duranto 
o tempo tia concc~süo, de mndo que, no tim 
deste, o;tejam ellcs tão conservados como no 
principio, pu.l'a que, dada. n. reversão, vão 
parar 1ís muos do Estado ou da autoridade 
munrcipal, illctos, capazes do protluzir todos 
os seus olfeitos. 

Niio me parece, portanto, que se posa:• do
Jêmdel' a theoria, um pouco audaz, afouta, 
o.vcntadn uo parecer, n&tos tcrm(ls: 

c hm tot•ceiro Iogu.r, n.Jnd1L dovemoslcm· 
brar CJUfJ osso chn.ma.rlo direito adquirido não 
}lrl.Si!:L tiO simph•s OSJlccta.tivn.lltJ dil'oito, pois 
quo dos bcn::~ n qno t~o rofol'o púdo a cmprtJ?.a, 
dlll'Ltllto o tom}lo 1lo contracto, usn.l' o u.busrLr, 
SOII\ quo lL tnllllÍCipalidntlo pO~StL impmlil•O 
~titulo dosso tliretlo atlqmrldo, qtJO só
mente se toma e1l'ectivo no llJll do :prazo· o n 
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respeito sómonte dos bens quo oxlstirom, 
Sendo llllsim. como protendot• desdo j~ nppli· 
ear-\hos n dis\loslç•o da lei ledernl a respeito 
da alienação dos bens pertencentes ao patrl· 
monlo municipal, do qunl ainda não lttzem 
J.llll'te .» 

A vordado ó procisnmonto u contr•arlo; nilo 
pódo 11busar, póde usar sem obuso: e para 
o abuso n autoridade municipal tom na lei, 
no processo, os correctivos conhecidos, 

Si em relação ao exercício ria pr:.prlednde 
plena existe apenns uma espectntlva nos 
termos do pnrocer, isso não altera a natureza 
do rlireito superior, pertence á municipal!· 
dado. o exercício desse direito, quanto ao 
dominio util, se acha subord1011do a condições 
suspensivas, mas o direito nunca deixa do 
existir, por se achar no seu oxer.,lclo subor
dinado a um principio que o suspende. Mo 
traz ao meu espirita a remlnisconcla de um 
caso antigo que referirei ao Senado. 

·No anno de 1860, antes da lei Rio Branco, 
que, corno se sabe, ve10 dois annos do pois, eu, 
co~w obscuro membro de uma Io,ln maçonlcn 
de s. Paulo. sendo ainda estudante, tive a 
lembrança de iniciar entre os meus compa
nheiros a ldéa da llberdndn do ventre das 
escravas, ldéa que mais tnrrle se converteu 
em lei. ·do palz. 

A presentando osso projecto na lo,in maço. 
nica, que ora a loja Americll, propagadora rlas 
idéas llbcraes e iniciadora das escolaR noc· 
turnns no paiz, elle encontrou enorme oppo
siçíio por parto do uma alta autoridade da· 
quolla casa, o seu venerava! e mou lento 
naquella época; cidad•lo aliás multo dis
tlnato, m1111 oujos interesses na Ia vou r a o 
tornavam inl~nso ús idéns não só aboliclo· 
nlstn, como emancipadoras. Oppondo se ao 
meu projecto, aquelle illu•tro cirlndilo J~z 
toda a fo1·ça sustentando que n minha ldéa 
era disparatada porquanto os naclturos, os 
filhos passiveis da escrava oram uma proprle· 
dnde, em expectativa, c que considerai-os 
como propriedade era um absurdo. 

Evidentemente o espirita culto do meu 
lllustre mestre eshvn obscurecido pnlas 
nuvens do interesse, e níio me foi d1fficll 
obtet• dOI ,iurl•consultos de s. Paulo veto 
uno.nlme contra ossn O)llnliio, O meu pro
jecto foi vencedor na loJa, dando em resul· 
tada a. demissiío do veuoravel. 

E' a mesma tbooria de quo niio pódo haver 
propriedade sobre na expecta ti vos e que as 
oxpectn.tl vas não se podem ullennr. 

E' indubltnvel, portanto, que se trata nn 
hypotheso da troca de lmmoveis do patri· 
monio municipal. 

No tlm de 10, 20 ou 30 a1mos, si este pro· 
jacto nilo vier embariiQal-o, a propriedade 
deateil C>·amways urbanos cnhlrií. fntcgrnl· 
mente nas IJiiLOs do Munlclplo, nas qunes Já 

so acha bojo no domlnlo directo e as qunes 
vlrAontito parar no domlnlo utll. 

Ora, á vista disto, não comprehendo o ar· . 
gumento deduzido do decreto municipal de 
li tle janeiro de 1807, art. 8'. 

SI a doutrina sustentada por mim ó ver• 
darlelra, este artigo é I ilegal. 

Não estamos sujeitos aos •lecrotos muni· 
clpnes slnão em~uanto elles oe acharem de 
conformidado com aa leis, 

Esse •lr,creto é )IOSterlor a lei orgnnlca da 
munlcipalldarle, obedece a esta lei na sua 
lettra e no sou espirita. SI, portanto, esse 
decreto viol~ a lei municipal, elle é lllegnl, 
não póde ser lnvocatlo perante o Congre~o 
como um nrgucnento de doutrina ou Iegall· 
dade a favor desta pretenção. 

Limitando-me, sr. Presidente, IÍB conllde
roQiles strlctamente jurltl!cns, creio ter cum
prido o meu dever. 

Não tenho outro fim no assumpto. 
Si as minhas doutrinas não silo tiio evl· 

dentes quanto a mim mo parecem, pelo menos 
não se lhes podem negar o caracter de plau· 
slbllldnde. · 

Ha de h• ver alquer dlvergenclas; hnverll 
esplrltos que opinem com a mesma torça pelo 
Indo da minha doutrina, como outros opl· 
narão pela doutrina contraria, e na duvida, 
não havendo evidencia absoluta, n!o com· 
prehendo que o voto do Senado "" possa 
mostrar slnão decidindo a (llvor do lntor
esse publico contra o interesae particular. 
(Mrrito bem; muito bl!m.) 

O Sr. Fr•oneh•co Mnebndo
Sr. Presidente, nilo é que eu aeja temerarlo 
vindo {L tl'lbuna depois do illustr••do Senador 
que acaba de sentar-se, mas V. Ex. e o Se
nado sabem que estou na restricta obrigação 
de dar a razilo do parecer o provar que s. Ex. 
no eloquente discurso que acabou de proferir, 
na oxuberancia de conhecimentos Jurldlcos 
que acabou de ostentar, viu tudo menos o 
parecer e as rllZõeB om que se tunda no sen· 
lido em quo devem ser tOmadaS. 

V. Ex. ouviu o nobre Senador dizer que ia 
enc~rar a questão do vtfto simplesmente pelo 
Indo d~ lllegnlldado, em que dlzla Incorrer 11 
resolução <etada. 

Ora, ess'a IJiegalldade provêm, como diz 
u Prefel to no seu udto, •fa lnt'l'acçlo do art, 
20 da lei de 1892. · 

Este nr•tlgo é por demais conllecldo do Se· 
nado. Segundo o!le, o Senado só póde tomar 
conhecimento do vdto ctuando elle bazear-se 
em quo o acto suspenso viola a Constituição, 
as lois fedoraes ou as leis o regulamentos da 
municipalidade • 

Portãnto, Sr. Presidente, parece que nllo 
devia correr ii Comm!IISIIO outro dever •lnão 
o do uamlnar se realmente a ConstituiQIIo, 
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as leis fedoraes ou as leis " ""~ulnmentgs 
municipa.cs toram infi•iugldoa pela rcwlur;ao 
vetada. 

Foi o quo fez o. Commissii.o, csturlar na ra· 
züos do vito em face- das di:5pOBiçõcs Jognes, 
do nccot•do com o l"'eceito estnl!o\cc\do no 
nl't. :YJ do. lei n. 85, do 20 de setembro 
de 180~. 

Não entro, St•. Pres\rlente, 11em rlcvo en· 
tra.r nns rn.zões de convenicncin. ou inconve· 
niencin que possam ilar~se com resoluçües 
votndas )leio Conselho Munic\p:cl, porque 
e!: tá e~tabelocirlo q11c s~>,ia este c o Pre!Cit~ ~s 
unicos,luizes fias convcnioncirts do Mun!.í'l
pio, polo meno• ó o que so noha estn)r<;lectdo 
nas lois que trnçam n< noS>as ultt·ibmçucs, c, 
segundo eJIOS 1 é 110~ potlet'OS lllUDlCJpacs Q}W 
compete especialmente julgar das pretençues 
cm th.co da.s convenienciaf:l, deixo.ndo no se .. 
nado só e unicamonte o julgn\.as pDrnnte as 
leis que, porventura, tenimm inlt•lngido. 

Pm·tanto, ou 11 1··1 existe, o nós devemos 
cumprll-n pot· ser loi, e neste cn~o estn a 
Commisaão com n rnziio, ou ontuo a. lei, 
apoznr de existir. niio devo S1H' cumprhln., 
porque conrcta a liberdade do Senado no modo 
do entender do illustro Senndor que me pro· 
cedeu e só neste caso teráelle t•nzão. 

E' olla obra do proprio . S~nndo, quo sem· 
pre entendeu dever am• JUI1. das convoni· 
oncios dus resoluções municlpaes o Conselho 
Municipal. 

Entendo-se que a lei não deveria restrin
gi!' a attribuiçilo do SenndD; mas desde que 
restringiu não permittlndo que fosse 1'\le 
,iulz rins convenlencias rlo"as resoluçrles, nós 
não devemos Ir além daqu\llo mesmo que nos 
traçamos porque seria Isso dcsprcstigi11rmos 
n noSia proprin obra. 

A lei o.bl es~. cum pro.·so: notando· se que n 
intenção t!o legislador no ql!e eJJn nfi!rmn, 
achn·>e contlrmoda pelo que dtspõe n·let poste· 
rlor n: 493, de 10 de julho de 1808 que ex· 
pt•essamente restringe a mataria lla conv~ .. 
nleocla ó. competeucin dos poderes mum
clpaes trnçando·lhes o modo do proceder no 
lntnito do bom apreelal·ll.. • 

Esta te!, descrlmlnnudo as competenclas, 
firmou do modo in\llurlivel os procorlontes rio 
Senado rolativamonto a nprecioçiio dns m: 
zões do voto doPreieito, _ 

Dilo isto vou tomar cm cons!rlornçiiO os 
nrgumontoÍt produzidos contra o parecer; mas, 
primeiro, r! ovo pudi r n V. Ex., Sr. Presl· 
1!ente assim como ao Senado e ao lllustr;ct!o 
orador que os produziu quo não veja111 nisto 
um~ f~lt~ de respeito tt gmndo autoridade 
~ no.t•econhcço no emlnento Senador, pela llo.· 
hín; não, no que faço só dcsojo voJam o du· 
vot• quo multo constrangldnmento vou dos· 
ompellhar. 

Lendo os segulntos perlodos do parecer : 
«Cumpre não deixar p.ssar em silencio que 

não obstante ns innumerus modificações por 
quo tem passado o contracto primitivo, a 
concul'rencia não fiJi aberta sinão pal'a os te, 
que, como j~ se disse, foi elfectuado em 1812. 

Portanto, evidentemente a resolução de 
que tJ·ata o tll1,o, quo annlysnmos, impo1•ta 
ainda cm uma nova modificação e niio om · 
um contracto novo, como nalrmn·sc no vdto. 

g, cm tncs conflir;ões, não tem npplicnçtio o 
preceito do art. 3U da lcl organJCa muni
cipal, sujeitando ll coucurrencia publica os 
contt•nctos, cujo talar exceder do um conto 
de t'é\s ; o daht a improcedencia do principio 
do quo não podia ser autoriza<lo o controcto 
com pessoa r lei crmlnada~; porque? disse S. Ex. 
que mio cornprehonde n. trnosiçüo, nü.o com· 
pt•ehcnde a relação entre esses tres pcriodos, 
achando que elles niio tem ligação entre si 
que n. conclusiio nií.o eatà do accordo com os 
principies. 

Peço permisSlio para lembrar que a cousa· 
quoocia não se prende unicamente ao perldo 
antecedente. 

Fiz o hl>torico do contracto e nesse bis· 
torico está um dos princípios, a que se prendo 
essa cone\ usão, 

O principio é este: que a concessão foi 
fe\1<> em 1872 com privilegio do 1.0JU1: o esta 
é a bnse, a rnziio porque as modificações 
feitas depois ne•te con\rMto se ejj'ectuarnm 
sem eoncut•roocio, porque esta não se po
deJ•in d!l.l• onde existe pr1 vlleglo, 

0 Sa. ÜO>IF.S DE CASTRO d~ um aparte, 
o Stt. FHANCtsco MACI!ADo -Está dentro 

ria zona, como tive occasliio de lnlormar-me. 
o unico ponto frnco nesta questiio seria se 
esta linha da Ttjuca niio corresse dentro do 
r.ona concec\i<'a, porquo o decreto de 1872, 
npprovando o contracto, declara que a coo· 
cc.siío ó com privilegio de zona por 16 annos 
(pt•aso que ftli depois elevado a 3a anoos por 
decreto <lo 1888), no morro do Paula Mnttõs e 
San ta TI! o reza. 

0 Sn.. GOMES D~ CASTRO - A Tljuc& está 
compreltendida nesta zona 1 

0 SR, FRANCISCO l\IACJIAJlO-Não,mas dizem• 
mo que preodo·se o. elln,que estende·Se até 1~. 

0 Sn. 00MK> DI~ CASTRO -Está fóra da 
tonn ; esta não vao até Ir\. 

(llct OlllrJ:t apartes.) 
o Sn. FnANctsco MACIIAno -Mas V. Ex. 

compr ebcndo que a nilo se dar esse facto, 
que ó o unlco ponto t'raco que porlorla ter o 
pnecm•, nii.o tem raziio n nrgumentaçito paro. 
combater a modlficaçtLO que hoje se pretendo; 
dnhl o principio que se pronilo it conolusiio 
ficando 1115im formulado o racloclnlo: a. ldllo. 

• 

I 
I 

• 
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de pJ•ivil•glo excluo~ de cOilCUJ'<'cncia; ora, I O Sn. l'nANOISCo MACUADo- Não estamos 
na concessão clil·>e o privlloglo do zuna, razão 

1 

apreciando Isto; e o illustrndo Senador, que 
por!\ue não 1om h<Lvido eoncurroncio. nas acaba do proccrler-me nn. tribuna, declara que 
modtftoncocs que FOJI'rou o contracto pri· esta lei ó ató uma. lei que niio deve ser cum-
mitlvo, logo mio pócle na mo<lificaçiio de que prlda. · 
se trata, ter Jogar a concurrencia. O Sa. RuY BARnDSA - E' um acto muni-

O SR. GoMES DE CAsTno-Mas, por.Joe-me, clpal contrario~ lei. 
V. Ex .. affit•mo. que o. Tijuca soril 0 ponto O Sa. l<'llANOisoo MACHADO- E' contro.J•io 
tormi nal da novo. linho., está no. zona? ó. !c· i. Pot•lanto, i•lo não t•m nada com a 

O SR. FnANCISCo MACUADO- A Tijucn niio, concessão que estamos tJ•atando, po1·quo nella 
mas vae ató lá o ponto tot•minal da linho. trata-se sómcnte do direito •lo rever.ão, que 
l'rojectada; 6 o ql!o se m~ tom in_tor~a<lo e so contem expresso r;o. clausula 11• do respe
" pequeno. oxtonçao que pc11lo salur fura ela ctivo contracto e n. resolução que foi vóhtda 
zona. não interm:sarú, u. concurrencia. não trntu. disto. 

O SR. Go~!ES DE CAsTrtO- A zona 6 Santa E o segundo argumento apresentado pelo 
TberoZ'I e Paula Mattos; agora se estende á illustra•lo Sena•lor que combateu o psrccor, 
Tljuca ; por consequoncla nova zona. basoa-so exactamente neste facto -de não 

o SR. FRANCISCO MACHADO _ Esta 6 a serem o.s novas linhas na zona privilegiada, 
questão, niio passa o. comprehendor a zona da como <llz o parecer • 
T1juoa; o que póde ser novo é uma pequena Si esta é a base do parecer era por abi ~ue 
.,.,.rte da linha a que em nada importara o. so devora começar a combatel:o, negando o 
ooncurrencln. · privilegio; mM não, querer chegar a nega

. o SR. Go~IES n& CAsTno- Pedimos ó. com· çiio da sua conclusão deixando de pé aquolle 
mlssilo que nos esclareça, pot•que este é o principio. 
ponto principal. O SR. RuY BARBOSA- São duas queatões 

o SJ!.. FRANCrsoo MACIIADO _ Mas a com- distinctas; essa questão é dltrereute da dare-
missão niío tem outros esclarecimentos a dar. vcrMiiO. · 

Os que estou dando me foram fornecidos 
por quom conileco a quostilo. 

O SR. GoMEs DE CASTRO di• um aparto. 
0 Sa. FRANCISCO MAOIIADo-Per.lcio; V.Ex. 

vae ainda ver que sobre este ponto o Prefeito 
não teve rnzão, quando disB·l teJ• aln•la dei· 
xado de sanocion•rpor mot1vos identicos ao 
que referiu no veto sobre a Jardim Bo
to.nlco. 

Entre o vdto sobro a. concessão da Jardim 
Botanioo, e o veto sobro a concessão desta 
·t~rro-oarrll, tu só achei o ponto do. reversão, 
a que se pndesse rofet•ir o Prefeito; mas 
nesta resoluçiio sobre a ferro-carril Carioca 
niio Be falia em reversão; V. Ex. leia e ve,la 
que não ba artigo nenhum sobre a roversiio 
ou opo1o pelos 2 '/o de I'enda bruta. 

0 Sa, GOI!ES DE CASTRO dá um aparte. 
0 SR, FRANCISCO 'MAOIIADO-E' ostn. questão 

que estamos apreciando agora. Uma lei mu
niolpal exiote a.utorizando o Prefeito a rever 
todos os contJ•actos, optando pela reversão 
ou pelos 2 '/o sobre a renda b1•uta: mas no 
contracto de que estamos tratando não oe on

. contra uma só clausula ~ue se refira a esse 
artigo da lei, que mnncla estabelecer a dis· 
junctlvo.-ou uma. cousa ou outra, ou a ro· 
versão ou os 2 "/. do. renda. bruta. 

U11 Sn. SE:<~ADOit - Mus tambom não ficou 
revogado o artigo da lei, que 6 geral. 

0 Sa, FRANCISCO MAOIIADD- Nilo ba du• 
vida nenhuma; mas V. Ex. niio combateu a 
questão do privilegio de zona.. 

O SR. RuY BAnnosA - Como não I I 
(H a outros apartes,) 
O sn. FRANCisco MACnAno- Mas VV. E Exs. 

hão de ver no parecer que a base •lelle as
senta principalmente em que as novas linhas 
corram na zona privilegiada. 

Esta foi a Informação que tive. 
0 Sn, BEZERRIL - Pois e& te é O ponto 69• 

soncio.l . que nós queremos tirar a limpo: 
V. Ex. o.tnrma categoricamente que as 
novas linhas c01•rcm na zona. privilegtado. 1 

0 Sa. FRANCISCO MACIIADD-Nilo posso af• 
firmal-o, nem tenho competenc1o. para Isso; 
mas informei· mo e me asseguraram que o.ss1m 
era. 

O Sn. Rur BARDOZA-Basta conhecer a. to· 
pograpbla desta cidade para ver que essa 
paJ•te está fôr!L da zona privilegiada. 

0 Stt. FRANCISCO MACIIADD-V. Ex, sabe 
quo jil. aqui •e deu uma questiio judiciaria a 
respeito dtsso privilegio do zonas, e della re
sultou não ser approvada uma vutra conoes
silo toita no m01•ro do Paula Muttos, porque 
esta concessão o&tava oomproilendldo na zona 
prl vilegiada, 

U11 Slt, SENADDU-P,mln Matios e Santa 
Tberoza siio a mesma cousa. 
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O SR, Go~ms nE CAS1'Ro-Des~j&vn quo n 
Commiasüo me informasse o seguinte: si a 
nova linha está dentro da zona privilegiada. 

0 SR, FRANCISCO MACHADO-A Commissiio 
niio pÕ<Ie dnt• outras informações. 

A informação qne tenho ó essa que jó. dei 
o V. Ex. sabe que niio sou eomp<:t<:nte para 
dal-n; o quo mo allirmam ó que sómonto 
pcquona parto da linha eató. !üra delia. 

O Sa. RUY BAROOZA-Sm•ia preciso qu<: o 
privilegio se estendesse até a TiJUca. 

0 SR. FRANCISCO 11ACH,\DO- Niio scrihor. 
Bastava que a zona privilegiada chegasse até 
a Tijuca, porque esta. nü.o está. isolada.: os 
morros t01los s1io contrafortes que se pron!lem 
O que Ó COUSO. que importa S&ber C que e ne· 
ceasario saber, ó que a zona chega ató a 
Tijuca. 

Por• um dos pareceres sobre a questão do 
llrivileglo de zona que a Companhia Carioca 
ganhou, parecer lavrado pelo ex-Sena•ior,de 
sawlosa memoria, o Sr, Chrlatinno Ott.oni, vi 
apenas que o mort•o de Santa Thereza esten
de-se ató o Silvestre. 

Creio que !oilsto que elle declarou. 
Até ahi se estende o morro de Santa There· 

za, que tomo. clírecçiío di.trorente da. do morro 
de Paula Maltas. 

A linha projectada de Lagoinha ó. Tijuca ó 
em direr.çiio di1f•rente, 

Os mor·roa de Santa Thorem o de Paula 
Mattoa ligam-se enll'e si o ainda a antros. 

Pergunta-se-me: até onde se estendem? ato 
onde cheglt a denoml!la~iio. A inl'ot•maçiio qu• 
tenho ó que um·delles vne ntó ll TiJUCa, 

0 Sn. BEZERRII. FONTENEI.I.E- Estas infor
mações só podem ser rladns por documentos 
authenticos: por simples dizer nilo valem 
nada. 

0 Sn, FRANOISCO•MAC!!ADO-Nilo sei qual 
se,la o documento de que so po.aa lançar 
míio para rtizer que Paula Maltas ou Santa 
Tbereza começa aqui e acaba aili. 

Desde que não e.teja isto determinado pot• 
me iode pontos definidos,é imposslrel quehuja 
documentos relativos no assumpto que os 
precisem, n. nü.o ser a planta. cadastral que 
não sei si já se acha lovuntada. 

Vô se, portanto, que, desde quo esta questão 
se acha do accordo com o parecer ou níio do
pende desta base niio essenoiat, qu~ ti a deter· 
mlnaçiio da zona prevllegiada,; inutil insistir 
nella. 

O SI,, B. DE ME~OONCA SooniNrro-Poaso 
informar ao Senado, n11 qualidade de momüt•o 
da Comml!;siio, <ine a nova llnba ostó. metade 
dentro da zorra concerlida a companhia, por· 
JIUe a zono prevlleglnda comprehende todo o 
morro de Saota·Thoreza até o Rio Compi'ido 
e caminho da Tljuca. 

Soua.!lG V. Il 

Desd• que metade da linha está dentro da. 
zona, se e!lta. conccSBã.o não fOr dado. o. com· 
panhia nlnguem mais poderá tel-a, porque 
metade da linha está dentro da zona provlle· 
giadrt. . 

O Srt. RuY BAnuosA-Assim, confesso. que 
melado da nova linha Astó. fóra da zona. 

(Ha muito.~ outi'OS apa1·tes.) · 
O Stt. FR,\Scisco MACHADO-A in!ormaçiio 

que tinha ora que a linha corria na zona, 
como declaro no parecer. 

Comprehende-ae que, para se conceder fa· 
vares em uma zon11 nestas condiQões, não 
podem estes favores ser concedidos pela 
concurrencia, porque cata ó completamente 
contraria a este principio de privllegio que 
tem o direito de ser respeitado sempre que 
se trate de em prezas ig-uaes e, con-·urrencin. 
pa1•a uma parte apenas da linha projectada, C 
formalidade inutil. 

E' por isto, Sr. Presidente, que eu, amr· 
mando que a linha corre na zona privi· 
lcginrla, alien~ immedlatamente o principio. 
d1L concurrencuL; não se comprellende que as 
duas cousas coexistam, que coexista o prln· 
cipio rla concurrencia com o de zona privi· 
legiada. 

E nós, os da. Commissão, estudando esta 
queSf.ão da concurrencia, visto que o con
tracto excedia a quantia do 1:000$, chegamos 
ainda a verificar nos arta. 39 o 40 da lei or· 
gamca, o seguinte: 

« Art. 30. Os contractos cujo valor ex
cedm• de um conto de róis ser11o sempre feitos 
mediante concurrencia publica, provocada 
por editaes publicados pela Imprensa. 

Art. 40. As obras que niio forem executa· 
das por administração serão feitas por con· 
tracto, de conformidade com o disposto no 
artigo anterwr. » 

O sn. B. om M~NDONQA Sonn!Nuo- A coo
cui•renciu. existe para obras e niio para ser· 
viços de viação; são cousas diversas. 

O Sa. FttANOisco 11ACHAno-Deprehende-se 
ria lei que esta concurrenma rleve ser esta· 
belecida quando se tratat• de obras com as 
quaes tenha de despender o cofre municipal. 
(.:lpoiados c nt'lo apoiados.) 

Nestas condições, comprebende-se que o 
dh·eito deve ser: - dar o ••rvlço a quem o 
fizer pm• menos, Eis o. ra.zãodaconcurrencia: 
quem dzei' o serviço por menos, com mai• 
vantagens para o cofre municipal, é que deve 
ser· preferido. 

0 Sn. RUY BARBOSA-Niío apoiado; niio se 
póde distinguir onde a lei niio distingue, E 
niio vejo raZtio para se distinguir, porque 
pódo baver llwore.!l mais importantes, de 
maior valor do que aquolles que sabem do 
co!i'e municipal. 

15 

• 
. ·:-' 

... -" 

I 
j 
j 



' ,,._. 

J.: 'I 

·~·-·- '· 

r· 
i] . 
'h \_··~-

,.;,.-~ .•. 
-···~-!-,,,.,_,·,_ 

l ·'' • ,, .I,·." 
.,1, .; . 
ii ·~ . -: 
•: '; . - . ' . >: 
1• ... 
~~: ' I , 

f; I 

Lf 
. lJ 

•" . .. -· . ., ·' 

1 
.. ,, . 
' .... ··,·: . 

~' i' .. u 

114 

: ·,:::···-. 
' 

O SR. B. DE MENDON\'A SolllnNII0-11ns n O S~t, FI:ANCISCO MAorrAno- Eu estou ar-
lei ó cla.rn.: leocm lutl.~c~~ms. gumontando ti pcu-i, revertendo o argumento 

O Sit. Ruy TlAitnOSA-Niio ttpoiutlo, niio ó '1°0 vom sobro mim, 
cJ11ro. ' Diz o prefoit.o,',,,,,,. « tleixoi do •nnc· 

0 Sn.. FRANCISCO l\IACIIAriO-NCfjt!Ís condi· ~i o na.~· lL l'a~<oluçiio, JlOl' mo ti VOS om }JU.rto 
ulcutJcos nos (]110 sulmwtto ao conhecimento 

çõcs, Sr. Presidenta, com as conviçüc~ que do Senado em ::.7 do novembro da· 1807 rola .. 
ou tenho o qno tenho expundirlo, em natural ti,r:tmcnte á Companhia tio Jardim Rota· 
que ou rebatl•s.su soiJro o ponlo cm questão as 11100 , » 
l'nzües do '!:ato. 

Aprecimno.:; agora. n. rn.~iio que d~~ que to!la O Stt. GoMEs 111~ CASTn.o-Nc~~o ponto ollo 
n, conccs~i'io é grn.tuitn. Jlorquo niío IHL tompo rcl't:ll'O so no t~r.:to do .J:mllm Rotnnico o por
mnrcnr1o !HLl'O. ;t obrigaçú.o contrn.hilla.. tanto pnrccin. convcniouto que fl,sso isto 

Não ó exacto, dcode que turlo I<Ssentn. no .adtado pnm depois do t·oso!vida a questão do 
decreto n. 10. !I\, em que se marca um prazo Jnrrlim Bot.anieo. 
J1ill'n. estn. concessiio; o tlnhi a. comprchon~iio O Su.. FJtANCI:-lCO :\rACJJ.\no-Pordoc-mc niio 
de quo tudo QllU.Uto vim• p, roft'l'il'·~O IL Cbta h a C.:ltia convcuioncin.. 1\lo.s, con tinmL o Sr. Pr·o
concessilo desde que não altere o prazo, feito em sou -vdto. «A l'esoluç-ã.o ím
acha-so submettido, quanto a. este, no mesmo porta um contracto novo, quo só podel'ia ser 
que ostiL marm,do pelo decreto, foi to ern concurroncia publica e som ou abnn· 

O Sn. GouEs DE CASTRO- O St•. Senotlor dono, que pareco clm·-so, elo di!'oitondquirido 
Ruy Barbo'" disso que "'sim ora, mas quo o pela Municipnlidado, cm virtude do contmcto 
qqe se deduz do cpntrnclo ó quo os !Jonoqcios anterior, quanto a reversão do material. ,. 
-:c~çedi<los :\ comp:in!~ia o ~iío rle prornpto, Ora, V· Ex. viu quo ou niio quiz ques-
ao passo quo os onH,, suo mutto rem.otos. tiona.r sobre esto ponto. 

Apenas toquei ne\lc J>er accirlcns porque 
0 SR, FRANCISCO 1!ACIIAD0- Agradeço a eJJo deve SOl' diSCUtido cm SOU lugar proprlo 

V. Ex. este aparto, porque traz-mo· á mo· quo ó o cm que so tratar <la concessão feila a 
mario um argumento quo mo occorreu Companhia .lm·rlim Botunico. 
quando se disso isto, e ó que isto assenta no o Sr. Prefeito declarou, corno uma rias l'n· 
possiveZ, e com o possivct nii.o se nl'gnmentn.. sües para nú.o se o.cclto.r a renovnçiio que isto 

O argumento <lo nobre Scnudot• é este: é Ul!l!! cousa ce_rt~, no posso que os 2 "/, cons· 
o imposto que o povo paga pela ptulsagem ó t1tutruo um dtretto hypothetico, como do· 
corto, e nobrlgnçiio da compnnhin. ó incortu, clam no •eto relativo n. roso!uçiio sobro a 
_porque ellaJ>drle deixar de cumpri!·•· Companhia Jardim Botnnico, 
· Isto em logica cha.ma·::;o o possiccl. e nunca Nii.o mo pnrcce i~so oxncto. 
vi dar valor a este argwnonto. (lia muitos A c!ausula. diz 2 n/ o sobre a rendo. brutB. 

) E comprohende Q Senado quo póde bnvor 
apartes· tudo hypothetico cm uma em preza, menos a 

O nobre Senn<lot• diz <JUO está no con· renda bruta. 
ll•acto. O argumento meu ó outro: ó pos-' Se ollc dissesse ren~a liquida, sim; mas 
slv~l que elln niio quoirn cumprir, mas não renda bruta, niio; EOI'quo só niio tom renda 
se póde exiglr'o cumprimento rlo unia abri· "componltia que nua l'uncciona. 
fiação contl'llltidn !, . , · POI·tanto, St·. Prosldento, como disso, não 

Q SR. RUY BARnosA,-Nqo !O pódo, porque quiz ontt•arnestn quostiio pam fuzor deli~ 
niio !ta ·sa~cçiio ulguma contru o \la. Si 0 con· ca\reda! cm ro\açiio ao parecer sobro a Forro 
tmcto subordinasse a porcop•:iio dos bonotl· Carril Carioca. 
cios ao ·cumpi'imonto 1ln obriga~ão, cut1o Toquei ncô~eponto, como 1lisso, }Jilt·accidm1s 
~im i mas o 'c·ontmcto não ligtL u.::; d ua.s cousas, porque o Proreito cm suas rnaUes de vdtu 
o, por consequcncia. ,loilaL som snncc;iio o tu.mbem foz monçiio Jolle. · 
d~vet• o estabeJeco o beneficio immediato. D~pois é vordodo que a lei que ou tran· 

screvi, lei municipal, declara o seguinte: 0 SI,, FRANCISCO MACHADO - Si assim ,·,, 
porgunt.o, orulo so v no onr.ontrn.r mnin de « F'i.cn. o Pr~fnito m~t~rizndo, ~em prn.hti~o 
ohrJgnr n compnnhin. ;1 nii.o disr1or dn tnn.t.c· dn" lr1~ c~pr.cmr.s, n. fazer n rovisfío doR con
torial !JUO ú sou'{ No r.ontrnctoJ não. (lia di· trncto~ lln.~ compn.nhias ocmprczas do vin~·iio 
-vtwsos azm1·tc.~.) urbnnn. o suburh~na., podendo Uisponsru• n. 

s· 1 .1· clausula dn rovcr~n!J, comtanlo quo ns oom-
... 1 m. remou lO, npplitm.-sn ° l'mnn1lio om pn.uhins ou cmp1'C1.íl!1 n~sim lilVorccidas co .. 

um, comq em ontl'o cnso. 1 d mecoff! o. cnl.rar 1 cs ojli. c nnnun.Jmnntn pnm 
Uu Sn. SENAnon- Mn.s a. companbio.pódo o sorvtco elo su.nelLmonto com 2 °/11 dn. sun. 

<lizm• quo <Linda não estiL osgotut!o o prazo renda brutu.» (Loi n. 372, do 11 do janoit•o do 
}JU.l'IL o cumpi'imonlu llu )jUH:; u~t·igacüo:;. JSU7, u1·t. t;u). · 
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Ora, nús vemos que ó uma lhcul<inrlo con
cedida ao !'>'eleito, <ln qual podorli usn•· con· 
sultando os i nterosse• tio munlcipio do quol 
ollo ó o pr•!meiro llscal. 

O Srt.ltuy BAnnosA-0 quo parece a V. Ex. 
é quo sondo uma faculdatlo niio ]>ódo so1• 
illegnl. 

O Srt. FnANcr~co MACUAPD- Nilo rleix11 de 
cxistil' {L fn.cutllndc, que mio dovm·il. ~cr usada 
si o Prcfcitocntcndel' quo ó illc~al. 

Niio somos nóg os juizos da legalidade ou 
illogalidatlo t!elln. 

O Sn. RuY BAnnos.l-!sso ó ovitnr os nr· 
gumontns. 

O S!l. FnANCrsco MACIIADO-Fnço torln jus· 
tiça ao S1•. Prefeito, ncl'etlitantlo que olle nilo 
sorâ ca.pa.z de f11vorecor n pnrt1cUJt~rcs, 1-Jacri
tlcando interesses sagrados do povo. 

Acrorlito mesmo que S. Ex., nttendendo a 
esto principio, procurasse todos os meios o 
razões pat•a niio accoitar a pretençiio. 

Mas as razões que S. Ex. dou ó quo, nbso· 
lutamento nüo podem ser accoitas pelo Se
nado que tem a sua compotencia a respeito 
bem definida. 

O Sn. RuY BAnBos.\ dó um aparte. 
O Sn.. FMNCisco MA enA no- Mas V. Ex. 

comprehende perfeitamente quo o Sr. Pre· 
feito ó o prime1ro siniio o uolco executor da 
lei municipal. 

O Sr:. Rur BAnBosA-Pcço a palavra pai'a 
!llaponder. 

O Sn.. FnANCisco MACII,\IlO - V. Ex. mo 
faça justiça do crer que niio vou apreciar a 
resolução neste ponto ; vou apreci<Lr npona~ 
~o a resolução, segundo o ar•t. 20 d;L lei nr· 
l!an!ca dp Mnnicipio, fol'O ou niio a Consti· 
tuiciio ou alguma lei geral ou municipal. 

Verificar soella é i! legal e se o Prefeito tom 
IULS niíios o Direito do veta!·a, à o que nos 
cumpre f~zer. 

(Trocam-te -cario . .:: npa1·te . .::,) 
O Sn. FrtANCrsco MACIIADO- V. Jll(. pnm 

dizer que a lei O iJf(l~af, pu rio tlo ponto do 
,.1st:. do quo 03lJeus ti e uma cmpeza quo tom 
um contt·ncto des:m. ordem com a municipa ... 
litlnde, são bells da munlcíp:didndti, por•tencom 
ao patr•imonio •le!!a, e pot• consequoncin niio 
ptitlo a omprem dispor dellos. 

E' deste pl'Jnr.ipin qno o honrndo ~onntlor 
pnrtc p11rn. t.n.xnr n Jeí tle Jllegn,J, PM'a chegar 
n. ronclusiio que a. lei ni1o de\'O subsisti!•. 

O Rm· BAtllloSA- Principio quo a com' 
missü.o IIOJ:;i\., • • , . 

OS>:. l'>:ANOisco MACllADD - Portloo-mo o 
nobro Son11tlor .•. 

O S!l. Jtuy Jl.lnnoSA - • . • susl.ontantlo 
quu ns ompre~"" do líu~"' foneus urbanas 

siio senhoras absolutas do material, no ponto 
do potle>·om uznr e ubuztu• dol!o, mesmo dos· 
tru>l·o sem quo a muníclpalidatlo tenha ro· 
cursos po.t•a ovitn.I' isto. 

O Sn. FnAr<crsco MACIIADO- Desde que o. 
om]>rcZIL slltialat;ll o sou contracto, dcs11e que 
não intorrompa n. vinçfio, desde quo preencha 
as obrigações contrahitlas, acho que a muni
cipalilllldo niio tom meios de ir obstar a quo 
olln use o abuso do sous bens ••• 

0 Sa. B, nm MENDONÇA SODUINIJO- E os 
desta empi'czn ncl>nm.se bypothecados. 

O 811. FI<A,;crsco ~!ACHADO - E' exacto ; 
ntó mo consta que os bou~ desta comjJanhilL 
ost11o hypothocntlos ao Banco da Republica. 

O S!L. RuY Bo~nnnsn- E' outro qucstiio i 
a do saber sí o crerlor hypotbecarlo estudou 
o nssumpto i e nada tem o Senado com 
i• to. 

O S!L, FUANcJSco MACIIADO- Mas V. Ex. 
comprol>enrle que desde quo o banco acceltou 
essa hypothoca ... 

0 Sa.RUY BARBOSA-A llOS!II questão aqUI 
ó outra. 

0 Sa, FRANCISCO MACIIADO-Mas eu queria 
chega1· n csto ponto; quorianrgumontar·com 
V. glt, mesmo, citnndo a lei bypothet~~ria 
por V. Ex. firmada. 

Si a companhia nrro tem domlnio pleno 
aobro o mataria! quo lho pertence, niio tem 
direito do o hypothecar. 

o ~n. RuY BARBOSA- Perfeitamente. 
O Srt, FMNCisco MAcliADO- Estou argu· 

montando com os principias firmados por 
v. Ex. 

O Sr:. Ruy BAnnos.1-Mas '' bypothoca 
podo SOl' impugnada e so se.pót!e argu:ncntai· 
com 11 sua existenciu depois que ollo. tiver• 
sido rccouhccitla por algum tribunal.• 

o Sa. f'>:ANcrsco MAOIIAno-V. Ex. yô 
onl!lo quo tndo nndn barn!bado e si isto se dli 
nqni, undo V. Ex. acha que devo existir cor· 
recção muio1· do que om outra qualquor 
parte; si o procedimento dos cidadãos quo 
tlovorn inlcr•vir na atlmlnistrnção dos bOns 
muuicipu.c~, incorro om tão justa consurn., 
qual o meio do corrigil·o1 

PnrrL cor1·ig>l·o, corno disso o honrado Se· 
nn•lor•, t'1 que est.amo~ aqui. 

Mus indago dos meios do qno devo lanr:nr 
miio p!ll'íL o desempenho desse enl!ll.rgo o níi.o 
o encontro na. legislac.iio, porque el111. é ros
tricta, n.pplfcn.·SO a c;~sos cspecínos, a cnsos 
dotormimLdos quo nii,o po•lomns nem •lavemos 
umjlJiiLI' OU ll!Uitiplical', 

o honrado Sonadot• disse guo ó uma nacos· 
sitln.tlc da justitni• .... i.o, quo elo nós l.•ocla.mn., o 
quu S. Ex. ponsu sob>'e ~missão do Senado, 
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para procodet· sem poin.s. Acceitarei isto, mrts 
qunnrlo se dm• a occasiiio de lcgislnrmos com 

companhia a se desempenhar das suas obrl• 
gaçôes. 

Si a administração municipal <tuizor for· 
çal·n. a isto, o. companhia. o.llegnrá Bompre seu 
direito, o.tlegnndo f']Uo, não !'O tendo o.inflo. 
voncirlo o prazo do seu pr·ivilcglo, olla, em 
qualquer tempo, poderá dar começo 11 con· 
strucçio da nova linha. 

o IIm de chegarmos a csto t•osult.ado. 
Mas por emquanto Y. Ex. h a do pm•mitlir 

que, segundo ns pa·n.xes e DA antecedentes 
dostn. Ca!:ia, não pudesse te1• feito no parecer 
outra cousa senão apreciar as ruzües do vdto 
dcante do nrt. 20 da lei or"nnica do Dist.ricto 
Federal, visto como Jbi exucttLmonte essn. loi 
quo o prefeito jul~ou ferida pela resolução 
do conselho que votou. 

O Senado mo pcrmittirá que nüo c·ntro nas 
considerações largus o philosophiCII< om que 
entrou o honrado Scnadot• o S. Ex. medes· 
culpará. nü.o ucompnnlm.l·o nas lJcllns expl1t· 
nações que a este respeito lbz: porque mo 
seria isso impossível. Vim ÍL tribuna, com o 
maximo constrangimento e aponn.s, como 
di!Be, dnr a raz[o vorbal do que tinha dado 
~or escripto justificando a conclusão do pa. 
recer. .. 

Tenho ooncluido. 

O Sa•, Ru:y Dm•boom (pa.·a «ma 
explicaçao pessoal)(·)- Pedi ~ palnvm sim· 
plesmente para apresentar duas ou .trcs 
observações. . 

C1 oio que a discussão sempre aproveitou 
n.igumn. cousa, porquanto o illustre rnomhro 
da Commissiio, cu,ios conceitos tont.o respeito, 
prostou-nos ~informação de quo uma parte 
da nova linha concedida a esta compan!Iia 
esta fóra da zona. do seu pl'ivile~io. E' um 
ponto que está fóra do questão, e esta cir· 
cumstnnci~ ó capital e decisiva, porque 
delln resnll.it ovicl<mtemen to que se ti'Ilta, 
nüo do. moditlcnçfio 1lo um contracto antigo, 
mas, ne::;tn. parte, de novo contl'acto. 

Em segundo Jogar, permitta me o nosso il· 
lustrado collega representante do Amazonas 
dizer que S. I>x. niio teve mziio, ~unndo me 
accusou 1le me ter fundado no argumento do 
possi vel, para firmar a minha opinião uo as· 
sumpto. 

A respeito da gratuidode da concessão, eu 
queria mostt•nr que ba um favm• puro o sim· 
pies, um favor sem cOI'I·espondencia de onus 
Imperativo para a companhia. 

J•'iz confronto oatre duas disposições do 
contracto: uma om que so fixa a nova tab11lll1 
dos preços do passagens; outra em quo se 
regula o prazo do privilc.-gio concedido ú. novo. 
llnba. 

Em rulaciio ú nova linha se estabeJ<,ce o 
prazo do 45 annos. A compunhia JIOdern con· 
struii-a ou deixar 1lo construil·a ntó JUUB; e 
dentro deste periorlo, melo de especlo algumiL 
tom o governo municipal piLra constranger a 

( ') E~to cliMcurao niio foi rovliSto f!Clo orndol'. 

Mus quan<io se trata <ln nova tabella do 
prcco~ do passagens, n. disposição do contra 
c tu ó peroruptoria, II material. Chamo a ai· 
ten~iio do Sonaclo p::ra o que se iô nesse ar
tigo ·1 01 do contracto: 

<< Dn. data. du. promul~nçiio desta lei em 
diante, os prcc;m; dns pas~tLgons no:~ carros da 
Companhia Ferro CarJ'il Carioca .•erüo os se· 
guintes : 

Ca1•ioca ao Cm•vello ........ o o o o o. o... $300 
;. no França, ... o • o ••• ••••••• o • $400 
» lL Lo.goinho. •. o •• o •• , •• • ,, , o o • $GOO 
» n.o Sil vcstro.. .. .. .. .. • .. .. .. • $800 
» a P11Ula Mnttos........ .... .. S·100 

Rinchuolo a Paula Mattos............ $:100 
Curvollo ao França.................. $~00 
Fro.ncaA L!Lgooinha ........ o.......... S'200 
La~oinha ao Silvestre................ $~00 
Largo dos Guimarães a Paula Mattos... $".00 

Esta nova ta beiJa de preço !la de entrar em 
vigor da. dato. da promutga.c;ão da lei, cm 
diante. Nüo se trata a este respoito do pos
sivel, mas tio certo, fiesdc que ó imperativa 
no contracto a. cob1•ançn. dos preços o.ugmcn· 
lados. 

E. si n cobranç•a nugmentada principia 
rlesclo a promuJguç.io diL lei, ó claro, fica ex· 
prcssumente estabelecida esla condiçilo tlo 
onti'at• desde logo om execução. 

Niio ha possibilidade, ha certeza material. 
0 SR. FRANCISCO MACHADO -Na segunda 

bypothesc 'I 
0 SR. RUY BARBOSA - Na segunda hypo

thew ho. uma. obrigação sem freio, sem san· 
cçfi.o jut•idica. de cspcdo alguma, nem no con .. 
tracto, nem fóra do contracto. 

O SR. FltANctscn MACHADO - V. Ex. niio 
ncho. que o. companhia cumprindo os seus 
dcvm·os salislhz essa obrigação 'I 

·O SR. Ruv BA~tBOSA - Tratando·sc de con
tracto, ó este a lei entre as partes contra. 
tantos ; nenhuma dcllas ó obrigada siniio ás 
obrlgriÇ<ios que no conti•acto estiverem esti
pulados, ou que resultem das leis que re· 
gom os contractos. ( 

Niio existo sancc;üo, pois, a respeito d:L 
olll'iguçiio contrnhida pela Companhia de Con· 
strucçiio uma nova linha. Para essa obriga· 
(:ão m1o existe sancçü.o no contracto. 

0 SR, FnA~CiSCO IIIACIIADO-Ho. O intot•esso 
d~ companhia. .. 
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-----------------------------------------------------~-----
O Sn. RuY BAitBOSA-0 Interesse d~ com· 

~~nbia niio ti sancciio jurídica. 
Eu oig-o quo nü.o existe sn.ncçü.o, nü.o existe 

meio jurldico tio ohril(or ~ companhia a des 
empenhar-se da suo. obrlgaçtlo. 

Nilo existe no contracto, porque o contracto 
niio estabelece, condição ou pana p~r~ a com
prtnhia, ~1 nii.o so.r.istlzer este compromisso; 
niio existe t~ra do contracto, porquo n;io 
conheQfl nas lois em vigor dis}wsição de e.s
pecie alguma. applicnda no cnso. 

SI o. companhia otó !DOO póde, como a Com
missão contbssa : si tJ. comp •nbia no pr~r.o 
que vo.e de hoje atô essa data construir n. 
nova linlut, sem violn.r as estipulações do sem 
contr.'leto, soguo·se que 1lentro cl1•sse perío1ln 
o Go'verno municlp!ll niío poderá. ohrign.l·:l, 
cong-il-n. a apress11r n constl•uccão 1la. linbrt. 

Do m01lo, q,e, verillc111la a hypotheso <lo 
que se vença o termo determinado. som que 
"".ia, siquer principln<la a construcç·iio dessa 
linb~, a r.ompanhi~> fica livre de todo o qtJal· 
quer compromisso ou responsabilidade. 

O Sa. FRANcisco MACI!ADO dá um aparte. 
O.Sn. RuY RAnnosA - N~o ó impossível. 

perdoe-mo o nobro Senador : desde o momento 
que em um contracto restabelece fltvores de 
verificação hnmodiat~. favores que a com
panhia contrnctante tem todo• o' meios .íuri
dicos e matm•ine!l de torna.l' filfl'ect.ivos, o pot 
outro lniln, em relaç~o ás obri~açôes, niio se 
estabelece freio jurldico ou snncçiio 'de especie 
alguma. digo que o. respeito dos favores, ba 
acto imperativo, e a re<pclto <las obrigações, 
ba simples acto facultativo, 

0 SR. FRANCISCO MACIJA.no-E 00 contracto 
se poderá pôr essa obrigação ! 

0 SR. RUY BARBOSA- Eis V. Ex, fugindo 
agora para o argumento do possível do que 
ha. pouco me accusava. 

O Governo Municipal ost~ri1 no limite tlas 
suas funcções e doo seus deve!•os, se lavrar o 
contracto nos termos exnctoB do projecto. O 
projecto, j>Dróm, não estabelece nenhuma 
espocio de Isenção que torne imperativo para 
a com~anh\a, " necessidade tle construir a 
nova !mha dentro de um prazo qualquer. 

Portanto, ella com~tltnirá. ou não consti· 
tuirb. a nova linha a sabot• cxc!usivamonte, a 
sabor dos seus lntm•essos. 

E sl o Interesse, como dis<e S. Ex., muito 
bem, ó um estimulo, um incentivo do ordem 
moral o humano, cn.pnz de IV!tuo.r as nossas 
acções, o interesso nlin prevalece, não pôde 
prc!Vn.lecor como sn.ncçii.o .i urid'tca.. 

Portnnto, vê o nobre Sonadm• o. desihfna.l· 
do.du-nós munícipes, nós habitantes dosta 
cidade, somos desdo 11. data da sancQtio desta 
rei, obrigados a pagar passagens augmen latia• 
no passo que a Com~anbln, so nlio lho con-l 

vier construir a. nova linha, nií.o o !b.rt't a.tó o 
termo de aou priviloglo 

Niio laço, portanto, simplesmente, o argu
mento do pos•ibi!idatle, eu argumento com 
os termo5 m:~terines do contracto; ell!l nos 
ob1•ign. n. pac-ar mais de ora ern dlant!l, e ni'io 
obriga. a Empreza JiLVorccidn. n. cousa ne· 
nhnma. 

Ninguem mais pedindo a palavra, oncot•· 
ra-se a di:-;cussiio. ficando o. vota.ç~.o adin.dn. 
por fhlt.o. do .. quormn. 

() S•·· .l?•·co•ldonte-EstiLesgotoda a 
ordem do dia. Vou levantar a sessiio desi
gnn.ndo parn. a da se!!sli.o seguinte : 

Votac;ü.o em discus~ão unica do parecer 
n. 2n, tle !ROB. <la commissiio de Constitui· 
çii.Q, Po:lcres o Diplomacia, opinanjTo pola re· 
.ieição do "eto do Profoito do Districto Federal 
ó. resolução do conselho Municipal, que eleva 
os preços dM pa:lsagcns nos carros da. Com .. 
panbia Fer1·o Carril CM•ioca. 

2;• discussão da proposição diL Gamara tlos 
Deputados. u. 68, ~e 1Hü7. autori~ando o Go· 
verno a considerar as reforma• dos otnciaes 
do oxercito,em virtutle do decreto do Governo 
Provisot•io, de 3 de fevereiro tle 1990, para 
cquip~ra!-os em todos os seus atreitos nllS 
vantagens do decreto tle 19 de abril do mesmo 
anno. 

2·• discussiío diL proposição da Gamara dos 
Deputados; n. 10. de 1808, autorizando o 
Governo a conceder um anno de licença, em 
proJ•ogaçüo de outra, o.o Dr. Candido Bal'l'oso 
do Amaral. 

2' discussão do projecto do Senado, n. 8, 
<le 1808, det9rminando que a rol'orma do co· 
ronel graduado do exercito .losulno Dooclo· 
cilLno de Souza Bruno será no posto de co· 
rone! com '" vantagens que lbe competirem 
por loi, da data em que foi compulsoriamente 
reformado. 

Discussão do parecer o. 28, de 1898, da. 
Commis>iio do Mill'inba o Guerra, opinando 
pelo in•leferimento do requerimento cm que o 
2" tononto honorarlo dn armado. Josó Moreira 
da Cost~ Tupinambó., boje 1" tenonte, pelo de· 
croto de JO do novembro do 1804, recolhido 
no Asylo ilo ln validos da Patri!L, por achor.,e 
inteil'lLmente cógo,em virtudo do enfermidade 
ndquírirln. no. guerra. contra o Parnguay, 
tendo ontiio prcstac\o seus serviços na qual!· 
Jade de pl~~~rmnceutico no e:terc(to e na "r· 
mndn, requer se lhe abone a etapa do posto 
de I" tononto, cujas honras lhe foram conte· 
1•idns e.c-vi do ~ecl'eto acima citado. 

Levantn·so ~ sessiio ús 3 horas o 45 mi• 
nutoB da tnr~e, 

--
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Presidcncia do Sr. 11Ia11oel de QucirJz 
(Vice-Prcsideute) 

A' meia hora depois de meio dia acham-se 
presentes os Srs. Mnnool do Queiroz, .T. Cn· 
tunda. Joaquim Sarmnnto. Genet•oso Ponce, 
Mnnoel Bnrntn, Benedicto Leite, Gomos de 
Castro, Pires Fet1'eira. Bezorril· Fontenelle, 
Jose Bernardes, Joaquim Pernambuco, ll. do 
Mendonça Sobrinho, Rogo Mello, Coolbo e 
Campos, Rosa Junior, Sovet•ino Vieira, Por
ciuncula e Julio Frota (18). 

Deixam de compnt•ocor com causa partlci· 
.pn<la os Sr. Henrique Cout!n!1o, Jonathns 
Pedrosa, Francisco Machado, Belfort Vieira, 
João Cordeiro, Almino Alfonso, Abdon Mi
lanez, Almeida Bat·roto, Rosa o Silva, Leandro 
Maciel, Çleto Nunes, Quintino Bocayuvn, E. 
Wandlll\kollt, Gonçalves Cha ve•, Paula Souza, 
Calado, Alherto Gon~alvcs, Esteves Junior, 
Pinheiro Machado e Ramiro B..rcellos (:20); e 
B&m ella os Srs. Lauro Sodr<l, Justo Cher
mont, Nogueira Pnrnnnguít, Ct•uz, Pedro 
Velho, Alvaro Machado, Gonçalves Ferreira, 
Leite e Oitlclca, Ruy Barbosa, Virgil!o Da· 
mazlo, Domingos Vicente, Thomaz Delllno, 
Lopes Trovilo, Feliciano Pcnna, RodJ•igues 
Alves, Moraes Barros, Leopoldo de Bulhõcs, 
Joaquim do Souzn, A. Azeredo, Aquilino do 
Amaral, Vicente Machado, Joaquim Lacerda, 
Gustavo Richard e Raulino Horn (24). 

O Sr. I' 8eeretnrlo ·declara quo 
niio ha expediente. 

O 8r. ~· ISee•·etarlo declara que 
nilo ba pareceres. 

O 8r. Pre•ldente-Tendo compare· 
el<lo apenas 18 Srs. Senadores, !tojo não pórlc 
!ta ver sessão, e designo para ordem do dia tia 
seguinte: · 

Volaçiio em discussão unica do porccet• 
n, 26, do 1898, da Commissilo tl., Con&tttuiçiio, 
Poderes o Diphmncia, opinando pe!'11 rejeição 
do veto do Prefeito do Districto Foliem! ti re· 
solução do Consoiho Municipal, que elova os 
preços das passa~ons nos cart·os ria Compn· 
nhia Ferro-Cari•II C"''iocn; 

2• discussão dn pt·opn,lç[o da Camnrn tio; 
Deputados, n. ~8. rio l8!l7, autoJ•izando o Go· 
verno a consldet·at• ns l'dlot•mos dos olllclaos 
do exercito em vil'tudo do decreto do Go
verno Provisor/o de 3 de fevet•cl!'o do !800, 
pnra oqulpnra/-os em todos os seus elfoltos 
n<ts vantagens do decroto do !fi do abril do 
mesmo anuo; 

2a discussão dilo \lrójlnsiçiio 1l11 Camti.ra dos 
Deputados, n. 18, <e 1808, nutol'izn.ndo o Go· 
verno n. conco11N' um nnno tio IJCOP~ll. cm 
prol'Ogação do ouLI'<t no Dr. Condhlo Barroso 
do Amaral; 

.2" discussilo tio ~~·ejecto do Senado, n. 8, do 
1898 r/etorminando qne a reforma do coro. 
nol gt•aduo,lo do exercito .Jesuino DoocJo. 
cinno tle Souza Bl'tlno serátno po~to (lo roro
nol com as vnntagoos ~ue lhe compotirom 
po1·l:oi, da data em que fo1 comt,ulsoriameute 
reformado; 

Discussiio do pnrecor n. 28, do 1808, da 
Commissiio do Marinha o G~et•rn, opinaMo 
pelo indeferimento rlo rcquortmento cm que 
o 2• t•nento honornrio da armada Josó Mo· 
roira. dn Costa Tnpinnmbll, llojo I" tenente 
pelo decreto de 10 rlo novembro r!e 1804, 
t'Ccolhi~o ao Asylo do ln validos da Pntria, pm• 
aehar-se inteiramente cego em virtude de 
enfermlrlt\de adquirida nn guerra cont.ra o 
Parnguny, tendo ent.lo prestado. seus sm•vl· 
ços na qunlidnrle de pharmaceuttco no cxer· 
cito e na armaria, requet• so ll!e abone a 
etapa do po;to tio i' tcnento, cuJaS honras 
lho foram conferidas ex-vi do dect•eto acima 
citado. 

51' SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DE 1808 

Ptesidencia do 81'. J1Janoal l't'ctorino 

A • moia hom depois de meio-dia abre-se a · 
sessiio· n que concorrem os Srs. Senadores 
Manoo'J de Queiroz, J. Catunda, Joaquim 
Sarmento, Generoso Ponce, Henrique .Cou
tinho, Jonatbas Pedrosa, Francisco Machado, 
Manoel Barata, Laura Sodre, Justo Chet•mont, 
Jloncdicto Leite, Gomos de Ctt~tro, . Jlellbrt 
VIeira, Piros Ferreira, Cruz, Bezerril Fon
tenollo, Abdon MUnnoz. Almeida . Barreto, 
,To:tquim Petnambuco, B. de Menilonçn So: 
bt•ii1ho Rego Mollo, Coelho e Cttmpos, Rosa 
Junlor: Ituy Bat•bosa, Cleto.Nuncs, Domln;:os 
Vicente, Porclunculn, Thomnz Dolfino, Lopos 
Troviio, E. 'Vaudenlwn:., Paula. Souza., Mo
moa Barros, A. Azorc·lP, Aquilino do Amarai, 
,liberto Gonçalves, Joaquim Lncm•,ln, Ous· 
tnvo Rlch:trtl; llnullno Hot•n, Pinheil•o Ma
chado, Julio !'rota ·C !la miro llot·collcs (·li.) 

São sucnosslvnmfntc lill~ts, )JOstas em <!IS· 
cussito o SJm <Iobato approvndns us netas da 
ult!mrt sos.<iio c da rouniuo <lo 15 do conento 
moz. 

Dr•lxam de compat•ecor com causa !Hl!·tl· 
cl padll "' Srs •. !alio Cordeiro. AI mi no Alfonso, 
Ro~a o Silva, Leandro Macio!, Vii•glllo D11• 
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mazio, Quintlno Bocayuva, nonçni'"' Cha· 
ves, Caiado, Leopoldo do Bulhõcs, Joaquim 
tio Souzrt o Esteves.Junior (li); l: :-::l~m Pll:L 
os Srs. N(lg"Ueira. Pnrnoaguá., Pedro Vélho, 
. Tosó Hernnrrlo, Alvoro Mnr.hutlo, Gonç:alvos 
Fcrrdrn., Leito o Oiticicn, Severino Vieirn, 
FolicimJO Penna, RoU.l'i~Ul'S AI v<:~ o Vicente 
Atnchado, 

O ~~·. 111 Seet•cuu·io dú. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem do PJ'efcito rlo Districto Federal 
do hontem, rerr.cttcnrlo cm sotislhção ó re
quisição constante do oOicio do Senado d,e 13 
do corrente mez, com rcJ~roncw. u. pO.Jlels do 
contracto da Companhia Ferro Carril do 
Jarrlim Botonico, copia r lo contracto celebrado 
com n. mcsrmt Companhia cm 30 do agosto do 
1800, bcni n~sim um t•xcmplar rlo Boletim dct 
lnte.»de,lda Jllullicipal, onde se encontram n. 
•Exposlç~o lida pelo Presidente do Conselho 
da lntcndencia Municlpul, as bases para osso 
contracto e a ucta da tes.t:õ.o do 2n Uo ,iulho 
do IBOOcm que foram rliscutidns e appt·ovndns 
JIS referidas ltases.-A' quem fez a rcquisiçüo 
devolvendo depois ó. sccretat•h• do Souat!o. 

76 atithenticas da eiciçüo senatorial a quo 
se procedeu no Estado de Minas Gerncs no 
dia 6 do corrente mcz.- A' Commissiio do 
Constituição, Poderes o Diplomacia. 

Requerimento em que Antonio Marques 
Pereira do Abreu, niiegamlo serviços que 
tem prestado, desde o nnno pnssado, como 
omcial de justiça do Juir.o Federal rla Capital 
do Jlstnrlo de Goyaz, pode uma gratiflcnçõo 1le 
fl00$000 por esses serviços. - A' Commissüo 
!lo Finanç~J s. 

O l!!r. ~~' Sec••ettll"lo dccinm que 
nilo lm pareceres. 

ORDEM DO DIA 

Votnci1o em discussfio unic.n. do pnt•ccer 
n. 26, do 1898, da Com missão do Constltuir,üo, 
Podct·es e Dilliomncin, opinan1lo pci;,rejciçüo 
do veto do Proibi to do Districlo Fctlcral1\ rc· 
solução rio Consolllo Municilllli, quo elova os 
'JlrcifC)silas pnssngons nos cnrros da Compntíh ia 
li'ot•ro-C a. r i o cu. . 

O !!ta•. l.::.t•üto~oiclt~Jllt~- Ailldll não lHL 
nu moro legal para JH'oce<let~so 11 votação tio 
parocor, n. 20 do !8lJd, 

RlWOIUIA ])E OFPJCIAES no E!\EitCITO 

Eutru. t~m 2' tliscmsi"io, com o pa.rccer con· 
trnJ•iu du. Commis~ílo elo Marinho. c Gum•r:L • 
o art. to dn pri)posiçUo da Cn.mara dos r.•n· 
pu ln rios n, tl8, rio JH97, autorizarrdo o , o· 
vcrno a consi,lm·a.r as reformas dos oJTI :.u:1e 
do Exercito cm virtude do decreto uu Go· 
vcrno Pro-ri~orio do 3 do fevereiro de IRtJO, 
por:t oquiparul·os cm todos os seus r.fi'oitos 
nas vnntagons rio decreto de I O de ab!'il do 
mesmo anno. 

Ninguem pedindo a pnln.vru, encerra-se o. 
d iscussü.o. 

Segue-se em discussü.o, que se encerra sem 
debato o m•t. 211 • 

Posto a votos 6 rcr:eitado o n.rt. 111
• 

A proposiçiio yae ~or devolvida iL Camara 
dos Deputados. 

Votação em discusf:iio unica. do parecer n. 26, 
do 1808, <la Commissiio do Constltuiçüo, Pode· 
res o Diplomacia, opinando pela rojciçüo do 
veto do PreftJito do Districto Fedora.i li rcso· 
lução do Conselho )Junicipal, que eleva os 
preços 1las passagens nos carros daCompanbitt 
Ferro-Carril Carioca. 

Posta a votos ó approvada a conolusiio do 
parecer, 

A i'csolur;iio vn.e ser llovol \'ida no Pl'efelto, 
com o. communicaçiio do occorl'ido. 

Vem a MD.!la ~ seguinte 

DECLA.ILAÇ~ÃO DE VOTO 

Doclurnmos que votamos contra o parecer 
da Commissão de Constituiçilo, Podares c 
Diplomacia, rejeitando o veto rlo Prefeito á 
t•o•olu~ão do Conselho quo elevo. os preços 
dns passagens otc, da compnnbia Ferro-Carril 
Carioca. 

Em ltl do agosto 1lo 1808,- Domingos Vi· 
CCJilc, -llJaJiOCl Ba1'ata. 

LlCE:O·:C.~A. AO DR, CANJHDO llAUitOSO do AMARAL 

Entrn. cm 2' discussiio, com parecer 1hvo~ 
rnvnl dn. Commissiío de Justiça e Lcgislnçiio, 
t~rt. I" da proposiçiio da Camara dos Doputn· 
dos, n. JG do J8~~~~ nutm•i2.ando o Governo o. 
concodtJr um nnno do licença em prorognç.ío 
do outra ao Dt·. Cnndltlo Barroso do Amaral. 
Ninguom pedindo a pniavrn onccrrn-so a 
di~cussüo. 

Seguo ... so om Uiscuss;io, que so oncerl'a som 
dobn.to o o.rt. 2°, 

Posto a votos ú approvndo o nrt. I" em 
oscrutinio •ocre to pot' ~votos contrn. 9, 
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Posto a votos ó approvndo o art. 2'. 
E' a proposlçiío a<loptada para passar a 

3' discussão. 

REFORMA DO CORONEL CiRA.DUADO DO EXE:RCITO 
JESUINO DEOCLEOIANO fiE SOUZA BRUNO 

2• discussão do projecto do Senado, n. 8 
de !898, d~Jterminando que a reforma •lo 
coronel gruduado do exercito Jcsuinn Deoclo· 
etano do Souza Bruno sora no posto de caro· 
nel com as vantagens que lho competirem 
por lei, da data cm que fo1 compulsormmcnto 
reformado • 

O l!ilr. Presidente -A petição que 
dou origem ao projecto, ora em discussão, 
tal por despacho da Mesa remettllia as Com· 
missões de Marlnl1a e Guerra e de Finanças 

Sobro, .o assumpto fallou apenas a Clom: 
missiLo do Marinha o Guerra que otrereceu o 
projecto em debate, qu3 é retirado lia ordem 
do dia aftm de Ir à Commissão do Finanças. 

PRETS:NÇÃO DO 2° TENENTE IIOSORARIO DA 
ARJIIADA .Josi: MOREIRA nA COS'J'A TUPI
NAJI!Bk 

Entra em discussão unica o parecer n. 28 
ds 1898, da Cammissão de Marinha e Guerra' 
opinando pelo indeferimento do requoriment~ 
em que o 2' tenente honorario da arma.•la 
.José Moreira da Costa Tupinambá, hoje I" te. 
nento pelo decreto do 10 de novem hro de 189·1 
recolhi~ o no Asylo de Invalidas da Patria: 
l'Cir achar-se inteiramente cego em virtude 
de enfermidade adquirida n• guerra contrn 0 
Paragunr, tendo então prestado seus serviços 
na qualiuacle de pharmaceutico no exercito e 
na armada, requer se lhe abone a etapa do 
posto de I" tonente, cuJ;>s honras lhe foi'am 
conferidas e:v·•i do decreto acima citado, 

Nlnguem pedindo a palavra, encerra·se a 
discussão. 

Posta a votos é approvada a conclusão do 
parecer. 

o Sr. Pre•ldente - Estil esgota<la 
a ordem do dia. Vou levantar a sessuo, de
signando para ordem do dia da sessão se· 
guinte : 

ContlnuiiQiLo da 3• discussilo da proposloiio 
da Camara dos Deputados, n. 9, de 1898, 
fixnndo a força naval para o exerololo 
de 1899. 

Levanta·se a sessilo a I hora da tarde. 

--

52" SESSAO E!! )7 DE AOOSTO DE 1808 

A moia hora dopo!s do mcio·<lia abl·o·so a 
sessão a quo concorrem os Srs. Senadores 
Manoel do Quoir.oz, Joaquim Sarmento, Hon· 
riquc Cantinho, Jonathas Po•h•osa, Francisco 
Mttcbndo, Mn.noel Barata, llcnedicto Leite, 
Gomes de Castro, Beifort Vieira, Nogueira 
Parano.gmi., Pire:; Fel'reira, Cruz, Bezerril 
Fontenelle, .José Bernar•lo, Alvura Machado, 
Abdon Milanez, Almeida B<trroto, Gonçalves 
Ferreira, .Joaquim Pernambuco, B. de Mon
dou~" Sobrinho, Coelho e Campos, Rosa 
Junior, Ruy BtLf'boza., Severino VieiT"a., Vir· 
gilio Damazio, Cieto Nunes, Domin~os Vlcen· 
te, Thomnz Delfina, E. \Vandenl<oli<, Paula 
Souz11, Moraea Barros, Leopoldo de Bulhões, 
Jonqulm de Souza, Aquilino <lo Amaral, AI· 
berto Gonçnlves, Jo11qulm Lacerda, Pinheiro 
Machado e Ramiro Barcellos (38.) 

E' lido, l'"sta em discus•iio e sem debate 
approvndn. a acta "" sessão antecedente. 

Doi:ram de comparecer com causa partici
pada os Srs. .1. Catunda, Generoso Ponce, 
.loilo Cordeiro. Almino Alfonso, Rooa e Silva, 
Rego Mollo, Leandro Mn.clel, Quintlno Bo
cayova, GonÇlli vos Chaves, Caiado, Esteves 
.Junior e Julio FI'OtiL (12); o sem ella os Srs. 
LnUI'O Sodró, Justo Chermont, Pedro Velho, 
Leite e Oiticica, Porclunculn., Lopes Trovão, 
Feliciano Pennn, Ro<lrigues Alves, A-. 
Azeredo. Vicente Mnchntlo, Gustavo Richard, 
e Raullno Horn (12). 

O Mr. ~· Seo••etn••lo, aervlndo de 
141 dó. conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officlo <lo SI'. Senador J. Catunda, de 
boje, communicando que, por incommoclos 1le 
sauue, deixa do comparecei' por alguns dias 
às sessões do sonndo.-lntelrndo. 

23 authenticas da eleição senatorial a 
que se,procedeu no Estado de Minas Geraes 
no dlo. G do corrente mez. 

A' Commlssilo de constituição, Poderes o 
Diplomacia. 

O Mr. o1l • Meeretnrlo, servindo 
de 2", lê e vae a Imprimir paro. entrar no. 
ordem dos tro.bnlhos, o aoguinte: 

PartJCOI' 

N. 35- 1808 

A Commlasão de Justiça o Legislação, exa• 
minando detidamente a resoluç~o do Conse· 

.. · 
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lho Municipal com data do 28 <lo dezembro 
do o.nno TlllSS!tdo, qnt-~ n.utm·izn. .Tonathtt:; Vnz 
o. organizar um11 soeiod1Hlo do animuç!io iL in· 
dustria pastoril, pensa quo o Conselho, do· 
cretando·a, oxce<lou o limito do sua compe
tencia legislativa. 

As soclodudes, soja qual for o seu objooto, 
regem-so pe1o.s leis cm vigM quo pl'ilVÔrn 
sobro sua constituiç.ü.o, cstn.bo\ecem as nor
mas do sua existo nela, pt•escrovem o modo do 
seu tlmcclonamento, instituindo o processo 
pelo qual se tratam e liquidam os negoJio; 
sociaes. 

O Poder Judiciaria, em ultimo caso, ó o 
competente pn.ra solver os duvidas, rc~olver 
os litrgíns que porventura se lev~totem e es
capem '' compotencia do.s deliberações da so
cie<lado ou lho seJ' impossível a solução. 

Estabclecer.prosc<·lpções, que alror•ru, mo· 
•lificando, rostrlu~inrlo ou ampliando rlis· 
posições das lois que regem ns sociedade;, e 
violal-as. 

A lei organlca. do Município claramente, 
terminantemente, <ietel'mina como p!Jdo e 
deve o Conselho animat· o desenvolver as 
industrias do Município e introduzir novas. 
Em virtude do preceito nella consignado, o 
Conselho para realizar esse intuito outros 
meios não tem, dentro lle sun. competoncia., 
sinão m auxilias indirectos, prernios, exposi· 
ções e outras me<lidas que tenham o mesmo 
caracter o tendam para o mesmo fim. 

Fór<L dabi ha excesso <lo poder, lnt"l"ingonciiL 
da lei. 

Ora, na resolução discutida, o Conselho em 
vez de limitar-se a concessiio de to veres de 
tal natureza, obedecendo ao mandamento lo· 
gal, Cai ate croat' imposto com applicação 
exclusivn. á. sociodad~~ em expecto.tivn., lan
çado sobre sociedades já existentes e ruuccio· 
nando legalmonto. 

Será isto um p1·emlo ou medida indirecta 
de animacão a uma Industria que se quer in· 
traduzir? 

Nlnguorn o dirõ.. 
O COnselho póde, é verdade, decretar im· 

postos, mn.s nii.o ó menos certo que o itn· 
posto só se justltlca por sua applicação aos 
serviços municipaos. 

Accro:-:co que 11 rcsoluçiio vetada no inte
resse, sem duvida do arrcco.dn.t• com segu
rança o imposto que croa, estabelece como pena. 
guo a falta de pagamento implica cm prohiiJi
çao tlo funccionamcnto da soca'cdadc ou em
pre~a. atJ real embolso. 

.Outros são os meios que a legislaçiio Vi· 
gente estat.ue pura a nrrccndaçiio do imposto, 
e o Conselho não tem competoncla para nlte· 
ral·a, lnt"l'inglndo ainda ns leis que regulam 
a oxlstencia das sociedades, 

Aliom disso, a rosoluciio em quostão, esta
belece a instituição de u111 tribunal do ,.,. 

SonP.do V, II 

curso com plenos c amplos poderes para jrtlgar 
cm ultima i11stm1cia dos actos praticado11 pHir.ts 
directorias da:; socicrladcs de corridas como da 
p1·op1'ia ~ociedadc «Anlmaçao d Industria 'Pas· 
toril». 

E' vilto qno semelhante disposição e ainda 
mnnifo~to, e, diremos mesmo, violento excesso 
du. com potencia legislativa do Conselho e 
como tal insub::li~tento. 

A resolução viola, pois, leis lederaos. 
Em vista do exposto, ó de parecer a Com· 

mi•silo que o veto do Pt'Ofoito opposto V. 
mo•m11 r,solnç[o merece oor approvado pelo 
Senado. 

Sala das Commissüos, 13 de agosto do 1898. 
-J. S. Rego ..Vt~llo.- J. ~. Coelho c Cam· 
pos.- .1quilino do Amara/.. 

O Sir·. Domlng··,,. VIcente
Sr. PI"Csidcnte, hontem romm lillns as lntor
mo.r:ões q uo pedi em umn. das ECSSÕt'S pas· 
sadas. Essas informações não teem valor só· 
monte para mlm, teom para todo o Senado. 
Nc.atas conrlições, venho requerer o. V. Ex. 
quA consulte a Cas" si consente que sejam 
ellas publicadas no Diario do Ctmgrcsso, por· 
que assim todos os meus collegas podcrãoco· 
nhocer '" clausulas do contracto de 30 do 
ago;to do 1890. 

Sr. Presidente, mo parece que não temos 
trabalho ""hora do expediente, e a ordem 
do dia ria sessão de hoje consta apenas da. lei 
<!e !orça nav1L!. Portanto, mo aproveito, jll 
que estou na tribuna, pnm pedir ao Senado 
que me conceda uns lO minutos do bonevo· 
lencia, afim de acompanhar um requerimento, 
que vou submctter li. sua consideração, do al· 
gumns 11alo.vras. . 

! 
I 

Sol, Sr. Presidente, qualserli. a sorte desse 
requerimento; entretanto, elle servirá, el!o 
o11't!rceat•â. D. repre~e-nto.çü.o do meu Estado 
occaoião para justificar actos deste ingt•ato 
Governo ... 

. ; 

O SR. ALliiElD.\ BARRETO-Não apoiado, o 
Governo não i\ ingrato em cousa nl~uma,
cumpra o seu dever; ingratos somo:~ nos. 

O Sl\. Do~nNoos VICENT<- ... desta in· 
grato Governo que não oó persegue aquolles 
que o elevaram, mas ainda nquelle• que 
hoje estão dando·lho seu apoio, e que na · · '• 
occaslão de sua eleição não o del'llm. ::

1 0 Sl\, ALMEIDA BARRETO-'l'or ser bom de ,. 
mais é que dolle se queixam. ·I 

o sn. DollltNaos VtoENTE-Eu tenho ra.zõos ·,:! 
para chamal·o de Ingrato, e V. Ex. não as ;J

1
, 

torlt, (Trocam-se otltros apartes.) 'i 
A demlssiio etransforencia, sem motivo, do I 

empregados da Allim<loga do Esph•ito Santo, 
não mo surprehonderam. Eu contava com 
Isso, doado que o meu lliustro amigo repre• 

10 ''I '•.' .. r 
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seiitn.nto do meu Estado, o anno passado, jus" 
tlficn01lo eu n elovuçüo do vencimentos pura 
os J'uncclonnrlos desta. ropnl'Liçiio aduanolm, 
tli•se qlio ou t!nlra ali i um l>om nuclco do 
c o-religionnrios. 

O SR. HlmmQvN CouTrNno-Com isso of· 
fendi a V. Ex. ou a ollcs 1 
. O Sn. DolnNoos VJCr;NTE-Níio estou di· 

zondo quo V. Ex. nos o1J'endesso ; estou di· 
zondo que jti. oontu.vn com !sw, porque 
desde que V. llx. dobava que eu tinha nlli 
um bom nucloo do co·roligllinarios, mo ad· 
vertiu logo que os adversarias desses meus co· 
raJ/glonat•ios e meus procurariam desfazer• 
este .ninho, si assim posso chn.m:n"t de Co-ro
ligionarios meus. Estou alludindo no fucto, 

·DilO estou me queixando. 
Erllm nova os emprogadog quo constituiam 

assa nu~leo, cinco dos quaes jiL for~m trans· 
feridos. 

Commetterlnm esses funccioliarios o.lgumo. 
falta I 

OSn. Ssvr.nrNo VIEIRA- Foram domittidos 1 
o sn. DomNoos VIc>:NT~-um fol. 
O Sn. Sr;vERINo VIEirtA-Entiio commetteu 

fulta, niío ha duvida. 
O SR. l!E:OORIQUE CouTirmo-Esso que foi 

domlttido está proposto para omcial do cot·ralo. 
0 Sli. B; DE MENDONÇA SO!IRINJIO - Então 

riiio commotteu fulta. 
0 SR. DoMINGOS VICENTE-Por~un!nva ou, 

si esses tunccionnrios tlnho.m commettido 
nl~uma 1l•lta., e per•guntario. Jainbem si a 
correcção delles, si o. llbel'dude de voto, si tt 
indepondancla de caracter não süo toleradas 
pelo partido constrttctor do Esplrlto Santo, 
que por Isso puno homens pobres maslíono9tos, 
funoolonarios tüo dlstlnctos como aqucllos 
quo mnis dlstinctos são. 

E' isto, Sr. Presidente, o quo eu desejo 
ouvir do. nobro r•epresunta~iio do Espit•Jto 
Santo, 

A demissiio de uni empregado, o. aun 
transferencia. indica que elle commotteu al· 
sumo. f~lta, o niio mo consta ~ue os tunccio
narios dt1 A!flmtlega tiO Espirita Souto com
mettosscm lnltu. algumn. 

O SR. AI.uErtro GoNçALVES - Quem sRbo 
si foro.m trnnslorldes parn mel ho!'nr. 

O Sn. DoMINoos \'JCEl>TIO - Bu clll'gnrol 
lli. Dcmittii• um funcctonut•fo para mclhornl', 
nüo compmhcndo; transforit• Jm mesma cntc
gorla, com menores vuncimeutos, tamlJem 
niio ó po.rn proteger, ó pur11 P"rsegulr. 

O Sn. ALMEIDA BAnnETo- Pú1lo ser p11r11 
conveulcnclu tlo serviço. 

0 Sn. DOMCNOOS YJCENT}:- listo. cenvonlcn· 
ela do serviço ó mUlto olusticu. 

O pl'irnoiro fun~cloruirlo transfot•hln foi o 
Ju Ol'i'cripl.lll'UI'io dn Allll.ntleg!L gJpiUlo Joii.o 
da Don. i\lot•to, cmp!'cgudo intclligonto, zc~ 
Joso, honesto, dedicado o que tom a sou {IIVút• 
o maia honroso documento 1lndo polo chefe 
c,1a rer•lll'tiçno, q~o niw ó suspeito, p~t·que ~ilo 
u rnou correligJOnnl'io, rwm do cmpt·cgo.do 
trausl'erl<lo, 

Eu lerei o documento: 
« Àlfandego. rio Estado. tio Espirita. Sohto, 

Victoria, I . do junho 1!0 .18DH - N '· 3 -
Tendo nesta data vos desligado rlo qua,\ro 
dos empregados desta rnpar•tJção, po1• terdes 
do seguir para o Estado do Sergipe, em cujo. 
dolegucia ides servir, Otl. 'JUIIJidndo do zn CS· 
cripturar·io, removido por decreto de 15 de 
março findo, cumpro o agro.daval davm· <lo 
manllllstnr·vos o mau slncm'O reconhecimento 
e gratlliíio pillo valioso auxilio que 11restastes 
iL minho.. inspectoria, e. fazendo JUstiça ao 
vosso mar•ito, zelo e dedlcaçii.o pelo serviço 
publico, congratulo-me com a Delegacin. Fi~c11I 
daquelle Estado por ter entre seus <llgnos 
empregatlos um tunceionario que llonl'a a. >ua 
c!Mso, pala sua rcconhccidn aptidão a Intel· 
ligancla. 

Saudo o fratornldado. - Ao clt!ndiio El· 
pidioJoiio do. Boa Morte, muito digno I" oscrl· 
pturnrlo da Delegacia Fiscal do Sergipii.-
0 inspector; J, B; Pereira Espindola. 

Trato de um funccionorlo pobre, moÇô de 
merecimentos quo, ficando orphiio, tovo de 
abandonar seus estudos e dedicar·so colll 
soltei tudo, com ainor no trabalho .Pal'a pro· 
curar recursos com quo pudesse aUmento.r 
sua niüe viuva, da qual ó o ftlllo mais velho. 

O Sn. B. DE MENDONÇA SoDll!NllO-V. Ex. 
consolo·so comml~:o; todos os meus omlgcs 
já foram transferidos da Alfandega do Macciú. 

O Sn. DOMINGOS VICENTE - Eu ni\o mo 
queixo, ilssl~nalo sómento o facto ; d (lovm•no 
estó. no sou direito, transfer•indo empregados, 
mos o quo desejo subet• é ai ollos commetto· 
ram alguma Jlilta. Nilo tenho, pois; do mo 
consolar ou quolxnr-mo; oo contt·ario, si nio 
fosse pm•mittido, si pudesse, ou pedii•Ia ao 
Governo que removesse o t•esto, nquollcs 
J'uncclouarios, meus nmigos politlcos; 

Como dizia, Jbl transferido nquella empre
gado, e, nüo tcrulo ollo poli!Jo transferencia, 
tem t!Jrn\to ti njrlda da. custo o a um auxilio 
pnrn dospezns do primoit·o e.9tnb<ilccimonto. 
No~so $Onti11o rt.~quoreu no Governo, o tttó 
ho.Jc não so lho manJou Jiagni' cousa n!gucniL, 

A verdade t\ quo os1e funccionarlo, contra 
o qunl nüo houve rcclnmuçüo nlgumn, o 
act•ellito que os mous colle:;us <lo r<•prcsonto.
çiio nouhumn consur•n toem a Jbzer·lho, Iii 
ostl• em Ser•~:Jpe, quo nilo conhoco, ondo Jbl o 
Ira de hout•aJ• o uomo osplrJto-santouso, lu-

I 
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frtnclo com ncccssitlatle~,lutn.wlo com dlfficnl· 
findes, JlOl'~Uu, além UA Jl1i.o !Pl' J'i:CUl'so~. do 
t.1zer sacr!tlclcis ptna. soguil• pam tm·r·:~ 
estranha, teve du d!-..•ltlil• n. J'amilia, 1lcixo.nrlo 
no Espírito Santo sua. velha mão, nrn lrmr1u 
lleacmprrgado e sum; h•miis, Ievnwlo st'Jmeuto 
sua mulhet• o filhos, sonclo forçado tu! vez n 
repa.rtir o sou pequeno or1lenudo do I., cscri
pturnrio dn. Dolegncia Fj:;co.l tlc St!l'g'ipo com 
a :ma velhn müo. 

Foram ninl.ln trn.nsl6ridos um 211 e.~Cl'iiJtU· 
rarlo, Santos .lunior, o o the:;:nurriro dn 
Alfnndcgu, o respcitnvBI Sr. Hilario, dous 
funccionnrlos ncima, de qunlquer elogio que 
cu lhes possu 1ilzcr. 

O Sn. HE)ItuQUE CoUTINno-Forttm drmit· 
tidos 1 

O Stt. Uo~m;oos VtcE,.TE-Foram trnnsro
ri<los, 

O Sn. B. DE MENDONÇA SonRJNJJO - lia 
transfurenciu. que equiYalc a uma demissão. 
(lia. outros apa1·tcs.} 

O St<, Do~nNaos VICENTE-Não melhoraram 
de contllções, porque os ordenarias <la rlclo
gaciu fiscal, par~ quo foram trnnsfe!idos, süo 
m cnot•es do <JUo os ''" alfandega. 

São dous funcclonnrios honestlssÍJnos, dous 
a<lversnrios dos meus illustr,os collcgns de 
representnçíio, mns contra os qunes niio .se 
púde nrticulnr censura ou falta alguma. A 
sua opposiçíio limita·SO uo exorcicio do voto 
o nuda mais. 

Por que, pois, castigal'tmi cssos bons func
clonurios quo nenhuma lnlttt commetteram! 

O ndministrudot• dus cupatuzlns da Al(nn
dcgn, AICrodo Poroh•a rle Lyrlo, que prestou 
fiança para. excrcet• o Cltrgo, foi 1lemittídn, 
sem quo contra si tivesse reclamaçiio nl· 
guma. 

O Sn. B, DE ME~noNçA SoHJnNno -Já cstâ. 
apresentado pura lim emprego no correio. 

O Sn. Do~n~oos VIOI'NTE-PódÓ estar apre
sentado ntó parn bispo, pouco mo importa 
com isso i o que O vcrilnde ú que. com semc· 
llm.nto demis,iio, esse funccioun.rio !lcon mm 
recursos, o atO mn.tou-.:~o-Ilic o cst!mulo que 
deve ter todo o empregado publico. llcmJLis, 
si ollo nchn-so proposto pnru. occupar outro 
cn.t•go, sem que o tnnho. pedi1ln, {, l~so'mmL 
provo. tio qun 11iio Cllllllllettou lhlta, e, JlOl'· 
tu.uto, e:-tn.vu 110 CilSO tlH ser COJISOi'\'nllO. Pll· 

•t·oco q uo ;á conscioncll~ do q ucm pmticou 
ou stlggcstlonoh ·o Ministro pul'n. pra.tlcnr 
c•to neto veiu o arrcpontl!mento o procm•tt 
sanar o mal quo Jcz• 

O Sa, i{J;NntQUJO CoUTJN!IO -Si so t'olilro 
n. mim, dccJnro quo assumo tc1lt~ a l'CSJlOnsu.· 
bllidn<lo. 

O Sll. Dmm;oos VJCI·:)/1'11- Nilo me .i'Cflro 
sú u. V. Ex., e sirn ó. roprcsontn1:ão ilo Es
pil•ito Santo ou nquem pediu n demlssüo; sai 
que forum os meus rulrersarios politlcos.quo 
na.turn.Jmcnto pediram ao Mlnbtro essa do
rni~silo o trnnsferenciaspara castignt•llomens 
fJIIO corajo:-onmcnto oxercom com lib01•dnde o 
direito do voto, porque outro crime, outro. 
falta qualquer, fora e, ta, n;io me coustn que 
estrs funccionarios tenham pra.ticado. 

Não estou dizemlo que lbi só V. Ex. ; si o 
fof, f]Ueirn neceitnr n. minha censura ; V. Ex. 
ohcucccu a pedidos uo seu pnt·tldo, e, desde 
que obetlcccu, hn. de carregar com a rcspon
sauílillade do ucto. 

O Sit. HE~I<IQUE Coummo- Já disse quo 
as::umo a I'csponsn.bilidntle. 

O Sn.. DoliJNGos VrcE:\'TI~-Acl'edito mesmo 
que estes netos sfio prn.ticndos por solici tnçito 
e instignção tio V. Ex., satis1ilzendo oxigcn
cics do seu partido. 

O 81,. Ilii1<1UQUE CoUTINIIO- Hn multa 
harmonia Pntl'o n. reprcscntnr.ão tlo Espii'ito 
Santo e o directoria do nosso partido, 

O Sn, Do"tNOO< VtCE1<T8 - Felieito·o por 
C5~n. hnrmonin. que diz reinar no scio.do p:u•
tido constructOJ' do Espil'ito ~anta. Mas por~ 
m1tta·mo dizer-lhe <JUO eu nao posso ilut•ao 
sou collcga membro do partido constructor :t 
mesmn responsubilidude que dou no honrado 
Senn<lor, porque esses netos foram pratica<lqs 
cm época cm que elle ainda niio reproscn
t~tva o Espírito Santo, embora eu e•trja certo 
ele que assume a t•osponsabilitlude dolles. 

O SR. CLEro NU1<ES - Certumento. 
O SR. DomNoos VICENTE- Ha tempos, Sr. 

Prcsioente, Jbl cxonemdo do Ioga r de portoiro 
da Alfundega do E~ pi rito Santo pelo então· 
Ministro da Fazenda o nosso distincto collega 
o Sr .Rodrigues A i vos, .lo.<IÍ J.lvcs do Almeldà. 
E."'to empregado JUi agora, pnssndos al~uns 
n.nno9, nprovritn.do para u. mosmn. Alfantloga 
para em segui,la. set• aposPntndo como !o1. 

JtoHt·o este Jitto pum provar ao meu nobre 
collcgn.. quo me intm·rumpo, quo estes actós 
pratwados sem convenlencla do servic;o pu· 
blico, trn~cm prf'juito po.rn. o mesmo serviço 
o dospez" para a Un!"o. · 

Proclnmuu o meu illustre colloga a. 1u1rmo .. 
nin quo l'cinn. entro o. t·ept•osoutuç:To espirita~ 
:mntt.mso c o diroctot•io coustr·uctm· o nc!'edito 
qüo s. Ex.. dirll que tn.mbmn t•oina 110 seio 
do parti~o construcwt• elo Espil'ito Stmto. 

O sn. JigNnHIUE Cou'rt"uo- Eu me ro
fit•o ú t•oprescntnç;co. 

o Sn. Do:~tiNGos VlOEN1'R'-Acrcditoi digo cu 
~ uc tambem rt~ina hlll'monitl no soio do p:tt• .. 
tido constt•uet(ll', e IL pro,·JL t{~mos nú:-! cm um 
oscrlpto do um mculnu, osct•lpto quo II, ha 
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po~cos dias, atacan1lo, om lingua:.tcm imprn· 
pr~a tl~ !lm moço qlle se preza, o chcl'e de sua 
rop:tr_t11;ao, 9uc por seu cal·r~ctm•, sua. idacto o 
posJçno devia ser mais respeitado o mi.o podia 
esprrar o nmprcgo de termos (JUO não íhi·i· 
ra.m ao chefe d? um servi co mas u propria 
crJanca ou monuw, que outro nome não póde 
ter, e que cxccdeu·::;e usando dn. linguligem 
que empregou. 

O Stt. B. ,nE MENDONQ•\ SontuNno-E V.Ex. 
sor!l sat1sfo1to. 
• O Sa •. JloM.IIW03 _YICENTE-Creio ~ue ha 
'I Utl.tr:_o dms lt nos ,JOJ'nam da. munhü. a no~ 
meaçuo de um Ju cs~rlpturario da antiga 
~be::iouraria !ie Fazenda para 2·' escripturo.· 
rto da Dalegactn. li'iscal. 

O Stt. HENRIQUE CoUJ'INHo-Pnra i" es
criptm•ario. O Sa. HENttiQUE CounNttO- Quem er., e.,se 

menmu 1 
O Sa. DomNoos VICEN1'E- Er. um ompro· 

gado do Thcsom•oj um corroligionario de 
V. Ex. 

O Sa. Hr.NmQUE CoU'I'INI!O- Entoo no 
nosso estado um menino pódo sm· cmpro"atlo 
publieó 1 t c 

0 Sa. DOlllNGOS VICENTE- 0 nobre Sena· 
tlor é hMtante mtdligente pnra comp1·ehen· 
der a signiflcnçiio da palavra- menino
do que me sirvo quando digo- menino
em relaçü.o n ~nim, quero dizer moço, rapaz, 
porque elle nuo tem mais de 18 a 19 anuas. 

N1io sei me::;mo si clle tem n. moiot•idrvJo, 
porque pelo facto do sor empregado publico 
nü.o se segue que tenha n. idade legal; o SlL· 
hemos como se tl1.zom ns nomon.t;ües-rnuitos 
ompregudos publicas o siio antes de 18 nn· 
nos. 

Err, 'St•. Presidente, nüo venho disr.utir a 
pnlitica do Espirita Santo. a s~bidn ltat•mo. 
nia constructora, com o que nada tonlw o 
meu tlm priooip!d e conhecor :L causa. d'as 
transforcncins e 1ra deruiasiio. 

Os cmpreg <dos da AiflLiltlega do Espirita 
Santo, como <lo todas as alflwdegas. tecm 
matares vencimentos do qno os do..; delerra .. 
elas tlsca•s; e si hoje os da do Esoit·ito Stl~to 
estão, ao contrario, com menos vencimentos 
do que teom os das delegacias, ó pm·que a 

. gratill~aciio pela lei vigente tbi convertida 
em quor.as calculadas sobre n. lotaçã.<J <la 
renda arrecadada. A Alfawlega do Espirita 
Santo nestes seis mezes rendeu apenas uns 
280 contos; as quotas produzem para os em. 
pregados muito menos pel11 escassez tia rentla 
e assim ellcs ficaram com uma dltrerença 
de 40 "/ .. para monos, 11pproxima<lan1ente. 
A situação promette uJgum temposusteuttu•, 
sinilo tlimiaulr, a arrecadnç•lo o por·tanto 
reduzir os vencimentos j!l insi~niflcuntes dos 
dignos funccionarios . 

Daqui succede que os empregados dtt dele· 
gacia !Iscai que teom nrdenudo e gratitlcaçiio 
fixos o ;tiio com melhores vencimentos do 
que os da Alfan<loga. 

Desejat•la, attAnctonrlo a isto,quo o OovoJ•no 
transi'eris>e todos os funccionat•ios <la Alfan
dega, meus correligionnrlos, e quo poucos 
s[o, para a dolegacia tlscol, si se tr.•tosse das 
vantogons que ellos actualmente percebem. 

o Sn.. DO~!INGOS VICEz.l1'E-Pn.rn. sooounllO 
nffi1'mo que li e provo. Esto l" esct•ipf'ut•o.l'i~ 
addido é meu nd versaria, mas J1or esse mo· 
tivo não posso filltar-lho com n. ustiÇa, nom 
recusar·lile o merecimento de ompre•ado 
mu1to distincto. c 

M11S o quo li foi a nomeaçiio dclle de i" 
ptu•a 2" escripturario. 

O sa. HE:<RIQuro CoUTJNno - Garanto a 
V. Ex. queJ"oiplra I" osoripturario. 

0 SR. DOMINGOS VICE~TE-Por iSSO i:der 
a disposiçiio do art. 24 da lei do Orçamento 
da. Fazenda, vig,~nte, em virtude da. qual o 
mtnistt•o não Jlorlin. nomear um empre
gado no ca.tegorifL superior para. ca.terroria. in· 
fOrior. b 

A loi manda nomonl·os pura cargos de 
igual cutegút'ia ou <le igu11es vencimentos. 

Sempre pedi a elevação dos vencimentos 
dos emprogndos da Alrandega do Espirita 
Sonto, porque estilo mal pagos, e um J• es· 
ct•ipturario não póde viver com duzentos e 
tantos mil réis mensaes. · 

Entretanto os meus adversarias tinham 
t~mbom nella o s~u nucleo de correligionarios; 
nuo era eu o UDJco. mas eu nunca. rlistin· 
gui no:~ merecimentos, na. honesticla.rie, na 
corracçijo, na. dedicnçtio, qual era o adversa.• 
rio e qual o correligionario ; acbci sempre 
que todns os e:npregados daquella altan· 
dega. eram e silo muito dignos das posições 
que occnoam, mnrecodorcs do louvores. 

Li o oficio qu" foi dirigido no empregado 
transferido de Sergipe e por elle vê-se o 
,iuiz~ do seu cheta. Vê-se .dal1i que a transfe· 
ronc1a e!Jemercceu,é motivada pela politica, 
pot•que ó um moço activo, intelligento, oS· 
crevia para ••lmpi'Cnsa. auxiliava a oppo· 
siçiio, pt•estn.va-Jho o valioso concur3o do sua 
esclarecida inteliigenoitl c nestas condições 
parece quo os atlvarsai·ios •·espeltaJ•a.m teme· 
ram e~to fun~clonario, entenderam ousilgnl·o, 
o por 1sso nua m; censuro ; registro. Porque 
puuir.os outros, que niio toem uma palavra 
de censura para o Governo 'I· 

Os outt·os guo não teem uma palavra coo· 
t1•a • s2t,uaçc•o quer• do Estado quer da União 
que nu.o do.o o ~ou voto ao Govomo po1•qua 
J'UZiio so ba de castigai-os ? ' 

0 SI<. H"NR!QUE COUTINHO-Em que con
sisto o castigo 1 

I 
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o Sll.. DoMINOol VJCEN7'E- Na t.ransfo· 
rcncia, na clemissiio. Entiio V. Ex. concorre 
11111'a que um funccionnrio srjn. transferido do 
um Estado p:tm outro, de uma repartiçiio 
para outra, concorre para que funccionarioil 
que percobi:tm 3:000$ Yiio perceber 2:000$, e 
acha isto muito louvavel, natural, hão ,jul~a 
que soja. p:~ro. C!tStlgal-o 'I O castigo ó bom 
vislvel, o motivo conhecido. 

O moço transferi<lo para ~or~ipe, ao •cr 
cleslign!lO dn. repn.rtir;ü.o recebeu no ontcio elo 
inspector da Alfandega um documento quo o 
abona e que torna publico o modo por que o 
Governo procura recompensar os bons t'unc
cionarios. 

Eu pretendia. esto nono, corno tenho feito 
em dois annos consecutivos, apresentar pro
jecto melhorando o~ vencim••ntos dos empre· 
~adas da Alrandoga do Espirita Santo, que 
so tem feito com outros da igual cathegoria. 
c de cathegoria superior. 

Nas actunes circumstnncins. porem. quando 
o paiz luta com enormes d iillculda<les, não 
tenho coragem do apresentar uma idEm. 
que vá sobrecarregar os cofres da Uniii.o; não 
o farei, portanto. SI, pnrtlm, os meue nobres 
colleg~ts, que hoje jiL niio teem n~< Alfan•leg~t 
do Espirita Santo o mesmo nucleo de a•lvor· 
sarios que tiveram ató hontem, po"o assim 
dizer .. , 

O Sn.HENRIQUr. CoUTJNuo-~ahiusó um-o 
sr. Elpidio. 

O St:. Do>nNoos VtcEN1'E-V, Ex. diz que 
sabiu &ó o Sr. Elpidio; dig<•·lbe que sahiram 
cinco ou seis cmpregarlos c!o. Alfandeg-a. do 
Espirita Santo; assim, foi demlttl<lo o n•lmi· 
nistrador .dns cnJIILtazias, foi transferido o 
tbesoureiro, foram transferidos urn 1" e dois 
2uM escripturarios. 

Tem havido contrad11.nçn. dns Ala~tJns pn.i'a 
o Esplrito Santo e do Espil•ito Santo para 
Alagôas, da mesma fórma que estiio '"ndo 
trausferldos da Bahia pat•a o Espirita Siinto. 
Isto se tem foi to cm diversos Estados; a con
tradança só servo pat•a augmontar despczos õ. 
União. 

En la tot•min~tr dizendo nos meus collo~ns 
quo, si ollcs, valando-se de sua influencia., do 
sua dmllcação ao Oovorno, das ligações quo 
teom com este e seus nmigos, do seu rcco
nbecl<lo J•rostlgio, nprosentarem projecto ou 
qualquer ldóa tend•mto a melhorar a sorte 
dos funccionarlos da Alfimdcga do Espirita 
S~tnto, ou, emborajit n:to tenha hi nucleo de 
correi igionarlos, embora aproveite a ati versa· 
rios, lhes asseguro meu voto. 

o Sn. B. nr. Mt<NnoNçA SoBJu~uo-V. Ex. 
est~ fazendo mal a sons amigos, pois osti• 
lembrando a translorenclo dos que ainda os· 
tiio· lõ.. 

., .. 

O Sa. DomNans VJCr.Nm - Xão estou flt· 
zondo mal, estou fozcndo bem. 

Vou mantlnr li. Mc~n. o meu rcquorimcnto, 
quo ú :ümplc:;, <lizendo npenrLS o ::mguinte: 

Rer,uoiro que o Sr. 11linistro da Fazenda 
intOI•me si houve algumo. representn.çii.o 
coutr1~ os empregados dn Alfandega do Es· 
pi rito S;mto, espr!cillcamlo os nomes dos cm· 
pregartos eueontrados cm falta .. 

17 de Bgosto de 1808.-Dominuos Vic~ntc. 

.Ti• rli.•so que o meu t·c~uet•imonto niio 
passnrâ.. 

U~t RR. SENADOit- AiiHla. que passe, não 
vêm ns in(ormnções. 

0 Su, DO>!I~GOS VICENTE- Não fl•ço em· 
ponho em quo o re~uorimento passe. Quiz Ret• 
lcn.L para com os meus arlvorsarios, não 
queria. ocaupar·me rlestn. questão, não queria 
tratn.r das trnnsrerencio.s e dcmiAsões do3 
emprcgn.dos 1la AliO.ndega. rlo E~pirito Santo, 
som concluir po" algum re~uerunento. 

Si eu niio concluis.ltje n.presontnndo reque .. 
rimento e si pm·vcmt.urn. os meus nobres col· 
legas quizessem falln:r pnt•n. defender o Go· 
vcrno, para. l'CSpOn(lAr·mo, não poderinm, 
porque o Prosidonto do Senado não tinha 
rl.iscussilo n nnnuncin.r. 

Pm• isso. concluo vor um rel'lucrimento, 
sen<lo p~trn. mim indefferente que elle passe, 
Em parte o meu fim, o meu desejo estiL s11.tiS· 
feito, ]lois já ouvi n. coniiFsffo de que um cm· 
pregaria que foi in,iustarncnte domittirlo, o 
que sotrreu n. ma.ior penn, o que sol!reu a. 
pen~ d" demi>S[O, tol proposto pelo meu 
nobre collegn. pnrn o lagar do oUicinl do~ 
Correios ... 

0 Su. l!F.Nil!QUE COUTINIIO-Mus muito CX· 
pont.nncnmente, 

O Sn. DD>HNr.ns VIcENTE- Nõo lhe tlou os 
meus agrndecimentos,., 

O Sn. Ht~NR!QUE CouTt~Ho- Nem preciso 
dolles. 

o Sn. DomNaos VJOENTE- ... e, inter· 
pretnndo os sentimentos e fazendo justiça ao 
cnrnctcr, t1 cot•recçii:n e it lealdado politic~ do 
t\mccionario domlttido, acredito que lambem 
olle não lh'os dO.. · 

Termino dizendo <lUC o meu requerimento 
tinha este fim: niio quir. privnr meus collegas 
de dnrom explicações cm <IBresa do Governo, 
e pnr isso formulol·o, E' lndcJfcrente que 
eiio sojn. opprol'ndo ou quo deixe de sel-o; 
eu mando·o ti ~lesa e t.et•mlno muito satls· 
feito pot•quo ouvi tlir.er qno o empregado que 
soll'rou mnlar pena vno ser nprovcltndo, o 
quo importn mt conftssiio <la justiça pt•ati• 
cada. 
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E' lido, apoin1l0 o posto· cm rliscuspiio o so· 
guiJrto 

R.EQrJEntMEl"fTJ 

Roqueiro ~uo o sr. Ministro !ln Fazenda 
inrot•rne so houvo nlgumn. roprescut:tçiio con· 
tra os emprepados da. J\!ll~nilegiL do t;spirito 
Santo, cspeci!lcmudo os nornes rlos omprogn .. 
1los cncontrn!lo; om falta. 

lllll 17 de agosto do ISDS.- Domin!los Vi· 
ccntc. 

Niío obstn.nte, o coronel Sohmi<H roi rul
minu.tlo com urna nccintosa llemis~;1o, scudo, 
como ,;, um homem sobrecarregado de grando 
ttuniliu .. 

O Sn. Do,nNaos VICEN1'E-Dà liconçn. para 
um aparto 1 

O Sit. HRNRIQIJE CouTINllO- Para ~uantos 
v. Ex. queira. 

O Sn. Do,uNaos Vrc8N1'8- Não conheço o 
coronel Sclunirlt, nunca fnllci com ellc; nom 
solicitei sua tlemis::-ão. Não soi mosmo si cllo 
pot•tenco iL nost~rt politica., nem si ora quaJi .. 
tlcnrlo no Espil•ito Santo. Cite outro. 

O S•·· Ilenriquo CouliX>ho- O Sn. HE~RIQU" CouTINno-V. Ev. dure 
St•,r.Prr~idcnto~ I'U 1lc~(~n!'ia neste mc,mento sor solitla.rio com ~Seus Cúmpanhcíros quo 
dispôt• da calma.t do quo di:-:púe n meu nuhro cornmotteram cstn grnnilo o clamorosa. in
collcgn, Süuadot· pelo lt.~pir.ito Snuto, qu;w~o ,ius~içn., pnra a qual ainda nii.o houve repo.-
1U.Uí\. nc::>tn Cn.sf\; mas motiVO pon!lerom tmo raçn.o. 
mnpormitto. tel-a, pm~~e, cunw S. Ex. 0 O St·. DOMI:>"Oos VICENTE-.Tli disso quo nüo 
creiO que mnrs outros n.mJgos sabem, nch.am- conheço o coronel Schmldt o que não pedi sua 
so S:l'~vomento enfermas pessoas. do mtnhn demissão. 
famJim, reclamando a todo o mstnnto os 
meus cuidados. O ~n. HENR!QUE CouTINuo-Quem mais 

Em satisfação, pois, no nobre sena1loJ•, vou ro•poitavel no Espírito f>anto, Sr. Prosidente, 
di"or apenas algumas palavras cm relação do que o Sr. coronel Miguel de Paiva 1 
ao desejo que manifestou do sa~er quaes os Entretanto, para sofn"er a vontade a S. Ex. 
dolictos commellidos pelos funcclonarios do o a sous comp11Dhoiros. loi tambom nccinto
nosso Estado, que iiJram transferidos, e pelo aumente, escnndalosnmento, demittluo do 
quo foram domittidos. cargo do director do correio desse Estado, 

Estarei prompto ~ dar inteirn respostn. no justamente quando se queria mudai' sua 
nol1ro Senador, quando S. Ex. me disso!' us face politica. 
razpes pelas quacs, no dm do anuo do 1896, 0 s D v d · t 
S. Ex. o sous cmnpanheiros de l'opreson tnçüo, n. OMI:>Gos ICE:;TE a um a par e. 
visandomudtw "taco politica;lonosso Estado, O Sr~. HENniQUll CoOTINilO-Tonho jó. con-
ontcnílcrn.Jn l'oalizm• os nccintosas dotni:;sõos vors1tdo com o ~1·. Espirita Santo, oollc, mals 
que fizornm... rle uma vez, me disse que esse er•a um func· 

o SR. Do>n~aos VIc~:NT~-V. Ex. cite-a,, clonaria muito idonoo. ·, 
que ou lhe responderei. Se1•iu preciso que V. Ex. viesse dcmonstmr· 

o SI<, H~<NRIQU!il Cou~·JNUO- ..• com 0 in· 11 som razão das tr·ansi'eroncins, a que se re
tu\to do o.pltdnl\1' o te1•reuo para {}UO a. clciçiLO fm·e . 
. fosso o quo SS. EEx. prcme1litornm, isto ó, O Sit. ll. DE MENPONÇ.l SonttrNuo-Mn.s 
para que a fraqueza do ss. EE.<. no ERpii•ito desse modo V. Ex. não justiftc~ as trnasfe
~anto, so convertesse cm tm·ça~ o p!Ll'IJ. quo a. renoin..s. 
força do Eew; advorsat•iol'' fbsso !iUpplautada. o Sn .• HRNTUQU& CotiTlNBo- E' com o 
}wlo :lrbitrio o P.Pin. violcncin.. mcíHUO diroir.o cont que o hom·arlo Sonndor a 

O uoltro Sou:ulo1• nfw Uo.scnnlwco •!UO no· quorn respondo domittiu o escrevente da 
n!JUOI omprtjgadn flUblico, no .fi::;Ludo do E.':i· Caixa Economien. do meu Et:tndo. f?oi uma 
pirito Santo, tiniHI meibol' nomu do que o all'l·ontn n. osso omp1•egado. 
coronal Seiunidt, uquoUu que o MurcoliiLI 1l0 0 Srt. DoMINGos VICBNT"-Nüo houve de-
Forro, o g-mudo l"l(Jriano, tuve som pro o. t~cu 
)ado comu mn 1!(\ iir.u::; gr:~wll~!-1 nmi~o:-;. mi!'sã.o nenhurr.n.. 

0 S". !!J.JNRIQUI~ (;oJJTlNIIO- iloUVO !lOO Sn.. B. ng l\h:NnO:\'ÇA SOJmiNJJn d;í nm 
ll.(larto. 

O Sn.. 1-IJ~:-;nrQUJ~ CúUliNtrn - Sim. cm o 
Mn.1•ndwl !lo f<'t1t'I'O, ns.~irn Nllno Ri:mw.rck ('1'11. 
h l'hill\COilOl' tlo 1tW\'O 1\a ;\\h•manhn. ;\ (l.SÜ\ 
TC1svoito tonl10 opiniões, qttO PR mnns act.uaP~ 
'"""l'"nholros !lo poliLica t•o;poitam, s:dJOndu 

. llUU Juj ~Ullljll'C JJOJ'ÍaUh;it«.. . 

missií.o. 
O Sn. Do,n:-<ooa VJCE:-ITE-Aproscntc 

tl(ICI'Otn m~tu, f!O b ~n.pn.:.o:; ou o dosnlio. 
um 

O Sn .. lll\.r•atiQtm Coll1'IN110- Isto tudn 
V .. Ex. foz com seus com]lll.nhoiros Jlll.l'O. ca~
tignr· o partido que os elcgou, o 110 qual 
V, Ex. e~l:.í. Uivorcitulu nctun.IJUoutu . 
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O Sa. Do~nNaos Vrcr.m~-Y. Ex. estiL 
dlzondo o quo uão se !leu. l'\1iu houvo !lo· 
missiío nenhum~ nn Caixa Economic~t. 

O Srt. Hg~JUQUE CouTrNllo-Houvo do
missão. 

Sr·. Presidente, OU HOi porfoitamonlo quo 
nos Estados o mesmo nqui a. opinião cnrreuto 
ó quo melhor Sonatlor ó aquello que mais 
f~lln; mns V. Er.. hn do me permittir uiwJ• 
quo não costumo or.cupn.r du. tJ'iLuuu.. quo 
mo apnvm•tL e tnCI'Cce-mo muito re:-:poito, por
que V'f'jo sem pro nclln. :;e oxhibirom o~ mo 
lhores talentos da minha p:.trin. Portanto, 
procurarei sem pro votar, Ue nccl~t·do Cillfi n. 
minho. couscicndn., fugintlo scmpro, quanto 
passivei, ílc:itC lo;.;ar quo urn. occupu. fUC.::illlO 
polo receio flUO tl•nho de a.busn.r du. pncioucia. 
dos meus illusti'C:i colJcg:ls. 

O Fn. H. DE 1IENOO'-!ÇA Sunnl:<no-Mns 
V. Ex. niio explicou as trnnsf•rcncius. 

O SR. H~:<nrQum Cou1'JN!Io-Já !lei as ex
plicações que entendi dever dar. Pol'tanto, 
termino aqui, et~pornndo por mou turno quo 
o honr1ulo Senado!' jn•tillque ns nccintosos 
demissões a quo jiL ulludl o que foram Je. 
vudas a effoilo por S. Ex. opm• seus compu· 
nheiros poJWcos. 

O S•·· iP•·~ Hidcnlc-Estando tor
mmndl~ a hora do cxpelhento tlciL a' linda a 
discussão do requerimento. 

OR!lEM DO DIA 

FORCA. NA.V4\L PAHA OEXEilClC[O JJ~; 18!10 

Contiuua om 3• discussiio, com as omendns 
olferocilhL>, a propcsi~üo da Camnra >los Depu· 
tados n. O, de 1808, lixando JL liJrça naval 
para !SOO, 

O e;õr. llolfo•·t Vlch·n vem de
Sobri;:ro.r-so do compromisso (JUO cont.rnllin 
com o lwnrndo Senntlor pul11s Alngm1s,(]mLndo 
:-;. I~X. l'OIIlpOH O debato soUro o lli'Ojooto do 
llxa~~iío dus t0rçus de mar, Jnstiumudo niio 
t~st1u· pl'esento S. Ex. para com mais Jar
guozo. tomnt' om considernçiio os rcpnt•os 
feitos polo illnstro Scuauor sobro o relilrido 
.projecto. 

J•;n 1.1·otnnt.n, cncorl':l!Hlo-~·o hojn n. :l·1 r1is· 
cussiio dosso "jJl'ojec!o, o oHLt!or U o!.Jrigndo a. 
vir ó. tribun;t, pam quo o sem sii(JJlCio niio 
t:r,in taxado c!o n.d.o do:~cortc:r. pnra com o :;on 
illustro eoll~ga., ;1. (jUCIII"IIIIli1.o fll'I\Z<L o enn· 
:':lill\11'3., 

Pamcn que o ilourntlo Sonndor polns Alngons 
for., sobro o mnppa domonstra!.lvo tia t!cs· 
}Jcl.u. ruu.li::itl.llt~ uu 1\liui.sLul'io lia Mm·iuhu., 

no cxcrcicio do 1807, ostuuo muito rnpido, 
collocnndo·SC apenas sob o ponto do vista !lo 
mornln·o <ln opposiçiio. ,Julgou·so, nssim, com 
eJomentos fortes para atncnr o Governo, não 
pensnnrlo, tnl voz, quo o pozo do. nccusnçilo 
c:thin cm cltoio !"Obro o zeloso o intelllgonto 
chnte da conto.tlorin, repartição modelo do 
Ministerio !ln Mill'iuha. 

Com os esclarecimentos quo oifereco acre .. 
diln. o orador· que S. Ex. convencot•-so-hiiL da. 
sem rnziiu do ~eu ataque, mio recusando l!. 
justiça. doYicln noS creditas doquoiJe digno 
funccíonnrio. 

LiL>tirnn ainda nausencin do nobra Senador 
porque 11c::;oj;lrin. fíl.zer um appello o.os senti
mentos p:ÜJ'ioticos do S. Ex. uflm de colla· 
hm•a1' acti vamento com aquclles quo tra~ 
bnlhem po.ra. o soerguimento tla Armndo. Na~ 
clona! do estado do quns! nnl~uliamcnto a 
quo chegou por força. do vcndavtll politico 
quo assolou "patrio. brasileira. 

Declara por parte da Commíssão do Ma· 
rinba o Guerm niio poder ncceitar pelos !uo· 
du.montos oxnrudos no parecer, nenhuma. dns 
emendas otrorocidns no projecto, promptifi· 
cundo·so entre~'nto a 1lnr todos os esclareci
mentos do que ponentora pos!am a respeito 
carecer os !Ilustres Srs. Senadores pro
sentes. 

Nlngucm mais pcH1int!o o. pal:tvt·a, cnccr
tcJ...so a discus~:lo. 

O Sa•. Pa•eo;•idoute diz qua na for. 
m:L do ltegimonto vão ser votados cm pri
meiro Jogar as omondits quo Iô. 

Postas succcssivamonte a votos sUo rejei
tadas os seguintes emendas : 
. Ao § 2." do nt•t. 1." Elll voz de 4.000 pra· 
ças do Corpo do Marinheiro~ Nn.cionaes, Ui
ga~so: 2.00~ pru.~as, etc. 

Ao§ •l." Em vc~ do 1.500 aprendizes rnari· 
nheiros diga·sc: 1.000 aj>l'Ondizcs IIHLI'inhoi· 
ros.- Leite a Oiticiw. 

(·• Sr·. PI"'(""Midonto diz qno no~ 5'1 

bn Ü'Ll!l omoudas, umn o!l'urecida. poJo Sr. 
.Julio Frotn, outra peln Sr. Leito o Oiticica. ll 
outl'o. pcl1\ Gonuni.ssüo do Mllriuba. o Guerra; 
(jUP. as tJun~ 11rimcirM reduzem n 400 ns 
800 pt•aças do Co1•po do lnflmtm•ia do Mn· 
rinlm A u ultima n. ·150; o qnfl nn ll1rm:~ do 
R<.'gimcnto vncH;c rotai'~~. cnwmltt mni::; rcs
t.rictlvn.. 

!@'!'~r. 7!•h ... ~H Fcr•·o;••n, JMln 01' .. 

dcm, l'r.~tiN' llrL'fi'J'cnrin. nn. vol.:1çíio pn.r;\ n 
cmoud:!. dn Cnmmis.c;;lo !ln -;\farinlm o Guo!'rn. 

consultn·lo, o Son~do coucouo a prefotoeu
citL. 
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Posta a votos, ó approvada a emenda rla 
Commisaiio de Marinha o Guot•rn, assim con· 
cabida : . 

Ao§ 5.' do art. 1.' Em vez de 600 pi•açaa, 
diga-se: 450. 

Ficam prejudicadas as emendas offerecidos 
pelos Srs. Julio Frota o Leite c Oitfcica. 

Postas a votos siio auccessivamento rejei
tadas as seguintes: 

Restabeleça-se a Escola rle Aprendizes Ma· 
rinhciros do Rio Grande do Norte, a 3" no 
prog1•esso e no do•envolv,mento, quer no 
t<ll!lpo do lmperio, quer no tempo da Ropu-
1Jllca. 

Consigno-se a verba conveniente, no res· 
)lectivo orçamento. 

OH Senadores, Almir~o Alvares ,tffonso.
Josd Bcrnardo.-Pcllro l'elho. 

Accresconto-so : 
Art. O Governo diaporit dos navios do 

guerra imprcstavels o dos que exigirem 
grandes reparações, dividindo o pessoal exis· 
tente com os navios em condições do servir. 

E' a proposiçilo, o~sim emendada, appro
vada em 3• d1scussilo o, sondo adoptada vae 
ser devolvida á Camarn dos [lcputados, indo 
antes á Commissiio <lo Redacç;io. 

O I!Or. Pr•e>~ldente- Esta esgotada 
" matcria da ordem do dia. Vou levantar a 
sessiío, designando' para a d1t sessrto seguinte: 

Discussão unica do parecei•, n. 31 de 1898, 
da ~ommis~ão do .Justiça e Lagislnçfto, opi· 
nando quo seja •PJll'ovarlo o ·veto <lo Prefeito 
do Jlistricto Federal á resolução do Conselho 
Muoicipn.l, que concedo n. .losà Augusto do 
Oliveiro o direito de dcsaprOJ•l'iaçitO, por utJ. 
lidrule publica para aJ,ertuJ•a de uma rua da 
Praia do Flamengo n. rle Bot.arogo. 

Discussão unira do parecer, o. 34 de !808 
tln. Commlssiio de .lustiçn o Legisloçtio, opi· 
nando que seja rejeitado o veto <lo Prelillto 
do Oistricto Feriara! á resoluçiio do Conselho 
Municipal, q uo autoriza a reintegração <lo 
ongenhai o Tobias Co1·rêa do Amaral no 
cargo, quo occupavn na Directoria de Obras 
e Vlnçiio. 

Levanta-se n scssilo li I hora e 45 minutos 
da tarde. 

53• SESSÃO E" 18 DE AGOSTO DE 1898 

Prcsidtmcia do Sr. Manocl Victot~ino 

A~ meia hora. depoiR do meio-dia. a.bro-sc o. 
scssuo a que concoi'rem os Sra. Sona.dores: 
Manool do Queiroz, .looqulm Sarmento, Ge
neroso Ponce, Henrique Coutinho, Francisco · 
Machado, Manocl Bnrntn;, Lau1•o Sodró, Bo· 
nedlcto Leite, Gomes <lo Castro, Delfort, Vi· 
eira., Nogueira Parannguá, Pires Forroit·a, 
rl'llz, ,João Cordeiro. Bez.,rril Fontenello, José 
Bernardo, Alvuro Machado, Abdon Milanez, 
Almeida Barreto, D. de Mendonça Sobrinho, 
Rego Mollo, l!osn Junior, Severino Vil!ira, 
Virgílio Dnmazio, Domingos Vicente, Porei· 
unculn, Lopes Troviio, Paula Souza, Mornos 
llni•ros, Leopoldo de Bulbões, Joaquim da 
Souza, ,\quillno do Amaral, Alberto Gon· 
çn!ves, Joaquim Lacerda, Gustavo Ricbnrd, 
Rnullno Horn, Pinheiro Macba<lo o Julio 
Frota. (38) 

E' lida, posta em discussão e sem dobnt.o 
approvndn n neta da sessão anterior. 

Deixam do comparecer com causa partlci
padu. os Srs .. J. Catundn, Jonatbas Ped\•osa, 
Almino Alfonso, Rosa o Silva, Joaquim Per· 
na.m buco, Coelho e C~mpos, Leandro Macio!, 
Cleto Nunes, Quintino Bocayuva, E. \Van· 
denkolk, Gonçalves Chaves, Caiado, Estovos 
Junior o Ramiro Darcellos I 14) ; e sem olla 
os Srs .. JustoChermont, Pedro Velho, Gon· 
çalves Ferreira, Leite e Oit.lcica, RuyDar· 
bosa, Thomaz Delnno, Feliciano Pennlt, Ro· 
d1·i~ues Alves, A. A~oredo e Vicente Ma· 
chado. (!O) 

O Sr•, ~' Secretn••lo (servindo de 
1') d~ conta conto. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oa!cios : 
Tres do I" Secretario tla Camara dos Depu· 

tados do bcntom, remottendo as seguintes 

l'liOPOSiÇÕES 

N. 24 - 1808 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo llnico. E' o Pod•r Exerutivo auto

rizado n a~rir ao Ministerlodns Relações Ex· 
teriorcs, no presento exoJ•clclo, o credito ospe· 
cial de 100:000$ para occorl'Ol' ás dospeZILS 
com a substituição dos marcos nrrulnudoa ou 
que houverem desappnrecido n:. fl•ontoira do 
Bra~il com a Republica do Perú, fazendo paro 
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SJ!BSÃO J!ll 18 DE 

Isso a~ nocc:;~.'LI'ias opol'nçiíos d(l cro 1itoi ru\'0· 
g'U.OtiO·SO U.'i diSpilSiçilCS UUJ COIII·l'lll'JO, 

Cnmo.rn dos Or•puLt•los. cm 17 de ugo:·do rio 
lB!JS.-Artlttn• C. sal' J~,o.~, p!·c~ulonte.-Jidio 
do ~ll~l/rJ Filha, Ju Sccre&urio.- Cm·los .~1.«· 
[JUdo Val1mta NotJaas, 2° Secl'etario, -JL' 
Commiss1to de .Finnnt;tt:~. 

N. 25...:.JSil8 

O Congresso LegiShtivo .ccsolvo: 
Art. 1. 11 E' oPo'll~r Execntivo autol'izndo 

n. concecler 110 Dr. Ait'J•erlo Mot•eir;L do Rttl'l'"s 
OJivuira. Lima, lente cu.thedratico 1dn Facul· 
dode de D1reito doS, Panlo, llO\'C mczes do 
Jicenf;a., com ordenado, p.1ra. trn.tot· de sLliL 
sa.udu. 

A1"t, 2,0 Revogadas as tlisposiçõcs em con· 
trario. 

Camara dos Deputado<, cm 17 do agostn ele 
JSDS.-.~1rtlmr Cc:ar Rto.~. pl'O,itlente.-Julio 
dd ]t1,.llo Pillw, ln Soel'eb.l'io.- Carlos A1t· 
f/115/D ValtJt•ttJ ..NrJcat•S, ~o ::iccretario. -.l' 
bomtniS5iio uu Finanças. 

N. 2G- 1808 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1.• E' o Porlet• E.<ecmivo autori,ado a 

concerler um nnno du licença. com o r~~spt~· 
ctivo ordenado, no 2" otJieiul dr' Dibliothecn 
Nacional. Alexundl'O Alvu.ros Gom·s Hat•roso. 
para. traturde sua saudc onde lha convier. 

Art. 2. 0 Uovogum-sc ns disposições cm cou· 
tt·ario. 

Cama.rn.,los Doputndns om 17 do agosto de 
)808.-.~1rtltttr Ce;a,· Rios, pl'OSiclente.-Ju/iiJ 
de J1J.ello J?il!tfJ, 1" SoCJ'CLILl'IO.- Carlos Ate 
911sto Vttlonte Nocac.,·, 2~ SeCI·otario.-A' Com· 
missilo de Ftnançua. _ 

Um do Mini::Jte• ia dos Nrgoc:io.~ ela Fa
zenrll~, do huntem, tmn.;rnittindu n. Mensn.:wm 
com quo o Sr. 1-'resid~wte da Hopu bllcu.to~tt· 
tue 11ous rios u.utog-!'ll.pbus rln. ro.su!Uç•io, :mu· 
cchinuda, do Congresso Na.?ional, rohttiva ,'t 
concessão do um UIIHO tlc ltccnçn, coru Ol'tle
nado. 00 Dr·. Feli··isslmu Ho•li'+g'UOS Fm•n;tnllos, 
cttimico de 1~ clus~o do Litbm·utOI'ÍO Nacional 
do Anttlyses.- J\l'cltive·su um dos Autogl'lL· 

·}lhos o communiquo ~u a Cnmnl'iL tios Dopu
ta.tios1 t'lWlettrmtio-so·lho o outro. 

Vinte e quau•o auth•,nLicns tia elciçii>> se· 
no.tor•ial ~~ qno so proccHhm uo gsttulo t

1o Mi· 
nus Oo!'lles no diu Q do cm•rentn mez.- A' 
CL mUibsii.o 'do Constituição, Poderos e Di pio· 
moera. 

O Sa•. :~o ~(l!ca•et:u•io (si.!J'vimlo de 
2°) declu.ra quo nii.o lm pnroeOJ'(!::l, 

~UIIIldO \' • 1( 
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AGOSTO DE 1808 12p 

E' apnindn e \"íl(' n impl'iulir Jl'tJ'J, cntmr 
111~ urt!em do-1 t!•ah:tllw•, o :o:1·guwtu Jlrojueto, 
quo so taelmv:t ~olu·c n. ~fesu 1mru. cU.I•!ll'iiJlOll· 
to Uo triduo r~jjlmcntal: 

N. il-J8JS 

AJ•tigo unico .. As iii·pol-licües rins leis n.27, 
de 7 du jnnc~iro t!e ltsU2 o n. 30, fio mesmo 
m~>z e nnno, silo oxtem'livas 1.1.0 Vice·Pl'esidente 
d~ n,puulic~. 

Son•do Fccloral, 12 do agosto de 1808.
Lau,·o Socl/'J, 

Continua. cm !liscus:o:iio quo f:C oncorrn. sem 
rnuis debato, o rr·qUol'irnmun do Sr. Domin· 
gos Vic!mto p11dindo inliwmaçõos sal~re si 
hou\'e nlgunw. l't·pr·e:..outadio coutra o::~ em• 
prcga.do)j d1L Al!Uwlega do E~plr~tu Santo.· 

Posto n votos ó rejcitntlo o requeri
mento. 

Posto a votns O npprovndo o requerimento 
verbal, ofi'rorecido na. se:oJ:i1o anterior p~lo 
Sr. Doouiugo.lJ Vicente, pe~linrlo que SUJ!Lin 
publicado:-; no Diatio do COI!!Jre.,·so o.., iutin·- 1 
muçõe.s pro;,tudu~ lldo Preli:JHO· j!o Distr1oto 
Fedem!, t't reC]uisrçiio do Senado, relntiva.
mouto nn contt•acto dn Compan~ia Ferro Car· 
ri! do Jardim Botanico. · 

. ORDEjf DO DIA 

Vl~TO .t nF.sOI.Ur.ÃO Do CQ;-.'.'lET .. fiO )CUN!CirAr •• 
ItELATl\'0 .\. Ánrm1'URA. DI~ U)f,\. R·U,\. DA. 
l'H.AlA UO FL,\N-8!\00 ,\. D& BOTAFOGQ, I 

Entt·n om cliscussí.io unica o pat•ccm• n. 31, 
•lo !SOS, dn. Comrni:isfío do .Justiça. e LPg-islu.· 
ç:io, opinnmlo quo soja appro\'.•Uil o 1:cfto do 
Pr~:t~lito do Distrtc'O Felleru.l U. t•u::;oluç~;1o do 
Gnn~olho jfuuimpa!, qtw concPÓO o. Jo:-0 AU· 
gusto tl•1 Oliveil•n. o diJ'Oito do dosapl'oprin.e 
çüo, ptw utilitlnde llllbi!CI1, Jl:li'U. nbe!'tura 
do uma rutt. da praia. do Flamengo tí. do 
Rota!ogo. 

Ninguem pedindo a pli:Lvra, encerra-se à 
discm;sii.n. 

Po,ta a vot03 ó "JlJ>rovud~ n. conclusão do 
!llli'CCOr, 

A !'Csoluç•io vni ser dovolvid• ao Pt•ofcito 
com n communicttct1o do occoJ•rido. 

\'J::rn PO PHEFP.Il'O .\ Itr.SOT,UÇ.\0 DO CO~SF.LfiO 
)IIJXIC/1'.\J,, H.f\r,,\'1'1\'0 .\ !U~l~l'l•'OR -\ÇÃO DO 
ENUll::"\llgiiW 'I'ODIAS CO!tltf:,\ DIJ A)I.\UA.f•• 

Entt'a. om tlis11n.;siio unlca. o p:L1'occr n. 3·1, 
tlo 1808, d1t Commis~ilo do Ju:jciQa. o Loglsln.· 
ç11n, opina.ndo tJUO soja. rojoitu.tlo o veto tlo 
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130 ANNAES DO SENADD 

Prefeito do Distrlcto Federal, á rosolu~iio elo 
Conselho Municipal. que autoriza a reinte
grllçt<o tio engenheiro Tobi"" Comia do Ama· 
rol no cargo quo occupiLVa na Directoria do 
Obras e Vlaçiio. 

Ninguem pedindo a paiOVI'a, encorra·so a 
discussão. 

Posta a votos ó approvncll\ n conclusão do 
parecer. 

A resolução vai ser rlevo\vid11 ao Prefeito 
com n. communicacão do occorrido, 

.O 81·. P•·e .. Jden1oe - EstiL esgotada 
a ordem do dia. 

Vou lovanta.r a sessão designando para. o. dn 
sessão seguinte: 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 10, de l~US, autorizando o 
Governo a conceder um anno de lit'ença, sem 
vencimentos, cm proroguçilo do outra, ao 
Dr. Caodido Barroso ao Amaral, medico 
auxiliar da. Directoria Gomt tle tiautle Pu· 
blica. 

LeV!In!a·so o. sessão t\ I hora da tarde. 

--
PubUcaçâo teita em virtude de dellberaçâo 

do Sanado, tomada em sessAo do 18 de 
agosto de \898 

A!lrA. !>A 66• SESSÃO Oltu!NA!UA EM 25 DE 
JUU!O DI~ 18VO 

Presidenta, o cidàdno Dr. Ubaldino do Amaral 
Ftmtoura.- Secretario interino, o Dr. D. 
.Fraracisco de Assis Mascarenhas 

Âo melo-dia, presentes os membros do 
conselho, a.bro·se a sessão. 

E' lida e approvada a acta da sea•ilo an· 
terlor. .,.,_ ·--·'· 

PRI>IEIRA PARTE 

E:x~pediontc 

Reque1imentos: 

Do Dr. C"'•ios Maria da Motta Ribeiro de 
Rczrndo, pedindo para abrir um boulevard 
entro a rua Primeiro do Março e praça da 
Republica ao l:~rgo e rua do Hospicio,
lgual despacho. 

Do DI', Manoe\ Odorico Mendes, proles· 
!ando o recor1•ondo contra a deli boraçiio da 
lntenclencia q no acceltou a proposta de José 
Bt ant de Carvat ho e Franc1sco do Oóos, re· 
latlvam•nto it obortura de thversas ruas na 
Cida•le Nova,- lndeferltlo por se achar fóJ•a 
do prazo para o recurso. 

Do Luiz Cmvo & Comp., pedindo duas li· 
cenças para vender bilheLes de loterias pelas 
ruas.- Indeferido. 

SEGUNDA PARTE 

Deliboraçaes 

Foi aprcsentatlo pelo Dr. intendente de 
fazenda o requerimento do Dr.Paulo Ferreira 
Alves, con1o cessiona.l·io de Antonio Francisco 
Bandeira Juniol', pedindo o pag~tmento da 
quantia de 3:000$ (roroeclmooto uo ,livros 
para as escolas) resolvendo o conselho man
dar pagar a quantia de i :500$000, 

Manual' fazer, sob parecer do Dr. lnten· 
dente do obt as, a obra de uma muralha na 
na est1•ada do Rio Grande, pelo preço de 
270$000. 

Atliar, para a primeira opportunldade,s o 
calçamentos da ultima parte ua rua Alexan· 
drlua e da ruo. Ca1•los do SiL. · 

Mando r lazer, sob parecer do Dr. inten
dente de obras, os trabalhos para escoamento 
de nguas pluviaes na rua Duque de Saxe, 
pelo pret;o de 84V$BOJ, · 

Relevar, sob parecer do mesmo Dr. inten
dente, a multa Imposta administrativamente 
n Domingos Pinto de ~·antes, son~o·lho con· 
cedidos 3D dias do proro:.:açüo de prazo para 
as obrns das ruus Assis ~uono e outras. 

Del'erlr, na p"rte relativa ao Dtstricto Fe
deral, sob parecer do mesmo Dr. intendente, 
o roq uol'imento do Fo1•nando M. do Prado, 
pedindo para. tr•ansferh• a emproza ferro. 
ca1•riJ de &lllta Cruz a ltaguahy á Estrada de 
Ferro Sapucaby. 

Jndelerir, sob parecer do mesmo DI', in· 
tendente, a reclamação de José Luiz Caml· 
nada e outro, contra a t•osoluçüo da Jnten· 
dencia, que rejeitou sua proposta para uma 
0.\'0UidtL, Dos Drs. Joiío S. Dnrnasccno, Carlos Blov

mer Ruve e Augusto A. G. de A'ove•lo, pe· 
dindo p11ra rualiznt'llm o melhoramento da 
npplicnçiio, n11s ruu.s du. cidu.1lo, de viarluctos 
metullicos, sobre os quaos circulem carros 
destinado• o apropJ'IRd<•S 110 transporte de 
pasmgeh•os, mercadorias o do toda a ~specie 
(le materlaes.- A' lntendoncia do obJ•as, 

Oofern·, sob o parecer do mesmo Dr. in· 
teuden te, o requorimonttl do Arons & Irmãos, 
pedindo para ser trunslurltla a Companhia 
Elevador o fabrica de chumbo n oonce•siio do 
decreto n. 7. 730, rle 1·1 do junbo do 1880. 

indcl'orlr, sob J?llrecer do mesmo Dr. in· 
tendente, o roquet•Jmento do Dr • .Joilo Pedro 
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de Miranda, pedinrlo a concessão do um 
lioh:. rio alto do Pedregulho it Ponha. 

Remottor ii intondoncia do obras os papeis 
relu ti vos aosplnnos do saneamouto da cirludo, 
com parerer do or. intenrlt:mte de hyg-icne. 
(Seril public.tdo em tompo.) 

Adoptar a tnbelln dos emolumentos, que 
devem pagar as licmçus pnrn obras, olabo· 
rndn pelo Dr. intendente do obras, devendo 
ser remettida ao Governo paro n sua appro· 
vncão. . 

Itometter no Dr. intendente de just1çn, 
com os papeis, n. cópin. do contracto cclebt'ado 
pelo Governo com o bacharel EduarJo Men les 
Limoeiro, para um elevador no morro de 
Santa Thoresa. 

Remetter ao Governo, os papeis de Va· 
Ientim dos !leis Cu morro, relntivamento iL 
explDraciio de minet•aes no::~ mot•ros d_o Nheco, 
Pinto o Formiga, depois dete1• ns>~gmrdo.o 
requerente o termo, de acc~Jr<lo com o ofllmo 
do governo, de 2i do maio ultimo. 

O conselho discutiu e appt•ovou a~ bases 
para. os contractos entr·.o a Jntc~denc·n. e.ns 
Companhias Ferl'O·Cnrl'IS do Jardim Botamco 

. e S. ChrMovii.o. 

Levantou-se a sessão iLs 5 horas da ütrde. 

--
COPIA ...;.TERMO D~ CONTRACTO QUE FAZ A CO?I!· 

PANIIIA. FER."O·CARHII~ DO JARDI:'t! DOTA NICO 
COM O CONSI~LIIO DA JNTl!;~!lE~CL\ ~!UNlCII"AL 
DA CAPITAL FF.DERAL DA. n.Io!PUDLIC,\ DúS J!S· 
TA DOS UNIDOS DO DftAZIJ,, PAU.\ PHOH.OGAÇAO 
DO Plt.AZO DE CO:"/'CESSÃO DE PIUVH,EOIO DE 
T<'I.ANSPORTE ·E CONDUCÇÃO DE PASSAGIWWS 
E CARGAS POR l\lEIO DE CAIUUS DE PERitO 

NESTA CIDADE • 

Aos trinta dins do mez do ngosto <lo anno 
de mil oitocentos o noventa o sete 
compareceu na lntendeucin. ·Municip~l o 
Dr. Barão de Ribeiro de Almeida, drrcctot• 
pres1dente da Companhia Fet•ro-Carrll do 
Jardim Bot11.nico, como repre:~enLitlltl_, leg-al 
dessa eompanhin, segundo os docum~ntos le· 
gnes IEotatutos e Aet.a da AssemblótL fim ai do 
dons de ,\gosto deste auno) que apro;entou o 
ficam a1•chivn.tios, e decln.t·o~. q 11e tcnrlo. n 
comelho d~t lntendencia Mumc1p•l res •lv<rlo 
em ~oJ;sii.o de vinte e cinco du Julho e Vlllte 
e dou a de Ago~to corrente 1t1!0 ptar us bases_ o 
mothflcn.ções accordad11.s Pl.ll'lL ~~ Jll'OI''!S'tçtto 
do prazo tio seu prlvlleg<o o c~nces'''" an· 
teJ·iort't:tita. pelo ~ov~rno g-eral, vwha lll\ f{Ua· 
lidado tio l'Opresent.~tnte lo:,:~tl rla d1tn. cou1p1L· 
nhiansslgnn.r o respectivo tm·modccontructo, 
sob as seguintes clausulas : 

Primeira. o pt•azo d11 concessão desta com
panhia, que devia terminar em nove de ou-

tubro rle mil oilocontos o noventa o tres será 
prorngn.do at,ú tr·into. e um do tluzembro do 
mil nove~ontos o trinta. 

Soguntln.. A cnmpanhhL mediante n.ccordo 
com lt rio Carris-Ut•bn.oos. prolon;:.mrU. os seus 
trilltos da run. Treze de M~tio peln.s do S. Josó 
e Aluda, a entroncar nos jú. existentes no 
lnrgo da Miio do Bispo, formando umu. linho. 
clrculiLr. Dcsnpropria.l"ti. tros predios i1 es· 
quina d~s runs 1le S. José o Ajuda, para. alar•· 
~ar a vm publica o ostahclecor uma estaçtio. 
Os ca1•ros do bagagem c ox.traortlino.rios vol
tnl':i.o pclus desvios 1lu largo dn. Carioca e rua. 
Treze do Muio a snl!ir no Largo da Mão do 
Brspo, 

Terceira. A companhia construirá. um• 
linha que partintlo do largo da Glorin, sign. 
pelo cries o pt•aia do Russell e do Flamengo, 
ru~t Dous de Dezembro, a entroncar na linha 
r h> Cattete. 

Quarta. Prolon~:ll'll os seus trilhos poJas 
runs Otlnrln., Bombina, S. João B:tptista, Ge· 
nora! Polydoro e i(•·al Gr:tndezn. até a ladeira 
que voe ao Hospital de Marinha. Proton· 
:;<~rá t:unuom pel~t rua D. Polixena ató en
contrar a liuhn. prccedento. 

Quiuta, Construirá. umn linha para set•vir 
o b~Lirro dn. Copncabuna, a eco aberto pot• um 
tunel no Lemo ou na Real Grandeza, como 
detet•minurem os estwlos definitivos. 

Soxtn. S:io concodi los os prazos :·do dous 
meze.s para apl'f.sentuçi'io dus plantas o mais 
cinco mezes 1mra conclusi'io das obras e i nau· 
~ut•ação •lo trafego das linhas meneie nados l:lOb 
os numeras dou., e tres. Do dous mezcs para. 
ns plantas o tres mezru ptt!'ll· inn.ugura~·ü.o das 
linhas mencionada.; Rob numero quatro; de 
tt·cs mozes, par'IL ns planta~ o mala doze mezes 
pam inauguraçfio das liuha..'i mencionadas sob 
o numero cinco. 

Setima. H:woriio carros rio primolra e se
gunda classe;; e mixtos ou do bag<tgens. A 
zona servida pelas linhas da Escola Militar, 
l~tt•go dos Leões,· Real Grnn•leza e Lnran
geiras seriL drvitlldn em <luas secções, sendo 
o prcco d11. pn..q.sngt~m de com réi.s em cada 
umn ; o o largo do M~tchado o ponto divi
~OI·io das secções. A zona !-=Ot•vu.la. peJas Ji. 
nhn.s dn Gavea e Copacnbana na irl1L da 
cidrule ser•ó. dividicla em dun.s socçõe:;, sendo 
uo cluzontos róis o preço da. passagem nn. 
pr•imllim socç110 o do com róis nu. sej.t'undo.; 
u~ pontos diVJ.sorios surüo o lar•go dos Leões 
o o exti'emo du. Roal Grarulem ou J .emo. 
Na volta ostn.rú. su,ioito a. clivb.ão :;occionn.l. 
.A companhia ostttbolecorit c.:wros do primeiro. 
clnsstJ quo tt'ltfugo.r1i.0 tln. cidade n.tó ti praça. 
nuquo de Caxins ao preço de com t•óis. Ha· 
vor!l. asai~nu.turn pa.1•o. us linhas da Copa· 
cabana, Gavoa o .lardt.n com um abatimento 
de quinze por cento. 
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Oitava. Noa carros de segunda classe ou de rencia em Jguo.ldll<le de condições,· ficando · 
bagogem será de cem reis o preço 1la passa· sempre >alvo o privilegio do contmuor o ser· 
gem desde a cidade ató Larangoirns, lar·go v1ço pelo syst.-Jnn que estiver entno usando, 
do' Leões, R e• I Grandezo ou Leme; e lambem pelo 1lo prazo concedido na clausula pri· 
de cem l'éls destas ultimas pontos ató o final moira. 
das linho.s da Gaveo. o Copo.cahana. As torifas Si a companhia acceltar o _prnzo do prlvi· 
do carga.< e bago.gens oer~io r,duzldns de ac- legio não terá mais inter·r•upçao alguma. 
corda com a Jntendencio.. 11coima qu intn. Terão pa,.,agom gro.tnlto. no. 

Nona. Além dos carros seccionao; haverão plataforma dos carros,os Hscues e guardas mu· 
outros directos da cidade ao fim do todas as nidpaes trazendo s•us distmct vos, os proços 
'linhos, r.uja passagem será 1le duzentoH réls do policia ar·madns, os bombeiros, os cartel• 
para as hnhas dallscola Mllltar, Lnrangeiras. J'oR, trazendo sacco ou malr~. "" proços do 
uírgo dos Leões, S. Clomeuto o Reul Grnn· exercito ou o1•mada. Só poderão transitar 
deza e do treze;~ tos róis para as linhas de dois destes pnss·•~ei~os em cuda car•ro. Tam
Copaco bana. Jo.r11im ou OnYoa, ~eja qual fôr born terão pussngem li vJ•o occupa.ndo lagares 
a distancio. a percorrer. .nos bancos, o chete de policiu. o seus de!ega-

Decima. A companhia submottorá !L nppro· doa o sub-delegadJs, trazendo distinotivos. 
vaçiio •la lntondoncin o plunn dua estações que llecima sexta. A compnnb•a é isenta de im· 
o serviço exig1r, e o hora.rio que devo ol'gn.- p ~stos muni01pues, excepto d!l. licença. para 
nisar em pruzo breve. SI n Intondencia niio obr"'' o deix.rá •I e pagllJ' do ora orn deante 
fizer• modiftcaç•o•lontrodo trinta dias, enten· a contr·ibuiviloaqu" se obr1gou por contracto 
der·se-1111. que d,~u sua npprovnção. trjnta rto maio do corrente anno. 

Decima primeira. A companhia pagará á Decima sotima. ~uhsistern as outras an· 
lntendencla unnualmente a ~uota de cento e terim·•s obr1gnçües da companhia, e espo· 
oincoenta contos de ré is, senrlo o pl'imeh•o chtlmente n. 1lo conllervul'os calçu.mento$ entre 
pa;;amento em nm de setembr·o fio mil OitO· trilhos e até 25 contimetros de cado Indo das 
contos o noventa e, um e os snhsequentes em linhas, 
dias correspondentes,• por uma só vez mil e D ·cima oitava. Terão transpor•te gratuito 
quinhentos contos de róis dentro de trintu om carros especiaes, os doentes que l'orem 
dias depois de approvado o contracto pelo diri~idos para o actual Hoopltai de Mnt•iuha, 
Minlsterlo do Interior. no alto d11 Villa Rica cm CopllCabana, oa en· 

Douima segunda, Parn, as obl'as quo a fe1·melros que os acompanha1•em, e .os uton· 
companhia t1ver de reaiisnr cederá a lnton· •rllos, rações o dietao dostinadas a esse bos· 
dencia os terrenos de sua J'"ol'ried,ulo e pitnl. 
soliclto.rlt. do Governo os que ello oepcnde· . Dccima nona. Findo o prazo ela concessão, 
rem. o. companbiu. tlcar.l, ipsa facto, dissolvida., e 

Decima terceira. A lntendencia solir.llarti reverterão pura o pntr·rmonlo rnumcipal em 
dos poderes competentes, cm ravo·· •la com. hom estado de conservação, todos os bons 
pnnbla, o direito de de;aproprlaçi;o dos, im· que a companhia possuir, lmrnovela, moveis 
moveis que forem necessarioR nos termos da e semoventes. 
lei numero oitocentos o d•sossols, de dez de Vigooirno.. A companhia adoptarit freios de 
jnlbo de mil oitocentos e oitenta e cinco e re- re>isteocin nos seus corroa. · 
guiamento de vinte e sete do mesmo moz e Vigo,lma primeira. No acto da a•signaturo. 
anno. de• te contructo a compunbill rura co.uçiio de 

Decima quarta.E' concetlidaó ccmponbiao conto e cincoonta contos. que perder,\, bom 
privilt•giooxclu:-ivodozona,pm•qutnzeu.nnos, como a. concessão oue Ol'íL lhe e teita, si não 
para o serviço do transporte de pafso~clros e completar em tempo o pagamento de mil 
carg~ts por meio de tr•ilhos "u processo semo· e ~uiuhentos contos do reis a que se obriga 
lbante.nos limites cireumsrri ptos p6ia pruln<la pela cluusula docima primeira, · 
Lapa, lilce sul do Passeio Publico, campo dos VigO>IIUa s•gundu, Pela !Oitadopngameuto 
Fmdes. Largo da Lapa, e dahi por uma linha da annulda •o s•ril imposta 11 companhia a 
até as vertentes do sC:srra. do Sunt!:. Thoreza., mull.u. de cincuento. po1· c..,nto. PeiiL:!~ outras 
Corcovado o GuveiL ató '' ma1•, sPguindo p•lo faltas serão impostas á companhia, ndmi· 
mar até o. praio. da Lapa. salvo .Jireito de n1stratlvarnonte, multrls do clncocnta mil réls 
terceiro. Cuntinúa)wivilegio da rompnuh1o. a duzentos rnrl róiS com o recUJ'SO par11. o 
quanto ás linhas que jit pos.uo <·rii'Uus nilo ~limstro do lntor1or. 
comprebcndlda.s not~ta zoua, su.lvo aompr•' o v,g0511llO. tor·ccn·u. Subsistiriio todos os di· 
direito de torc01ro, Fl••do CSRo )lruzo, si >e reitos o obri~açõos que niio for·om revogados 
mostrar a conv•nlen,.ln de scr•adop\l•do outro pHo presente coutr·ucto. 
systenu.L de vinçü.o,o a. curupunhiu. nii.o o qui- V1ge1'imtL quu.rto.. O contracto !ora as.sl· 
zer• ucceitar, poderli IL lnt•·ndoucia u br:r eon· gnado flenu·o de tl•inta drus, para o que os 
curr~ncla 11a •tuo.l o. com)Jaubia teJ•á prole· representantes da componhio. se mostrarão 
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autm•izados pela ns•omh!óa dos accionistas, 
e entrariL em phmo vigor logo que e ... ti ver 
approvado pelo Ministorio do Interior. 

E por estarem do accordo e lcJllllmente re
presentada a lntondencla Municipal pelo seu 
pro; i dento e intendentes rJ n companhia contrn
ctante pelo sen prosic!onto Dr. Barão il1 beiro do 
Almeidtl~ lavrou-l-o o tcwmo de contracto 
nesta "'ocrotnrin, t('ndo flido Jlago do sello nu 
RecobPdol'io. Get•al do Thcsouro o imlwrtnn
cla do sete contos mtocent.o!i e setenta o cinc11 
mil reis, constante do documento que vne 
om-sPguida., tendo sirlo igualmente prt'st.uda. 
pela contracrante na Tht!soural'ia. dn Jnten
ilcncin, na fúrmn. deste contracto n. cu.u~·ilo 
do C(lDfO o clncoenta contos em moeda cot·· 
ronte sob o numero trinta o sois que foi 
presento. · 

Secretaria do Conselho da Jnt.ndoncia Muni
cipo,J da Capi~ti Federo! •'os Estados Um dos do 
Brn.zll, t·m vittte e tres de 11go~to elo mil e oito· 
contes novento..-0 cidudiio. D1·. Barllo Ribeiro 
da Almeida.dll'rctor-pr·csi•lrnte ~n Compan hm 
Fet'I'O Cn.t•J'il Jn.rdim Bolo.nico \·ao pa~ar nu 
respectiva repartição do Thesouro Nacional 
o sellu arldiciono!, devido pelo contracto de 
prorogaçilo de praz..> rie privilegio do tJ•ans
poJ•te e conducçilo de passageiro• e corgas 
nesta Capital Fo,leral. celebrado pela inten· 
doncia em data do hoje, pngando a quota 
anuual de cento e cincoentn contos de ré is du· 

cada uma estampilha no valor de dous mll 
ró1s, dovirlmno,.to inutillsarla, Declaro que . 
poia Contalior1a lia lntendencin Municipal foi 
commumratJo bavct• o dJrector-pr·esidcute da. 
Compunh>a Ferro Curt il Jardim Botanlco 
Dr.liarão Ribeiro de Almeida, em data de 
dez do corJ•enre o em cumprimento a clau
~uht del'imn. tJrimeiro. du contl'ncto celf'brn.do 
cum 11 mcsma.lntondencio., tornando cffectivo 
n. ('ntmd.'l. par·a. os cofi•es da· Tllesournl'io. da 
quantia d•J mil o quinhentos contos de róis 
or11 choque sobre o Banco Commercial do Rw 
do .lan•·iro do valor do mil trezentos e cin· 
coenta co:lf.,,s de róis o om outro do valor do 
cento o cincoenta. contl~ de róis sobre o Banco 
do Comnwrcio. depozito leitO em vinte e 
de ngost1> paro. garantia do contracto do 
trint11 do mo,mo mez. O que vae aqui Ian· 
~ado neste li l'ro para constar. 

Stcretarill da lntondencia Municipal, em 
lioze de setembro de mil oitocentos o no
venta.-0 secrt:tn.rio, Josê Ant(lnío de Moga· 
lluJcs Cosu·o .. \obrin-l,o.-Estú. conformo.
Direetoria Gemi do interior e Estat1stieu, em 
quinze 1lc agosto de mil oitocflnto~ e noventa 
o uito.-0 sub-dn•octor interino, Erncuo dos 
Santos Si!vrt. Visto.-0. do Jlmaral, director• 
geral interino. 

5·1·' SESS.\0 E~! 19 DE AGOSTO DE !808 

P1'aPiclencia do S1•. Mm1oel ViclOl'ilto 

mnte quarenta anno•, o do uma só ver. a 
quantia de mil e quinhentos contos do réis.-
0 eecretarlo 1ia lntendoucin, J. A, de .'úag11· 
lhacs Ca8tfO So~rinllo.-Dr. Cunha .Menc;es. 
-Numero ti•inta.-Sello seto contos o qui
nhentos mil reis. cinco por• cento-Tr02ento, i' rnei:t lloro. depoi; do meio di• •bre-se 
e setenta e cinco mil ró18 -Pagou soiecronto• • • 
e Oltoc•ntos e setenta e cinco mil róis do seilo n sessão n que concorrem os Srs. Senadores 
addicional. Joaquim Sarmento, Generoso Ponce, Henri-

que t'outmho, Jonatba" Pe•lrusa, Laura 
Rec1•bedoria. vinte e trcs de agosto •le mil ~odró,!lenedic:o Leite, Gomos de Castro, No· 

oitocentos o noventn..-F. Pamulo11a.-Pinrr1 guoirn. Po.ranagurl, Pires Ferro1ra, Ct•uz, 
da Siloa.~ Em virtude do que th·maram o l:lczerrll Fontonei!e, AJ'varo Macha•lo, Abdon 
preaente cout1·acto, que vae asoignndo pelo M1!11nez, Almeida B~rrtto, Joaquim Pornnm· 
!Jr, presidente da int•ndoncin, pelo director- huco, Rego Meiio, Leito e Olticica, Rosa .Ju

·presulente da com,unbin e pur• duns teste- niol', Sevcrmo Vieira, Virgilio Dnmazio, 
munbas abonadas. E tendo sido approvndn Cteto Nunes, Domingos Viconto, E. Wanden
pot• purtur·ln. do Minist~rio r' o Interior sob kullt, Paula Souza, J\Ioraes Bn.rros, · Jor.quim 
nuiiJero t1·es mil soiecentos e setr-nta o dous, ~'e Souza, AlhN•to lionçatves, Jouquim Ln
do vinte e 01to do corrente mez a minuta 1lo cOI'Iia, Gustavo Richard, Rnulino Horn o Julio 
c~ntrncto ..fol'lhUiRdO om vinte e tros do Frota (31). 
mesmo, pela lntenrloncut 0 repre,entantes da g• ilria, posta om 1liscussiio o Rem debate 
directoria, o Conselho ria Iutenrlencln cm 
sess,1o de h ontem, cumprindo a dita portaria, approvada a neta da so.são antoJ•ior. 
mandou lançar ntsto livro o cont.rncto dell· Doxnm tlo compu.reccr com ca.usa justltl
nitivo. Hcan1lo nrchivcdll a miuum na socre· r01la os Srs. Manoei do Queiroz, J. Catnnda, 
tarill Municiplli. E ou. José Autonio do Ma- Fl'lln cisco Machado, B•ilbrt Vieiru, .10110 Cur
gulhiics ca.~tru Sobt•iuho, t'OOl'Ctario cln lntt•O·I de.tro. Alm i no All'onso, Josó Born• rrlo, Rosa. 
tlt'na~o.. o sub:-~crov!.-Dr.Josd Fd1x da Cunh.n o Silva, Coelho e Campos, Lor1ndro Mnciol, 
MelitJ:Jf',>~,-DJ', Bm·do d!J Riheiro do Almcirlrt. Quiutlno Bocnyuva,Gunr,lllVCsChavcs,Caiado, 
-Jo,d Jattf!'llillo da 0/iooira.-Estava coiio· VICente M~obudo, Esteves Junior, Pmhoiro 

• 
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Mncl1ndo o Rnmiro Barcellos (17): e som olla 
os Srs. Manorl Bnr:tta, .Justo Chermont, Pe· 
dro Velho, Gonc~tlves Fwroirn, B. tio Men
donça. Sobrinho, Ruy Rarbosn, Porciuncula., 
Thumnz Deltlno, Lopes Troviio, f1""clicln.nu 
Penna, Rod1•iguos Alves Leopoldo de Bu· 
Jhões,A. Azorcdo e Aquilino do Amaral (14), 

boieclmonto do um pharol na bnhia da Tutoya. 
no Estado do Maranhão. 

AJ'C. 2." Revogam-se as disposições. em 
contrario. 

Sala das commissõos, ! O· <lo agosto do 1808. 
-J. Joaquim de Souza.- Gustavo Richard. 

O Sr. :".l0 Secretario 
do 1'), dá conta do seguinte 

(servindo 
N. 38-1808 

EXPEDiENTE 

Radacç<1o final do projecto do Senado, 11. IJ, 
da 1b98 

Telcgrnmma do Sr. Senado!' Vicente Ma· 
chn<lo, expedido. do Cm·itiba, em data de 
hontem, communicando que deixa por nl· 
guns clias do comparecer ás scssões.-Iulei
rn<lo. 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico, E' o Governo aulorl7.ndo a 

conceder trcs mezcs do licençiL, som venci· 
mento•. em prorognçno da que lhe foi .conco· 
dirltt pelo Presidente do Supremo Tr1~unai 
Federal, no bacbai'el Arthur de Só. e Souza, 
Procurador da Republica, para ll'alar de sua 
sanrle onde lhe convier ; revogadas as dispo
sições om contrario. 

OutJ•o expertido do. cidade da Estnncia, cm 
17 do cOI'l'Onto mcz, n>sim concebido: Pro· 
sldonte Senru!o-R10 - Pam complotnr dos· 
acato de II rio Conselho Municipal, ncab:t 
sahir força policial do Aracnjú para dep~r 
intendencia o conselho. Em nome da Consti· 
tuiçüo ropublicana appellnmos para V, Ex. 
confiando. (Asslgnarlos) .- Dr. Jotro 1'ieita, 
intendente.- Dl'. Pcd1·o Pites, presidente 
conselho. Estancia, 17 do agosto de 1808.
Jntoirado. 

Vinte oito authenticos da eleição senatorial 
a que se procedeu no Estado de Mi nos Ge
raes, no dia a do corrente mez.-A' Com· 
mlssilo de Constituição, Poderes e Diplo
macia. 

O Sr. 3' Seerctn~·Jo (seroindo 
da 2°}, lê os seguintes 

PARECERES 

N. 36- 1898· 

Redacçtro final da emenda do Senado <l p,·opo· 
siçdo da Camara dos Deputados, n. 9, de 
1898, que fixa a força naval para o exercício 
de 1899 

Ao nrt. l' § 5• : Diga-se- 450 praças
em vez de - 600 praças. 

Sain das commlssões, 10 de agosto do 1898, 
-J. Joaquim de Sou:w.- Gustavo R.icliard. 

N. 37- 1808 

Redacçlto final rlo projecto do Senado, n, 3, 
da 1898 

O Congresso Nneional <leereta : 
Art. J.n Fica o Govoruo n.utorizudo o. des

pon<lor ntó ~ quantio. de 30:000$ com o esta-

Sala das commi•sõcs, 19 de agosto rle 1808. 
-J. Joaquim de Sou:a.- Gustavo Richard. 

Ficam sobre a Mesa para serem discutidos 
na sessiio seguinte, depois de publicado no 
Diario do Conyrcsso. 

N. 39-1808 

A' Commlssão do Justiça o Leglslnçiio foi 
presente a proposição da Gamara rlos Depu· 
lados, n. 89, do 1897, dispondo que os mem• 
bros do minlsterio publico do Diotricto Fe
deral perce~eriio custas dos actos que prati· 
corem de accordo com o respectivo regimento, 
e que tlca o Poder Executivo autorizado a 
rever o regimento de custas de 1874, pondo-o 
de harmonia com a legislação vigente t1 lh· 
zondo em suas taxas relativas no mlnlsterio 
publico, o convenienteaugmento, respeitando, 
quanto possivel, o principio da proporciona
lidade. 

Remettlrla a proposição no Senado e posta 
em discu.,iio Independente do parecer da re· . 
spcctJva Commis.•no, tul offereclda emenda 
ampliando o favor solicitado aos pretores, 
nüo seg-uindo-se os domais trtamites reglmon
tnes; por l'orç" do requorimcnto, devidamente 
appromdo, impetrando sua volta á Commls· 
siio, para quo cato estuda>se a medida aven· 
tnda com relnçilo a todos '" funcciomtrlo• do 
Jrl!'O, 

A Commlsailo, depois do necossario exame, 
considerando: 

quo os venolmontos dos protores o doa 
momLros <lo ministerlo publico do Dlstricto 
FC:lltJ~raluiio ost1lo, p~r ~ua. mud1oidado, em pro .. 
porçuo com ns cond1çuo:~ economica.s nctua.es 
nem com a dignidl1<le da• funoções publicaS 
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que un~ e o.utros exercem, s.endo certo que I que o Imposto substitutivo rla dizima da 
s runcmo~nr10s dos.~a c:1.t,·g,n•Jn. n bom dn in· chnncelln.rin om vigor, rlesdo 1835 e nbolidn. 

dependenma propT'llt, boa gal'nnt!a. do exacto dop01s da. sua restuur·açií.o pela revogac11o da 
desempenho elos ele veres profi"iounes, não lei que em 1861 o convm·têra em multa de 
devem estar su,ieitos u. cet·tttS contingonaws 4 "/u suhro o valor dns dNnnndns do cuja 
que pos,am _desviar sun. nctivicleule intellc· senten~• so interpuzcsse o recurso de appel· 
ctual do. missuo quo exercem ; lnçii.o IILII(,'Ililo sobro o va'or rlemanda.do no. 

que o momon!o natual niio ó o mais pro· rnz110 tlo ~ ~/o. ora. mais g"l'a.voso a~ vencido 
prio em attençao ao ostndo pouca llson''eiro o flUO, so n1to despertou rnator acttvldade no 
das finanças nncioones pal'a. o augmen'to do fôro, niio concorl'en t11mbem para climinuil·o; 
VJncimentos ele funccion.~trios publicos, solu· que o Regimento de 2 rlesct~mb:o ele 18i4, 
çao sem duvJda a ma1s corroctn. e a mnis ttH!'llmc ao_; funcCIOOill'J~ du. ,JUSttçll. crnolu
justa para a retrebuiçiio dos sorviços que mentos modicas e pot• isso e attenta a •xigui-
prostam clles ; elnrlo da taxa ,i uelimae•ia, seu rostabetccimcnto 

t 
1 

, ) . não trat'á aos Jitig-nntes maior j:(rn.va.me; 
que em a. emc~,:wnc.m à 1 e JUStlça que 0 flno.Imcntc, que, os demais t'unccionarlos 

~odor publico p~ovedencce em ordem a que elo Jüro .i•l :ôm o •ou eliroito perfeitamente 
.esappareca, sinfl~ de todo:-ta? to quanto pcs· nmparad•• pelo decreto n. 2.162, de 9 de no

stvet ao menos, e.sa setuaçuo • vernbro do 1895 que nesta pnrte e em obe-
que o remedia que so aftgut•a mais con· dir.ncifl no preceJto le::isiativo altorou o ci

venlente actualmente é o da percepção das tn.r\o Regimento ele 1874, augmontando os 
custas peloJ actos que pt•atic•rem tews lun- emoluemntos devido< a esses funccionarios 
ccionarioq ; pelos actos que exort!er•em ; 

que as custas eobre represontnrem n romu· E' Je parecer que a referida proposição 
nel'nçiio do trabalho silo no sentir geral um ••.ia su>Jmottid;c Í1 discus•iio e adoptada com 
poderoso incentivo 011 estimulo pn~·a a mais as seguintes 
prompta e tacll distribuição da justiça ; 

que á experiencia attestada pelos que li
dam no fõr·o e conbecom·dle ns neces:~idalles 
endossada j>Olo juiz mais eompotonte no c>so, 
qual o Inste tu to dos Advogados, em parecer 
quasi unanlme, impõe a voltll ao systema dn 
perC1lpçiio <las cu•tas judlciarins, •Y•tema 
abandonado principalmente pela apredação 
nilo diremo!l errada, mas exagera1111, do rlecôro 
dos JUizes, porquanto no reglcnonto de 2 de 
setembro de 1874, porfoitamonto salvaguar
dou-se a re.\lpoitabtlidncle do~ j ui1.es que acerca 
ficaram isen:os de se entenderem com os 
litigantes ; 

que os juizes de mais olovaela hyet~.rcbin. 
oquizes assim do Tl'i bunal Civil o Criminal 
como os da Curte de Appellaçiio,niio ob•tauto 
terem vencimentos m<Lis vantt\)Osos, elevem 
ser collocados em igu<Lldeule de coneliçües, 
porque onde lia a mesme> rar.iio applica-se a 
meamn. dispoRiçilo fio Direito- ratio ubi est 
eadem dflbet o.oso cod~Jm juris di.çpCl:~itio ; 

que 11 crenção do imposto d<1 taxa judicia-
• ria. niio ó obstu.culo n. restnut•tu:úo do d1roito 

de perceberem oo. juizes, além dos membros 
do Mlnistct•io Publico, us custas dus netos 
que lll'!lticarecn, porquanto " taxa por ele· 
mais oxlgua, nem é equivalente flS custas 
conl.ada.s aos jUil.es, nem l'opr•escnta as que 
compettam aos membJ•os do Minlsterio PU· 
bllco ; 

que o onus, $i bouvosso, po:r11 o litign.nte~, 
com n. J•t~staumiiàO das custas soJ·in. sobeja· 
monte cocnpeusa'lO pelns vttntngons JiL no· 
tQd(U! a conhcci<las pot• todos os quo u~itum 
judicialmente direito sou proprle ou o.Jheio; 

Emc11das 

Substitua-soo nrt. i' pelo seguinta : 
•Os ,i ui te.<, bem como os membros do Mi• 

nlsterio Publico, niio contemplad<S no Regi• 
monto n. 2,lfi9, de O <le novembro de 1895, 
percebertio custas dos actos que praticarem. 
Parn~rnpho unico. Continún em vigor a 

taxa judici<Lria como rendu ela Unliio. 
Accreseen tem-se : 
Art. AS custas dos juizes aerii.o · arreca

dadas na conlormidadedo Regimento n. 5.737, 
de 2 d" setembro de 1874. . 

Art. Ce tnemnres do Min\sterio Publico 
perceberão as custas elos actos que prati
carem de nccordo com o respectivo Regi
mento. 

Substitua-se o art. 2' por este : 
Af't. O Poder gxecutivo, revendo o regi

monto de 1874, port\ de harmonia com a 
teg\Slll.t;ü.o vigente,, filzenrlo em suas taxas re· 
[(l.t\vas ao ~hnisterio Publ'co o conveniente 
u.ugmento, respeitando quanto possiV'el, o 
principio du proporcionaliclude. 

Ao Presidente e Yice-Presldcntes,e nos jul
gamon tos collecti vos, uo conselho o os Ca·· 
cnnras do TJ•ibunul Civil e Criminal, com
petil'iin, desde jci os emolumentos taxados 
vtw~t. u..~ o.ntigas l~OI!Lqüos. 

Suln das Commissõcs, lO do agosto de 1808. 
-J. S. RS!Jo Mctlo,- Aguilino ào Amaral, 
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------------------------------------OHDEM DO DIA 

L10ENÇ;\ AO l1n, CANfHDO llAllUOSO DO A."t.1A.l\Al .. 

Entro. ont 3·• cliscus~ii.n a. py•oposicilo da. Ca
rna.ra dos lleputt..tlos, n. lO, de lhOS, autol'i .. 
z:mdo o Govoruo u conceder· urn anno do Ji
ccnçn.~ sem vcncilncutos, oru pror·ogiLJ;iiO rio 
outl'n, ao vr. Caodido Burr,J~" do Armt.r•nJ, 
medico auxiliar da Dil·ecturia Geral do Sttuuo 
Publica. 

Ningurm pedln,lo a Jlnlnvra, enccl'rn·sn a 
fliSCUS!,ilO, flCl\UtlO a. VOtUÇÜO ·ru.J.illr1a pOI' f'i.~lta 
lltt quorum. 

O St•, Pt·c~itDolllf~-E:~t.õ. esgotarla 
a orllom do rliu.. Vou /ovn.ntar ;L wssão, llcs
ignantlo p:Lra u du St!ssiio seguinte: 

Votaçii.o cm 3• di,•u.sii:o rla propnslçiío '"' 
C::untu·n. dos Deputu.clos, n. lO, <.lo lSUH\ auto~ 
rizando o Gov<n•no a, concedor um anno tle 
lict•nçjL sem vencimorttf.ls, em pronga~:Uo tle 

. our.ra, no Dt•. cundi!lo B:u·r·oso do 'm1rra1. 
mrdwo auxilio!' da !Jirectorla Ger:cl do Sauue 
Publica; · 

Discussão unica <lo parecer, n. 35,rlo 1808, 
dn. Cornmi:;siiu do Justica o Legi:,lação, opi· 
nando que SPjiL appr·ovado o "rto do Pt•el;·ir.o 
do Distrícto l'odol'nl 11 resol uciio do Consol ho 
~-Iunicipu.l quo aubl'ÍZ!J. Junatlws Vuz a Ol'· 
ganiím.r uma socicd1.1.do do an11nac;11o ó. iu
d u:.~tritL pastoril i 

Continuaçã.o da cliscm~siio do porccot-, n. 2~1, 
do !SOB, do Conslitui~iio, Po,leros e Diplo
mocin, opmando que sejtL l'l'.ioitndo o -cato •lo 
Preferia tio Oistrioto Fe 1om! li rcsolu~:io do 
Conselho :llunici"ll que lllllO!'lza a rovisüo 
<lo contracto rl11 > 

1
ompauhia ~'ct•ro Carril uo 

Jarrllm Botanico,, . 
, .. 

LevantrHo a sossüo ao moio·<lia o 40 mi· 
nu tos. 

55• SESs:\0 EU 20 DE AGOSTO DE 1808 

Prcsidi.:Hcr'a do SI'. J1lm10cl i''icrorino 

- Ao melo-11in, r~ln·o·SO n so,sito a. que con
correm os Sr•. Son~rlor·es Manou! <lo Quoh•oz, 
Jonquim ~nrment.o, r:enct'dSIJ Poucn, Jleu
riqllfl Coutinho, Jonn.llws Jlo.IJ•osn. FmncHsr.o 
Mucl111.do, l\lo110ül Bur·11 r.n, l.nuro So•lt•U, Hone· 
dicto Leite, HelftiJ•t \'jeirn, N'ogouoiJ•n Pal'll• 
nugu{L, PiJ't>S Fot'J'f'II'/L, .loliO Cor•dHi1'n. Bn· 
zc•r·r•d P1mtcru·llo, .rd~c't Horn;L!'IIo, Ab·lon MI· 
!uno~, Almoitl~ !Jarrot,o, Goncal v és Forrol1·a, 

Joa~ulm Prmnmlluco, B. <lo Moudonca So
hrinho, Loito e O!trmcu, Coelho o Cllmpos, 
lto~-m. Juniul\ Ruy B r•bosn., SeH~rino Vieira, 
Vrr;.:-ilio Do.muzio, Cleto· Nuno.;, Domingos Vi· 
c1.mt(l, Thomuz llclllno.Lnpes Tr·ov;io, E. 'Vnn .. 
dcnkolk, Hoílr•igue~ Alves, Paula. Suuza., 
.lloraes Bn1•rus, Li!Opoldo do Bulbõo;, .Jouqulrn 
do Souza.. AquiJJno do Armu·1~1. AJbl,rto Uon
çu.Jve.:;, Joaquim Lncerdn, PmUeii·o Muchado 
o Julio !•rota. · 

E' lida, posta om discussão o sem debate 
npprov~ttlu. a n.cta. dn l:!t:ssiw anterior, 

Deixam <lo comparecer. com causa partici. 
p11d:t, o:; Srs. ,J. C11tunda, Gomos do Castl'o, 
Almino Alfonso, Rosa c Sllva., Rego Mello, 
Lr;wrtro Mu.eicl, Q. Bucnyuva, UonQalvcs 
Chaves, CailldO, Vicente Muolw.do, E:'ltevcs 
Juuior c R;~rnn·o Bu.J'cellos (12); e, t~cm .JJa, 
os Si'fl. Justo t:lwrmont. Cruz, Porlro Velho, 
:\!varo \Iaclwdo, Pot•ciuncula., l•'elichmo Pen .. 
na, A. Az•rcdo, Gustavo !Ucha!'d o Rnulino 
Hurn (O). 

O Sr. I' SCCI"!'ltll"iO dl1 conta do 
seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Um do i" Soérol<lrio da Camora do~ Depu

tadus, de honte!D, remetteudo a seguinte 

rROPOSIÇÃ.O 

N. -do 1898 

O Congres<o Nacional resolve: 
Artlgo unlco. E' o Poder Executivo nu to· 

riznl.lo u abt·ir ao Ministerio 1Ia GuJOrr·o. o ct•e
dito de 1~4:170$213. seudo 21l:773~3:l:l >Upple· 
mont1U' 11 rubrrca 5•, o 113:402.$8~0 supple
montar á rubrica 11• do nrt. 8' da lei o. 490 
de W de dezrmbro de ISUi, fl•zondo as noces
>nrius OJlOI'ucüos da credito e revogando-se as 
di, posições em contrnrio. 

CnmiLl'a elo.• Depur.ados orn 10 de ngosto 
do 1898.-.-ll'lhm• Ce.mr Rios, Pr.•sidontc.
Julio de Uetln Filho, (a Sect•etn.rio.-Ca.rlos 
.AU!JII,\to l"uh:nto .Novaes, 2" Secrotnt•io. 

A' Commi•sü.o do Finan~.ns. 
DoiR do Ministorlo rlns Ru1ncüe.c; Exte1•ior•os, 

do hoje. tr•uusmittin~lo ns ~~~~~~o.g~ns com quo 
o Sr~ P:·ositlerllo drL HepuhliciL cle\'olvo tlaus 
do mdn. um Uoli ArttOI-fl'àphos tlus llt-solu~·õcs 
t:iniiCeiouaclns, do Congro:,:~m NucionrLl,l•ol·• ti v a~ 
aos cr•mlitO:-l cspoCl!L~s pura p:t~ttruonto da!:! 
dospe~n~ com a rni,siio encarregada do do-
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fon,Jer os direitos tla 1\Tn~·ão Brnzil~ira, DfL 
qurstâo do J1mites c"m n Guay;Lnu. ~·ra.neeza. 
e pa.ru. PILJ.:'tLmunto dc intlülllDISIL~~úO~ u. recla.· 
mantas iatllnnos -At·chivou-so 1110 (1~ carliL 
um dos Autog-ruphos e communlque-se à. 
Camar11 do; Dopututlos, romottendo-se-Jbo 
os outros. 

Quinz• authontica< da eleição ••nntorinl a 
que He pro~:olltu no Esrn.tlo do Jliuo.::~ Geruos, 
no 'dia o do correu to mez. 

A' Com missão do Constituição, Poderes e 
Dlp\omil.cia. 

Telogramma exooi\irlo do )lannos, em 1G 
do corrHnte mez, ns.siru concebido: 

Senado - Rio - Sessão Congres~o h~iP, 
presPntes fl(lzes~is represcntn.ntos foi por mais 
de dous terços app1·ovado o seguinte de
creto: 

O Congresso dos representantes do Estado 
do Amazonas jull.!'n.n(:o procertento deuunc,a 
contra ex·governador F1loto Pires F~>rT'eirn 
de:!reto. sua. accusuçn.o o a envio. uo tJ•ibnn;d 
especial com tod. s o; documentos rehttivos 
para se proceder na conft•rmlrtade da. Consti· 
tuic;ilo e dns Jeís.-Eduard11 Gonçalve.~· Ri 
beiro, presidente.- R itrtebrando Lu i:: Antony, 
j11 l'!t•creta.rio,-Raymundo V(lsconcel/os, 2° se
cretario, 

Saudações. _,lfe•a Oongres.<o. -Inteirado. ... 
"-o Sr. :to Secretario (seroindo 
de 2') d,clara que niio ha po.1•eceres. 

ORDEM DO DIA 

Votação om 3·• diseussão da proposição •lo. 
Cnmni'IL dos Deputa1los, n. 16, 1lo tBO~, auto· 
ritnndo o Hoverno n. conc•·dei• um anno de 
licença, sem vencimerttos. cm prorogução dA 
outr!L, no Dr. Cn.ndi~Jo Barroso do AmO.I'nl, 
medico auxiliai' da Directoria Gorai do Suude 
Publira. 

Posta a votos ó npprovada em escrutlnlo 
socJ•eto por 31 votos contra cinco, o. sendo 
adoptarlu, vue ser submettida á sancçilo pro-

• eidouc!at. 

Vi~TO J)O PREFElTO Á nESOLU~ÃO DO CONEIELIIO 
~(UNlOlPAJ. RI~LA.TlVA ;\ IIRO~tNI?.AÇÃO DE 
U!\f,\. HOOIED.\I:E PE AXIM,\ÇÃO .\. INDVSTHI1\ 
PASTOI\IL• 

Ent1•o. om discu~,no unlca o pBrorÓI' n. 35, 
de 180R, tiiL Commis~1i·1 do .Jmnil,'a. o Legol~ln .. 
CI10, oplnrm ln QUil t'l"jll. nppl'oVI,dO o veto •1o 
PJ't·f6it'l do OJStl·icto FNlertLl {L ro~~~Iudi.o 
!lo ConS<Ilho Municipal quo autOJ•iza Jonathas 

Sun"do V, li 

Vuz n. Ol',!!'anizA.r uma. sociodo.tle flo animação 
a industri~ pa.torll. 

Ninguom pedindo a paiQvra, encerrn-se a 
(liScUSSiiO, 

Posta n votos ó opprovndn n conclusão do 
p:1rec01'. 

A rosolu~ü:n voe SOl' devolvlda ao Prereito . 
com o. communicaçiio do occorl'ido. 

\IÍ'I'O DO PREFEITO Á REIO!.UQAO DO CON8EL1!0 
MU:\'.CIPAL RI·.!,ATlVA. .\. REVI.SÃ.O DO CON
TRACTO JJA FERHO CARRIL DO JARDIM BO
TANICO, 

Continúo. em discussão un!ca o ~ar•cer 
n. 2~. do 1898. da Com ... iosiio ele Constitui
çii~, Poderes o Dipl.,mnc•a •. opinando que 
.. PJrt. J'ejelta,Jo o w1o do Pt•e:mto elo DJstrtcto 
Fc•le!'al ó. resolução do Con-clbo Munic•pnl 
quo autoriza a rovisii.o do contracto da Com· 
panilia Ferr~ Carril Jardim Botanico. 

O Sr. Iluy Bnrbo•n (')-Sr. 
Presidente, accmmettulo esta noite por um 
lncommodo violento, quo me devia reter de 
co.mo. faço verdadeiro sacrificio ao 00850 de· 
ver, .:omparecendo boje para iJ?!ervir neste 
debate, em defeza da lei o dos mteresses da . 
municipalidade, talvez inutilmente, como ho. 
poucos dias me succer!ou. Anima-me, rem
tudo, a consideração de que os casos não 
>[O idcnticos. de quo as ltypotheses nilo silo 
absolutamente i~uaes, como se propala, com 
o Intuito rio prcjnlgnr pelo voto de terça· 
fch·a o voto de hojo, razenilo crer que aquet. 
les membros <lesto. Casa, cujo su.tr•·ngio apoiou 
o. conces<ão d11 Companhia Carioca es· õo, 
polo devei' do. conherencio., obrigados o. sutrra· 
~ar n desta. 

Est11 coborencla, que, em mataria politlc:t 
anda por ahi !ovando n crime áquelles que 
toem o. imprudencia do pl'lltical-a,. parece 
fJIIO se converteu, em matei•Iaadmloistra.tiv&, 
em protecção de lavores e concessões irra· 
gu•aros. · 

SI eu SI'. Presidente, ltouvesso de ced•r 
a consitl~rllções pes'ioaefl, si ti 'ft-SSe tle insP,i· 
rar·m• em lndinações do •1fccto, outrn ser1o. 
a minha uttitudo: conto na Co~panh!o. Jar· 
dim Bot,.nico, na sua altu udm•n!Straçao pes· 
sons cuja estimo. tenho no mais ulto upreço, 
Ellus:;~;··.u ma1•nm o. minha attentil.o pa1.·o. este 
n .. u ;to, lnvorando o.~ulllo quo mo dero.m 
0. hon, a 1IO qnnli 1Ca!' de meu OSpÍI'I!O do 
ju•tiq·,. E o espirlto rlo jn>tiço, uma ''oz evo
t•.11d~~/ não n•tmsigo com con~1d~ro.~ões subal· 
tet•rf,ts. 

(') Et~to UiliCtU'SO niio foll'OVlsto p11lo orndor. 
1S 
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O estudo a que me entreguei, in•luzi1lo por 
este appt-llo, convenceu mo n:io sb da impt•o· 
cadencia dos fundamentos da prctençiio •ln 
companhia, como do meu dever de comba· 
tel·a, roncorrcndo com a minha convicoiio, 
muito profunda neste assurnpto, p11ra o as. 
ciareclmento do dobato e para a solução da 
ques~io. 

Esta conccssiie, Sr. Preshlente, teve a rara 
fortuna do attrnhir prorundamente a atten
çilo da imprensa fiumlnonse. rounin~o contra 
si a mais solemne e calorosa nnanim!rlade. 

· Todos os orgãos de pnblicidade nesta Capital 
Ja creio que poderei dizer~ todos-sem recolo 
· de erro), todos alies simultaneamente so pro· 

nunciaram contra os f,,vores qne so pret••n 
diam fazer o nnno passado á Companhln Jnr· 
d!m Botanlco, e abriram contra est•s lavores 
prolon~ada e renhida campanha, niio so con· 
tentando em apontar a sua injuridicldade o 
a sua lmmor11iidade, ma; batendo e rehntendo 
no OBsumplo, como si se tratasse de mataria 
de !mportancia vital para Ol Interesses desta 
mun!clpahdade. • 

Não acredito que este thcto niio deva pesar 
na deliberacão do Senado. Parece-me, pelo 
contrario, resultar disto uma pro~umpciio 
desfa v ora vol ás pretoncões da Companhia. 

E, sl a esta pl'Opaganda succedeu o silencio 
Je agora na generalidade da impt•onoa a este 
respeito, nilo posso ver neste facto indicio de 
que o jornalismo fluminense murlasse rle opl· 
nião rela ti vumente ao favor que se discuto. 

O Sn. MoRAEs BARROS -A. Nolicia conti· 
mia a com b1ter. 

0 Sn. RUY BARBOSA-~' exacto. E acredito 
que, si os orgiio• de publicidade nesta capital 
se tivessem, pelo exame d" questilo, convon· 
cido de que erravam, não hesitariam em con· 
fess,•r o seu erro e em vir render à jusllca a 
bomenngem da defeza quo o a~no pn;sndo 
julgaram f.,zer lbe, combatendo os interessea 
da Companhia. 

Muito monos poderia ver nosto facto a OX· 
pressão de que tivessem podido inlluir sobre 
a Imprensa us altM induencias po.~ agora 
ao serviço desta prdtenção, infiuonclns cuja 
cabala act1va não respeita siquer os corre· 
dores, a ante·camara e qunsl que o I'ecmto 
desta Ca,a. (Apoi11do•,) 

E aproveito a oocnsliio, Sr. Presidente, 
paraacc,ntuar a lnconvenlencia destas ha· 
b!tos (apoiados,) Somos um tribunal, devemos 
ser con•lderados como juizes, e n1lo pódo ha· 
ver immoralldado maior, qualquer que seja 
o valor das pretenções discutidas nos ta Casa, 
do que o uso 1l·• poderem os ln teressados ou 
os patronos cabalarem nos corredora• e note· 
camaras, di/lloulr.llndo ató o tranSito aos Se· 
nadares, constro.ngindo nos·ms movimentos 
muitos apoiados, mwto b•m) e influindo das-

l'avoravolmento sobre nossa libel'<larle rle 
ncçiio (apoiarlns), 

Nilo ú os~• " primeiM opportunldado em 
que desta tribuna >e clama contra habitas 
desta ortlom: por mais de um1L vez, illu11tres 
mmnbro• do Sonulio tóm levantado aqui sun 
vôz coo h• taes aimsos. 

O Sr. Pre•ltlcnte -Sem querer 
interrompei• o nobre Senador. devo declarar 
quo a Mesa já prohibiu a entrada destas pes· 
t:oas, a. não sat• com n.compn.n h amonto 1le 
Srs. Senadora<. Quan,lo estes pretendentes 
aqui se apresentam. trazem sempre a sou 
ln tio quem lbes fuculta a entrado<. 

O S&. Ruy BAnnozA-PPço perrlãn a V.Ex., 
não tive absolt1tamento o pen•amonto de fa. 
zer, directa ou indirectamente, a minlma 
censum á Mesa, Não tive este pensamento, 
nem rllls mlnhns p•lavras tni se poderia de. 
preltender. Stlo habitas antigos, invetorrulos 
"uju cobiblçiio offercco as maiores difficul· 
dar/es. 

Pronunciando· me contra elloo, não tenbo 
outro intuito sinilo accentuar a repugnancia 
quo elle• cansam n todos nós (apoiados) o 
a superioridado desta Cllla nas suas dellbo· 
raçõeJ /J. imervenção e ás inHuenclllB desta 
ordem (apoiados, muito bem.) 

Sr. Presidente, V. Ex. me permitt.irá que 
corncce removenrlo o embargo, oppo•to ao 
oeto do Prefeito e à propria dt•onssuo do Se
na•to no p1recer •lalllu•tre Cornmís<ilo,quando 
pretendo estabelecer a doutrina que reduz a 
Cllmpoten•ia do Senado neste assumpto no 
exame das vantagens e desvantagens dos pro· 
jactos discutidos. 

Ainda quando verdadeira fôsse esta dou· 
trlna, Sr. Presidente, cu sustentaria que na 
ma teria existia lll•ga!Jdade, que o· projecto 
om disJu•slo estava incurso em violação da 
lei municipal, e que, por consequencia, sua· 
tentando o veto, o Senaflo ao encerraria nos 
limites da sua competencia incontostavel 
pat'l> impugnai-o. 

Sr. Presidenta, susoltott·se aqui a dou
trlu. que nega i\ Municlpalldado o direito do 
dom!nio sobro as linhas e materiaes dllll com· 
panbia• rle bonds, que annullam, que bui•Iam 
complotamonto Os• direitos ria Fazendu Muni· 
cipol, recorrendo·so a uma apparoncia,,Jeantc 
•lo augumento rolat.!vo das companhias do 
linhas lt!ri'oas urhnnas. 

Sr. Pre;idente, qunnrlo em 1800 obteve a 
Companhia Jardim Botanlco novos t.•voros 
(voj,.mos como so pronunciou uo tocanto ti 
rovor;ilo o contracto publicado bontorn no 
Dia,·io Otficial). EsHo contracto no• diz as ma· 
I·avilhas quo 1luhi om deante l•avordo om 
em fl.lvot• do rnunlcipio. 

O Senado me rolevo este ltaverll'o, 
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E' ostylo omclal (ó grammatica administra· 
tlva). (Riso.) 

A lei f••z quostüo apenas do quo a com
panhia ensino as pt·imeirns lettrns, mas niio 
faz questão do uurnm•o de escola<, 

Aqui diz l•a•erllo, e eu repito, poço quo 
mo relevem a Impertinencia do insistir sobro 
o aseumpto. 

Quando a anarcbia se propaga nns lois e 
na morai, ó necessario que 11 interpretação 
não escapem nos aventureiros que so apo· 
deram do poder nns épocas nnormnes, que niio 
toem tempo de dissimular a sua or1gem, os 
seus sontimentos e a linguagem de que se 
servem é muitas vezes o espelho de sua con
sciencin.. 

Mas, Sr. PJ•esidente, diz o contracto na 
clausula 11•. (L8.) 

Por esta clausula, Sr. Pl'esirlonto, a com
panhia ficou reduzida, por assim dizer, /J. si
tuação de ncccssor<o a seus bons, de acces
sorio li propriedade do sou matcrial. 

A companhia diz: «esta clausula se disso!· 
vera,:. (LB.) 

Qual é, portanto, Sr. Presidente, jurldlca· 
monte, em f•co desta clausula, a situação da 
companhia 1 · 

Qunes são os seus direitos em relação no 
materml de que se serve 1 

Nilo vejo outro nlóm do u•o e goso, além rla 
administração e dos rendimentos, isto é, nlóm 
dos elementos que om direito constituem o 
uso fructo. 

Esses elementos desmembram·Se do domi
nio, mas niio para altera!' a natureza do con
tracto ; desmembram-se deixando o dominio 
nas mii.os do proprieterlo, que, na hypothese 
ó a Muu:ctpalidade, <I a Fazenda Munlc1pol. 

V, Ex. e o Senado me permittlriio ler so· 
bre o assumpto a opinião de jurisoonsultos, 
resumida na obra mais bem JiJita que conhe· 
ço sobre e>sa mate1·ia. 

E' um trabaluo italiano reconte 1\ respeito 
dos cominhos ferroas Ul'banos. 

Nesse trabalho, rezumindo a oplniiio dos 
autores que do as.umpto se tem occupndo, 

..,jjz O CSCl'iptol' (L8,) . 
Siio portanto, os ~amlnhos do Jor~•o subur· 

banas pl'etensos ao olominlo publico, concedi, 
dos temporariamente os companhias que os 
exploram em uso fructo no tempo da con· 
bessiio. 

Essas linhas, o sou material todo, pela 
clnusula da reversão volta à Mnnlolpnlldado. 

Nilo cumprehendo em face de tal fllcto, se 
possa contestar iL Munioipalldade o direito do 
proprietaria de tnes li·• loas. 

D1z-se : nilo, os companhias do bonds pó· 
dom alienar os seus matorlncs. 

Destingamos Sr. Presidente, 

As companhias pódem alienai' os seus ma• 
teriaos, sub,tituindo-os imrnediatnmonte por 
ou1ros. 

Pódo alien,.r o inutil substituindo pelo uti I, 
o imprestavel pelo prestavel, para no fim 
da conces;iio entregai-o á Municipalidade, 
proprietar1a dessas linhas. 

Como sustentar·se com a segurança que 
aqui se vú,a doutrina de que niio ha proprle· 
dado, porque as companhias de bonds pódem 
dispor do sou material! 

Como 1 Si cllas são obrigadas a manter o 
seu contracto ató o fim da sua concessão o 
ent1•cgar o material cm IJom estado i\ Muni· 
cipnli•lndo. 

E tuntna compnnhln reconhece esse direito, 
que em t1•oca delie ol!erece ~ "I• annuacs da 
renda bruta da companhia. 

Tanto lhe reconhece es!e direita que no 
contracto do 1890 essa clausula ó apresentada. 
como uma do.s V'antagens assegura.da.s n.o mu
nicipio em troe> do concessões por elle feitas. 

Si as companhias o! e bon.ts são as pt•oprie· 
tarias das linhas ellas porleriam deslllzer-se 
do seu material, e desejaria saber a que pro· 
porções ficavam reduZidas as condições da 
clausula 9·• do contracto do 1890. 

!l, si ns compunbias pó•lem rlispõr do seu 
material, como é que a companhia f•cilita. ó. 
Municipalidade a troca d•stes pela contribui· 
çüo do 2 "I• annuaes do sua renda bruta! 

Disse-se aqui, S1•, Presidente, que tanto a 
companhia era proprietariado seu mate1•ial 
e do suas linhas, que os bens desta ou de ou
t,•n, nas mesmas condições, se achavam hy
pothecados no Banoo da Republico. 

Não sei si o facto é real; mas si é, o que 
prova simplesmente é a pouca attençiio 
p•·ostad.t no assumpto por aquelie estabele· 
cimento aos seus intercsse9. 

o Sn. CoELIIO E CAliPOS - Ao menos nesto 
ponto. 

O Sn. Rur BARBOSA-A lei expressamente 
diz que, quem não põde alienar não pó le by
pothccar. • ra, ó claro que n companhia, 
obrignda pel•• ctnusul•t dn revorsilo, a roati· 
tu1r, no termo das suns concessõell, á. Muni
clp •li<l•Hle, todo n material de suas linbns nilo 
podo alienai-os, nem pódo hypothecnl-os. 

O Sn. L>:rl'E E O!TIOIOA- Entretanto, alei 
dns Sociedades Anonymas admitte que es;as 
sociedade·, emittam clcbontures. 

O S!t. CoELUO E C.~.niros-Nilo havendo re
versão. 

O Sa. LEITE E O!T!OIOA.-Pam todas, mes· 
mo com reversão. 

O Sn. RuA BARDOSA'" Pordôo·mo o nobre 
Senador : ahi n loi nüo dJStlnguo, o desde 
quo a loi ni\o distingue, a distlnoção está na 
natureza das oousns, · 
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O pl'incipio geral ó que as Socloclades Ano· 
nym•• pó•lem hypoth•onr se11s hcns. porque 
o facto gorai é que ellns pódem allennl·os. 

Mns aquellns que se acham e'll uma ,;tua 
çiio especial, devida a con•lições peculiares 
de sua. exist .. ncia, es:ons niio pórlem uliunar 
seus bons t" cl·•ro ostfl. f'JUA, pur ti1rçn. do pr1u· 

· clp!o gtrul, !gunimento não i'ódem byputh .. 
Ml•OS. , 

. ''o Sit. CoELHO E CAMPOS-Só si o credor 
se Ol'l'i!lcar a perder. 

O SR. LimE E 0IT•CIOA-A hypotheca sei'IÍ 
pelo prazo da concessão •.• 

0 Sn. RUY BARDOS.\- Perdüe-me O hon· 
rado Senador. 

O Sn. LEITE E OITICICA-nigo quo a rnziio 
e outl'a: c~tlculn.-se a nmortizuçiio 110 nmpr, ... 
stimo, de modo a elie ser s~ti•lilito dentro do 
prazo da conces•ilo. 
·O Sn. RuY BARJioSA-. :. de<ci n. esta con· 

s!deraçiio accessori•mente, como ar~nmento 
secunrlnrío, não quero doter·me nelle, nem 
de•xar·mo absorver por ésta parte do nssnm· 
pto. 

Este projecto, approvado em tre• dto· 
cussiles no con olho mun!cipul,loi submett!do 
a umn. qmu•tn. l11sous:-íio. 

O tlm desta qum•tiL discussão era esco!mar 
o p1•ojecto de lil<'ga!!dadcs nelle de>cobortns 
pela. 1mpr•o ·s,•, no. longo. discussão tru.vada a 
este I'OSpeito;Mas, ovl•lentomento, denote dns 
oli>poslçõcs quo·1·egem o a.<snmr,to, a quarta 
•ll>cu,sàu n1tn póde ter po1• fim s não suppr!r, 
remM!ar Irregularidades e amb!gul·htdes na 
r•dacçilo dos projectos votados nas Ires diS· 
CUSfiÕtS. 

Não foi isto quo se dou, o o proJecto votado 
nas tres di!!!C1l~sões, sofi'rou moiliftcaçõos no. 
redacção c tJLmbem soJfreu debato mais pro· 
fundo, com o tlru tle po!lei"~se evitar o ea
colho das illcgali~ades apontaolas. 

Mas. Sr. Pt•esidenle, quando iliegnlida•les 
não oxiAt.issem, será verdat.leir•a o. doutrina 
•ostentada pela honrada Commissiio, de que 
n. competencJrt do Seruvto neste assumpto, 
acha-se lhnltada str!ctomente ao exame da 
legalidade o con•tltucionalidude dos pro• 
jecto• I 

81•. Presidrnte, a antiga lcgislacilo a este 
respeito, o art. 20 da lot n. 85, dispunha o 
•cgumte (LB.) 

Na minha opln!iio, a raziio, é a que dei; na A lei n. 403, de 19 do julho, deste anno, 
do honrado Senador, seritoutra. deturmina, porém, 0 seguiute, no art. 1". 

Parece-mo que o principio gorai da lei das (U.t 
SOCiedades anonymas, estabelecendo o •ato A lei, portanto, sr. Presidente, é em som-
para esta especte de soc1edade, o direito de ma a BAMU!nte. . 
bypotbecar os seus bens, ó perfeitamente Cnmiderou o legislador duns hypotbeses: 
compativel c"m a s1tuaciio especial de ceJ't•• uma em que aJo! votada pela munidpai!~ade 
soo!edades, quo niio tôm osse direito. A lei oJfendesse RJ!<'nas os lnjere•sesdo Mun!ci_Pio; 
estabeleceu a reg1•a; a •ituação especial da ouu·a em .que a lei oJfende"e a ConstitUição 
companhia fuz a excepção. ou as leis g .. raes ou locnes. Na I" hyp11tlwse, 

Parece me, portanto, Sr. Presidente, que deu-sou recurso immcd! •to dn devolução do 
a fazenda municipu! é a proprietnria do ma· proj<•cto votado ao ronsrlho mun!clp!tl, pa.rn 
teria! e dne linha• da companhia de que se ser appt•ovado por dou• tf!rços; n• 2;• bypo· 
·tratai que o SPU •'omtnio se acha Õt'Smcrn· these, est.nb,..leceu-so que o veto sArin. pl'e· 
brado apoua• nos elementos quo viio coustitu!r •··nte no Senado, o qual resolveria d•ftnitiva· 
o uso l'l•ucto da compunh!a; o, claro e•tá que, meute. 
dispondo •'esse mater!ál o dispondo dos••• 11· O quo so se~ue, Sr. Pre•idente, do exame 
nl!as, o Pod•r Executivo Mun cipal, annui· dc•ta• duas diS{'OSições 1 Que. quando o pro· 
londo a clausula da reversão, infrmge ~lei jocto t.•r •xclustVIlmonte ountrar!o aos inter
O~Ka~ica do Mun!cip!o, si para es,e ftre!to e<ses municipaes deve ser dc~•·lv!do no con· 
nao t1ver preenchido ns condições que eila solho. Que, quando o· pro.JOCI.o oJfonda a 
esta!Je!ece, Comtitulçi•o ou ás leis, duve sor remott!do ao 

Ora." lei organica cstnbP!eceu que a m!J Senado. . . 
n!CJpal!dado. que o govcruo munic1pnl nno Até aqui vao a lettra da ICJ, até oqu1 vae 
podia dispor do seus ben' siuão medeant• com el!a o !CU e•p!r·itn; mna. nem o espirita, 
projecto votado em •luas ••••õ•s annuas sue· nem a Jottra •ii• !oi PBtabeleceu quo, uma vez 
ces•lvas o por m•lor!a do dous torço• do vo· submett1da ao Senado umJt le1 municipal, 
tos. · por contrariar ns leis ou a Constituição da 

Nilo houve, porém, em r•lação a est•com· llopub!ica, essa foi, si alóm ~esse defeito 
panhio, a. ohsPl'vnncln. destas duns clnu,.ul· a. cmo.nns~o o 1le o1Tcm1or o. mora.lidnde ou os 
N~>m o projecto foi dii'icutil.l.o om rlua.s SP!\SÕOR intt~rcsl'es do Municiplot não pocle~Po toor 
succoss!vus, nom obteve 110 Conse!lro Mmu· po1• osso lodo lambem cxommuda pelo Se· 
clptt.l muiol'ia do duus terçaM rlo F.ons votos. natlo, 

. Houve, o!ém dt.lo, terceira irregularidade, E' r:orto qno pnrn determinar a nossa ln vos· 
já. apontnda na Imprensa, t!dura. na. compotcnc!a do d!scut!t• uma lol 
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qualquer da. municiraJir1n,f1o, nece!liSBl'io ó quo 
cllu .. ua opinião do Prefeito, oft'entln. a Consti
tuição ou iL~ leis. 

Mas, uma VfZ h'Dzi!ln. iL nossa prPsençn., 
em virtude desse juizo d11. rulmlnistrn~.:üo 
municipal um •·cto qualquer do seu eon•olbo, 
a nos:>a. cc.mpctoncia se alarga., a nossa com· 
potencia se estabelece comr•l<•ta, niin só cm 
rel1t~;iio ao exame da Jegu.Jidarle o constitu
cioualuiado da lei vétadu., como em relação 
ao exame da Rua moralid .. de. 

O Sn.. LEITE E OITICJCA-Nullus e.<l majus 
do{t:ctus quam dc(ectus potc.'itatis. 

O Sn.. RuY B,utno,,\- Perdôe o nobre Se
nador. 

O Su. LEITE E OtTICJCA- Protesto apenas 
contra .a doutrina. 

O ·sn.. RuY BARBOSA -Estou rneiocinon~o; 
V. Ex. mo oppüe o nullu.'i est moju.~ dcf'ectus 
quam clc{ectus pote.'ilatis, 

Es1!1 dnro, não hn. mnior vicio do que a 
falta do 1•oder; mas é oxnctamcnte o que 
contesto; conto•sto e urgumonto pura pr•ovar 
exactam•nte ·que niio no• falh "''e poder, 
cuja rler.clencia nos argue. 

Sustento a existcn01a riesse poder. bom ou 
mal, procurando nns torças do mou racioci· 
nio just,ftcor minha opimiio • . se .. bor os, a leo parto do criterio estobelo· 
cido simplesmente pBI'IL determinar a ospecie 
de rccur·so iniclnlmeo•to admittido para o 
oxn.me das leis municipnos. 

Diz que em uma hnotlwse, na hypolheso 
do "'orem cll,s t~imptosmente desva.nlnjosntt 
no Mun1cipio, o unico reClll'f'O é a. devolução 
no Conselho; na outra hypothose, isto é, na 
de consider.•l-a. o P1·~rdto incuJ·so no victo 
de Illo:,rali•lnde ou inconstitnc,on:Llldud.e, o. 
con,cqucncla é a remessa no Senado: mns n&o 
dtz que nessa bypotbcse, como podia dizer, 
o devia dtzer. rlcsde que tratavn·se t!e rua
teria de cumpetencia; niio diz que nessa hy
pothose, no,sa comp•tencia flcar·ia ndstt•ictn 
a não conhecer siniio da legahdodo ou ilkga
lldado, 

Atr.ondam os nobres Sonarlorc• poro a con· 
sequencia nbsur·da e inndmissivol rio sua 
tbeorlo. Assentada olla, qual o seu resul-
tario'l · 

O resultado seria este : quo hovet•ia ro· 
cur~o para os caso~ de otl'~nsn n.os intijrtlSSf'S 
do Município, que ·haver•ln rocur,o pura a 
l1ypothe•e de infr ncciio du Coostil ulçito o dns 
leis, mus que ct-HO ultlmo.rcc.urso se baltlurl~ 
conjunctumento t•om o pruueu•o, qun.udo n.lc1 
muu1cipnl flnceJ·ra.·se om seu boj11 os dous 1le· 
feitos reunidos, n i!legnlrdnrle e a tmmorn· 
li.lude. 

Porque, Sonhores,pó1le vorificat•·se aem~r· 
gencia que nesta bypothoso se está verlfl· 

condn. rio ~ue a lei munlcipol, submetten ao 
Senado simple~rnento pela cnnsldornçiio do 
otr~nl!lo. ú. CtJIISt.ituiçiio ou ás leia. venho. o. re
conht·cer·Ee U08 dcbutrs dtobto. Cu~a. cumo in
cursu, tilém deaEe dcí'eito no outro. no do· 
leito rle !alta do moralidade, no defeito de 
olfenSit aos interesses municipaes. 

Neste caso o que succedoria ~ O recurso ao 
cocselho estava perempto ; jr\ ni!o l1averia 
mais meio de ernprtogal o. O recurso ao se
nadu Hcario. inutili;mdo, c11so este não reco
nhecesse o. exi:.teucla de infl·acçiio constitu
cional ou leguli 

_Admittamos que o Senado, na bypoth• se, 
nuo reconhece a oxistenda ole illegnlidarlo do. 
inconstitucionulit.iude, mas qu~ ao~ olhos do 
Sunado se torna evidente o. oft'ensa desta. lei 
a~s interes:::cs do Mumcipio, que e~tta. eviden
Cia ns~ume proporções de:, usada~, que o Se· 
nndu chega a. cOntiidei•ar es~a lei como um 
ntteota.ilo aos interf>ll~es municipaes, como 
um escnndttlo em r.,lação O.O.:il:iCUs interesses; 
qual o resultado 1 

O romedro dcsõ.ppnreceu, pm•que o Pro· 
feito 

4

nü.o uso~1 em t!:'mpo do recurso de •'e
voluçoo ao Conselho, o o Senado niio tem 
meios do entrar no exame siniio da consti
tucionalidade da legalidade rla lei. 

Não, senhores, esta. conclu~tão é absurda., 
niio podia estar no pensamento do legis· 
lndor. . 

Mas a lei mesmo nos otrerece um meio do 
evitol-a, desde que estahclrcomOs que. uma 
voz invrstido o Senarlo pola n•turoza d, véto 
do Prefeito, na competencla do exomlnar a. 
lei, porque no ju1zo do Pl'Cfe<to esta fer·e as 
lei' ou a Constitulciio, si o Senado vier a 
reconhecer ~ue ella não t'ere nem á Constl· 
lu leu o nem ns leis. mas para a mnrahdado 
pultlica. o GS interesses municipaes, nenburn 
eml,a.ruco se oppõe u quo a julgue po1• esse 
larlo. como po !eriajui~ar pelo outro. 

O S~t. LEITE E OITlCic'A. -Como concluir 
i~tSO '( 

O Sn.. RuY BAnnosA - Pelo silencio da lei 
subt•u o nssumpto. 

Pm•gunlario no honrado Senador quorn 
lho dr\ o direito du tirar a conclusão cun· 
triLria ? 

O Sn.. LElTE 1~ OtTIClcA - A letra da lei. 
O Stt. RuY RAJmO•A- A lettt•a rio lei niio; 

11 lettl'll da lei liiz que quando o pr• jccto con
tiver offcnsn. nos mtercsses municiprles, sel'á · 
dovolvHiO ILO Consolllo; quo qun.n•'o contiver 
illel!n.lidado ou lncon.~tituca,nnlidude, será 
or1•'iado ao Sr.nado i mrts n.lt·l ni\o considera 
n torcem\ hypotlieso tle so reunirem no mos· 
nw prti.Jecjo os 1lous vicias, de lncon-tltucio• 
IJalidMie o ilnmoi•aJrdudo ; nü.o considera estiO. 
bypotheso, e niio logisluu pnt•a ella. 
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Note S. Ex. : a lei ó silenciosa sobre o nofi·:iarins, uma acção ordinaria no valor 
ponto que S. Ex. diz resolvido pela lei. de 200$000. 

Quawio a lei diz que o projecto incurso, o su. LEITE E OITICICA- V. Ex. está en. 
na opiniilo do PrefeJto, em i ilegalidade ou ganndo, o que ó bom tirar a limpo. 
inconstltuciona!id.,do, serit romettido no Se· 0 sa. RuY BAitDOSA _ As minhas infor· 
nado, niio diz que o Sonu.do só considcrarti o 
Projecto sobro estes dous aspectos. maçües uiio podem ser do melhor origem; 

pódo o honrado Senador toi·IIS tão boas, mos 
Onde, pois, o limite iL competencia do Se· niio melhores. Siio circumstancias impor· 

nado, quo a lottra da lei niio ostaboioce? tautcs e na conclusão V. Ex. ha de estar 
o Sa. LEITE E 0ITICICA dá. um aparte. do accordo commigo, porque o resultado 
o sa. Ruy BAitBOSA _ Neste raso os :tpar- de todo este tt•abaiho foi a elovn~ilo do 

tes dos. Ex. só terão tido por fim e utilidade capital da companhia de 50 a 70,000 acções, 
embaraçar-mo. isto é, de 10.000:000$ a 14,0Q0:000$000. 

· Onde, pois, estará a inoxact!diio dos pontos 
Procuro responrlor as objecções r lo nobre que acabo de allirmar 1 Na distl•ibuição Mta 

Senador como as minhas frac11s f.l!'ças per- 1108 directores! Consla do rclatorio que aqui 
mittem. S. Ex. pergunta: do onde tira esta tenho, Na conversão das acções subsidiarias 
conclu•iio, com ~ue di rol to reconhece ao Se· om ordinarias y 
nado este poder · Parece· me que niio póde ser, porque foi 

E eu respondo a S. Ex. : com que d1reito exactamente csto um dos elementos Kelos 
nega S. Ex. esse podel"' · 1 d 50 7 ooo 

A lei não é expressa, a lei niio limita ex· quaes se elevou o caplla o a . 

E
ressamente nesta parte a competencia do acções, 10.000 representando a emissilo que se 

· lez, 10 ooo t•opt·esentando a conversão de 
onado : a lei d1zquo o projecto só tom uma IO.OOO acções subsllharins em 10.000 ordina· 

)!orla para entrar em exame de,ta CllSll : a , · 10 000 ' QO ooo 
lllegalidade, ou inconstituclonalldndo reco· r~as,com mais • oazem ~ • que,som· 
nhecio~a pelo Prefeito; mas não diz que, uma modas ás 50,000, prel'llzom as 70,000 acções, 
vez entrando aqui pur essa po1·ta, o projecto O Sa. LEITE K O!TICICA - Qual Cni oca· 
niio possa ser examinado por nós sob todos os pi tal ! 
pontosd. . d VV E O Sr. Roy BAanosA -Nilo posso informar 

E a outrma e • Exs. os leva a esta a v Ex 
conclusão : é que um11 seria do hypetheses, ' ' 
as hypotheses mais importantes, isto ó, aquel· O Sa. Lli:l~& E 0ITICICA-Dez mil. 
Jns em que alei municipal é ao mesmo tempo O Sa. ltuy BAanosA.- Doram·mo todas as 
lllegai e immoral, uma ser10 de hypothe•e• informaçoes que intores.am ao assumpto, e 
na" quues não existe, partt romc<110, um só eu demon~trarci a V. Ex. que ellas são 
recurso, não. deve ser tomada cm considera. do todo o peso, podem ter grande vulor no 
çilo pelo Senado. debate. · · 

Sr. Presidente, peço a tolerancia do Se· O que o facto, S •. Presidente, é que as 
nado para o desalinho do meu discut'So,lllço·o acções desta companhia, cujo capital o de 
com esforço, doente. Careço de continuar, 10.000:000$ foram elevados a 14.000:000$, 
de levar a questão até o ftm. niio mediante a reallzaçiio do capital,mas me· 

Estaboloci<las essas premissas, niio tenho dian1o essu trabalt.o, que nas companhias se 
hesita~ão nenhuma em entrar no exame das chama chm•ica, na ~yria da P1•aça ; e esta 
condições do projecto, com relação as su11s é uma das grandes diffiJul~ades em que esta 
vantagPns para o Mnnicipio, não tenho a como outrus compauh1as, depoiS se nct.am. 

, menor hllditnçiio em encarar a qu•stiio da mo. As minhas inrormações siio bebidas na Conte 
ralidade do projecto. · mais limpa o mais rlirecta que é pasSivei, silo 

Sr. Presluente, qu•ndo esta companhia, t.iradns do elementos fornecidos por quem 
em 1890, solicitou as vantagens cunstgnadas tratou ultimamente dos interesses da com
neste contracto, foi prodiga em concessões e panhia, por quem a.dirigiu; e em grande 
o11'erecimentos. à municipaiidarle : reduziu parte tambem são coibidas do reill.torio que 
as suas pas~agens de 400 a 300 róis, rio 300 tenho em m~o. 
a 200 ré1s, e de 200 a 100 ré is; beneficiou Mas o f11cto essencial volto a ollo, é a ele· 
os seus directores, distribuindo entro eiios vaçiio arbitraria do capital dtt companhia, de 
1.500:000$ om acçõos do fundo •lo am01•- ·IO.OOO:OOU$a 14.000:000$. Pat'IL oS<e elfe~to, 
tiznção; utovou o seu capital de 50.000:000$ a avaliou a companhia em 10.000:000$ a im· 
o.oouo:ooo.~. orn 50 a oo.uoo acções, além das portuncltt da conco .. ão recebida, tacto que 
acçües subsidiarias na irnportancia do 50.000 ; uilo sei como ao possa conciliar com as lniilr· 
converteu as acções subsidiarias em or· mações do nobre Senador, e elevou o valor 
dlnarlas, distribuindo·as pelos accionistas, das linhas a IO.OOO:OOO$,que jà vinham Jlgu· 
aos quacs deu, por c~da grupo lle acções De- rondo nos rolatorios anteriores. 
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Todas as linhas novas foram feitos por I O S~t. LEITE E OtTICIO.~-Entiío, o!Ja nilo 
conta do sot•teío, nilo bou vo •ugmonto de nugmentou o numero de car1·o• do 1800 
cnpítal, nem emprestimo para eose fim. para cil.? 

o Sn. LEITE E OtTIClCA -Emproslimo do O Sn. Rur B.IRDOZA.- A grande causa, a 
Banco da Republica. causa principal, porém, das dilllculdades da 

o SR. RUY BARDOS.\- eont1·ahiu um em· comp.•nhia ó, segundo a versão ~or olla bojo 
pre:)timo para. pl.ga.t' 1.500 conto~ do réis à. pl'ullal.adl~.: o omprego _da tra.cçl!o clecti·tca. 
municip:Lllltado, mas esse empl"o>tirno foi co· A ti ac:ao electrJca,. ~lzem- ho;o os propu
horto pala entrada de 150~ i•Ot· acciio sobre n gnadore.• desta conce»ao, nao foi um beno· 
omissão das primeiras 10.000 accõ••· que,~ tiCio pua a c:>mP>Dh•a, for um benerlclo p •ra 
esse tempo, valiam no mercado 250$000. o publlc~, A conilfltl:nh.ta !este mel.horn.men~ 

Desta orte. recebtH'BID os nccionbtas uma te~ cudta~o sncr.tlciOs, sono publico trouxe 
boniftcaçiio de 50$ por ac,iio, alé1n das sulosi- va.,tagen>. . . . 
di i s que tinham sido cotadas immediata- • Senl•ores,_serl'' um~ anomalia esta. mvo:-

ar t" IO$OOO suo das noçuos o•tabelcc1das pela experiencta 
men e a · · . em toda a p>rte. Em toda a parte, a expe-

0 E:n.. LEJTI'! E Oz'l'ICICJ\- Teem recebido I'wncia tem mostrado, cumo aluis a priar& já. 
os dividendos t se havia calculado, a superioridade, a b •• ro.-

0 SR. Ruy BA.RBOS~-Perdôe V. Ex., quem t~za da tracção elcctrica em relação á troe
discute tem um plano: eu cbegat•d a que•- çuo ammal. 
tão do• dividendos, A bi~toria é esta.. . 0 Srt. LEITE B 0ITICICA-Na Europa. 

Para obter a conces.ao de IS~Q. folll- U'I SR. Seiusott-ll aqui tambem 
beral em promeasns em concassoes, re- . · • • . . · 
duziu a tnrila geral rle suas pO'sagens. O Sn. LEIT~ E OtTtcrc.I-Aqut, nao. 
prometteu con;truir novas .liohas novas O SR. RuY BA.ltnos.,-0 nobre Senador• 
estações, a fazer. novos tunets, e "presen- a pt•essa-se e:n dizer-me que estas noçG;s só 
tou a municlpalHiado uma tar1fa geral, r~- se applicum a Europa, ao estrangeiro. 
·duzlndo o preço das ba!fagens. Qual f~1 • De;te modo, S. Ex. me poupa o trabalho 
JlOrém, o resultado c~lb1do de tod"" c,sas de ler os documentos tecuni~"Os, que aqui 
promes!llls 1 A c~mpanb1a. simplesmente e~ta· tenho, para mostrat• que, com atreito, em toda 
beleceu a tracçao elect!'lca por sua _cx,lu- a. parte a supariori•lade financeira da tracção 
siva convenienc:a. (Apo•ados) ; mas nau con- electrica em relação á tracção animal é incon· 
struiu as estações; a tmh<L de Botaiogo con- te>~Lvel. 
tinua em máo cstado;-náo ost.a.belecou_bonds Tenho aqui este volume (mostra\ trabalbo 
de 100 réis, s1náo Jlllr• o largo dos Leoas; e, de um engenheiro de primeira nota sobre 
na pri neira occasiao e.m que se encontra em este conf•·onto; trabalho no qual se estabelece 
dillluuldades vem sol1c1tar dos poderes pu· Isto como um principluque se devia esten~er 
bllcos o meio de valo1·izar as suas acções, •les· não só á ~·ronca como a todos os palzes 
valorizadas, mas não por etMto de. aocrlficlos onrie se est11beltcesse o mesmo confronto. 
praticados a bom do Interesso publico. Mas já que o nobre Senador se aprcs:lll em 

A companhia tunda as suas pretençõcs na J conlessar o caracter inconcusso destas noções 
diminuiçiio das ~uns t·entlas. _ ·em to1la a parte, mesmo no Brazil, não lerei 

Exammemos este lado da.qu~s!'lo· esses tmbaillos, limitando-me apenas ás se-
Do onde rosulta fssa dimmUiçao daS su~ guintes p•lavras, pelas quaes termina nm 

rendas 1 De sacrificios (ditos pela companlua delles. · 
a beneficio do publico municipal t . (Lê:) 

Eis o que 1lizia a e•se respeito o. relator·•o do Esta ó a conclusão final do um estudo com· 
engenhetro Jiscal dessa companllm, no anno parntivo, não da superioridade eloti•ica, mas 
1lo 1806 (LU) : da superiorirla•le nnancolra entro os dous 

Foi, vortanto, o ~ubllco o unlco pt•oj~di- system.as. · 
cado pelas diffl :uldados que impossibilita- Depots de mostrar, elemento por elemento, 
vam o. ComptLnhia do moiborar o s•u cn- com o cuidado com que~ lazem os proftsolo· 
pital; não roi a comvanhia que, manton•lo nao; eu~opous, a supor1o!'id~de indu~1tav~l 
0 mesmo material, cont1nuou a ter !l'aior da traccao dectt•ica, em reluçao à tracçno ant· 
cliontola. continuou a. p1•over ó.s ncces•lua:Je; mal, elle acaba pot• dlzet• qu~ estas noções, 
de mal01: tl•a.teg\l,de tnoclo qne os passagoirus, estes re:;ultndoa rta oxpo:·lenola so d~vol'inrn 
dahi ctn de·Lnte tinham de se uccommodar nutumim,nte appllour nno só a. Pur1s como 
como lhe J;sse passivei, para que, no mesmo em g~t'al às gt•iludos oldades. 
espaço, os mesmo; cat•ros, continua.sem a Tert• falhndo esta re1p'a no tocnnt? 1!. Com
comportar numero multo mo.ls avultado de p11nhla de Botufogol Nuo 6 o que diz a Com· 
transeUiltes. panhia • 
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o sou testemunho continuudo 1lcs•1o 1892 M01•a, Sr. Prosidento; se não foi a compn· 
até 1897 estu.bc:nce, ulio só QUtJ n._ trlLC.;iw nhu~ ~uo g'tlllhou 011f0 o sy~to111n. de tracção, 
electrica. eriL umo. vnnt.ngcm con:Hderov~l eluctl'!Cll, <.lt·stojLJ'U. cu sabur quem loi. 
pam os interesses ''" Compnuhiu, como qtto OSn. iJomNoos VIC~NTG- O publico niio 
era uma vantagem su.lvndor·n., o unico remn· ~ l 
cHo ás suas fin11.nças turuimulns, o unico meio 0 

• 
de quo nilo podia presolndlr pam sn.l- O SR, RuY BAnnosA-Niio lbi o 'Municlpio, 
'l~r-ao. não foi esta c•dado, om ge,·al de•foiada pelo 

Apezar da pnuca luz do din, e da f,tfta de tosco e gross,h•o systoma dos post s (apo•a· 
vistn, procurnrei Jür·. nlgun~ . t~picus cl~sses dos), com oS q unos ncu.bara.m de estrag1'r as 
relutorios, que llOS rtao n. optnllLO da Com· n ss tti ruas; nü.o fot a segurança do. nos~o. 
panhia contra a opinião ~quelles quo a de· 'lHa expost" a cada momento, pelo novn sys
fendem, . toma do tracç:io, O. repeti~ão do acculenles, 

Eis o que diz o relataria de 1895, png. 10". que teem multiplicado constantemente o nu-
(Ld:) ID<'I'O de victiJnas. 

Seria no mouos a r.ommoilidade dos pas
Eis a~oro o qn• diz " mesma companhin, ••geiros·! Seria ao menos " celerltlade das 

no relataria do 1895 (18): viagens 1 
E mais adiante, pagina 9, do mesmo r~- Pela minha parte, Senhores, dou graças a 

Jatorto (continuando a ler): Deus (devo declarurl toda a vez que no trn• 
A superioridade ó consideravcl. . jecto •to LILI'go do Maciwlo no Largo da Ca· 
Jó. são estes os resultados das experienctas riuca me cabo a fon•tunn de sor ttrado pOI' uma 

feitas pela companhia n·1s suas Jmllas. modesta parelha de muures: lucro com i>lo 
Vcjlmos agora 0 relataria de iSOG (18) : a vnntungem do chc~ar mais ••epi'O<ea qunsl 

metade do tempo gasto, quando faço a v•a-
V•jnmos agora o relatnrio <lo 1807, ultimo gemam um combo1o. 

anno anterior à concc"ilo do nnno passado. 
E' 0 conselho fiscal da companhia, que 0 de· O Sn. Do~IINGOS VIO!nlõTE-Pode dizer mes-
cillra (18): mo metade. 

Nesse relatorio, •is o confronto e>tnbc· O Sn. IWY BAnaosA-Tem raziio V. Ex . 
cido pelas autoridades da comp>nilla o. r• faço talvez a viagem cm metode do tempo,. 

·to d · t ent que gasto quaudo sou c11nduzido cm um com· 
spm a cconomta compara lVa re os ~aio. Porque, S1·. Presidente 1 porque 1 Em 
doua systemas de tracção (lil): 

Parece· me, portanto, sr. Presidente, que consequenciá de um abusu in'letcrado intra· 
a questiio a respeito da compauhill se acbn duzilio !'elos interesses da companhia, 
resolvida pela sua prop•·la experiencia C· pelo Qual a clausula das concessõ,s,qual a pbrase 
testemunho 1lolla mesmo, dos seus contrnct,sque babtlitouacumpunhia 

A regra estnbelccula pela observação de a introduzir no seu trafegu o sy.tcma de com· 
outros paizos niio f'olha aqui; ou, con•·e- bolos 1 As concessões queriam que a cclotri· 
denrto por instantes a p•·omissa dos honrados cidaderepreseota•se um ay.tema rapldo, mais 
Senadore!i que me Impugnam, si fltlhou, •·apldo do que a tracçiio animal ; e par.• isso 
seria necessarlo primeiro examinar si a falha e1·a nccessarlo que os carros cl•ctricos foaRem 
foi devido. a condições núc~s.sarms do loga.r e automovms, o 111io locomotivas, dt-stinadas o. 
do meio ou, pelo contrario, a d.,fi.,ienCJa• na tet• comboios lapoiadcs), porque, si em vez 
alimlo•stração e n1111 finanças do. compauhi". ~os cart•us movendo se cada um de per si, 

Ao lazer essa conccs!ão, foi ossumpto de assim mesmo, se estabelece o systema do 
que oiio cogitou a muuicipalldade: acceitou comboios, o resultado é obvio: o uumero do 
de olhO! fechados as allegaçiles da companhia pu1·al\us se mutt.iplicara pelo uumcro de 
sem syndlcar dos factos cm que ella as cnrros componentes do comlloio ; •te modo 
apoiava; niio txnminou si a iuotuliaçilo do que, a perda de temp~>, t•epresentnntada pelas· 
syst<ma de clccu·Jci•lode si tinha levado a paradas •oránocomboiotrip!n,ou qundl'llpla, 
elfmto pelo me.o mais economlco, >i o mato· ou quíntupla, •lo que et•a nos antl;.:-o• banda. 
rlal empre;iudo 01a aquelle que consultava On·le colheu o companhia fil,ul•'alle para 
melbor as necessidu•l•• do lo~at• e as condi· este arbltt•,o? SI nã" ert•um mmbos Jnforma
çiles flnancotroo da companhia. ou si, pelo Có<•s, sl nilo •ão tão infol•z•s ne.•te Jl"nto 
contrario, o oxct-sso no cu:;to do rnatei•i!Ll, no quunto Dl~queUo em que-as impugnou o hon .. 
cutJto da in~tallac;ii.u 0110 S6ria dovit1o no uso I'111lo Scnadui' vur· Alsgous, a gc . .,rayõ.o deste 
rle rnott~riu.l inconvonionto, mcuos ap10pr·iudo u.bU::iO ft•Z·Se do seguinte modo : 
ao t1•nfego de llnillls urlanas do quo oo de Quando lntt•ouuziu os onr•·os clootrlco.•, 
c11rris de ferro dooutt•o CDI'ILctet•, que exigem pretendeu a companhin o1ovu1' a Jutac•io de 
mais peso, mais lb•·çll. e mais dtspendlo, pot'· cada banco, de quatro a cinco pB>SBgeiros. 
tanto, no seu· maturlal. l!ateabuso niio pogoucom a mosmll factlillnde -
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com que costumnm pegoo.t' M n.busos entre 
nós: houve attt•itos, h 1uve recl1~mnçõr>s 
houve realstflncia, o pntoco quo, por urn~ 
destns confabulaçtje• porllculat•cos, cm quo os 
vezep se resolvem ns cou:ms publ,cns entro 
nós. 11 policio, ou cous:~ que o valha, auto· 
rizou n. companllin., provisori1~msnte, a est!l· 
belecet• os combuios. 

Provi~oriamcnto, foi a oxpro~sito emprea-ndn. 
por um I·X·clwfe de policia~ IUitflr fia,. infor· 
rnaçiíes que communlco ao ~enudo. Este pro
vi,.rorio, tornou·!!O !lctln[tivo, c os CILrros ele
ctrlcos, da h i em dea.nte, nii.o tmrvil•u m sinfi.., 
para pu:rnr comboios. 

O Stt. LEtTE E OtTtCICA-Ainda está engB· 
nado V. E,, Desde que a companhia esta· 
boleceu os carros olectr·l<•os que os comboios 
so deram ; c e•t• questrio da lotação foi pos· 
terior ao estabelecimento dos comboios. 

Senhores. ou sou daquollos quo jn se snb. 
mattnrn.m, •lc hu. muito. li. tyr·auoin. •To fumo· 
mru~, eomo Deus dá o /'rio conlbrme a lü, noS 
proprloa carros estttbelccidos po.l'n. goso dos 
fumantes se tinha Cl'rtl•lo um meio de evitar 
Oij mn.ioro.•s Inconvenientes rlo u;o· rio fumo: 
e~tcs '1l1ri'OS crn.m abertos, o ar transitava 
liVJ'omenre por olles rlu todo:~ 03 lado:;. 

Hoje. elh·M ~1io margoados por duas ala~ do 
pi11fftmtc.'i, por duas mui'IIlttlls viva:-!, através 
elas quues bebeTrHJs o ar filtrado pelas ex· 
lmtn.ções org1Lnicas de cl\da um destes nc
cr·esclrnos tolerrL los pelo iuteresso elo. compa
nhia, em prejuizo do nosi!o. 

Or·o.. Senhores, eis o.hi dom; graves abusos, 
dous abusos intoloravols, dous abusos que 
mrsrno no Bt•uzil, em cidn.dcs menos impor
tantes, como S. Paulo, se bem !nrorma~o 
e>tou, (e ho!c tenho modo de minhas inror· 
mações). 

O S,R. R!!Y B•anozA- O aparto elo nobre o su. PAULA SouzA- Em s. Paulo nilo ha 
Sona or su me potlta adeantar se me podesso pingentes. 
vir anxiliat• com uma tnform~~ilo capaz do E tá ft !to t · d te · 
j ustificara Companhia no uso ·'os combol'o". s per o men e orgamza o es serVIÇO, 

u " o ni nguem mah:1 reclamo.. 
O m1dS é acecssorio, é umu. Clroumstn.ncio. 

da historia que Ji•ço, e na quul peço pcrmis· . O SR. RoY BARDnsA - Ora graç•\S a Deus 
são para confiar mais nns minhns l~oJ'orma· que nosta parl.e minhas informações nilo são 
çiles cJo que nus do nobre Senatlor, porquanto, erra• las. 
digo que quem m'as deu M um ex·chefe de Repito: eis nhi um nbuso que em cidades 
policia, ouctoridade na época cm que esta menos Importantes, como S. Paulo, c;tll 
concessão ~• Jéz, em quo se Introduziu este cortaclo !ta muito tempo pela simples lnter· 
abuso: vençilo policial. . 

Não posso citar nomes. 
Junte"' ngora os nobres Senarlores ao abu· 

so dos comboios o abu•o dos pingcnto•. 
Vai um de ·nós senta<] O na e:rmernidade 

do um banco, quanrlo nos surde no lado esta 
e:rerescencia da lotaçiio, o pingente, que nos 
toma de assalto o cst!'ibo na parte corre,pon· 
dente a extremidade, por nós occupada es· 
tende· no• o braço pela diant.lra c pa• a s" 
firmar empolga o encoi!o do banco antMiot• 
na parte cot•t·espond•nte ao nosso; colloca 
na linha do nosso nariz o seu hombro e 
regiões adjacentes (r·iso). 

E dah! em diante fol·se o meio de res· 
pirar, tol·se a luz para ler, foi-se o cs· 
paoo para abrir •iquet• um jol'Oal. . 

Se ó uma senhora que occupa a oxtrornl· 
dade do banco, compt•ebende·se o oonstran· 
gimento a que ftca sujeita. , 

Se o oocupante, se o l'ingontu, ó um des· 
tes cavalheh·os de Industria que pululam 
hoje na nossa cidade, todo o mundo compre 
ben,Je a Jllcilldarle com que d'ahl em diante 
póde elle oper·nr as suas manobms. 

Dahl cm dlonte, o pobre paSRogoiro, CB· 
prlrnido entre o l'umnnte do pru" o o lu· 
mante 1le ré, entre o piuqento de bL~m bordo 
o o de boróste (riso), vô 'dc•aP>Irecor t<·<l•• 

·as antl~rns vantagens doi bonds ubet•tos • 
Senn.do V, "ii 

0 ~R. ALBERTO GONÇ4LVES- Mas Cm Silo 
Paulo não ba tanta abundancla do pa"a· 
geiros. 

VIm do lá hn poucos dias, e notei que 
sempre havia Jogar nos bonrls. 

O Su. MoRAE< BARROS- Lá os bonds quo 
trazem a lotação completa- teem a tabo
boletn -completo- e nilo param mais. 

0 Sa. RUY BARBOU - Em todas OS em· 
prezas do explo1•ac~o i ndustrlal o lucro da 
cump~<nhta esta na razão directo. do numero 
dQij c<>nsumidot'ei. 

Vejo apontar constantemente o desenvolvi· 
monto do trafego, o augmento da populnoiio 
que transita nos bonds, como uma di!llculd••
de p11ra n companul~. Entretanto, si me não 
engano, as vantug,ms, os lucros, os rendi
mentos d11 companhia, deviam crescer na ra
zllo directa do numero de pas!ageiros do seus 
carros. 

na, porem, um outro syslema., o é o que se 
tem praticado, e li o que tem pt·atlcado a 
Comp·•nhia Jardim Botanico, o vem a ser 
- conclllat• as vantagens do nu~monto do 
trn.ft•go com ns vant .. gells dn. ~onset•vaçiio do 
mu.terJal no mo~mo pé antiga. Tom·so o 
mesmo nUiuoro de ca.rt"os o quor·se com esta 
mesmo numoro do co.1•ro!; pr•ovel' o. umll. cir· 
oulaviio tlupla ou tt•ipla da antlgtl: o passtt· 
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· gelro entra s_ompro, o po.,sngoiro cabe sem
pro; porquo-pout·o falta pom quo ello va a 
occupnr o tejadilho dos úonds. . 

Tenho Uflui~ senhores, um rola torto, onde 
so nprosoota, como umtt. tlus gy11udos ''ar~ ta· 
gens otierecido.s pelo. eo~pnnh1n. ao p~bhco, 
n. troco dos JiLvores cobiçados ~ obtidos, o 
tacto de ter sido J'etluzidn. n lot.acao clu.:;; pl:Ltn.· 
tormCLS a dous p;tst~ogeiros. Aqui cstj.: (/~). 

lsto ó oncm•ocido eomo um dus graH·lrs ser· 
viços prestados poln r.ompnnhin a~ publi~o'! 

Pois born, osno!Jres Scmulores. f;t U"LnsJt:tm 
por n.quellus linhllS,mo 11Lrfto o :fi1.vor t\o diZei' 
qual a totaçü.o das pllLtafórmas. "ão l!n lota· 
çã.o para OJJ plntnfórmns, não ha. Iotu•.~Jo para. 
os carros, nüo ha lotação p:1ro. us HStt'Jbos, 
ulio ha lotaÇão para onda. 

o u.rbitrio du. companltiaprovn.]eco :,.!m tud~, 
porque a companhia ainda nuo r.escobriO 
outro meto rle acudir ús suns dimc:d<ludes, 
o.lém. dos favores publicas, accumultodos suc-
cessl vamen te. . 

Ho. atndo. um ponto no qual eu fall:· rm com 
muito receio, pm•que temo a c:\tla. t':Oruento 
topar em umo. inforutU.QiiO ei'I'<ldD:.. {rís.o .) 
Ali!i.S, a procedencia dosttt tum bum n::o deixa 
de ser fidedigna. 

Assegurií.o·me ~ue o materiul novo •la Com
panhia., que o ma.teriu.l cm pregmltl ~:1. trncçii..n 
electrlca pot• esta Companhia """ é mal8 
apropriado; quo os carros eloctJ'ko::~ ~~lo car
ro~ de um peso, de 1.unu. fOrça e tiB UT:l custo 
pelo menos duus 'Vezes, so n:1o tres, superio· 
res nos dos cat•ros que dol'iam empregar. 

Assegurií.O·t~c, poJ•tu.nto, qu~~. c1n co1,1~C· 
quene1a não se1 do .;ue causo, a Com!':tnhia ó 
por este lado a autoi'" dos_prop!'ios ;,,conve· 
nlentes de que ogoru se queixa. 

Assegurão me que cotes c"T~s ei•Jctt•ic?s 
elevo.m-se no seu custo a uma. nnpGrtnncul. 
dupla pelo menos da'Juclla que deveriam 
ousto.r os carroa ~propriados u. ser<:m simplts 
locomoveis em uwu. linha. Ue ca.l'ri::.·UI'b:Lnos. 

Nosso caso, teria.uws uu1u. ontl'a cousu. con· 
cernenta para a ditneuttoea situação •'n COID· 
panhia Jarrlim Hotunico. 

Mas, n.esto respciito nó~ somo~ obrtgnt.!os fi. re 
correr iul informaçile; particulares ou nquellas 
que tort\o fornecidas twhi propria Corupanhia 
jó. que a muoieipo.hdade nito to v~ o culrlad~ 
de mandar procedCI'IJ.syndlcancia,,não •ó sobt•o 
a mó. 'ituaçiio financeira da Companhia como 
sobre as caUSIUl quo a levarão a essiL situa-
ção, 

O Sa. LEITE E OITIOIOA-Tom o engenheiro 
1lscal. 

o Sa, Rvr B.\llOOSA-Perdüo, nós niio nos 
cingimos ao tostomunho dos engenbeit•os lls· 
caos. 

Tomos o violo organicp inveterndtselmo do 
deixar á Camara Municipal este serviço e 

niio consta quo a Camara Munioipnl pro· 
cui·nsso ouvir a este respotto a optniüo do 
ongonheiJ'O lhc:~l. 

A Çamn.ra cingiu·so ó.s allegaçúos da. com
p:onlua. 

Mus, Sr. Presitlente, om to1lo o caso, 
qu:todo o anuo p:tssado i• companhia se lo· 
v:Lntn.va dn. Sltnação desgraçada a qua a ti
nhumrcduzillo o cn.mbio o a tracção clectrlco., 
as ~uas acções subiram a 20~ carlu. uma. 

E' um ructo qne nua pódo ser Dfga•lo por· 
quo Ji>I uttest&tln na Gnzvtilba do Jo>·nol do 
COI)/U/t!1'CÍ.O o 

A~ suns a.c~õrs subiram 20$ cada uma, re· 
pi·eson r.antlo 70.000 ac~õcs a importnncia do 
mil c qurlt.l'o centos contos de nut:'mento. 

Quanto iJ. trnc~iio oleetrica, tern~se dado a 
nnomnlia do ser eUa IOais cara no Brazil do 
que em outrcs paizes, resultando isso da 
d•presSJio cambial. 

!\las, a depressão cambial, me parece que 
influe sobre a generalidade tlos preços. 

E' corto que o burro não se Jabrica em 
Paris (1·iso)-,mas esta sujeito ó. dopreí!Bão 
cnnthiol, não só nnquillo quo toca no sou 
custo, como no suu suRtento, porque nós 
importamos o rareno. a allllfa e ate o milho. 

l!:u niio vejo St•. Presidenta como ó que a 
dept•es•iio cambi•l. Influindo sobre n. tracção 
oloctrico, não influiria sobre o syslemo. de 
tt•acção aniiual. 

o que sei ti quo, apesnr dos mas circums
tanclnõ tl:>. comJJanbia, . o seu di \'idendo no 
nnno tr.onsncto não foi tão despr·esive). 

Segundo as coullssües da propria campa· 
nhta o seu capital real, e1!'ectivo se reduz O. 
doz mil contoa. 

Ora, a companhia distribuiu o anno pas
sado creio quo 630 contos, o quo representa o 
dividendo de 6 e 3 decimos por cento. 

Crolo qu'· esse dividendo t\ superto~ ao das 
ncr;õcs tlo Banco da Republica. 

l'r•tendo poi•tlm, a Companhia a prorogn
çiio do seu praeo como u rn meio de contra
h ir um omprestimo destinado O. continuar os 
mell!oramonws a que se obrigou. 

Esse emprestimo, segundo inlbrmaçúes que 
mo viet•am da propria admintstraçito •ln Com· 
paubin, o que ni\o pódem ser Inexactas, creio 
que se calcule. em sete mil contos. 

Com os juros de 6 '/,o a nmor·tizaçiío e des
poza anou:tl, seria de 647:000$000. 

Em 40 annos de privilegio que a Compa· 
nhla uspira, os favoros por nUa ugoriL sollei· 
tn<los rcprcsentat•lam um augmento 1le rendo. 
de 1.400 e tanto• contos de réls. 

llsso Jllcto é Incontesta vai; 118 informaçííes
Jbrum envtadas no Jornal do Oommcrcio pela 
proprla Companhia, 

Feitos os Jüvoros que a Companhia pede o 
nugmunto de ).400 contus do renda, se ele· 
varta a 56 mil, nos 40 IIDDill de pra!IO. 
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O rcsultndo da dlvifln quo elln pi·ot.on•'o bcm•ncios rln companhin cJ•csro!'iio propor
fazer, cnJculrulo n. O"/ .. no anno J'Opr~~sent:u·h cir~na.Juwntc ti. o!Pvnçiio do cnmhh; o os fa~ 
uma sommu, que lho daria. niwl;L umn r.o!lra vure.; eujn. obtcn(,di,o just,ificarn-:o:e agora. ex-. 
de 2S.268 contos, clu!'livmneuto poJa dcprcR.;..iio da tuxa. cambial, 

Eis ahi n. vnntagdn I iquidn., iucontefõta.vel: torrHL!' ,i.:e-hüo perpotuos, :L despeito tla eleva.
~5 208 contos, 1'f~P1'e·ientarJos pela difl'cre11ç:t çii.n clelln.. 
entro o renclimcnto d:t divida. qun n Comprt· Sí í·~st• conr,l'n.cto I!ÜJ'n~~(J unicamente fazer 
nhia. vao contrahil' o a so~~tmu. dos rondi- UIU:t e!nva(:;i.o razoa.vcl dns pn.sm:..:(~ns, C.'itn
mcntoR quo ,·no pet•cr;l.Hn' d~:~ ngof'll. f'rrl dmntc. holnerudo uo cambio urn ll!llito, uma proror .. 
cm consPqucncht rlos f<LVOl'es que a. fntlln- f'i••nali1hdc qu.11qunr. porlr~1'1a. Fer rnzon.vC'J ou 
dcncia liiÕ concedo. sup)'ort.nvcl. J[•~s a cnmJl:lllhi:L quer coll01.·n1' 

0 Sn. LEITE g OJTJCIC.\ _ PerJiio, 0 I)Uf> a Ewus iutnres,q~~ ncimn. de toda:-; n.s ric,ssitutles, 
Companhia. recebe e n.ponn.s POl' 10 unnos. l)lll'l' gn:'H.l',dO nnt.t~-miio, l.l(mr,flcios quotlovem 

pt·t•dumr pnt' rpwsi meio :>Pculu. 
O Sn. RuY BAunosA-g·sn. não U a qul":.ülo. o ~~ubltco uão ter:'l dt·~conto nl:;um nos 
A CompanhiiL pelos fa.vorcs dn. prnr·o~açii.o, onus que se ntirnrn a;:;·'rtL :-;obre ello: n.o 

como ag-ora fict~riLm e'ltabelecirlos, pr.ltt lei pmRo quo os henetlciHs lldquiri1los pela. com
que se discute, n Cornpanhin recnberia mais pauhin Hwiio pcmnar.:enLvs e crescentes. 
do que actualmente porc:::b~, a sommu. r! e o rcsu1tn1lo de:, tu cunü·unto, Sp, Presi(lentc, 
1.4UO e tantos contos, no prazo de ·10 nonos. é mnnile.•to, Su 11 comp•nbitt lucru, óÓ o pu
representando isto um liquido t1e 5~ mil blico perde. 
contos. Mas, si n compnnhi" não pôJo subsistir em 

E a troco do tudo isto, senhores. (]llnC!s siio consequencia: de cu·vs nnnnceiros por clln. 
as vantagens reucs quo n. Cnmpnnhía. nos commettido~, n;1o é o publico obrig11do a. va
otrorece 'I a propagnçoiio do system.1 tle trac<;üo lflrizilr ns ~u:ts :LcçUo.~. l~ dar nos seus tilulos 
olcctrlca. pelos comboios. com os abusos neste um valor qucelles niil) tecm. Si as passugens 
:systema cncru"tadoil pel,L Compnnhit1. 1 :wtuacii nílo !-ão :mtncicntes, si a. compnnhia. 

Parece-me que nctuotmcntc o gt•ando me· nocc~sita de elovat-n.c;, renuncie ao privilegio 
lhorarn~nto n.llcgnt!o pela Compunhht C o de zomt; se!'ia tolm·n.vt•l, m1t11o, um uugmcnto 
tunu~l do Leme. · Jo pas;-;ag-eus. i\Ias l'éUIJh' om suas mãos o 

Mas, senhOJ'03, ou n. populnçiío nctunl rht· duplo benotlcio tio pl•ivilr.g1u de zonn, odn. 
quelle bairro. e n. JJ9rulaçiio pt'O\'U\"Cl lluJle, u:.u1r<LV<v;ti.n dus pasl.iagcns por IH';l.zo de 40 
cm pouco t~mpo, oft'o!J•o,·o 11 companhia mur· rumos. é JiLvt~r que uúo so lhe poderia. fazer 
gem to.l do lucros quo compensem os t:ncri· sem g-l'ftVO hnrnor•didndo. 
llcios QUe com e•te melhoi'liinOilt.o " cr.mp:~- Peço desculpiL no Sonntlo úo trmpu que lhe . 
nhio.cleve fuzer,atcendcmlo unicamente tLOS roubei. (Muito bem; muoto bem.) 
seus interos.ses, ou 11iio offerecc. e seria mdbor Tenho concluido, Sr. Presidente. 
prmtoindirmos do tunnel do Lemr., prasor
vando " algibeira da populnçíio tio novo on11s 
que o projecto lho pretendo impor, 

Si o systema de trncçiio clectt•ica nos obriga. 
necessarmmente o. J'uzer o goro. :t COI!lprtnlun 
fa.vor~~s como C!\tCS quo eJIIL pretendo, como 
este de prorogu.r· pnl' lO anuas um prh·íl,·gio 
quando ella t••m aintla o benefido da pt'<•
l•ogaçlio t·or 30 annos .• , 

O Sn .• RosA Juz.aon.-Trinta. e dous. 
O Sn. n.uy 8.\nnos,\-.. , ou tl'intn o doufl, 

molhar serit flt.li:mr1nos a. questão para n re~ol· 
vermos cm melhores tampos (apoiados); por· 
quo, senhores, notao bom, u. nlevn~ão do tnxos 
ostabolocirJn uosto contracto niio tom limito 
alrtum no mclboramrnt.o do cambio i. é uma 
co'Oquista., ó uma ocquisidio quu tL comp;tnhi1L 
farà e que lhe fica sendo perpotun, quu lho 
ficara OIIS mãos pelo período <lo ·10 annos. 

SI no,se poriotlo o cambio niio melhorar, 
ct•elo que pouco rostnnl. tlest.o pnl~ no 11m 
dollo; mas, sl como ó natural, no longo do
curso do 40 annos," nos:lll si mação fin11ncoira 
<lesto oq daquelle modo deve melhorar, os 

O Sr. n. do :\Rendou<;:> Sobr•i
uh(•-Sr. Pt•u!wlcnro, si ó grn111lo o meu 
constrangimento ne.cor.n occatiliiO. vindo dis
cuti!' u mrLtrli'Ít\ ·dopoiR do i ilustro Sl'naflor 
quo acabi~ do sentar se, maior n.1nrln. ó o m<•u 
dOvtr, como rolntor· do po.recot• :mjoito ao 1lo· 
bate, occupando a tribuna pá.l'a ~u:~tental·o. 

A Cummi~sü.o, Sr. PresHICnto, limttou -~e a. 
e~tnhu· ~~questão cm fhcc da. C:~nstitui\•i1o o 
dns loi1:1 J~dPI'IH·!1i n.bstra..hiu·se 111teJrn.monto 
de estutln\·[1. tlehnixo do ponto de vistn pelo 
qual enc:~l'OtHl. o honrndo Senndor. 

Procedendo :tHI'!irll, o. Commissão niio ft1Z 
rnni~ do quo cumprir o sou devor, obsorvttndo 
0st.I'Ict.umooto a lei n. 4D3, do 19 <lo julllo tio 
!SPS 

O nob1•o Sonadm·, porém, discordnndo da. 
commiesiio, tbi mttis !ong-c; voin por.Lnta o 
Senado, não sustontar com razões s~Hdo.s o 
veto por isso que limitou-soa um untco fun .. 
1lam'onto coutra n. resolução votradn, mas dar 
tostem unho solemno tio qno ó neoesaario ro
t'oi'mar a Constltuiç<lo Fodoral e a loi orga. 
nica do municlpio. 
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Foi tudo quanto deprehendi da argumen
tação de S. Ex. 

S. Ex. entende que os munielplos niio 
devem ser autonomos ••• 

O Sn. RvY BAnnosA-Nilo fallei nisto. 
0 SR. B. DE MENDONÇ.\ SonniNJJO-... e 

que o Senado tom a dever do decidh• essas 
questües de carncter munleipnl ..• 

0 SR. RVY BAUDOSA-EU nunca disso que 
os municipios não devem ser autonomos. Ue
feri-me no da cidade do Uio de Janeiro, ex· 
ciusivamente. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SonmNJJO-Acceito 
n corrPcçü.o. ~. l~x. entende que o muniripio 
do Districto ~'edernl não devo sm• autonomo ... 

Por con•egulnte, S. Ex. tornou inutil com· 
pletamente o Conselho Municipal, da!lllo no 
Senado a com~ot<•neill quo pertence no 
mesmo Conselho em v1rtude da lei n. 493. 

Como membro da Commis<~J1o, Sr. Pre
sh.lente, nü.o posso n.compttnhnr o nobre se
nadoJ• em to1\n a •ua exposição, cnmhatel-a 
em t .. dos os seus ponto•, porque estou con· 
vencido de que DILO po1lemos entrar aqui no 
conh1•cimonto das vantagens ou desvantagens 
das J'e•ol uções ·;étndu.s. 

Ocoupnndo n triLunn neste momento, vou 
limitar·me unlcamonte a defender o parecer, 
sustentnnao nqnellns mesma• r\outrmns que 
nello·cstão snstentnrln~, isto ú, vou mostrar 
que n resolução vótndiL niio offeude nAm a 
Constituição, nem n lei or~nnica do muni

O SR, SEVERINO VIEIRA-E entende muito cipio, nNn "'leis federnes, e nem as lois dos 
bem. E•tn.dos e dos IIIUnioipios. 

O SR. B. DE MRNDO:<ÇA SonniNno-... e O nobre Senndur, riesprosnndo tonas as 
.. · .. ~. q~c,o Senado, em f,.ce •to. lei orgn.nica, tf'm 0 rnzüP.s allegndns no vdto. preJt>riu uma que 

d1re1to do estudar as rosoluçõe< votndus de- con•irlerou substancial, e é aqnella em que o 
ba1xo de todos os pontos de vista, >Cm limi· Pruleito<liz que oCon·eihoMunicipai deu·lbe 
tnr·se nquelles que lhe são traçados na auturiznçiio para alienar bens do muni-
mesma. lea organica.. e~ pio. 

Mas, Sr. Presidente,o illustre Sen:uior, que Estll ó a principal questão. 
ó jUT'Jstn, sabe perfoitomente que a lei n.4Y3, Na resolução vótada ba autorização para 
de 19 do julho de iSOR, ó um~ lei d campo· o PreCeito alienar ou trocar bens immoveis 
tenciae que ello estabeleceu qual a qne per- do municipio? 
ten<·e no Senado, qu•1ndo rioliber.l sobre as t'iiio ha absolutamente, Sr. PT•e•idente; a 
resolucõ<·s vetadas e qual a quo p •rtence no re•oluçiio ve~lllll não contem umo di•po•içiio 
Conselho Murdcipttl nus mnt~mns condit;üPs. nova, elht refere-se n uma lei muntci~al, a 
E em ma teria do compo10ncia. 0 honrado se. I" i n. 372, do II do j1•neiro r1o 18\!7, que d(L ao 
nndor nüo ignora, tudo ó restt•icto, nlio ha di- Preleito a facnlda+lo de opçiio en1ro o direito 
reito de ampliar. de reversão e a taxa dn 2 "j., sobro a rendo 

bruta de quolquer compauhia do viação 
0 SR. RVY BARBOSA-Apoiado. urbana e subul'blllla . 
O SR. B. DE MENDONÇA SonR: "no-Por· Por conseguinte, a resolução não contém, 

tanto, o nobre Senador eleve saber que tendo romo eu dhse, um~> medida nova, refere-so a 
a lei restJ•ingJdo a funcç:lo do Senaüo somenle uma lei municipal que se acbn om vlgoJ•, 
a conhecer si a resoluçi\o vet.ada offende ou Alnd" m"smo daurlo de barato que não 
não a Constitulçilo Fcciornl o as ie.s fe!lornos bouv•sso semolhnnte loi munidpnl, que dr\ 
ou dos E•Indos o municipios, o S<•narto deve no Prefeito o diJ•eitode opção entre a ruvor· 
limitar·se a examinar rst.o ponto, n mnn Jer· ~ilo rios bens e a taxa de 2 "/.. sabre a ren1Ia 
se dentro das attr1buiç'ões que 1;1e são trn- bi'Utn ria companhia, ainda assim essa focul· 
çadas na lei organicn e nunca de! cor n exa- dade que o Conselho Municipal dó., niio é idon• 
minar ns vantagens ou desvantng.,ns quere· ticn i\quolla que o Prefeito nliude em >IIIIS 
sultem de qualquer resoluçiio wtad:t. ruzões de veto, declarando ser uma nutm•i· 

O Iliustre Senador ncnba de .1poiar-me,. zuciio par" alienar bens immoveis do muni-
dando, pot• conoequencin, rnziio... oipio· · 

o SR. RUY BARBOSA-Apoiei no principio. Niio, Sr. Presidente; nlém desta lei conter 
. npenns uma mera fl•culdnde, da qual o Pro-

O SR. B. llE MENDONQ,\. Somusn•J- .• • "to Jilito pó1le usar ou deixar de usar, niio con
é, concordando que a muterJa ue ccmpetencln. tóm ubsolu1nmonte fnouidado para alienar 
ó restrJcta. bens do municipio. 

Mas S, Ex. ao mesmo tempo que mo 0< bens que o PJ•efeito considera munici· 
apoia. no principio, rnoRtra. ostur cru com- paes uii.o silo bons pi•J•toncentefl n.o munlclpio, 
pleta. contraflrcr,:ii.o, poJ"quo, como nós vimos, são bonl\ pertencentes a urun comp1;nhlo.. 
S. llx. niio se hmitou unicamente a estudai· E' vm·daclo que, em vh•tu+Jo da clausula· 
n que•llio debaixo de•se ponto do vlst11, lO +lo cunt1•actn vigente, do 30 de ~+gusto da 
porem foi mais longe, entrou cm suas vnn· 1800, existe realmente " obrigação contra· 
tagens e desvantagens. hida pela companbilL de revei'Ier os seus 
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botifl, isto é, ot1 bons quo Plltt possuir na 
cpoca. elo. expiraçiio do contracto pat•a o po.· 
trimonio da municipulidndc. 

Mas, Sr Pre!!tden t.o, bOl'Ó. i!ltO uma trnns .. 
fornnc1a do dominio 'I 

N1~o. absolutn.mento; a companhia. nü.o fez 
trlmstOrencin u.Jgurua de seus bens li munici .. 
pnli1lade, o.pnnns em seu COIItraoto Slljcitou-se 
à obt•igaçiio de reversão futura de seus bens. 

Actuulmeute, a municipalidade lllio tr•m do· 
miuio sobre os bens dll Companhia. Jat•dim B ,. 
tanico, stu direito ó um direito em especta
tiYn, U um direito ad (uturum, de que IIBt 
de usa.t• na occnsil\o de expir·ução do contracto. 

B:.-.sta istn, SI'. Pre~1dente~ para rteixar a 
todaol convencido' de que a municipaiHado 
nãr> tem dom1n1o aiJ:e-um t"Obre os bons da. 
companbia- nem o domínio directo, nem o 
dom.mo util, a que l'cferlu·se o nobre Se
nador- mas simplesmente o dn•cito que lbo 
assiste, em virturt~ dtt umn. obrigação que a 
compnnhi~ cnntrahiu de entregar seus Lens 
no fim do contracto. 

Quo direito 6 esse, Sr. Pre·i·l&nto? Eu 
quel'ifL que o nobre ~enartor me diflsP~Stl como 
cla,slfica esse direito. Não u u1n direito do 
dominio, nii.o é nenhum onus real. Por con· 
seguinte. que direito ó oste1 

Serli. umj1.t.Ç in re? Absolutamente não, por· 
que o jus in ra presuppõe não :só o t!omiuio 
directo, como o domlnio util. 

Ser1i um jus ad 1·om 1 
Acredito que sim, p rque será esse o uni~o 

direito que poJar~ competir con.ra a com· 
panhin. 

O rltreito de reversão, Sr. Presi•lente, não 
é, pols, mals do que um direito pe.,oal, 
de que a municipal•dade, na occa.hio rla 
exp~ração de sou contracto, ha rle usar, 
acclomt.n1to a companhia para entrrgiLI'·lhe 
es;os bens, si por acaso clln niio o tlzet• vo
luntarmmeute. 

E r.ão deixa de sm• um dlrelto met'n· 
mente po!Osnal, por•quo, suppooha·sn, si a 
companhia ILlientlr, bypoth .. cnr, ou usar• por 
qunlquer outro meio do seus bens, o não Od 
possuir nn. ox~ii'LLciio de seu contra.cto, que 
bons entregara olla a munlcipnlidnuo '! . 

O Sn. RUY BAltoJS,\- V. Ex. inverto a 
logico. i •l z:- si o. c11m,Panhin. nlionu.r seus 
bc•IS, que bens entregara~ mumclpuhrlade i 

0 Sn, B. DE MENDONÇA SooniNno-Alndll 
mesmo ncimJtti!la. o. doutrina do nuiJre Se· 
nf.l.•tor, qu~ a companhia não torn ambos os 
dominios,o directo e o util,o que só tem este, 
ella estarit pnr Isso impedida de usar do seu 
dominio utll, de hypotbecal·o i 

Absoiuttmentc não ; é um direito que estó. 
expresso .ta lol hypotbecaria vigente. Tanto 
se pudo hypothecar o dommio dtrecto, como o 
dominio uul. 

O Sa. RuY llAHIJOSA-Jsto 6 uma questüo 
acce~soria. 

0 Sn. B, DE MENDONÇA SouatNIIO-EU estou 
rcspondoulo ao nobre Senudor, que disse que 
de modo olgum ella púdo alienm• seus bens. 

O Sn. E.uY RAnoosA-Não póde alienar os 
bens. Snu >rgumeato foi este: si a companhia 
pótle bypr thocnr, como ha de enn•egar I Eu 
Inverto : Hi ella ó obrigada a entregar, como 
ha de hypothec~!'? 

0 Sn. F:. DE MENDONÇA SOBRINUO-Póde 
hypotbecr.r, não ;ó porque eu n<•go que ella 
só tem o clominio util, como porque mesmo 
t·econbcce~do que ella só tenha esse domlnio, 
elle é sus.,epti vel de hypotheca. 

Só pú1le hypotbecar, rl principio da lei by· 
potbec.rw, quem pódc ahcnat•. 

O Sn. RuY B.maosA-Esse principio foi ad· 
duzi,Jo por mim ha. pouco, 

o Sn. B. DE M•xnoNçA SOBR!NllO-Perfel
tamento; orna vez que a companhia póde by· · 
potheco.r, pódo, 1"pso f.lcto, aJien~~or. 

O Sn. Rul' B•nnosA-Como conclll~ V. Ex. 
o direito rle ali•nar com a obrig•çiio do CD· 
tragar no fim do prazo da concessão ? 

O Sn. B. DE MENDONÇA Sonntsno-Pcrfeita· 
mente; sl a companhia octual111ente alienar 
os SPUS bons. e nu ópocrL da expiração do 
contracto niio pudot• ontre:;al-os~ Municipal!· 
do.·1o, e:c-JJi da. clausula. 10 do contro.cto, esta 
tom o dit•e!to de oxigil• indemnização por 
perdas c dnmnos! E' o unico direito que a 
Mumcipalldndo tem ; niio pótlo it• sobre ter· 
coiro quo tiver o:; bens poL• meio do compra. 

O Sn. Rw BAnnosA.-Polo amot' de Deus. 
O Sn. SEVEIIlNO VlEIRA -Nilo diga semo· 

ihanto cousa. 
Eu dlgo, pelo cnntrarlo: - tendo elln de 

entl'egaio, como púrte n.lionnl-os llg'Ol'O. ~ 
0 SR. 8, DE MENDOXÇ,\ SOD!llNliO- Porque 

niio '{ ! 

o Sn. n. DE M!ONDONÇ,\ SODRINilO- Pó•! o, 
l101'que u.otUtdmouro tem o domínio directo o 
11ti!. c do<d•' quo tom o domlnio plano pódc 
alienar, pórle hYilOthocar. 

O Sit. ltuY BAnnos,\ - Eu provo! com a 
opinl~o do juJ•isccn~ultos que oll~ não tom o 
doruinlo dh•ecto, 

O Sa. Ruy BAnros,\ - A clausula 10 do 
contJ•acto <lo 1800 diz: « Entrogaró. no termo 
dtL con,·essiio, o a. companhi:L so dissolverli. 
ipso (tJcto»; logo, não ex1sto mais, nom poderá. 
ser· objecto do acção. 

o Sn. n. DE ME>IDONÇA SODR!Nl!O- Como 
cinsslcar esse direi to de reversão'! Eu ciaasi· 

, 
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fico como direito pessoal, e o nobre Senador 
clasaiNca como direito real. 

Quo nome tem eBSo •li rei to? 
O Sn. Ruy B.uwos.\-0 Jnesmo que se d:\ 

toda a vez que a Jlropriedade volta elas miios 
do usufructunrio Jl1Ll'l1 aa rlo dono. 

o Sn. B.nE ME,.DoNçA SonnJr<no-Pm·mitt:c 
V. Ex. que dig:L quo apmmr rln. sun. autori
dade, cu uilo po~~o neceita.!' u dassitlcnçiio. 

O Sit. f{uy HAnnosA-A comjJauhia ó usu
fructwu·Ia, devolve o:; l:en:::; á Munici pa.lidude, 
que (J proprietari,., 

O Sn.. B. ME:'\DONÇA SOHRINIIu- Eu nr~o 
que clln. ::;Pjn. usul'ructunrin; ne;:o quo tenhn 
sómento domínio util; nfllr·mo que tem o do
minio uti! c o dominio directa. 

•;) sn. RuY B.uwoo~.--Mas quem tem uma 
propriedade por um ceL•to numer·o do anno.s, 
coru obl'igaçiio do entregai-a. uo Jlm desse nu· 
mera do annos, o que é sinüo usufru· 
ctuaria. ~ 

O Sn. B .nE MENHONçASonntNUo-Eu dis
tingo clu!L~ cousas: o dominio puhlico rlnsruas 
e o dominio dos IJons da companhia. 

O lJOnl'ntlO Senador. porém, englobou ambas 
as cousas, o dahi quer t!t•ar· o.t•gumento par:L 
sustentar que os bons da companhia pcr•ton· 
cem iL Municipalidade. 

Com eJ!eito as ruas pertencem no dominlo 
publico, e o espaço compro!wndido entre 
trilhos pa•tenco :1 rua. 

A Municípnlldade, quando dá um privilegio 
on concessão, entrega à parte ou iL compa· 
nltia, unil:amente o domínio util do esp:cço 
comprehendido entre trilhos, nas suas I'U!<S. 

Este <lominio, eu reconheço, està dividido: a 
Munieipalida<lo tem o direito, a companhia 
tem o utll- mas sobro'" bens da companhia 
a Municipalidade ub>olutamente niio tem do
minto. 

Distingo, portanto, os bens ila. companhia 
dos bentHlo uso publico) ·que silo as r·mLs, as 
!lPlll;:a.s. Ok Jargal'!: S!dJrO OS beni da companltitt 
a Munlcipal!llu.de niio tem domínio nenhum, 
nem dix•ect.o nom util; a Municipalidade tem 
npenns o direito pt·~sooi pa1•a exigh· o curn· 
primcnto do umu. nbrignçiio con!l'ahid~ no 
contracto. 

Uma ve:~: cumpt•ida e~sn obt•lgn~úo, entre· 
guos os bons, tolitttr 'JIIt:jtio, · 

Si niío ~'>ÜO entrogur.s esse~ bens, apomts 
resta li Municipnlidtulo o dtreito de nccionat• 
n compuu~JilL par;L c•xi:.:ír o curnpJ•imcuto 
dess!L LJbrig-açiio~ ou JJiio axistindo llcns, pam 
pngm• os tlarnnos e prtojuizo.::l c:Lusados, 

0 SJ<, RUY BAHDOSA- !s;o bUJ•ln 11 clu.U· 
aula elo contracto, quo di~- untL•ogai•ft os 
bens em perMto estado. 

o Stt. n. De MENDONÇA SonniNJJo- Mllll 
quaudo1 

O Slt. Jtuy B.<ttnos.c - No tormo do pra?.o 
da. conces.siio, 

0 Sn. H, DE MENDONÇA SOUIWIUO- Isso Ó 
npenns um direito. 

Pt.wgunto: a Municipul\dt\de adquiriu o 
dominw cle:,tci:i bens sómanto por existir no 
coJitr·ucto umn. ohripa~~l1o, qunndo o meio 
l··unt do tranl'fet'if'·SO o dom i ui o ó outro, nos 
termos da logi::dn~~üa em vigor, tiJ.cto que não 
so dou ~~ 

o Srr. Rur BAnno~A- E' umn. 1loaçi1o ou 
conct·s~ão roi ta · peln Munieipu.lblatle com a 
clausula do que n. e lia revertar1lo os bens per
tonceiJtcs t\ companhin.,lindo o prazo da. wc~ma 
concessão. 

O SJt. B. DE MesooNçA SomuNI!o-Esso di· 
reito ní'io ó dooçllo, pois nosso <'aso estaria 
C%p!icito no contracto. 

O sn. RuY ilAttnosA.-Doar e conceder, em 
ultima nnaly~o, nilo vem a ser palavras equi· 
valentes'! 

0 Sxt, B. DE MENDOSÇA SOllR!NllO-Niio 
considero nem posso consideJ•ax· essa conces· 
situ como doa(: fio, 

O Sn. lluY BMtBOSA <lÍL um aparte. 
0 Sn. B. DE MENDONÇA SOBR!Nl!O-Nüo ha 

nem doação nem conce~~iioj o que ha o.penns 
é o reconlwcimeuto do um rlireito ~ue fica 
pertenc•ndoó. Munlcipuli 'nde,do qnnlella só 
póde usar. quando rtnilaJ• o prazo do con· 
tJ•acto, hnveu<lo da parte da companhia a 
ol•rigaçiio de entregar os bens no estado em 
qu" estiverem. 

O Sn. RuY BAnoosA-Mas sempre esses fa· 
vores feitos pelo Este.rlo ou autoridades ~ 
companhias ou particulares, cllllmal"am-se 
couce-sões, V, l~x. diz que nilo siio con· 
cessõesi o quo são? 

OS~:. B. DE ~fENoOllçA SoaRINIIO-O·nobre 
Senado!' nüo negou que a companhia póJe 
hypothecnt• o.< seus bens. Supponhn-se qno a 
companhia abJ•o liquiduçiio Forçada nn VJgon• 
cia Uo contracto; npi'O:lentnm·se os credoi'eS 
ilypothecarios; qual ó o credor pago <lo pre· 
Jilrencia-a Muuieipallundo ou os credores 
hypotJJCCUl'ÍOS? 

O Sa. JluY B.\RDOSA-Eu nüo reconheço 
esoe diJ•oito 11pro:enlndo JIOI' V, Ex. 

0 S!t, B. om MENOONQA SODIUNUO-HI\ pouco 
V, Ex, o declarou • 

O S!l. ltw llA!iDOs.~-0 nobro Senndox• niio 
corupJ•uhendou o quo eu dis::;c, 

0 Sn. B. om MENDONçA SODlllNIIo-Com• 
prebcndi perfoitamente ; o quo nito compre· 
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bendo e como o honrado Senador póde clnssi· 
11car esse dlmito. 

O honrado Senador esforçou-se dehnlrle, 
quando fallou, para clussiftcal·o, o até dl"e 
que ó urna douçiio. 

O Sn. Ruy BAnnosA- Eu empreguei a 
phrase-doo.r-eomo equivalente de conce1le1'; 
atsse que os favores feitos a urna companhia 
ele bonds são conces~:~ões. V. Ex. nega isto 1 

O S1t. B. DE MENDONÇA SonllrNHo- Nilo; ó 
uma conaessii.o para explot•o.r nm ~crviço pu
blico. 

0 Sn. RUY BARBO'''- A compnnhin tem 
ohl'igação de eutre~nr, no fim do prazo do. 
conces~i1o, toclo o mutorio.l e a linha, mn.~ po· 
dendo hypothccnl·os, o, tendo pr•efr•rcncia os 
credores hypothecarlos, " que fica reduzido 
essa clauôul., 1 

O Sn. LEITE E O!TICICA - Easa clausula 
prova que a Municipnlidntle ltÜO e prnprie· 
taria. 

0 Srt. ll. D& MENDONÇA SOBrtiNIIO- Sem 
duvida. 

0 Sn. RUY BARBOSA dli Um aparto. 
0 Sa, 8. DE MENDONÇA SOBRINIIO-A ciau· 

sula d11 roverSJlo é uma prova rle quo os bous 
não estii.o transrnittidos á Municipaiidurle. O 
simples facto do oxislit• esta clausulo, prov:. 
que ella não é propriotario. 

0 Sa.RUT BARBOSA-Pela sua doutrina n 
clausula da revel'lliio ó uma bur·la. 

0 SR, ~. DE MENDONÇA SonRINIIO- V. Ex. 
estri. ensinando que o Senarto podo cntrat' 
pelao attribuições rio Conselho Municipal, 
osturlan<lo o estado economico da companhia, 
o modo porque é feito o >eu serviço, e outrao 
mlnurleno\as que, absolutamente, pela lei or· 
ganica da Municipalidade, 01lo e~tiio a curgo 
do Sanado, mas suo do Conselho Municipal. 

O Sa. RuY B,,anoSA-0 que eu nego ó que 
o Senado, assim procedendo, invado as attri· 
buições nmniclpaos. 

O Sn. B. nE ME,.ooNçA SonRt~no-A ques· 
tiio de compoten1·itL ó restricta.; só existo 11 que 
é dada. p Jl' Jei o. C!Ldo. uma. da.s cot•por;u;Ue:! ou 
autoridades. Toda e quaiquorcornpotouela que 
não C!itlt n11 lei, não exi~to. 
.Mas não er1t 1losto ponto quo .eu tro.to.va.. 

.. era da c!JlUSUia lU do contracto v1genw entro 
a Municipalidndo o LL Companhia Jo.rtli1U Bo .. 
tauico, peliL quu.l a. Muruoipal1Uallo u.bsolutn.
monto ni1u tem dominlo so~re os ben~ da com· 
ponhia i tom, sim, consm•vu. o sou ilominiu 
dii'CcLo llObl'O ns runs. sobre o espaço com
prohendido entre tr·llhos, que cllrleu Íl campa· 
nhio. pu.ru. eslu.bolccor us sutts linlms; o osso 
domhrio dtrocto o•lll reconltocido uo proprio 
contraoto. 

Esse rlorninio directo não nego, mas nejW 
absolutamente o outro, porque entendo, rle 
nccordo com aqUf•llcs quo teem es~ripto sobre 
a mn.tm•in, que a simples pt•omessll existente 
em um contracto do cntt·ega.r a uma pessoa · 
uma cousu. não dá absolutamente domlnio o. 
essa pessoa n. quem so f:~.z ó. promt'SSa. 

Por con~eguinte, a companhia não trans .. 
m1ttiu o CJUe tem, não tl'ansferiu o dominio, 
nem directo nem util, rí. Municipalidade, 
IL[X>nas contr:.hin urnn méra obrigaçii.o, tlcan
tlo sujei la., no fim do sem contracto, so niio 
C~ntregn1• volnntnr1nmento os bens, a ser 
nccionnJn. p:1r:L entregn.J.os oU indemnizar os: 
d<Lrr,n~•s e prttluizos camadas pela alienação 
dollC'H. 

Orn., si no contmcto não existo esta abri .. 
gacii.o :1lternativa dn. companhia., tnmbem 
"''" oxi ae """ direito do doação feito pela 
companhia. 

O Su. RuY BARBOSA-Está V. Ex. a usar 
sempre dn palavra- doaçiio I Jri. rlisse e re· 
pito qtr.o a empreguei no sentido do-con .. 
casslto. Trnta·se de uma concessão municipo.l 
n. nmn. comp:lnbin. urba.na. 

V. l~x. niio pódo contL•star isto. 
O SR. B. DE ~hor<DOliÇA SonnrNno-Não 

contesto i é rea.lmento uma ~·oncessão. 
O.li bens da. compa.nhin. não esU.Lo gravados 

com a clausula 10 do seu contracto. 
s~be tllJ;ltO bem o nob!'e Senador que os 

unicos •;uus que podom gravar uma proprie
lhulo sii;.o aquolles que estilo cl!lBsitlcados na 
lei, coruo o penhot• real. o usofructo, o fôro, o 
uso, a h:1.bitaçiio, a servidão, a antichrcse, a 
pro<taç:lo de alimentos, etc. 

Estes siio os onus reaes que existem, e assim 
mesmo niio temn valot• nenhum contra os cre· 
dores llypotheco.rios, si aqualle que os ad
quit•iu uiLo os tl'auscreveu no livro dos tabel
liii.os p11 blicns. 

,\' vista rlisto pe1•gunto: qual o onus que 
grava t·,tuutmellte os bens da companhia Y 

O Sa. Ruy BARBOSA-Não f•llei om onus, 
lullei orn domluio dirocto. Sustonto que o 
dominil1 1lh•dto destas cous!IB portence â Mu
n tci pn.li ~ludn. 

0 Sn. B. DE MENDDNCA SoBRINIIO-Ondo 
estú. tt'i~n:-~cripto o Llomimo •llrecto 1 Pnt•u. a. 
tt·.~nstorenctn. tlo tlomiuio, o unlco meio do 
truulçii.o lo~ui ó a tmnsct•ipçiio: niio havendo 
esttL, uüo lm u.bsolutn.mcnte a trausferencia. 

O Sit. H.ur B.utnosA-E' quo V. Ex. con .. 
funcle. ~~ 

0 s't· B, llE MENDONÇA SDDRINIIO-Àccelto 
n (·piniilo do nobre Stwa.~lot•. S. Ex. amtbu. do 
rlizm• que a Municlpnlldndo tom o rlorninio 
directo dos hons d11o Companhia Jardim Bota• 
nico, rna:J pergunto : como adquiriu csso 
dlroito I Em virtude de que titulo Y 
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O Sn. Ruy BAnnosA-Do de creaQiio dessa .111 vô o nobre Senador que não sustento 
propriedade, Es>a pl'Oprlcdade loi creada uma doutrim' nov•; mas sigo uma doutr1ua 
nest11B cóndlções. quo encontro cm escriptores, que dizem que o 

o sn. B. nE MENDONç,, sonn!Nuo- MB8 domínio só se póde transferir pelos meloa lo· 

~~~f;~~t':,?''e modo I No contracto nilo vejo gnE~'esse titulo quo procuro e não encontro, 
Nilo posso comprehen~er 0 argumento do pois quo em ]Oflai' de!Jo o que exl•te ó apenas 

nobre senador. SI existo clominio, ó preciso um contracto, no qual rtgura unicamente uma 
baver um titulo ; e ;i oxl>te este titulo, ó clausul" que é um•1 prome•s" de entrega do 
P is t ''a t · t bens por ocCBBIÜO da oxpit·~tciio do contracto 
rec 0 que es e, ranscrJp 0 • roi to entre a Municipalidade o a Companhia 
0 Sa. RUY BARnOSA-V. Ex. CbtiÍ per-. Jardiin Botanico, 

dendo o seu tempo e eu tamhom, pot·que Lembr•~JDo n~ora, Sr. Presidente, que, 
nem V. Ex. me entende, nem eu a V. Ex. Jondo n intrmlucçiio á Com;olidaçao Civil, do 
Peco que me releve, mas estas questões uão Teixeira de Freitas, encout1o Já o seguinte, 
se discutem por dinlogos. que tem perlilitamento appficacão li mataria 

O Sa. B. DE ~1>-NPONÇA SomuNuo-Eu niío · c Nas acções derivadas ex co11traclu, temos 
, .po•socomprel!ender a V. Ex., o V. Ex. niio a inexocuçãuda obt·igtt~ão 0 nada mal•. 

pód• comprehendor a mim, porque neccssa· Antes da transgrca>ilu docontractu,só exis· 
rlamente os escriptores quo no; consultamos le o contracto, o antes deste não existe direi· 
niio se po~em oomprebenfler. 10 algum.» . 
. O Slt. RUY BARDosA-Il' porque o dialogo é E•!~> obriçação é que se acba na clausula 
lnconvenient~ par~t r11scutir estes assumptos. ID do contracto vlgtute entro a Muoicipali· 
Eu estou me penitenciando das minhas inter· dnde e o. Companhia J;tr'rlim BO!Ilnico. Si é 
rup<:õ•s. atiSim como ensinam Teixeira do Freitas o 

0 Sn, B. nE MENDONOA SOIIRJNI!O - Pois OUtl'OS cscrlptores que tctJD tratado da motO• 
louvo o nobre Senartor de penitenclar·se do ria, a Mumcipalidade, em virtude do seu coo· 
culpas de que nõo sou c•uslldOJ', tracto, ainda mesmo tendo sido nelle cstabe· 

O Sn.. Ruy RARDOSA-V. Ex. s"be que este Jcclrla a clausula JO, Isto é, a clauaula da ro
modo de discutir por dlalogos ó contra os vor•il~. não adquir·iu por IDeio de!se contra· 
meus habitas. cto domínio nenhum sobre os bons da campa· 

o Sa. B. nm ~!ENDONÇA sonnJNno-Sr. Pre· nhia, nem domiuio ~!recto, nem domlnlo utll, 
sidoute, reiteru tudu quanto acabei de dizer: apenas 11 comptlnbla l'econhece que está au· 
na clau.ula 10 do contracto nõo existe abso. joita ti. oLrigação de ontregar os seus bens na 
tutamente tJ•ansferencia do domínio, ex1ste ópocu úa expil'açiio do contracto. 
apenas uma prorncs.a de reversão de bens na Para corroborar esta opinião, que tenho a 
occasliio de expn•ar o contracto. respeito do contracto vigente entre n Mu-

A compunhla, pois, tem em VIrtude do seu nictpalldaae e o. Companhia do Jardim Bo
~ontraoto o domlnlo pleno, o domínio ~h·eclo / t&nioo, cbamo a atteuoão do Senado, e &ape
e ut1l, n1io só do~ seu• trllhos asoentados nas olalmentu a do nor,re Senador pela Babia, 
ruas, como lambem rle todos os seus tmmo· para uma clau.ula que se contém no cou
veis, moveis o semoventes, que tinha. nüo sü tructo vl~ente, entJ·e n Munlcipuhdad& e a 
na occas1iio em que fel o contracto, coiQo, companhia Carris Ut•banus, A clau,ulo.l4 
tombem de todos aquolles que adqurriu pos·i d•st• ultimo contraoto, que é sem•lbante & 
toriormento ao m•smo comr,~eto. clausula 19 do contracto rla Compunbio. Jnr• 

A Mun cipalfdade por sua vc~ não tem dim Jlotanico, níio estabelece somonto como 
mais do que o direito do exign· da componlna oLriJ;ItQilO da compnnhla a revorsóo dos seus 
a entrrg" doa ben• 11a úpocu. da tm·ntlnu.~ãu btni na épuca da •xpiraÇ!lo do contracto; 
do contracto, ou a indomni>açãu dos dnurnus esta cluu•ula ó mais restt•lct!\; nlém d&sta 
e prrjuizos quo sollhr por qu:dquor al1onaçilo olrr•igaçilo d11 entr·ega dos ben> ua época da 

· que a companltio. tHuha farto. : eXPITfl\'ilO do contl'llcto, a Municip~olidade 
E' este o dh•eito que existe em virtude rlo 1 entondeu que dovia gurantir-se mats, in• 

contrnoto rrara ambns as vartrs contr·actantes./ aluindo na mesma clausula outr•o. obt•igaçdo, 
Como disse bn pouco, encontro! esta doutl'i·, a do não alienai' os seus bens. Pol·tant.o, 

em Toixoira de Freitas e Potbier. Amlios Sr. Presidente, eu do>te ftlcto tir'o ar•gumen• 
ellos dizem guo ~ú ltn llous meios do adrJUir!t• to do que u stmples clausula da rovcrsiio, 
a projlrledarle: ou o meio orlginat•io, quo ó a que existe ne••• oontruclo, rolhrçnda por 
occupuçlio, do que 111io ~o tl'lltil, ou cntiio o o•taoUira, da niio ailena~ão dos bens, prova 
nJOao Je~ul, que é a tr·an~1brouciu de~:~.sa rucsrun. qu~, pelo contJ'Uuto t-ntra a Munlt·lpulidade o 
propriedade JlOI' melo do uur titulo lcgrtimo. u. Gomp•nltia JaJ,Um llotunico, os bens desta 
com todos os requisitos da lei. 1 compunblu podem ser alienados, 
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O SR. RuY DAnnosA -Na obri~a<;iio ele en· 
tro~ar ou re•titulr, niio esta incluido a obri· 
gnçii.o de nilo alienar? 

ALGUNS SRS. SENADOR!llS-Niio, 
o SR. D. DE MENDONÇA .SOBRINHO- Não, 

absolutamente, nao. 
O SII. LEITE E OlTlOIOA-Conforme a re· 

dacção da cJau,ula. 
O SR. RvY DARnnsA-Confesso a V. Ex. 

quo não entendo nada <la•sas cousns. 
0 Sn. B. DE ME~DONQA SonaiNuo-Pelo 

cont"arJo, eu &ei que o nobre Seuador en· 
tende melhor, não direi do que o s,na•lo, 
portlm DJUtto molhor do que eu S. Ex 
entende seguramente. 

Vou ler Ii clausula 14, embora o nobre Se· 
nador tenha aito que a clausula da não alio· 
nação ••tá lmpllcilan.ente comprebendltla 
na de reversão: •m todo o caso ou a lerei. 

• XIV. A pro>ente concessão terá vigor attl 
31 de dez•mbro de \SOO e dm·ante este pra,.o 
niio se podara ostaboloccr om quaiquol' p:onto 
dentro do Ptrnnett•o descrlpto na cl•usulo I' 
outras linhas ferroas, de bitola est.roita ou 
larga, que percençam ás actuoes com pan hi11s, 
qutr sejam novas concessões feitas a outros 
emprozarios. 

Findo os• e prazo, roverlerá para a Profoi· 
tura Municipal o matorial Hxo e rodante da 
companhia, comprehondendo predios, carro&, 
anilnaes, motores (caso o tracção se.la me
cnnica) e todo mais material empregado no 
serviço. 

Em vista desta clausula niio podorá a 
comp•nhla &!tonar• os bens de raiz, sem ouvir 
a Prerottura.que niio •• podet•à oppor,q_uando 
assim o ex1g1r o equiiibriO flnanceuo da com· 
panbla.» 

Pot• esta clausula vê-se o •fgulnte: 1•, que 
a Companhia Carris UI·banos obrigou-se para 
eom a Munlolpalid•de a roverter-lhe os seu• 
bens na época aa •·xpiroção do seu cont1·acto: 
2• obrigou-se mais a niio alienar os bens d• 
raiz; e, ipso facto, conservou o direito de 
alten··r os bens moveis e samoventes. 

Por conseguinte, desta olausula eu tiro 
argumento a (&VOf daquelia claUSUla do COO· 
tructo vigente entro a Mumcipalidude e a 
Companhia Jardim Botanlco: a Compunhia 
Jard1m Botamco obrigou-se sómento a reve1·· 

1-eio os seus ben"' : n11o tornou obl',gaçilo ne· 
nbnma de niio ali .. tmi-os, nom em parto, nem 
cm sou todo como J\JZ a Companhia Cnr· 
ris Urbanos. Est~ contrahiu ~ obrignQliO 
do reverter e mais a do não alienrlr; o me~tmo 
na clausula oo niio uJI~nar, u. munioipaliciado 
dccli:Lrou oxpra:.surnflnte quo niio pudorti. u.li ... • 
nnt· os bous 1mmuvois. th•ndo·lhe o di rol to 
de alnmat· OR outi·os bens, os moveis o os 
soma ventes. 

~oaado V. II 

Como explica isso o nobre Senador 1 SI a 
mumcipnlldade reconhece que a Companhia 
Carris Urba os póde alienar os seus bens mo· 
veis e t-l~moventes, ípso facto deve reconhecer 
que a Companhia Jarrllm Botanico tem o di· 
rei to de alienar, niio sómente estes, que nilo · 
foram sepr.,•ados no seu contracto, mas todos 
os seus bens. 

O SR. Ruy BAnnosA- Esse argumento me 
purcce contrario a V· EE. 
· O Sn. B. DE MENDONÇA SonniNIIO- Nilo, 
•enhor. 

0 Sn. RUY DARDOSA da outro aparto. 
O SR. B. nE MENOONÇ~ SonntNno- Estli 

enganado o nobre Senador. E' um" clausula. 
ucces,.rlu.: a munlcipalidnrle prohibiu quo a 
Compuniua Carr s Urbanos alienasse os seus 
immovt1is, o então exceptuou os moveis e os 
semovcntcs, danno-lhe o rl1reito de alienai-os. 
Portunto, o argume,uo é inteiramente a meu 
th.vor. A clausuJu. do coutracto toxistente en
tre a Mumcipiilldade o a Companhia .Jardim 
HotanJco não prohibe a nl•cnnçrio de nenhum 
ilessto.s bons; pol' r.ouseguinte está. implicita.· 
mente roconhecirlo pela municipnlidade, por 
sua vez. o direito que a companhia tem do 
u.lionu.r todos os seus bílns immo'.'eiii, moveis 
tt semovonteH, o D1io sómonte uquelles de que 
trata a clau>ula l·l do contrdcto vigente cn· . 
troa muuicipalidado e a Companhia Carris 
Urbanos. 

O Sn. Ruy BARBOSA-EU disso no meu dis· 
cui'Jio qud tão Cllmprehendia cousa. lllguma. 

Nilo po•so comprebender que quando uma 
clausula de um contracto d1z quo uma com
~anbia é obrigada a reverter os seus b•ns /J. 
municipalidade ; outra clau>ula diga que a 
mesmo companhia pórlo alienar esses bons ; 
,,üo posso cumj·rehender isto. 

0 Su. ll DE MENDONÇA SOPRINIIO-Mas O 
nobre Senador sab• perCe1tament" que o con· 
tracto tl a lei entre as parte• em tu<lo qua .-to 
não offender as leil~ geraes sobre coutractos. 
Esta disposiÇão prcb1bitiva de alienar lm· 
'no'VCIS, podendo al.enni' movo1s o semo· 
vt•ntes, ó uma clauaulu. Inteiramente de 
uc·oJdo com us leis civis que regem os con. 
tJ•ac•os em geral. 

Portanto, um" voz que esse contracto niio 
offtmde M 1 is ger11cs Sllbre contractos ó um 
contt•auto intulrumoute licito. 

o nobre Senador deve comprahcndor por· 
lllitamonto isto. 

o SR. Ruy BAnuos"-Nom eu sei de que 
conti·acto V. Ex. e,t/J. trotando. 

o Sa. B. nm MENDO:>çA SllBRINUO- SI 
V, Ex. não snbe de quocontru.cto e~tou tra.· 
tlindo, é porque naturalmente niio pt•oatou 
atteniiio uo que estou dizendo. 

20 

-I ... 
·" 



... 

liS4 AlllfAES DO SENADO 

' i ' 
i 1 · 

} 

I ' .. 
I ~. 

I
, •I 

... ~ 

I,: 

., . . 

J 
'i 

~~:~· . 
ti: " . . 

0 Slt. RUY BARBOSA-Nilo, senhor; pl'Ostel 
toda a attont;ão, mas niio puc\e po•·cobor. 

O Sn. B. !>E MENoo:o:çA Sonn1:;110- Estou 
trntan<lo <lo contracto vigonto entre n muni· 
oipallda•lo e a compon\lla CM·ris Urbanos, 

O SR, RoY B.•RnosA- Mns eu, por acaso, 
disse que esse contracto era illicito 1 

O Sft. B. nw MKNIIO~QA SonRINuo-NJio 
disse; declarou que n•io comprebendla co tlO 
era quo n muulcipalida<le exigia .. , 

0 SR. RUY BARDOSA -0 que niio compro· 
!1endo é a douu·ina de V. Ex. 

O SR. B. DE MENDONÇA SonRIN!Io- Tenha 
paciencia o nobre Senlt'Jor, vou repetir oquo 

" · s. Ex. disso. · 
O nobre Sena,lor disse q ne niio comp<•ehon

dia como, exigindo o conlrilcto a revcr,ilo 
<los bens da c.,n panhia. Ca<•ris Urb•<nos em 
fuvor dlL munHpalfdade, na época da expi
ração do mesmo contmcto, tlve,.e no mesmo 
tempo a companhia. o direito de alienar cer·· 
"tos bens. . 

0 SR, RUY BARDOSA-Niio, senhor; niio foi 
disto que me occupel. 

Refer•l~me ao contmcto da Companhia Jar
dim Botanlco e disse que na obrlgooçíio <la ro
vet•sii.o 11os bens immoveis e somovcnto:i osto.vn 
lmplicitamonto a ob•·igaçiio da compo.nhla niio 
alienai-os. llis o qua "'"'"· 

0 SR, B. DE MENDONÇA SotmiNifo-Entiio 
comprehendi mal o noLre Senador. 

O Sa, 1\UY BARnosA-Niio vejo paridade 
entre as dons contractos •• , 

O Sa. ll• DE Mll:NoONÇA Som:INno-Ha In
teira parlrlado: siio dons contractos de viação 
publica, foltos em virtude de resoluçiio do 

11
,,... "'· Oons.,lbo Mualcipo.le asslgno.los pelo Pl'ei'olto. 
. ·-· Ambos o" contractos, este o. que me t•efiro o o 

. : ~ · da Jardim Botanieo, provieram do mesmo 
.. ,. Oon•elho Munlnipal, ambos tratam do mllllmo 

serviço de viaçito, nmbo; oontcem ou mesmas 
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clausulas; n.penus, ne~te contmcto que acabei 
de ler ao s~nndo existft mai~ uma clausuhL 
acce:;soria., 1lundo rlireito à Curnpnnhin. Carris 

· Urbanos !lo alienar uus IJens o pt•ohibirHlo 
alienar outros. 

O Sn.. RUY 8.\.ltUos,\-~fas o outro nogn o 
direito do alienar todos, desde quo obrlg11 a 
ontregat• todoo. 

O Sn.. B. DE ~tmNo~JNçA Sonn.tNno- N11o 
apoiado. E<So absolutamente 11iio contem 
clausula. alguma. du ttOil alienando: coutàm 
apenas urntL clu.usultL ubt•ignndo tL comprLnbia. 
a eutregar os bens i1 munlcijlnlidude qtundo 
termimu• ~eu coutraoto. Nii.o contóm u. clu.u
sula ucoessorla J•rohlbludo a alienaçiio do 
oot·tos bens; e duhi tit•o ou o ur!lumento que, 
existindo realmont~ no contracto vigente da 

Companhia Jardim Botanlco a clausulo. unlca 
da rovursúo, tL nutra, do não o.llonaçiío, nílo 
ostà impi!Citnment.o contld~ nolla. 

N1i0 :-:o pórfe, poíp.~, li. vist'l do fJ.U.J ncabo de 
dizer, pre~umir, corno qu • .n~ o nohre Sanaaor, 
Que no cl:msula ·da reversão está incluida a 
tio niio-allon!lÇILO, porque est.o clausula é 
llnportnntiss!rna., restringe o rlil'eito de pro· 
pt•iorlade, e. uma vez que ha rest1•icçã.o, não 
so pódo presumir que existo. em um contra
cto, mM, ao contrario, deve-se exigir que 
ella esteja explioi tamonte deo!arnd•t. 

As<im, pois, Sr. Pro<lliente, •lepoiR do que 
acabo do dizer, confesso quo, si o nobre So
DILfTor n11o me entendeu, eu, por minh11 vez, 
nilo ontondi S. Ex., apesar de sua grande 
autorin"do. roconhcci<IIL pot• todos nós e por 
todos •1uelies que estiio acosturno.dos a ou
vil-o. O nobre senador, tratnndo da reaoluciio 
vetada, ocoupou·•e de tudo largamente, com 
extensão ; mas na. quosti'io da reversão dos 
hens do. companhia s. Ex. tocou nccldental
mente, não explanou a questilo, niio a 
explicou perCoitamento, de modo a tirar to<lo. 
aduvida quo possa existir sobre este ponto. 

O SR. Rur RARDOsA-Fiz o que pude. 
0 SR, B. OE \I!&NO,NQA. SOBRl~Uo-Cada vez 

fiquei mais convencll\o, depois da expo>içiio 
do nobre S•mutlw, do quo o que existo no 
contracto vigente entre a Com~anhla .Jarilim 
Botanlco e a municipalidade nao ó a trnnsre
rencla do um domlnio: é apenas uma obrl· 
gaçiio quo a cmnpanhla contrtthlu com a 
municipalidade 11ara entregar seus bens no 
Om de uma época certa, que ó o praso deter· 
mlna•lo no mesmo contracto. 

E, como eu di>se ba pouco ao nobre Sena· 
dor•, ai a companhia pOI' acaso abrir llqutda· 
çiio rorçada o tiver seus ben; hyyothecados, a 
municipalidade pet•de tudo, nao pó•le abso· 
lutamenre exigir o. reversiio dos lnins. 

Si a Companhia não abrir llqurdaçiiO for
çada quando expirar o pt·a~o de seu contracto, 
ella pOde tombem <leixar de entregar os mes· 
mas bens, pot• ter disposto dol/es, ou pai' 
ellon!l.ÇI1o ou pot• bypothcoa, Quer no caso 
do alfOnaçilo ou •lo hypotbeca o quer no 
caso jlu liqui(lnção for·~atftt, a municip11lidurle 
niio estlL g!Lrn.nttda pa1'a. obtot• a l'OVei'Ssílo 
dos hl::'ns. 

SI a companhia abf'it• llqui<lnçiio lorçoda, 
os CJ'edores hypotheca<•ios so npresentnrilo 
nn clnsglficacii.o ilos debitas, oxluiJinclo sou~ 
titulas, mostl•ando que sii.o orO<lores llypothe• 
ca.rios, e, por ·conscquoncin., pt•ot'~renciu.os, o 
ser•io lnclulllos como taes na ch•sslllcaçilo 
mcRmn. . 

Na época da cxplraçiio <la concessiio .•• 
O H!<. Ror H,\ltnOSA - A questão o •I a 

hYP••thuea a que o nobre Sena~lot• se rolare u 
valida ou nulla. 
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0 SR. B. DE MENDoNÇA SOB!liNIIO,, .
quando a munJCipnlidnde exigir o cumpri· 
menta tla obrlgo.c;ão, isto ó. a entre!.m 1lDH 
bens, apresentam-se em juizo, como tercei
ros, estes credores hypotlwcarios, cxhibindo 
seus titulo• e pedindo prcliJrcncin no paga
mento. 

Si os bens do. companhia niio chegurem 
nr.m pal'O. pagar aos credores llypotlJec:al'ios, 
como se do.ró. o. rever:-fio? A compauhia tem 
o dirmto, pergunto no nohre Sünador, de 
usa1•, rlepois da expiração 110 contl'llcto, 1la 
acção do relvlntlicnção ou d:L acção elo nulli· 
dado contra. esteH terceiros, possuidOi'C~ dos 
bens tl:L companhin, e que o• obtcverom poc• 
compra ou pot• qcmlque!' outro ütulo'l 

Nflo, porque no contructo o que oxiste npe· 
nas é um dueito pe.ss(Jol quo du. Jogar a uma 
ucção pessoal, e mio um uireito real, que dó. 
lol-!'ar a uma acção real, e, ecnrto a acção de 
l'eivindienciio uma acção real, não pódo oil<L 
competir a quem tem unicamente dirmto 
pessoal. 

Nü.o posso, pois, comprehemler o nobre Se 
nador. 

O 8a. RuY BAnnosA-Então estamos pagos, 
po1•que t<Lmbem não comprehondo V. Ex. 
(Riso,) 

0 Sa. B. DE MENDONÇA SODRI~no-A prin· 
cipio diese o nobl'e Senarlor: «E' um dominio 
directo.» Dls>e·o outro dio, qunndo fallou 
ulllmo vez a'erra da ''"'oluclio que este\ su· 
jeita ao conhecimento do Senado. 

Hoje S. Ex diz: «E' uma doação.> 
Ora, o nobre Senador ntó aqut não cla.,ifi· 

cou ainda de um modo cloro, ele um modo 
terminante, que direito cl este, onde ó que 
elle está incluirlo; si é um direito real, como 
diz o nobre Senador, peço a S. Ex. que o 
classifique. 

Dominio, não é: o nobre Senador jc\ l10jo 
nos declarou que é uma doaçüo. 

O SR. RuY BAnnosA-Não declarei tal. 
Declarei mil vezes, e appello p:crn o Senndo, 
quo ttnho. empregudo u. pnlavra-doa~;ão
como equivalente de-coucos~iio. 

V. Ex. entende que os favores fui tos à 
companhia dobowl.-; nã.os;ioconcestiÜO, 

Quanto c\ c!assillcncão do direito, tambom 
,hl. disse mH vezes que plLl'O. mim a pr.•pt•ic· 
tarjo. é a ~lunicipuJithttiO C llS CO!llpllDhias s;10 
slmplo . .; usufructUILrin:-~ o Ntt1lo. ha mu.is clnt'O 
o ai o nobre·. Souodot• niio nccei to l.1to, pódo 
combater ... 

0 Sn .• B. UE MICNOO~OA SOBIUNIIO-E' O quo 
Dt'go cornpletarnent<'. · 

O Sn. Ruy BAnnosA-Noguo, mas nilo me 
attt'illua o quo ou mio di"'"· 

o Su. B. nm ~~~NDONÇA SoonJNno-Tenhn 
paoiencla o nobre Senndor. Appello pn1•a o 

seu discurso Jll'Onunclado ba poucos dias 
nesta Casa, S. Ex. trntando do contracto vi
gente e~edarou que li ~lunlcipalidado per· 
t· nce o duminio directo dos bens da compn.-· 
nllm, e que 11 cst:~ portcnco apenas o usu· 
l'ructo do>tes bens. 

0 SR. RUY HAIIDOSA- E' o que eslou di
zendo ne~to momento, é o que ainda. não, 
ce~sr!i de d1zer. 

O S!t. ll. DE ME~oo"ç" Sonm:o~no- Mas o 
nobre Senador ucab:t tle dizer que é donçiio. 

O Sa. RuY ilAJWOSA-V. Ex. hr.de insistir 
nisto até n.mnnhil.! A propriodndo niio póde 
ro~ultar du uma doação 1 

O Sn.o B. IJt:: ~luNoox~·A Sonruxno-Póde, 
3flll1 duvida. 

O Sll. Ruy BARBOSA- Pois ontiio, é o que 
se dà nesta. hypothesí:'l, o usufc·ucto da com· 
ponhiu. de úonds ro:-~ultn. ele urna coocessü.o 
que a 1lunicipalidade lhe fez. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SODDINIIO-Mas eu 
nilo ne~o que n proprieú<u.lc ee possa. :vlquil•ir 
por dJrror·ontes modos; não >e adquire só· 
mente pelo dominlo: ad~uire·se tambom pela 
cioa•;ão, pO!' "ctos de ultima vontade e por 
ou tros meios o 

O S11.. lWY BAnnou-Estou doente, estou 
lU.zewlo sacrificlo, nilo posso continU;Ir etor .. 
na.mr.nto nesle dialugoo Acabo de dizrr a. 
v. Ex. que nito d1sso loto o v. Ex. continúa 
a m'o JtLtJ•ibuir. lslo não e ab;olutamente 
modo de argumentmo. 

0 SR, B, DE MESDONÇA SOBRINHO -Ao 
crntrnr·io, eu satisloço os desejos de v. Ex. 

O nobre Senador niio classificou a transrnls· 
siio dos bens da companhia para a Municipali
rtado como uma doação ou conces;ão tillta 
pela companhia. 

O SR. Ruy BAIIDOSA-Mas quem fallou em 
doação !Oitct peht companhia! 

0 Sn, B. DE MENllONÇA SODR!NIIo-Ou o
nobre Scnadot· m1o quer mo entender, ou en .. 
tüo o faz propositalmente. 

O nuhre Semtd01' declarou que o direito 
quu n. ~Iuniclpalidnde udquiriu 1 o d.h•cito de 
r·cvt·r~ü.o dos bens do. companhia., niio é uma. 
dooçiio ti:lit<t pcl!L mcsnmo 

0 Sito RUY BAUOOSA-F:tlloi cm CODC€SSÜO 
municipal, niio JililCi em tloaçilo. 

O Srt. R. nm MENOnNçA SomuNno-0 nob1•e 
Senadm• dcclu.I'Oll quo nii.o orn donçiio, mas 
que a Municipnliciaao tem o domínio directo 
sobre os bens <.lu. comp~tnhiu, cm vilotuda de 
uma concmH:iÜ.O. 

Disso que ll Munlclpalldnde tem o domlnlo 
dit'ccto, u quo !L compu.uhht tem o.ponas o do
mlnlo utll. E'lstojustamonto que nego. 
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A cnm]mnhia tem ambos os domlnlos e 
o.penn.s concedeu~~ Muninipn.lirlrvle o •liro1to 
do revor•ão, do quol só pó:le usar lindo o 
pra1.o do contracto. 

Mas, pergunto: a Municipalidade, tendo o 
dominio dlr•cto dos benK d~> cou:punhla, póde 
llypothocor ossos bens 'I 

O nobre S•nodor nilo ó cnpaz do responder 
amrmatlvnmente. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-V. Ex. pórlo 011· 
tenrfer como quizer, Jn:1s, o queRe entende é 
que o companhia niio tem o dominio pleno. 

0 SR, 8. DE MENDONÇA SOBRINJIO-EU per· 
gunto ao nobre s~mulor: H Munlcipalidnde 
póde alienar os mesmos bons 1 

A Municipalidade ni\o tom, pois, nem o 
domínio directo nem o domínio util. 

Para que a Municlpnlldado tivrvse o dom i· 
nio directo era nccessario fl"conbecer que a 
Municipalidade podia hoje aliom•r ou bypo
thocar os bens da ccmp11nhla. 

Mos, quem pod"ril amrmn1• is lo 1 Quem 
dir~ que n Municinalldado pótle lltljn ,Ji,.nar 
ou bypntl:ecar os bons da companhi11 1 Nln· 
guem absolutamente. 

Dahl vem o argumento lrrel'ut:wol tio que 
o que oxist·• no contracto oü.o é tra.nsreron .. 
ela de tlominio, mas unicamente uma obriga· 
çiic contrabida pela cr:mpanlila parn com a 
Municipulld•de de entregar-lhe cs seus bens 
na época <III ftnallsuçilo do sou contracto. 

Fóra disto não ha n11da. 
O que oxi,lfl,Si'. Pre>idente.o nu e se póde de 

prehendur allnal do couti•octo erlli'e a Munici· 
palidade e a companhia do Jat•dim Botnnico 
ó que sobre o e<p•ço entro trilhos cedidos 
pela Municipulillutlo ó. companhitt, esta tem 
sómente o dum imo utii.ft"ando reservado o do· 
minio directo para a Municipaliola :e. 

M11s, sobre os tr1lbos, ruateJ•in.es, preflios, 
etc., a compnnbill tem ambos os domluins e 
póde usar delles som o m"nor obstaouln por· 
que seus bens ntlo estiLo suje1tos a nenhum 
onus real. 

Era preciso, pois, que a comp'tnbla ti· 
ve;se acceltudo qualquer onus o que osti· 
vosso alie transct'lptu no livro competente 
para que ella nãu pudesse usar ou abusar de 
seus bens. 

Mas, umo. voz que. em lognr tlo um direito 
real, de mn onus real. n Municipalidade 
tem apeno.s nm direito um flspocto.tiva, do 
qual ha d" uso!' si a companhia diPpuzm• de 
seus bens, cllo. niio tf'm outro d ireitfl sonüo 
accional' a companhia para eutre~ar·lhe os 

· ben< ou indcmnlsnl·a dos damnos e pro· 
julsos. 

O nobre Senador pela Bnhia quo ftLIIrtu an· 
tes de mim scbt•o cOla quostiio, nbundou em 
hu•gos cun•lde1·açíle; sobre todo• o• pauto•, 
como jó. dl~se, mas sobre esta ponto, que ó o 

mnls 1m perianto do contracto, sobre o qual 
S Ex. devia. tler•J•umar• n.~ suu.s luzo~ moR· 
t,rando que n. lei vetrtda autoriZ111L nliomu;ii.o 
de bons municlpnes, S. Ex. passou ligoim· 
mente. 

Fui esta, St•. Prosl~onto, a unloo. razão do 
velo que o nobre Sena••or peitL Bnhla.ILohou 
que porlia levantar neste recinto parn provar 
ao~senudo quo" resolução vetada é contraria 
illel orgamcu do municiplo. 

S. Ex •. abstrahiu de turln mnls; julgou que 
tudo ma1s quunto diS>e o preCeito nus razües 
do vetn mlo moreein. a menor consideração 
nem mesmo n menor apt'eciaçüo. 

Recordo-mo que o honrado Senador tombem 
to::ou cm outro ponto do velo, o :leque are· 
solucão vetn•'n pa>sou por uma quarta dia· 
CU<SilO, Dll qual fornm t•itas no projecto 
certaa modlftcacõe; contra o regimento de 
Con•etho Municipal. 

Niio ve,io que lmportanJia póde ter essa 
razão do illu·tre prelo! to. Si roulmr•nte. na 
4~ discussão des~m. resoluçfio no Conselho Mu .. 
nlcipal, JUram infringtdos certos proc:ettos rc
gimentaos, não me é o•do comprolwnóer como 
o Seno.rJo pustHL tomu.r conltecimcnro deste 
facto, de medo a considornl·o como razão va
liosa. para o -reta. 

As nos;as attribuições, como eu disso uo 
nrincipiu do meu rliscur:;o, sfi.o muito limita· 
das, muit1l rt•stJ•icto.s, e tiio rostrtctas que, 
todas essas discu>sões trnzitlas ao Senarlo a 
proposlto do voto podem so1• con•idoradas 
tmper·tinentos, viste como a lei orgnnlca do 
Distrlcto Federal, reformaria peta l'ecente lei 
4113, de 19 de .Inibo de lHOS, intcrp!'et•nrto 
a~uella, limitou ainda mal• nossas attri· 
bUiçõos. Compete-nos hoje unicamente ave· 
l'iguar a.qui tres cousas : J• ai a resoluQãc 
vetaria otl'endc n Cunstituiçiio Federal; 2" si 
tt. mm~ma r~soluçiio irJCringo ns lei:~ FerlerneBi 
3• si eiJ,< contt'OI'ia as lois dos outros Estados 
o dos muaiciplos. 

NiLo t•mos hoje mais o direito de examinar 
si a resolução vetada viola os leis o os !'<'gU· 
lamentos municipo.es; isto e!'ltá inteil'a.menta, 
pelu novn lei, !ora da nossa alçada. 

O SH .• Coe:Lno E CAMPos- E si o -veto ti· 
vesso sido o]lposto antes desta lei 'I 

os". Jl OE MENDONÇA SrtDR!Nl!O - Então 
tolilur qwwia, porque a lei não tom oJfoito 
rOti'OOCt] VO, 

O Sn. MonAEs BAnnos-E' a nossn bypo· 
tbcso. 

0 SR, COELIIO E CAMPOs-E' o qUO dizemos, 
O Stt, B. DE MENDONÇA SonRINIIO-D,ulo 

mesmo de bnro.to quo n. l'•~solu~·~i.n ver.atln. s·~.ia. 
antel'IOI' ó. lei n. 4U3 o que e•ttL nilo po>sa 
ret1•ouglr sob!'c tactos já passados, Isto tl, 



•' ,, ,. ·. 

SESSAO BM 20 DE AGOSTO DE 1898 

retroagir de certo modo, trnta-se todavia de 
um focto pendeu te, 

O Sn. JoAQUIM DE SouzA- Mns houve .i·• 
facto julgado '! 

O Sit. B. DE Mn:>IJO)IÇA SoBIUNIIO-Esiá 
prnd1mte o eu ei'irou accoilunclo n. doutt•iruL do 
nobre Senador que rnn dou o aparte, para 
concluir que atn1la. o.sHim niio compete IL'l ::ie· 
nndo entrar no conhecimento da ct)nven·onciiL 
ou inconvcniencia, do.~ vo.ntagPns ou dcsva.n· 
togens que pod•m resultar da rosoluçii.o vo 
tatJ a.. 

O Sn. JoAQUI~! DR SouzA. dó. outro aparte. 
O SR. B. DE MENDO)IÇA. SonniNIIo-Si os 

nobres Scnndore:; querem admttth· qut~ t!Stll 
em VIgor o art. ~O da lei n. 85, do 21 de se· 
tembro de 1802, para verificarem si a roso· 
luçõ.o vetuda contrn.l'ia leis e regulnm .. utos 
municiplll"'S, devo dtzer que no ca~o vert··nte, 
f\Oteudo que ~sse artigo não póde considerar· 
se em vigor, e que a h• i n. 403, embora SEi 
trate de um facto passado.,. 

O Sn. MonAES BAnnos-A lei em relação 
no veto ó.de 1892. 

0 Sn. B. DE MEXDO)IÇA. SonRINIIO-,,. OS. 
tando o. qu~stao pendento-penúentibtfs nc 
gociis,.. ~ 

O Stt. Jo.IQU!ll DE SouzA-Mas nüo jul· 
gndn. 

O Sn. B.DE ME~Do~çASonnrNuo-... oiutl11 
não julgada ... 

O Sn, JoAQUI~! Dg SouzA-E pai' isto nilo 
tomos com potencia. 

O S1t. B. Dg MENDONÇA. SonniNIIO- ... n 
lei n. 4~3, de 19 de julho tle 1~08, está. em 
vigol'. 

O Srr. JoAQU!~I DE SouZA-MM temos com
potencia em virtude de que lei, si a do 1892 
está. revogada! · 

0 Sn, B. DE.MENDONÇASOUR!NIIO-E' O quo 
acabo de d,zer. 

Para a qu•stilo vertente, para o conhe
cimento da resotur;ão vetada, considero cm 
vigor a Jet n. 403. 

Declarei que, tratando-se de um negocio 
pen••ente que ll!ltti sujeito i\ npreciaçào do 

· Senodo, no vlgencla tio uma lei nova, que 
in!et·pretou. :1. Jol antig,., -re•trlnglndo •• 
at.ti•iúulções do Senado, a lei nova eott\ intei
ramente em vigot•. 

SI o Senado ad"·itto rtue suas· attrlbuicüos 
estão llmitíuhn:l por o:o~stL lei, n. ÓJD3, F>O re· 
conlwce que ellu. I',.ge o c11.So pontltwtc -a 
r•osolução vetada que 'o acha sujeita au nosso 
conhecimento-a con,equonula ó que o So· 
nado não tem oompotoncla abaolutamento 

pam verillcar si a resoluçiio inli•inge leis e 
rcgulameutus muuiclplltS 

A IlOS!OU. com pot(jnCia tlc<L rcstricto., como 
ncabei do dizer, aos caso.~ doturminados no 
§ i 0 do ar-t. tu do. lei 403, que sii.o : verificar 
!'11 o. re:;uluçüo veto.1lll. esta do nccordn com a 
Constisuiçii.~•, com as leis fodl!rues, e com o.s 
leis dos outrol:i E~tatlos o dos municipios. 

Trago isto para. mostrar que tndu a. clis
cUSMÜ.o suscitaria ne~te recinto, pelo nobro 
Senador poJa Bnhiu., foi extewportLn .. a, visto 
como S. Ex., ubandonandu a lti 493, onvo
rerluu por um camlllho dt1forente daquel!e 
t•m quo n· s devemoó! manter cstUdllDdo a 
m:Lterio. dos vdos sujeitos ao no~so conheci-
mento. · 

l'ó•lo se dizer que S. Ex. trotou unlca
mcntu das vantagens e desvantap-ena da re
solução vetailu., do ~erviço da Vlaçü.u urbana, 
do U•udo pai' que clio •o ""· da utoneira por• 
que ó executado o contracto, chegou mesmo 
s. Ex. ,.té o estudo do estado economico dn 
companhln Jardim Botanico. 

E ngurn., pt~r.runto eu, si acceitarmos ns 
,Joutrinns sustontoda. por esta fórma pelo 
honrado Senodor, que fui nm tio; collobora
dores ria CouatitUIÇtlo o da lei orgunlca do 
Dlstricto FedertLl, a que consequoncia; vamos 
chegar dn.qui por diante 1 A' consequoncia. 
de considerar onnullodo o poder local, o 
po•lor muniCipal, por tsso que, quando uma 
resolução vetu.du vter a esta Casa, elJa. não 
sm·ó. estudada debaixo do ponto de VI•ta 
determinado pela let 403, ruas debaixo de 
r.odos o; pontos de visto, de,de a sua origem 
otó o veto do prefeito municipal. 

o bonratlo Senador foi procurar a razão 
desta pretençüo da compaulua no estudo do 
sou c•stado economiCo o rtnanceiro. coofron· 
umtlo os t•elatm·ir·s das dlveron. directorias, 
examln• n•lo O> balanços apresentados, para 
dali I concluir qun esse preteurll•lo augmento 
do passagens nã•J tem absolutamente lagar, 
é contl'ariil aos intero:;ses muniO!paes e nos da 
popuJuçiio desta Gapttal. 

iii fosse Isto possi vol, Sr, Presidente, si eu 
quizea>o entrai' tombem neste tOI't·eno, dis· 
outindo com S. F.x. sobre o estado economlco 
0 financen·o da compnnhin, sobre o modo 
pot• quu ó !'oito o serVIQu da vinção urbana 
pol" cumpauhi11 Jardim Bolamco, estudando 
emfim a Rua pretonçáo , debaixo de todos os 
pontos do vista cm que S. Ex. a encarou, 
pol' minha vez tel'ln oooosiãO de mostrar ao 
bonrndn Sonadot• quo S. Ex. &ttt\ em erro 
em multa" das aproclucõos que fez. 

Mas. como tenho dtto, isto mlo compete 
n.bsolttto.mouto ao Semvlo, 

Si o Senado lbsse usai' <lo semelhante 
nttJ'Ibulçü.o, dessu. tlu.tll em dt•nnte n.nnullo.rltl. 
co!Dpl•t•unente o Con>olho Munlclp•l ; o 
potlot' lociLl ftooril: completamente sem valor 
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e melhor seria que qualquer parte que pre
tendesse t'eahzar um ~erviço publico nesta 
Capital, de v!açiio urb~tnn, do !!luminaq•1o, 
de culçnmento, ou outro qualquer Herviço 
que corres.e por conto. do podct• local, me· 
lbor seria que n parte m dirigisse immo~ia· 
mente ao ~enndo. 

Pelo meno8 isso t<Jrin o. granel o van tn
gem de poupar i• populnçiio dn C•pilal o 
trabalho do elogct• um Conselho Munici
pal, e de faci!Itnr nH Jlartes umn solu
ção mais prornptn. p;n·1~ us seus nc,qocios, 
discutindo-se os. desde Jog-o nqui no Senutlo i 
rtcaria asstm simplificado todo aquell·• ser
viço quo actualmente co!'l'o p•lo Conselho 
Municip~l, e qucf urna vez relado, tem d" 
V'ir ao Senado, pra.rn set' renovado, exer· 
cendo esta corpora~ão attri buicües, não ns 
limitadas pela tei de !898, mns attribu!ções 
de um verdadeiro tribuna! superior de 
juot!ca, que entra no conhecimento de todos 
os omumptos votados no ConselboMunicip.d, 
para at!nal dar o seu oeredicwm. 

Esta doutrma sustentada pelo nobre Sena
dor caiu, sem duvirla, no nosso esp!rito, 
como calou mesmo no meu, nrro no sentido 
de encontrar na lei novas attribulçüeH para 
o Senarlo, mas no sentido de consid•t•ar 
as lois nctuaes ns. 85 e 493,como carecedoras 
de reformas, e por sua vez " propr!a Consti· 
tu!çiio Federal. 

81 o nobre senador quiz aproveitar n 
opportunirlade da cl!scus•iio do oeto pe.rn 
demonstrar a necess!llude da retorma da 
Constituição e da loi orgnnica do municip!o, 
estou de accor<lo, e no dia em que s, Ex. 
apresentar um p1•ojecto nesse sentido, 
estarei a seu lado, porque sou d!lquelles que 
entendem que ó muito melhor que corms 
attr!buições que pertencem hoje ao Conselho 
Munic!pa!, passe111 a perteno'r autua outt'a 
corpornç1io que oO'ereçn. mais segura.n~o. 
e garantia para os !utoressos puiJ!ic·,•. 

Emquanto, porem, estiver em vigor a 
Constnuiçiio Federa!, o as leis ns. 85 o 4!J3, 
me desculpara o nobt•e Sen"rlor nüo acom· 
po.nhal·o, .:dizendo quo todn a u.1·gurnontnçãn 
de que S. Ex. se sorv!u l!oje, ó uma 
argumentação impertinente, quo qunnrlo 
muito póde osclarecot• o Senarlo sobro o ost" do 
actual da Companhia, mas niio trut·ú luz 
al~uma para verificar-se si a re•o!uçlio 
offendo de facto a Constitu!ç;1o o as le!B 
1'edo!'11es. 

POI'tanto, Sr. Presidente, a minha opinião 
sobre a re•oluçüo ~etada ó que o!la nilo viola 
absolutamente a lei organlca do municipio, 

As razões apresentadas pelo Prefeito ncsso 
llOnt!do siio mtoh'amouto inl'uwladas niio 
podem ser ucco!tas pelo Senado. 

Os bons do que trata uioi OI·ganioa e a que 
ae retere o Prefeito para oonolderar que a re-

soluç;10 vetaria dá fnculdnclo para al!eonr, 
silo pmpriamente os bens munic!paes e níio os 
bens que qualquer companhia adquira em 
virtude de uma concess;to para um serviço de 
viação. 

S! a resolnç;lo votada dósse autori2Bção ao 
Prefeito rara vender um immovel qualquer 
do munlcipio. um predio, um terr~no, aim; 
n. rcsoiuç;lo não poclerla absolutamente sct• 
snnccionacla, si não fo~se votndn om duas 
sessúe~ :mcees:ti va:-~ po1· dons terços de votos. 

:L\fu~ nü.o so tratn disso, mio so trata. do im~ 
movei nenhum do município. 

E, a.indl\ me::imo que se tratasse, esto di
reito que ü dado o.o Prefeito, nã.o é um 
ritreito completo, é uma mora autorização, rla 
qual o Prefdito pódo usar ou deixai' de u!lllr, 

S! os hens pertencentes n companhia podem 
ler considerados bens municlpaes, esses bens 
do vem naturalmente estar inscriptos no nu
mero dos bens immoveis pcrtoncentes ao 
municip!o do Di•tr!cto Federal. 

lof;,s, Sr. Presidonte, absolutamente não 
consta que estes bano ostejum inscr!ptos nos 
Jlvros da municipalidade. 

Depois, po!a.s !eis geraes que regem os oon· 
trnctos uo compra e vonrla, nenhum bem 
pode ser alienado som ser individuado, sem 
doterminu~ão do que se vae alienar. 

Quaes foram esses bens que o conselho Mu· 
nicipal deu autor!saçúo ao Profilito para 
vender 1 A resolução nno declara; a resolu
Qilo contém apenas uma faculdade, não diz 
«ti :a <lnda no Pt'elilito autorisaçiio de allenar, 
trocar ou bypotbecar os bens taes e toes do 
mun!c!pio.:o 

S! houvesse esta inrlivirluaçiio, niio havia 
questão alguma, pnrquo tratava-se. real• 
mente do uma al!enaçiio do bens immoveis 
do mun!cipio. 

Mus no caBo vertente nem ao menos so 
enumera quaos são esses bens. 

E' preciso, sr. Presidente, dizer-se tudo 
sobre essa quesrão. 

O Prof01to, julgando pouco funda,lns as 
suas raz~cs de <r!to, foi até certo ponto pouco 
VOI'dadotro, pois QUe affirma COUSilS que não 
ostiio na mesma resolução. 

O SR. Tuo~tAz DJOLriNo- Nilo apoiado ; a 
cxpros•iio do V. Ex. niio me parece multo 
CO!'recta, 

0 Sn, B. DE l\fgNDONQA SOBUINIIO- Não ba 
incorrecção alguma, desde que nas razões 
do odto se vô claramente que ello ni!.o lbi 
VOI'dn~OI ro. . 

O nobre Senador, si lêt' as razões do w!to, 
hn de vet• que entro outras razões o Protllito 
al!cga ser illegal a fuculdade de opção entre 
a clausula de reversiio e a taxa de 2 "(o sobre 
a renda bruta da companhia, m1111 omltte a 
palavra b,...ta, 

• 
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0 SR, DOIIINOOS V !O ENTE - Pó lo ser en
gano. 

ou niio se tenha exprimido bem, e um di roi to 
meu dizer que mo parece haver uma cort:> 
mil. vontatle, O SR. B. nE MENilO:I'ÇA Sonni:I'IIo - Mas 

este en:"rano so reproduz, porque mias adia.nte 
o Pretiüto considera o quo ehu.ma. renda 
rond~ hypotbetic~. Onde w pódo consirlcrnr 
a ronda bruta urna rcndtt hypothetica? 

A rendrL hl'utn. do umn. compa.nhi11 é um:L 
rendo. certa; si nfio liiS!:O, a companhia nito 
existia : para olla. ser hypotLloT ica. Ho. no
cessaria que so tratasse ria ronctn. liquida, 

0 Sr<. Sn. Tt!O>Io\7. DELI'INO - Niio nccoito 
a decla rnç:i.o o 

0 Srt. B o IJE MRNDONÇA Sonnt~no-Nilo ó 
possiyel t1mtos enganos sobro UHftlrontes 
pOIJtos: o Pl"Cfeito thlla em renda, omittindo 
tl pn.Ja.vrn.-/n·uta-, o bonradu Senador diz 
-esqueceu-se I 

·lint•·otanto o Preloilo omittiu a pntavra 
bruta, o uns suas ra.zues mencionou q uo es~a 
Jl~cul1l81lO do opçfio ct•a entro a clausul:L dl~ 
reverl!ão o n tuxn fio 2 ~"I, da. J>cndo.o 

Ora., quando so !filo. em rendn, a. primoi1·a. 
impressão de todos aquel!e; que ouvem essa 
palavra é que se tl'llta Jc renda liquida. o 
Prefeito usou simplesmenta da palavra
renda- para mostrar que esse direito com 
que a municipalidade tlcavll para exigir 2 "/o 
da renda da cornpauhia.em lo'!""'' da revcrsfio 
dos bcna, vinha a ser um dh·ei o inexcquivel, 
por1ue não havenrlo renrla liquida, ahsolntn
mente a companhia não pagara cou.a alguma; 
o contracto, por este lado, pÓI!e ser con;ide· 
rado um contracto quasi gr1~tuito, cornquauto 
o.pezar de não existir rAndn., ainda assim o ii o 
é gratuito porque, como const• do contracto 
vigente, além do drreito de reversão a quo •e 
obri~ou a companllia. esiste no mesmo con· 
tracto o imposr.o de 150:000$ annuaes que a 
oompanhio. dove pagar ú. mun<cipalidn.de. 

Para o ~enado se ccnvencer de que tcdas 
as razões que o PrefHto ailega para a sus
tentação do seu vato S1io ino.ne~. bnsto. r~ne. 
ctir que o honraàoseoatlor pela Bahia, homem 
iJiustrado e competente, examinando estllS 
razões, considerou nullns, tanto que niio 
tocou em nenhuma deU as, senão na que trata 
da uliennçiio dos bens do municipio. 

o Prefeito oxponrlou outras t•azõcs além 
desta, tratou da multa, em caso ·de força 
maior, ntllrmnn•:o que a dispensa de multa e 
rel•vaçilo de pagamento dos 150:000$ 11n· 
nunes que a compn.nhi{l. é obrigada. o. entrogn.r 
anoualmonte ó. municrpalidade. 

Ainda neste ponto se nota a má vontade 
do Preleito. 

O SR. TnoMA 7. Df.LFJNO- O nobre Senador 
nilo pódo empregar e&~a expresdilo em re
lação ao Prefeito. 

0 SR, B. DE MENDONÇA SoBRINHO-Declaro 
no nobre Senador quo não !la segunda ln· 
tenção da minha pat•te; quando uso <ln ox· 
pros,íio -má vuntado-quer•o dizer que o 
Prele1to, ou nüo osturlou bom a resoluç•io, 
ou si estudou; niio oompreben<leu bom, ou si 
r.omprehendou bem, nilo so exprimiu bem. 
Em todo o Cll!O, ou S, Ex. não tenha estu· 
daJo bem, ou não tenha comprehentlldo bem, 

Toco em outro ponto, nnquello quo .diz 
respeitoU. retovaçii.o da multa, que o Prefeito 
nssover n que é o pcrdiío do pn.gamen to dos 
1511:000$ n.nnuae~ 1"t. ~tunicipa.lidado, e se diz 
tamh:Jm-JOi en:,cano! Eu acho quo nirulo. 
neste ponto o Prefeito manifo;tou sua má 
vontade. 

O SR. Tuo>tAZ DE~Ft>ro-Nilo opoindo. 
O SR. B. DE MENDoNÇA SaBRtNIIo-A re. 

solução da ao Pl'eleito a (llculdade da rele
vação do muita, em caso r! e força maior ; o 
que a resolução quer dizer é que a compa· 
nhia, nrio podeudo, por qualquet• motivo, 
pagar na epocha ~xndn a pre•taçiio e•tlpu· 
larla, seriL relevada da multa estabcloclrla 
no 'ootracto, si o caso do que se tratar fôr 
de força maior. 

Ora, o Senado vó que on tre a releva· 
cão da multa e o perdão de pn;;amentu de 
prestações vao uma grande distrtnclo.. 

A resolução ó tão clara, •stiL escripia em 
lermos tão explicltos, que eu niio posso at.. 
tribuir a miL comprebensão, en:;rano, ou 
qualquer outro motivo, o lilcto rio Prefeito 
declal'Br nns suns razões que a resólução 
manda perdoar o pagamento âus prestações e 
não das multas. 
. Parece, portanto, que o Prefeito, ou niio 
comprehendeu a resolução, ou tem má voo· 
tatle. 

O honrado Sonarlor accclte das duas pontll.ll 
do dilemma ~que mais lhe servir. 

0 Sa, TIIOl!AZ OIOLFINO -Não acceito no· 
nhuma. 

0 Sa, B. Dll: Mll:NDONÇA SOBRINIIO- 0 que 
e facto ri que o Prefeito mais de uma vez, 
si01io tres, all.gou cousas quo não estilo nn 
resolução. 

O Sr<. TIIOl!AZ DELFINO- Na opinião de 
v. Ex. 

O Slt. B. DE MI:NDONQA SosniNno- O PI•e· 
foi to ainda considerou como motl vo para 
vátar a lol a olrcumstanoia do I' secretllrio 
do Conselho Municipal nilo ter assignado o 
11utographo. . 

O Sn. DoMINoos VIOENTJ!- Não fol esse o 
motivo. 

0 SR, B. D~ MENDONÇA SODRIN!IO- Foi 
um dos motivos, e; sl uão era, não nllegasse: 
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e nhl mesmo o P1•efoito pntonteou no Senndo, ora como omphiteuse, ortt como donçiio, ora 
não d1rel a eu" panca compotoncin., porque. n como conco.l!lsilo: S. Ex. con&umiu qun.si to1lo 
mim ó que fitlt" com potencia p!tra avnllnr n o tempo o.n mostra•· as desvnnta geus da 
de S. Ex.; mas, om todo o cnso. o Prt~f~iro resolução vetn.dn.. 
confessou que vótou uma. rmmlu•;iio, CJU'1 mio Pergunto nindo. : depois da diseu!ilsíto que 
estava com todm os sa.cramonto:; regirncn· tovo logll:r aqui sobro vn.ntn.gons e dt<svunta
tne•. gons da resoluçíi.o vetada. o Sonuclo quererá 

Uma vez que o Profoito reconheceu que a assumir as J'nncçõos elo Comotho Mumcipol 1 
resolução votn.dn. niio trazia. n aaliig-nu.tura da Si o Srnndo approvar o veto rlo PJ•ert'Jto, 
Mesa, qual era o sou devur ? Era. votal-n., e ncceit11nrlo as razõe~ adduzir111.'i nrste re ... 
n.prflsenw.r isto como rnzilo n.o Senn.tlo? N1io, (';into. sou franco ern decla.rnr qno rloqui pnr 
o seu never ora nevolver o aut.ographn, quo detmto o Senado podura mnd•r do deoomi
niio v&iu com os aacrumentus legaes, o.Hrn de nnção, e ern voz tte Senado se potJern. ctenb
serem preenchic1os esses requisitos, e por sua min~r Conselho Munlcipnl Superior do O is
vez a Meoa do Conselho temotter do novo o tricto l'edorlil. 
aut.ographo para SOl' sonccion11do on vetado. o S11. JoAQUIM Dm Souz,\-Isto ja eu disse 

E a Mesa. do Cons,•lbo nilo tmhíl ont,ro re- nn. qnc~tii•) das carnes verdes. 
modio sinão exigir que o i" s•cretario, que 
deixou de assigDIII·o. cumprisse essa formali- O Sn. n. DE MENDONÇA SonnJNUO-Tenbo. 
dade, a que é obrigado pelo Regi monto, e s1 concluldo • 
níio quizesse asslgnar havia de oer substitutdo Fica a discussiio adiada pela hora, 
pelo 2' secretario, e este pelo seu immcdiato 
em votos. • O Sr. Pre•ldente designa para a 

.Tá vê o nobre Senador que o Prereil.o, nas ordem do din da sessão seguinte: 
suas razões do niio sa.ncçrio, algumas vozea 
lançou mão de factos menos verdurleiros; e Continuação da discussão unicn do parecer 
ass1m enunciando·me apre•ento a prova, por- n.24 de 18~M. da Comrnis<ão do Constituição, 
que ahl estilo do veto e a resotuç".o, 0 0 nobre Poderes e Diplomocia, opinando que seja re· 

. senadot• póde confrontar esta com uqnelle. je1tado o veto cio Pret'oito do uistr1cto Fe1oral 
Portunto. todas as razões upresentudns ao il resolução do Conselho municiP·•l queau~o

Senado pelo nobre Sena•lor pela Bahia, que rlza a revtsiio •lo contracto da Companhia 
me prec•deu 08 t1•ibuna, silo absolutamente Forro Carr1l Jardim Butauico; 
infundados. Continuação da 2• discussiio da proposiçiio 

Chamo para ellns a attonção 1lo Senado. tln Ca111ara dos Doputados, n. 6U, de 1897, 
O nobre Sen,dor limitou-se unicamente a que dispõo que os membros do minlaterio 

tlous pontos, para mostrar que o veto devo ser publico do Dlstrioto Fuderal pe1·ceborão cus-
approvudo. tas dos netos que praticaram, de aocordo com 

Esses dous pontos silo os seguintes : · o respectivo regimento • 
O nobre Senador sustentou quo o Conselho 

Municipal dá autorizaçilo para vender bens Levantn·se a sess~o ás 4 horas da tarde. 
ímmoveis do munlctpio. 

Foi a primeira razilo. . 
Didcutindo o nobre Senador niio citou 

uma só lei que trote do c•so, nem mosmo 
chegou a classtftcar esse •Hreitc de reversão, 
onde esta Jnciuldo : limttou·se apon!lll a 
desenvolver philosophlcamento o n>slllnpto, 
e a trazer em sou apoio um escrlptor, que 
seguramente ba de ser uma notabilidade na 
materla, mas qu• em todo o caso sua oplniilo 
não passa de uma opinião inthviduol. 

A outra razão do nobre Senador foi a de 
ser a resoluçilo contra!'ia oos Interesses do 
municlplo. 

E na•la mais•lisso o nobre Senador. 
Ora, pergunto . depois do discurso de 

S. Ex· o Senado entendo que deve approvar 
o ••to dn Prole! to Mnniciplli1 ACho qu• não, 
o isto por doa• !•oziies que silo substancia·JS : 
o nob1·o Sena lor nllo deixou aiJ:wlutiLIIleute 
provado que o direito do reversão equlvuie ao 
direito de dominio, que S. Ex. ciasslftcou 

50• SESSÃO EM 22 DE AGOSTO !>E 1898 

P1·esidcncia do St. Manocl Víctorino 

A' meia hora depois de meio dia nbre·so a 
sosllão a que conccM'em os Sra. Manool do 
Queiroz, Joaquim Sarmento, Generoso Ponco, 
HenriQUe Coutinho, ,Jonathos Pedrosa, Frun
O!Soo Maohado, Mono•! Boratn, Justo Cher· 
mont, Beneclioto Leite, Gomes de Caotro, 
Belfort V1elra, Pires ~·erreirtL, Cruz, Joilo 
Cordeiro. Hez..,rrll Ji'onteneile, JosO Be1•no.rdo, 
Abtlon Mil11noz, Almeida Ha!'reto, Gonçalves 
Fei•reira, Jonqulm Pornumbuco, B. do Men· 
donçn Sobrmho, Leito e Uiticlcu, Coelho o 
Comp11s, Raso Juntar, Ruy Barboso. Severino 
Vieira, V1rgilio Damozlo, Cloto Nunes, Do· 

' . . 
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min,:cos Vlcenro, Porciuncula,Thoma7. Delflno, 
E. Wandenkolk, Paula Sou>.~. Mornes llnr· 
ros, Leopoldo do llulhões, .Tonqulm do souzn, 
A. Ar.oredo, Aquilino elo Amam!, Alberto 
Gonçalves, Joaquim Lacerrla, Gustavo Ri
chard, Raul! no Horn, Pinheiro Moclta·Jo o 
Julio Frota (44). 

E' lida, posta em discu~siio e sem debato 
npprcvada " aeta da ses>iio nnterl01·. 

Deixa.m de compo.I•ecor, com causa. pBrtici
poda. os Srs~ J, Catunda, Almino Alfonso, 
Hosa e Silv~. Rego Mcllo, Leandro Macio!, 
Q. BocJLyuva, Goncaf,·os Cilavrs, Cniarto, Vi· 
conte Mncltatlo, Esteves Junior o Rnmiro 
DaJ•cellos (II); c sem eila. os Srs. Lnu1'0 So
dré, Nogueira Pnranaguó., Perlro Velho, AI· 
vat·o Machado, Lopes Trovão,Fetlciano Penna 
e Rodrigues ·Alves (7). 

O S t•. 3() Sec1•C-tn.rió (J·cJ·vimlo 
de 2•; Jô o vao n. imprimh• ]li1.1'11 cntJ'a na 
ordem dos trabalhos, o seguinlo 

f'AftJ·:CErt-l<. 40 DE ]808 

Pela rcsoluçiln do 2 de maio do corrente 
nnno, rrsnlvou o conMlllo Municipal Pl'Orogat• 
o prazo pn.l'll o. tran~fdrenc-in dos carroças de 
eixo fixo, oxcopt"ntlas as lie remrç,1o do lixo 
part.icu!o.r. serviço quo dovorá, Jogo npó!.l à 
sanc~iio da foi, ser feito pelo em preza. ria lim
po_za publica o particular, autoJ•izndo poJa. 
lei .do orçamente, com o material que jul«or 
ma1s apropt•iltrlo,~Ltó quo llque prompto o mo
tcri~l. oxigirlo pc>lo lei e pelo contracto, lleando 
hubllttrrda a emprcz.~ n. proce1Ier úcobrança. 
da taxn,uesdo que pl'ineipio n. f;tzcr o serviço 
"" llmpez~ pnt•ticu lrtr,e autoriza n com bronca 

O tõlr. ~· tõlee••et•u·io (se•·•inào do Imposto dos roforidos vehiculos exeptua-
do t•) dà conta do seguinte dos os da remo;íio do lixo, regulantlo-so o 

Prefeito peln lei orç•.tment~rlt~. 
EXPEDIENTE Esta resoluçíio foi votada : 

l', porque Cl'ê·a um imposto o autoriza a 
sua at'l'ecadnçíio, sem quo tal! mposto se 

omclos: acho consignado na lei do orçamento quando, 
Do Sr. senalor Esteves Junior, de boje, segundo art. 4'l da lei n. 85, de 20 do se

cemmunico.udo que, nilo estando ain11a resta· tembro ele 1802, só ol exigido como reoolta o 
baleei do rlos seus incommodos do sau•lo, como que estivo r esppclllcarlo no orçamento em 
se \'Ô do attestado mertico quo junta, o pro· vigor; · 
cisando de mais algunsrHns.dc r~~ou110, delx.a 2', porque alte~'lt um cont1·ado quo tem 
por isso do comparecer as sc,soes.-luter- ori"cm na propl'ill Jel do orcamonto que o su-
raào. jBitOu a diversrs clausulas entrl), as quaes -

Do Mlnist.erio da Industria, Vlaçiio e Obras toram cspecl8cadns as de que :-paro a IIm
Publicas, de 20 do corrente mcz, rransmit· peza particular o conccssionoriil adopt&r~ o · 
tlndo v. Mensagem com que o SI'. PI•esidente modelo o do~e~l1o das car.roças ,iÍI _!lpprova
da Republica dovolve dous dos autograpbos dos e que essa limpeza tera execucao dent1·o 
da Resoluçiio, sancclonada, do Congresso Na· do prazo de um 11nno, a coutar da sancçilo 
clona!, relativa a abortura do credito ex· da lei. 
traordl~arlo do 32:000$ • pora pa~amento Quanto ao pl'intoiro flmdnmonto entende a 
de yencrmentos do pessoal ~ddldo. a Secre. Commissiio ter ello to~a a procedonc!IL desde 
tarra de Estado daquelle Mmlster~o.- Ar· quo a disposiç<lo do citado ar!, 42 ó torml
chlve.se um dos autogriLpbo; e communi· nante 
que·se á camara dos Deputodos, remottendo- • 
se-lhe 0 outro. E' vord11de que semolbautes impostos são 

om gorai, condir;1to ossoncinl do fn.os serviços 
20 authenticas ela elciçiio senatoriniiL que ~uo m1o podom ""' 05 t,.!Joloci<los acoito por 

se procedeu no E:,tado de Minns Oeraes, no contl'actos; mas,pot•issomesmo,nocessnriuso 
dia a do corrente mez.-A' Commlssiio de torna ~uo procedam estas à confocçiio <l11s 
Constltulçilo, Poderes o Diplomacia. leis Ol'Cilmontarlas plll'll quo cstns pos>nm 

Requerimento om quo .José Vicente Mo- comprohenller om snns disposições as que 
retta, o.llego.ndo tor obtido pnt~nto do ln· nollos rororlrom-•• i1 mote~·la do impostos 
ven~iio sobre um seu apparelho dostina1lo li. ou ontiio que, nas rcsoluçDos, sojum ostcs 
ftscall>o.çi\o da ronda dos bonds, otferoco, ostnuelecldos com a condiÇJ1o do somon to so 
para elucidar o. dlscussiio do <dto n resolnçilo to!'Illll'om oxlgivels quando comprohonditlo~ 
que augmertta o. pt•eço dus passagens nos llllquollns lois, 
c11rro~ dn. Companhia li\~rro Cil.l't•ll do Jrmllm Na.~ conclknos. JlOJ'Ólll, om !")no, 1)1\ l'Cí:Oh\ ... 
Bota.nico, \lm exempl~'t.' da JJúo•io O{{t'chtl orn çiiCJ ueta(/o, !Oi Cl'Cmdo o lmpo~to, i:;to 6, rót•n, 
que estó. puuUcado. a patente obtida.- Junto· dn lei tio a1·çamento, o com o '""'"ctor do olu·i· 
se aos papeis rela li voa ao wfto, gatoJ•iotlmlo, ó quo niio pótle suhslstil• som 
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manlfostn infracção do •llsposto no dtatio 
nrt. 42. 

Qunnto no sogundo fundamento, não monos 
procodcnto, paroco ó. Commissüo quo o p1·i· 
moiro. 

O prnzo concedido ptu•n n oxocuc:ão do con .. 
trncto ó do um nu no, n contut• da tlat11 J!n 
sancçiio da. lei, o esta, nilo tendo sido sa nccio
nndn, foi promulgm1n n 22 do Uozmnln•o 
do 1897; tio ontlo so Vot'illca qno o jJl'UZo 
Bcha-so nponus tlccorrltlo cm pouco mais tio 
matado. 

Em outrtls I)OnsiJornçOos ussonta. o veto, 
sondo, om todo caso, as prlncipaos ns quu 
ficam moncionndns, t\~ quncs ontoudem tlit·o ... 
cta.monte com a. competoucia do Sonado Juu·n 
sobro o mesmo 'Ucto pronuncillr-::;o, o it visla. 
dollns, pais, ó a Commiss11u do Constituiçiío, 
Potloroa o lllplomucla do parecer quo scj11 o 
referido .. to nppt·ov.ulo. · 

Snla dns CommlssOos, om 20 do agosto do 
1898.-F. Machado, relat~I·.-V. Dama;io. 
B. d• Mendonça Sobrinlw. 

E' lida, posta em discussão o som debato 
approvada a rcdacçiio final rla emenda do 
Senado, á pro,osiçilo da Cumura dos Depu· 
tados, n. 9, do !898, quo fixa a Jilrça naval 
para o exercicio do 18g9. 

E' !irla, posta em rllscus~ilo e sem debate 
approvada a redacção final do pt•ojecto do 
Senado, n. a de 1808, que autoriza o cstabe· 
leclmento do um pharol na bahia da Tutoya, 
no Estado do Maranhão. 

E' Ilda, posta cm discussão o sem debate 
approvada a rerlacçiio fino! de projecto do Se· 
na.ao, n. 6 de 1898, que autoriza a concos.iio 
de tres mezes do licença, cm proroga~ão e 
116m vencimentos. ao bacharel Arthur de Sá 
e Souza, proourador na Republica na secçiio 
do Paril • 

Os Srs. quo votam po!n. uomoaçilo do uma 
com missão quo tem rle ir a bordo do vapo1• 
Tlta111e.< le!iortnr o Sr·. Prcsldonto rln Repu· 
bllcn oloito q uuirum lovantar-so. (Pau.<a.) 

E' approvnrlo. 
Os Srs. quo approvam quo por igual motivo 

se levanto n sessüo, queiram Jevantnr-so, 
(Pausa.) 

E' ~pprovlltlo, 
Nomeio pam o. commissiW quo tem do h• 

recobuJ• o Sr. Presidenta do. Republica oloito 
os Srs. Aquilino Uo Amfu•al, Porciunculu, 
Paula Souza. Thomaz Dclllno, Alberto Gon
çalves, Joaquim Pot·namhuco o Bcl"nardo do 
Meudonça Sobi•inlto. 

Vau Jovnntnr a sessão, dando para a sessão 
do amanhil a mesma ordem tlo din da de !tojo, 
isto .ó 

Cootinuncão da discussão unicn elo p11recer, 
n. 2;1, de 1898, rla Conrmissiio do Constituição, 
Poderes o Diplomn.cia, opinando que sej:L 
rejoitado o 11cto do Prorolto do Disti•icto Fe· 
dera! ri. rosolucuo do Conselho Municipul que 
autorizo. o. rovlsilo do contracto do. Companhia 
Ferro Carril Jnrrlim Botanlco ; 

Continuação d, 2" discussão da proposição 
da Camllt"a dos Doput•clos, n. CD, do IBH7, 
dispondo quo os membros do Ministerlo Pu· 
blico do Dlstrictn Federal perceberão custas 
dos 110tos que praticarem, de o.ccorrlo com o 
l'CSpcctivo regimento. · 

Levo.uta-!e o. sossiio ao meio-dia o 40 
minutos. 

• 
57•' SESSÃO 10~! 23 PIO AGOSTO DE 1808 

Prcsidencia do Sr. Manoel Victorino O Sr. Aquilino do A.mnrai
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que con
sulto o Senado se annue. na nomouçilo do 
uma commlssiW, quo vá hoje receber o Sr. 
Presidente da Republico. eleito, e dar-lho as 
boas vindas. 

E como não so sabe o. hora crn que s. Ex. 
deve chegar roqueiro tambem quo soja lo· 
vantado. a sossão, afim 1lo que aquollcs Srs. 
Senadores que torem nomeauo> para essa 
comrnlssiW estojarn dlsponi l"ols e promptos 
a tomar 1JJ! ·lanchas que na occasiito oppor· 
tuna dovom conduzi!-os a bot·do. 

O Sa•. Pa•e•ldente - Jlaio reque
rtmonto tem duas partes, e nosta oonfol'ml· 
Jlllde vo11 Bllbmottel·o a votos. 

A- moia hot•a do pois do meio dia abJ•o-so a 
sessão, tt quo concorrem os Srs. 1\funoot !lo 
QtJoil•oz, Joaquim S:ll'lllonto, Genoroso Ponco, 
llouriquo Coutinho, Jonntlms Pedrosa., l~'!•au
cisco Mncltt~flo, Mnuool Barata, Justo Chor·
mont, Bonet.liclo Leito, üome:~ tlo Cl'l.stro, 
Boll'or·t Violl•a, Noguoit•u. Pnranaguó., Pll•ot~ 
l•'err·oira, C1'UZ, Joíi•) Cor. loiro, Uuzot•ril Fon to
no !lo, .losó llot•nnt•do, Ahdon Mllnnoz, AI· 
moitltt Uar·r·oto, üonçalvos ForrC:llrn, Jonquim 
Poi'IIO.mLuco, U. do l\fondonç:L S.J!Jl'lnho, I togo 
l\lollo, Leito o Oitici,Jt~, Coollao o Caml'o:;, Rosa. 
Junlot•, ltuy B.trboza, Severino Viott•n, Vlr
gillo Dtlm:rzlo, Cloto Nunos, Domingos VI· 
conto, Porclunculn, Thomaz Dolllno, Lopes 
'l'roviio, E." Wnudonk.olk1 Rodrigues Alves, 

• 
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Paula Souza, Moi''"'' Barros, Leopoldo du 
Bulht1os, ,rouquim tfo Sonxa, A • .-\Zoi'Orfr), 
Aquilino do Amn.ral, Albet•to Gor11;:11\'os, .Joa
quim L:1corda, Gu:ittwo l{ichnJ•ll, Pinlmir·n 
Machado o Julio Frota (47). 

E' llda, IlO~lll cm tli:scn;;:iiio o snm debate 
·approvatln. a ttct<L tia ~o~sií.o nnter·ior•. 

Doixnm do compa.rocoJ·, coru cnnsn p:11·tici· 
padn, os Srs •. J. CatuucJn, Almil]t) ,\Jl~Jnso, 
ltoaa o Sil•·u, Leandro Mnciol, Q, lloCII)'IIv:L, 
Gonçalves CIHL\'eS, CtJilulo, Vlcouto JlnelJado, 
Estovcs Junior o (llllllil'o Hn•·colloo (lO); o, 
som olla, o:5 Sl'i:l, LnUI'O SIJIIt·ó, Pc1iro \'olhtl, 
Alvaro Mnchn1lo, iõ'e\ich1no l'onoa o R;\lllino 
Horn (5), 

O Sr. ~o !"t'ocre~.ltl"ÍO ( SC1'tmlflo 
da 1" }, dit. coutn llo soguinto ' 

Officio do I" Secretario t1a Cama ra dos 
Doputttdos, da 20 do cur·J't>nto mo;.:, romot
tondo 11 soguinto 

N, 28-1808 

O Congresso Nacional tlocret11 : 

·Art. 1.'' Fie.~ competindo n.o juiz <lo •oocão 
no Diatricto FOtler~l e nos E•~Ldos do União 
o julgamento doa crimes do moed~ litlsn, 
coutr~bllndo o peculato, capitutndo9 nos ar· 
tlgos 221 o. 223, 239 o. 244 o 205 do Codlgo 
Peno.!. 

Paragrap!lo unlco. A competenoin. uo juiz 
do secção para julg~mento dos crlm•s de con· 
trabando cornprolwndo sómonto os rasos em 
quo este versar sobro · diroitos o Impostos do 
importação ou outros cobra• los pel~ Uniiío; e, 
para o do de peculato, qm.ndo csto vorsar 
.obre dinheiros, vnlore; e cJfeitos portonccn· 
tos ~ Fnzonda Federal. 

Art, 2.' O processo da formo.ciio da culpa, 
nw erlmes do que t\'atn o tLrti~o nntooedente, 
com vote no substituto •lo juiz da soccão, que, 
pronunciando on niio p••onunolnnclo, l'ei!IOt· 
terá o procesSo o. oste juiz p~1·a conllrJDnl' ou 
não o ntcsmo despacho, com recurso volun
tario e suspensivo Jura o Supi'Omo Tribun~l 
Federal. 

Emquo.n\o o dospocl!O dopender do conflr· 
macüo e do recurso, é oxequl•el a prl!ilo de
cretada, 

/ /'t, :::1 A Ji.Jrmnt;iio (la cUijll :ir~l'.i proccs· 
... :ul;t r!o ac:(:ordo com CIS llrtH. 5:; c 6·l inclu
sivl~ ri1Jdncreto n. R.JS, 1l(j ll .te outubro 1le 
HHlú, 11 J.J~ dü Corlig.1 fiO Pf'oce:;so Crlminill, 
podendo o juiz sot•nu:x:iJiado pelo; :-:cu . ..: sup· 
plcnt' s 110 ccrpo rlo delido, exumo, bu~cn.s, 
appl'chensões o mrus 1liligcncins nece . .;;surins 
fiO desc.~brimont•J tio Cl'irnc e Jos seusautor·es; 
obwrrnndo se, quanto ''o contmha.ndo os 
~~ ·1" o seguintes do art. 1" do decreto n. 8o5, 
do .J rio •m tu bl'o do 18~10. tlcn ndo rc .. ·o"ado o 
dou. 2c.lo at·t. 2' do uwsmodecreto. o 

. J~t't. 4." Dccretotrlu. a pi'Dnunda, ~er·á. esta 
tntunada no. r~o. sc:~ C.':!tivcr pt•e.~o. o qual 
~lmHr·o do mnco dias imprnrogtL\'Ois poderâ. 
Junhr n.s razOes o documentos que julgar ne· 
cessarias; neste caso, o em igt:al prazo, o pt·o· 
curnUot• rle t:ecção podét•á tn.m~ern juntar ns 
suas ra.:zües e tlocurnentos. 

Si o réo niio OJtiyrr pre:'o, o processo su
hirá no julz llc ~ecçüo no prazo de 2·1 hol'ns 
improrognvois, imlepeudcmto de íntima,iio. 

A1•t. 5," O jUil. de ~l!cçilo, rPcobendo o pro· 
C(>SSu, si ue ... to ;w!J:u• proteri~·;io tle formali· 
dado Jll~al que induzauullid;u.lc ou falta que 
JH'tljnditJUC o esc!ar•ecimento da. verdade, ol'
denarà ns diligencint~ uccessarlas par·a. sup
pril·a•, podendo cstns sor I<Jitas poranto o 
mesmo juiz de secção ou pcrnnte o seu snh· 
st1t.uto, conforme nquelle julgar mais con· 
vontonto. 

Arü 6. n O jlt[~ de secção, si não ·achar 
ueccssnria.s as tliligencias, ou sen1lo estas 
cooeluidns, denrâ. em pt•o.zo hrove, não cxcc· 
dente do 15 dias, dat• ou negar provimento 
no recul'.~o. No c·1so do Jlronuncmr ou con
tlrmn.t• n. prvimncí!.L, mn.n n.rà no mo.~mo des
Jlneho. dar VJSta ao tJt•ocuratlor seccional, 
para e:) to forma1• o l!b.ollo, uo pr:~zo do 2·1 
horas, c otl'ol·cccl-o na pr·lmeh•.L n.ullioncin. 
A !HLl'to nccusndoro., si houvor, sorlt rulrnittida. 
n lllt.lil' ou uoclnrni' o libolto, comt.anto que o 
lhçn "" ouuioncio >cguinte. 

Art. 7." Oll'erccitlo o Jillollo, do verá o cs· 
críviío preparai· umn cópia do mesmo, do ad
ditamento, t1i houver, documento o I'Ol tla.s 
testemunhas, o n.~ ontreg:mt ao rêo proso, no· 
tiflrnndo·o no mesmo tompo p:Lra o!Torocer a 
SlHL contrnt•ie1lado 1 a·pt·uzú Jmprorogn.\'el do 
trc.s din:;. llos.su. entrega o escriv11o oxigirlL 
rccíbo nssignndo pelo réo ou por dun• testo· 
mnnhn.::;, si este nàu souber e~crevcr ou nii.o 
qu\i'.l'l' asslgunl·o, t.1. o junta.rú. (l.O \H'occsso, 
passando cortiuüo destes netos. 

Al't. 8 " E' fdcUitndo ao réo aprcsontnr 
sttll contr~triodado cscri pt:t ; ncato c:lSO só 
no cnrtorio aer4 conccdiclo vista do procosso 
origiLHLrio no mel'lmo rt!o ou seu pro:mrnllor 
dnndo-so-lho, poi'énl, o~ traslados dos do· 
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cumentos quo quizer, imlepenuentemento de 
de,pncho. . 

Na conclusão do lib•llo, seu ndrlitnmcnto e 
contrariodado, se indicarão as_ testemunhas 
que ns partes tiverem no apresentar. 

solicita iL decretação •le vnriil< medidas, que 
ILpnnt:t e rcpub que, som gravame para o 
Estado, po1lem olfut•ocol' J'coursos para sclemni· 
t~:tl' tão grnn1lo commetimento.-A' Commh!l· 
são do Finanças. 

O~ •.. :ao ~ec~·etnr•io (sm·uiHdo de .:?L)) 
lô c viio ·n. imprlmil•, para entrar na ordem 
dos trabu.lhos os seguintes 

PARECERES 

N. 41 - 1898 

Art. 0." Findo o prnzo rio a1•t, 7', 11a pri· 
melra aurlioucia, presentes o juiz de socç11o e 
partes e seus advogados, o juiz fotrá. o os· 
criviio ler todo o process\l e em seguida, 
procederit no intorro:;.tt:Ltorio do réo; si houver 
mais de um réo, serão separados, de modo 
que niio · ouça um as respostas do outro. 
Terminados os interrngo.torios, serão inqui
ridas pelo juiz as testomunhns,observando·se 
a mesma sopornçiio, sondo facultado áS partos 
fazer ... lhe o.s por~untas flUO ,iulgnrcm conve- A' Commissão de Finanças foi pt•esanto tt 
nlentes. Os intcl'rogntorros o dep ·imentos proposição n. 2G, do IR07, da Camara dos 

- 1 1 i - , d 1 DeputnrloR, que 11utoJ•iza o Governo a mandar 
BC1'110 cscr pto• pe 0 cscr vao, nssJgno 0 ' pe 0 readmittir o naclmrcl Antonio Ferraz da 
Jniz, procurador· de secci\o, testemunhas e Motta Pedreira como contribnmte do monte
partes e rubricados pelo mesmo juiz. pio dos empreg,•dos ilo Miriisterio lia Justiça 

Art. 10.° Findas as inquiriçúes, seguir·se· e Negocias Interiores, com o. condição de re
ha a disoussiio ornl, que serú. inlciadu pela colher as quotas lttrnzn.das, rélovn~la a pena 
accusação fe1ta pelo procurador de secção, e em que incorreu pelo facto de ter 11prcsentado 
tlnda aquclla se1•ão os autos conclusos aojmz a sua petição tiira 1\o pi'ozo mnrc11do no 
de secção, que proferirá a sua sentença, con· nrt. 20 rio Decreto n. 0-12 A, de 31 de dezem· 
demnando ou absolv<ndo o róo. Esta sen· bro do 1800. 
tenca sorli publicada em audiencia e lnti· Aquelle Bacharel Juiz do Direito em dia· 
madns as partes pelo escri vüo, e della caberil 
appellaçiio para o supremo Tribunal Federal, ponioii·darle em JUlho de 1801, inscreve1•a-se 

· que julgará em ultima lnstancia. como contJ•ibuinto do montepio dos emprega. 
dos do Mini;terio da Justiça ; aproveitado 

Art.ll. Os processos pendentes pelo crim.,. nn segunda orgonir.ação judiciaria lia Estado 
de que trata a presente lei, em que ainrla do R1o de Janeiro em JJezembro do mesmo 
niio houyer culpa ,formada, serão rllmettidus anno, requereu 'ao Governo Federal, em 
"?substituto, secciOnal para eonclull·os, na Abril de 1802. para r.ontinuar como contrl· 
forma do Dl'llgo antecedente. buinte do montepio, sendo a sua pretençiio 

Al't.l2. Os processos em que houver culpa indeferida em vista do disposto no art. 20 
formada, mas que niio houverem ·sido ainda do citado Decreto, I!. 942 f:.• f:.llega o re
submettidos no jury, serão remettidosaojuiz querel)te que, esta diSP?Sl~ac ~ao. o attinge, 
de secçii.o para as diligencias de julgamento, po1s ·'"se rolare ~{L JUiz contr•bumte que. se. 
c aquelles em que houver soutença dejury d~m1lte voluntaJ'Iomente ~ nuc tem apphc~· 
pendente de appellação seguirão os termos çao a Jniz.que, em dispombllulnde, óaprov~l· 
ultm•iores desta · mas, si o 'l'l'i buual Federal tado ulterJOrrnente para os cargos lia mag1s· 
mandar proceder a novo julgamento, este tratura cstnd~nl.» , 
terá Jogar na conformidade desta lei. A Comm1ssao de Fazenda e lmlustJ••ns da 

- . , fi · Camara dos Deputados, no seu parecer n. 255 
Art.l3. Nua ó adm1ttJrla nnça nos crlmee de 18115, 0 a ·mesma Camara 110 pi'Oje,·to que 

de moeun !aba e do contrabando. approvou, confirmou· a intell1gencia que á 
Art. 14. O crime do moeda falsa não pro· r!isposi~iic do art. 20 tem dudo o Govurno, 

scrove em tempo algum cm favor do roo mas ponrle1·audo que •era questão controver· 
domiciliado ou bomisiado em paiz estran- tirla, no tempo em que o requerente Incidiu 
geiro. no preceito comminntorio do JLrt. ~O, Raber si 

Art. 15, Revogam·•• as disposlçiíos em o magistrado ern dispo~lbilldade, aprovei· 
contrario. tnd? para os _cargos de Judicatura estadual, 

" pod!aseJ• equ1pararlo no que se dem1tte vo. 
Camara dos Deputados~ -0 de agosto de iuntariamente para o o!lelto de continuar 

180~.- A1·thur ,Ct:.o;a1' nRl.?s, ~residente:-. como contrJbulnto do montopio o que, por· 
Julao do MoUo F•lho, I ~ecretarlo.-:-C<o lo• t.•nto no preseilto hypotheso ó escusavcl o 
Augusto Valtmto ~ovo.tJH, ~~ Sc~l·etn.t'IO.-A' ot•ro ;lo direito que motivou' o commtsso:tt, 
Commlssllodo Justiça e LeglOlaç!IO, llUtorlzou o Governo a readmitth• o rcque· 

Reprosontaçüo em que a Commissiio Centl'ni rente oomo contribuinte do monteplo, nos 
de 4" Centenario do Doscobl'imeuto do BJ•azll termos riJL proposiçM acima refe1•idt1, 

• 
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Eis o dispositivo do urt. 20 rlo dccroto 
n. 042 A, e o nvi~o n. •J.025, de J6 tio setem
bro. quo o intorpretou: 

«Art. 20. O empregado que se demittir vo· 
luntn.l'iarnento conlirma1·à a contnrre1· com a 
quota que se desconl.11v:t em seu ordenado, 
pordcndo o direito, quando assim nüo pro· 
ceda, passados dons mezes, em qualquor 
tompo o por qualqum· rnorlo, âs 'I uantitts 
com que bouvet• contribuído, o coseando 
por con~oguinto o rlit•olto do sua fnmilia a 
peusão.• 

«ltio de Ju.noíro-Ministerio flos Negocias 
da Justiça, 16 do setembro do !SD2-·1" >ecçü.o 
-N. 4.0:!5-Em resposta no aviso n. 72. de 
O do ,iulilo ultimo, dcdaro·vos que, pormit· 
tio do o art. 20 do dccroto n. \l 12 A. do 31 do 
dozembro rle 1800, que o empregado que se 
demitte voluntariamente continue a concor
rer com o. quota que se descontava em seu 
ordenado, não se pOde ncgl1r igual direito ao 
magisttoado que dentro do prazo requerer e 
que, pelo facto de voltar no oxcrcicio rlo .sua 
Comarca, rleixn.r de receuer vencimentos pelo• 
cofres fodet•aes. Entret,nto, verillcase que o 
bacharel Antonio Fer•t•nz dn Motta Porlreim, 
nomeado em dezembro do anno passado 
para n comarca rio Cabo Frio, no Estudo do 
Rio do .Taneiro, apresentou a sun pretcnçiío 
em 14 de abril ulttmo, isto ó, fot•a rio prazo 
marcado no clt~do ar\. 20. Saude e l'ratemi
daílo,-Ftt'nando L()bo. 

O Ministro da Fuzenda, Sr. Sorzorlollo Cot·· 
rêa, pot• de,paehc do li do outubro de 1802, 
mandou que se procedesse do nccordo com os 
pareceres. 

A com missão do FinanÇilS ncbn que niio siío 
pt•ooodontes ns razões arlduzidas pelo roque· 
roo to pora reclamar n sua readmissão como 
contribuinte do montopio dos cmprog11dus do 
Ministorio da Justiça. Sm•vrndo ae base pal'a 
sua pretenção o art. 20 do decreto n. 042 A, 
nii.o póde ser ello invocado na p:rrte·que lhe ri 
fuvornvol e repellirlo na quo lhe ó contrario. 
Tondo inturrompido por mais de doua motes 
a sun coatrlbuição«perdou o direito as quau· 
tias com quo jó. havin contribuido, us quacs, 
na fórma do art. 2' rio citado. decreto, passa· 
ro.m a pertencer a.o J'undo do montepio». 

P,eru. protogor as J:tmllius dos mn~istrados 
o acolJertul-as da indlgencio., os Estudos teem 
est.ubelecido monte pios c aposontarlorius o os 
juizes Olll riispollibilirlu•\e, IJUO sao Upl'OVOÍ· 
turlos na judicatura dos Estllrlu>, gosnm rlostus 
varllugcna, Jovllado-sc·llrcs em contiL o tempo 
cm quesel'viram n~ n.ntigo toegimen. . _ 

Pu r estas t·a.~ões. o Jo ptu•ocot• a gommJ.SSitO 
que nJo oejiL approvudll. u propo!lçrw. 

Sn.ln. dus CommisWc~. 20 de ngotitO ele 1808. 
-A. O. Gomes d1t c,,jtro,-LtJop· lúo dtJ i!~t· 
/Mias, ro!u.tor .-Saul..'rwo v,t.~ita .-JJcmJdiCtO 
Luit1J,-Po1·ciuncula .-Boch·ioucs Alut:,)"• 

N. 42 - 1808 

A' Commissiio de Finanças foi presente a 
proposição n. •12 A, do 1806, da Gamara •los 
Deputados, qno supprimo a clu""o dos confo· 
rentes e entrega a conferencia. das merr.ado· 
rins nas rnpa1•tiçües a!luanciras a empregados 
rio !azen•la commissionndos. 

E' rio pm•ecor a Commlssão que a proposi· 
çõo seja rejeitada pelo Senado porque. tendo 
o Governo ultimamente, em virtude de auto· 
rizn~·ão legislntivn, fdto a. reforma das re
partições rle Fuzowla, reorganizando sspecial· 
mente os set'Vll} ·s das AHandegn.s, nu.o devo 
o Congres;o modlfical·a antes que a e:.:l"'· 
riencia tenha rovelndo ns lncunns o victos 
que porventura contenha, o;io trazendo eco· 
nomia aJgurnn. para os cofres publicas a ex .. 
tincçilo da cJasso doa confot•entes, nos termos 
propostos. 

Sala das Commissüos, 22 de agosto do 1898. 
.·1. O, Gorne.t de Castro.-Lcopoldo de Bulhae/), 
relator·,- Severino Vieira.- Benedicto Leite. 
-Porcitmcu/a,- Rodi'I!JUCS Alves. 

N. 43- 1808 

A Commissiio de Finanças, tendo cxami· 
narlo o requerimento n. 52, do 1896, em que 
o fundado\' n membros do grande conselho 
da Socieda•le Coopornti va Nacional podem 
Isenção do direitos sobro varias generos ali· 
menticlos e todos os artigos que Jorcm on· 
viados pela Unrrio Cooperativa de Inglaterra, 
da qual faz parte 11 mooma sociedade,. ú rle 
pa1·ecm·, ~Lttouta::~ os actunes ciroumstanci&s 
do paiz, quo não peJ•mrttem a concessão de 
tavores que importem cm dimlnuiçãodaronda 
public<L, quo o requerimento seja indeferido 
pelo Senado. 

Saln das Commlssõcs, 23rle agosto do 1898. 
-,~1tt!l14Sto O .• Gome.t de Ca$tro.-Lcopoldo de 
Bulhtlc.~·, rolator.- Porciuncula.- Rodr1'911/JS 
:llvt·.~· .-Bcnedicto Li.!ite.-Scvvríno l'ioira, 

ORDEJ! DO DIA 

VETO DO PR1WS:1TO A RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
'-lUNIClPAT~ llEJu\TlVA. A REVISÃO PO CON .. 
TU.AC'l'O DA l•'EitllO 0.\UtuL DO JAnJ)[;\C HO• 

'1'.\.~lCO 

Contiuúa om discussão uniM o parocor 
u. 2·1, do t898, da Commissiio do Coustt tuiçiio, 
Podm•cs e Diplomncln., opinando quo t::t\ja re
jeitado o veto do Protoito r lo Dislricto Fedot•al 
it rosoluçiio do Conselho Munl"lpal quo :cuto
rrzu a revisito do contracto ilo Companhia 
r'orl'O Carril Jardim Botanlco. 

. I 
··j .j, 
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O S1•. J.eile e OHiclc•" 11)-St·. 
Presidente, ou nbowlonarla u. pallLVJ'o. nosto 
dobtLto o limitnr-me-hill 11. ii!Lr o meu voto 
siloucios:lmonte, ~o~ i tJ'ILt:u~tlo-se 1lcjs intorcsbeS 
elo um:t companhia fio ni'Uilndo cupital, o 
honrado Snnndor po/n B"liin. que cneoton a 
discus:ião, niio se tives!'o rof~n·ido iL cabala 
exercida dos corrcd(•rcs desta Cume às o.lttL'i 
iufluencins C] ue n~s~a. cnbnl1t t1·n.bal hnro.m, 
pi'OcUrondo intlnil' no animo do Sonar/o pnra 
a rejeição do t·cto do Prei~ito. 

Estas duns circurnstanains obt•ignm·mo n. 
vir á tribuna trn.zot• ns mzões do mm1 voto ; 
mas antes preciso declni'ar ao honrado Se· 
nndor pela nahia. que nfi.o rno cnnsidcro Se!· 
nadO!' que tenltn medo rln cal::tln, o creio que 
posso oxtondPrc:-tfl minlm dccl:lJ'nçiio a todos 
os membros desta Casa. 

St·. Prcslrlcnto. a cob:tla se ll•z e >o f11z por 
amhos os lados : si os pt•eten·!r.ntes procur.Lm 
os Senat!oríls para. convcnccl-rs do sou di· 
reito, outros tn.mhom os procul'am pnrn. con
vencol-os do dirC'ito contrario ; a cnbaJa se 
exnrcitou pois no J11'osento caso, nii.o só por 
parto dos primeiros, como dos Regnndos qno 
levaram no honrado Scnaelot• J-Oia Bu h n. pot• 
lntermedio do infommçücs nno S. Ex. tt•ouxo 
ao Senado, cm contrnposir,iio à lei municipay 
o em favor do veto do Pl'oloito. 

A c:.bnln so foz ainda por meio dessa cnm
pnnlt:L que so lovnn1ou nn imprensa contra 
os interesses dn dito comp cnhia, que do fórmn 
alguma ost:1o em discussão, chegando ntó o. 
prognNo pelas esqui nus lnci~mdo o po\'o ti 
desordem, pasquins contra os mcmLt•os da 
Commissüo elo Constituição, Poderes o Diplo
macia desta. Casa, quo ~~oJ•nm pnrecm• !:iobre o 
-veto. 

Esta campanha tom por fim inOuh• no 
nnimo tio Senarlo, tttlm rlo quo os Sonneloros, 
juizes como são, o;-;. Ex. u 1dfirrnou, uostn. 
quostiio, deixmn ~o levar pol' impro!isõe!l de 
momento, som darem·sc na t.mbnlho do um 
estudo minucioso do> elementos rln qu•stiio, 
dccidintlo-n, niio em favor ou contriL os into· 
rosscsdn companllia, mas cnutra os intcl'es~cs 
do Municipiot Ullicos que o:tiio om jogo. 

Por mlnba pat•te declnro no S•mado com 
todo o rlesossotnht•J, rr.ncamonto, explicita
tamente, que nito tenho meelo 1le ct~u>las. 
i'ui procurado por um ciclndiio ·ronhocidis· 
!Imo na vida pubiicn, gero/mente ti~o o ro· 
conhecido como um do~:~ melhorei! coruct8l'cs 
do cent.ro ~:oci1d cm quo vivomos, homem 
hono,to o Jncnpttz do immomlirlntlcs. ltolh·o
mo no Sr. Dr. Getulio elos Novos. S. Ex.""" 

bcnrlo q no eu ti n lca duvidns sobre o assumi' to, 
o que ossns r/uvldtl8 mo Inclinavam a nccettar 
o t'f'to do PJ•efdto, prc.Jln·me uma conl~rencio., 
no qno ncco,IJ, lt•JHio por norma, nunca. ro
cus,d·n• n protpndento algum: rocebo-os, 
ouço.os, acccito os documentes quo me oO'e· 
rec•m. o reservo.mo o directo ~e formar n 
minhu o;oiniiio como entender; e o Senado ó 
tcstemunltn do IJUO as pretonçües que toom 
vindo "esta Casa, npoZal' dos exibrçns dos 
prcton•lentes, tcorn sido, nn sun maior parte, 
rejEitadas. 

O Sr. Dt•. Getulio dns Neves pediu·me quo 
csturln<>o n questiio o poz a mmhn disposição 
todas as infot·nmçõos, t.udos os olemontos do 
estudo. 

Siio estas infJrmnr;ões e estos os elementos 
que tmgo uo Sanado, que formaram a minha 
oeiniiio quo vou expor. demonstrando que 
ntw me deixo levttr pot• cabal", nunca tendo· 
mo sujeitnllo a el/os durante a mlnh~ vida 
parlnmontz•r, o não estando disposto a ftt~el-o 
nrs ultimas tempos que mo restam do oxer
cic'o do meu mandttlo. 

Dada a explicação necesanria, o Senndo mo 
pot·mtttirá ontrar n• •liscussiio do assumpto. 
Accoitnndo a questúo tal qual apresentou o 
lu nrado Scnndot• pelo. Bnhia, dlvidil·•·hei em 
duns pat•tcs: · 

Pl"imcit•o, n.queatiio legal; sogunrto '' quos, 
tão dos interesses do Municiphi. 

Observnrel, porcim, quo não entrarei na 
nnnlyso do segundo ponto de visll1 cm que o 
honmdo ~onndor co/locon n quostiio. 

.Julgo que niLo é esse o melhor meio de en
carar um ussumpto sujeito á delibornçiio do 
Senndo; o que devo ser encarado é ·o interesse 
do Município, si bom que cu tenha a opiniiio. 
mnnil;,stltdtt de quo osso interesse portonco 
mais ao Consolbo Municipal do que no Se
nado. 

O Rn. B. nE MtmooNe;A sonnrNuo-Jlojo ó 
oxpt•e•so cm lo/. 

O Su. LEITE E OtrrctcA - ,\inda pela lei 
outerior o Scn:tdo ela ttopubllcn m•a lnv.es· 
tido l.lo clil'olto do CXlL'11inar n.s l'!l.zões do véto 
rio Prcfd to, rptaudo o/lo se ba,ensse cm of· 
JonStl tis leis fl'dcraos, t\s leis dos Estados ou 
do Munlclpio. 

A quesl.iio do Interesso •lo Muulciplo, não ó 
preciso ser• vm•sado em dtro/to constitucional 
P'"'" dizci·O, pm•tonco oxcluslvumento no 
Conselho ~runleipal, nnico competente para 
ostudat• oR.Scs lnt.oresses. 

S. gx, invadindo as•att.l'lbulçüol do Canso
/ !to Municipal convorteu estn, corporação lb· 
rlot•nl om rngulndora dos lntero!se• do Muni· 
cip/o, o~. Ex. trazendo a qucstiio pnl'a osto 
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terreno obriga-mo n ncceitnl·ll. nosso mosmo 
terreno, p1tra o quo como j1i disse divlrlirci ns 
o~s~rvuçw~s que vnu Jitzrw cm dun....; pm•tcs 
d1stmcta• tal como S. Ex. te". 

_Sinto que o honrn<lo Senador poln Bahin 
uno so acho pro•onte, porque ti minha fl•an
queza. na discussão seria muito mair1I' si ti
vesse dianto t!e mim aquello cuja opinião es
tou combatendo, mas S. Ex. me rlcsculporú 
que ·conoidere as suas observações embora 
não esteja presente. 

UM SR. SE,.ADon-Elle estli na Casa. 
O SR, LTmm E Orncio,,-0 honmdo Sena

dor enten<~e~ que a disposição dn lei do Con
solho MunrCJpul que manda ao Prefeito opt •I' 
entre a clausulo da reversão dos bons ó. lfu
nicipalidade no fim tio prazo da conccssiio c 11 
perccpçiio de 2 11/o sobro n. renda bruto. da 
Companhia envolvia uma vcndn desses bons 
que a Municipalidndo cm virtude do contra
cto jiL at!quirm. 

O ?rotei to falia em direito pcrlcito da Mu
nicip:tlidade sobre elles, 

Senhores, a concessão lbita ti. Companhia 
em 1806, nesse tempo ioglezo. ou americana, 
e chr.mada. Bota11ic(ll Gardt111. não tinha a 
clausulo. de reversão ; conceditHiO·IIIo nessa 
occasião o diJ•eito de fl•zcr por 30 nonos o 
tro.nspurtC:I Ue passageiros ontre a cidade o o 
Jardim Botanico, pr·azo esse que teJ•minnria 
cm !89ü, 

Em 1800, estando proximo o tempo tia 
terminação flo pr11zo da concessüo, o tentlo 11 
linlla dosenvolvirlo extrdor<linariameme a 
cidade para aquelle arrabalde, a Municipal!· 
dada entrou em accortlo com a Comp:lnbia 
para n. J'Ovisão do sou contracto, cujas ba.ses 
tor·am roi tas pelo honrado cidadiio, que hoje 
occUlJB o cargo de Prefeito Municipal. 

S. Ex. nesta occns;ilo. cm exposição que 
fez no Governo P•·ovisor·io dtwa·se os p:<rn
bens por tor pl'Orogndo o contracto pot• 30 
nnnos, e mediante as clausulas contidas no 
mesmo contracto. 

Neste contracto incluiu-se a clausula 10", 
que diz o seguinte. (U): 

O Sn. R. nm MI'NDONÇA SomtiNHO -A cinu
suln diz -qut pn.•.•ui•·· 

O Sn. LEI'l'E N O!TJC!CA - Sim, senhor ; 
todos os bons que a Companhia po~suir mo· 
veis o somavoutes:. 

Orn, basta lct' esta cit~usula para verificar 
q no niio so trata de uma. reversão elo occn.~ 
HiüO, mas do umn. revOT'São J'utura, rovol'são 
do bons incCt•tos,- os bens que a Companh!tl 
p-.ssuit•, quando tot•minur o sou prazo. 

Não so trata, portanto, <lo que em dil'eito 
so chama o jus in rc sobro um objooto cm·to, 

em que a propriedade esteja determinado. 
ao po~suidul' ou comprador; a clausula é 
ovidoutc: conscn•vn. n. Compnnhin. os seus bons 
durante o pmzo do contracto, c sómentc 
depois que findar este prazo é que o. Munlcl· 
pnlitla<le adquiriró. o direito do propriedade. 
(lia alguns apartes.) 

Peço a attcnçüo dos meus illustrcs collegaa 
trata·!e do uma questão de direito. 

Não quero entrar na inrlagaçiio do. Impos
sibilidade de ser a clausulo. executada, 
quoro simplesmente dizer que isto foi uma 
oonvcnçiio, que o contracto devo ser inter
pretado nos termos restrictos da lei, o 9ue 
b>m ou mào este é o contracto que a Muntcl• 
palidadc fez, 

Si a Munlclpalirladc incluiu esta clausula 
no seu contracto, sujcitantlo·sc a possibili
dade do não possuir a Companhia no fim do 
prazo da conces~ão bem a.l~um o de nenhum. 
dclle.q voltnr a seu poder, quoiXO·SC a Mu· 
nicipalidadc ''" ma clausula que redigiu; 
mus o que nüo se póde tllzcr é Interpretar 
uma clausula fóro. do. lettra rcstricta em quo 
ello. está escripta. 

Não ó esta, poróm, o. qucstiio: o. hypotbcso 
que os hom·ndos Senadores l!guro.m nüo é 
possível no presente caso. 

Quem nos ensina, Sr. Presidente, esta. 
doutl'ina do que as convenções feitas sobre 
bens futuros níio constituem jus in re, mos 
ilim jus arl rem, 6 o sabia Potbier, que nós, 
o; tbrmados em direito aprendemos á res
peitar dosrlo os bancos da academia. 

E si cu cito Pothlcr, St•. Presidenta, e por
que ouvi o nobre Senador pelo.Ballia, em res
posta a um a~arte do meu Ulustre collega 
por Aiagôas, tlizer que no tempo do Potlller 
niio hn.via ainda. tramways, nõ.o havia es
tradas de ferro. 

0 Sn. RuY BAnDOSA- Perdoe-me V, Ex. 
o meu pensamento é claro: os prlnclplcs ju
ritlicos niio se contestam, mas a sua applfca
ção ó ditferente. 

Naqucila ópoca não havia esta applicação 
do p•·•nciplo. 

o Sn. LEITE E OtTICicA-la justamente dizer 
no noht•e Scnndor que os prlncipios goraes 
•lo direito estilo esttlbeiecidos e hilo de ser 
11 pplicados ú.s rliJI'arcntes bypotllcses que 
:3Uijnm no Uc::;ouvotvor tlR.s nações cultas, na. 
expansão dns rclnçücs juridicas. 

Pothicr diz o soguinto (IIi). 
O Srt. Rur BAttnosA-A questiio õ n. appl!

cnçiio do pt•inclpio. 
O Stt. f,Er,·m E DITIOIOA-Sr. Presidente, a 

hypotbcsc figurada pelos bonra<los Senadores 
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do po<lor a Companhia chegar ao fim elo prazo 
da conccFsüo som bom algum, estie oxclulda 
lJOr a tsurdn. 

O l1onrado Senador pela Babin, como 
aquelles que conteslllm este facto, confundem 
duas cousas comp1ctl1mente •liatinctas: o d1· 
reito que tem n Municipalidade 1\e impol' i> 
Companhia o serviço a que esta obrigou-se 
durante o prazo da concessiío e o direito que 
tem a Municipalidade de have•• os uer.s no 
fim do prazo da conoos1ão. 

Sl a Companhia niío púJo no dia de boje 
vender o~ seus bens do modo a não fazer o 
trafego, não ó porque a Municipa\id11de tenha 
tlireito do propriedade sob1•o as linhas ou 

.·•· sobre os tons que a companhia possue: el!n. 
impõe it companhia a circulação dos carros 
em virtude do direitoquo tem pelo contracto, 
em que a Companllia · se obJ·igou a fazei' este 
tratego. 

Isto ó direito perf<l!to, resultante do con
tracto, c 11 Municipalidade o exerce obrigando 
a Companbia a ter os seus carro•, a fazer o 
trafego, a conduzir passageiros, dentro dos 
termos restrlctos do contracto, 

Quanto, porém, ii reversilo dos bons, nilo é 
o d1reito do pl'apriednde sob"e estes bens que 
dó. direito algum a Municip"lldode: o direito 
da reversão resulta do prlf,litlvo contracto, 
do contracto da concessão. 

A clausula da roversilo tem outra razão 
de ser: ella encontra sua oxplicaçiio nos an· 
teccdentcs e nos consequentes desta questiio 
do estmdas de ferro. 

E o Senado me pcrmittiri• que faç~ um li· 
geiro bistorlco a este respeito, 

Quando " eatroda de ferro veio assombrar 
o mundo civllisado com as >UIIB vantagens, 
dimtnuln•lo as distancias o au:;montando as re· 
lações commeJ•ciaos, dons sy"temas surgiram 
para construcçiio •lns mesmas estradas. 

O aystema que se chama ot·•linariamonte 
ing/1!:, e quo tanto u ingle~ como americano, 
porque fo1 adoptado na In1rlaterra como na 
Americo. tlo Norte, dava plena e absolut.~ li· 
bet•dado o. quem qu!zcsso construir estradas 
de forro ; os constt•uotores evidentemente 
oram propt•ict\wios das linhas que con· 
atruiasem. 

O outro systoma, que ti o nystem~ a/lemllo, 
que 1\.>i adoptado nn Pt•ussia o na Bolgica, 
entemlla que, sendo Hs vias publlcus do do· 
mlnio do JMu.do, suo !Mndo tinha o direito 
do constrnir ootm•lus do fot•ro passando pelas 
vias pnbJ!cas ; o ~~ Bl:llgica. o ~~ Allcumnhu, o. 
Prus!lill pl'irJclpn.lmtlUte, eram os unico3 con
~tt•nctot•os do Ojtradus do tono cm sous tol'· 
!'ltorlos. 

A discu•silo dos deus ,,-eternas atrawu a 
COllitrucçi.a do estrados de forro na Franca, 
e, depois de long& discussão sobro a conve· 
meneia ou incon venlencia de um o de outro 
systoma, SUI'giu um tet·celro apresentado ós 
camnras francezas, o qual resolveu a qucstiío 
eon1lo ~ntiio adoptado em França. Foi esse 
um m01o termo dos deus systcmas, allemilo o 
ing!ez. 

Pára niio obrigar o Estado a retirar de 
suas re.ceitns os gt•nndes capltacs necessartos 
á construcçiio do estradas de ferro, o IMado 
cedo o seu domlnio sobre us vias publicas em 
uso das concessões que faz o auxilia ató 
os capitaes particulares que se empenham na 
construcçiio de estrada de ferro, com a ga· 
rantin do juros, com a subvenção ki!ome· 
tt•ica.· .. 

O Sn. RuY B.lnnosA- Niio se nppl!ca Isto 
aos caminhos de ferro urbanos. 

0 Sn. LBtTJil E OtTIOICA - Chegare! lá. 
Como disse, o Estado auxilin ao capital 

particular de di versus maneii•as. ficando o 
mesmo Estado com varies direitos, como o 
de ftsca!isar as tarifas, o de fixar os horarios 
e o do limitar o prazo da concessão. 

Este systema cstube!eoia como consequen· 
cia o seguinte: findo o prazo da concessão, o 
Estado te1•ln o direito de indemnizar os capi· 
!aos empregados na construc,ilo da estrada. 
Mais tarde vel"lficou·se quo, esta questão do 
prazo dan~o à Companhia o uso e goso 
das suas linhas, e, portanto. as renti·•S prove• 
nientes do tratlJgo que o publico rl!imentuva, 
niio havia motivo para que o Estudo fosse 
obrigado, no fim do prazo da conco!Bilo, ~ 
resgatar as llnbas, porque as rendas dove••ium 
servir para pagur os juros do capital empro· 
gado e mais " nrnortiio.çilo do capital du· 
rante o prazo da concessiio, por maio dos fun· 
dru do amortlzaciio ci'oadcs por eSlla occaslilo. 
Eata~eleceu-se então quo, findo .o prazo da 
ooncessiio, tendo a Companhia se estabelecl~o 
unicamente poJo prazo da concessiio o estando 
o capital amortizado, nilo havendo, portanto, 
mais capital no ftm desseprazo.estat;e!eceu·so 
repito, que rindo este prazo as linhas ft,•avam 
como , .• , nul/iu.• desde que a Companhia se 
dis~olvia, e então passavam pun o Estado, 
••m indemnizaçilo alguma. 

Foi essa a 01 igem da clausula da roversíio, 
findo o priiSo da concessão, sem 1·esgate )JOr 
pa~·to do Estado. · 

Om, Sr. Presidente, esta ~outrinrt, que foi 
c~:~tahelccitlu JHU'lL u.s estradas d\1 !'tn'l·o, com 
muito mn.is valor vem inlluir nos conccs.soos 
los IJ'twncays, que siio cluunatJns e~tradns 
de Jot•ro do trllbos ch~tos ou do trilhos sem 
saliencia. 

• 
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O SR. RuY BAnnoo.-Mos juridicamente 
siLO COUI"D.S muito 1\itfcrent.rs, por·que as es
tradas de forro urban••s pertencem ao dorni· 
nio publico o as cst,radns de ferJ'O communs 
niio.· llsta distlncr;iio ó feita pelos juriscou
snltos. 

O Sn. LEITE E OITICIC.\-Sr. Presidente, a 
dil!orenç' que ha entre as estradas de l'orro 
communs e as est1'0.flas rio ftjrt·o urbanas, U 
que, as primeiras destinando-ao o. atrave~sar 
regiões dcspovondaf-i, não havia. quem ti vosso 
de ceder do seu direito na acquisiçiio do uso 
c goso dos l•·gnres por onrie t-<llas tinham do 
passar. A estrada. do J"rro precisa coustruir 
linha prop1•ia, prcci•a tet• terreno sou. 

0 SR. RUY HARilOSA-Logo, Ó oujecto de 
propriedade particular, 

O SR. LEITE E OITICIOA-Ouça V. Ex. 
O SR. RUY BARBOSA-O nobre Senador 

lamentou a minha ausencia; si niio quer 
que lhe dô apartes, me retiro. • 

O Sn. LEITE E OITICICA-Pcrdiio; pe;o 
apenas a v. Ex. que mo deixo concluir o 
argumento. Estou de accordo neste ponto com 
V. Et., e ~stou mostrando a distincçiio entre 
as Unhas de estradas de limo e as linhas 
urbanas. 

As estradas de ferro constroem linhas com 
objectivo de servir a centros deshabitados, 
ao passo que os tramtcay& sü.o construidos 
dentro das ruas onde o povo jiL tem o transito 
livre. 

O t>"anucays obriga o publico a ceder o li· 
vre goso das ruas para que a Companhia 
possa exercei' a sua conces•iio. 

O SR. RoY BAnuos,\-Logo, na hypotbeso 
dos Cai'ris Urbanos tratn-se do livre trans· 
i to. 

O SR. LEITE E O!TICICA- V. Ex. compre· 
hende que no fundo a rolaçiio juridica ó a 
mesma. 

O particular cerle o terreno para que a li· 
nha se construa e cedo-o lambem para q uo 
se constrmL o trm~~teays. 

Porfeltamonto, codo um pouco deste uso 
livro, a.b~oJuto tio sou direito. 

A propJ•icli<Ldo continua, mos o u~o dos li
nhos ó quo constituem um a.cco:;.~orto. 

O Stt. lluY BAnnosA-A clausuln. (ln. rever· 
siio prova o contrario. ou entúo o::~to. clo.usula 
niio passa •lo uma balburclia. 

o Stt. LEITE g Ol'l'JCIOA-Mas isto é coutrll. · 
rlo a lioutrm• de V. Ex. 

Si houves~o n. clu.nsula. de reversão, per.
tencifL ao EaUulo o não ao dominio publico. 

V. Ex. argumontLL com a clausula da re· 
versiio, mna nilo 1111. cessão do dominio pu .. 
blico. 

O Sl<. R.uy BAnno;A-Eu comecei por des· 
Cl'iminar vius-ferrf'uS (.(o carris urbanos, por .. 
que são cousas di1furentes. 

O SR. LEITE s OITJCICA-A regra Sr. Pro• 
siduntc, ó que a Companhia do Estrada de 
Forro tem a propriedade dos terrenos. que do· 
sapc•op1•io, qunndo atmvc,;am domm1o pu· 
Llico. 

o dominio niio se cede, mas a p~opriedade 
elas linhas ó lias companhias. 

O Sn. R.uy B.uwosA-Qnan•lo atrnvc;sam o 
dominio publico dá-se em I'oiaçiio ás eal!'a· 
das tle 16rro, o rflesmo que so th'~ em relação 
aos carris u1•bano,. 

o SI<. LEITE E OITICJC.\-Mas o Est~l!o não 
~dquire <lominio. 

Nem o Estado pódo mand~r fixar a rua por 
onde pass• ~linha com seus trilhos, nem a 
Companhia póde impedir o trana1to pela 
mc~mn. rua. 

O SR. Rur BARD03A-V. Ex. tire M con: 
scquencins praticas do seu al'gumento e vara. 
a que fie~ reduzi• lo. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Sendo assim, Si a 
Compsnhia tom o hvre uso c goso de suaa U
nhas, póde nlien~l·a• de tal modo que no ftm 
da conco .. são niio tenha ella bem algum. Isto 
ó contr~rio no contracto que a Comp>nhi<L foz 
de manter as suas linhas durante o tempo 
determinado da concessü.o. 

A ~Iunicip .• lidad• tom de .:cspeltar a con
cessão dUl'ãllte n. ~un. tlumçu.o; e si n Com· 
panhin. quizer ontregtr~··lhe antes do prazo._ a 

O SR. LEITE E 0ITICICA- Não hn <lomlnio Municipalidade pód" unpor·lhe ~ alwna<.•uo 
publico, mas us compunhin.s co!lcm do sou di- ~té a entrega.; porque ntlo se póde compl'e .. 
rei to para que ~s i!nbas poss~m trafegar. heudm· que faltando dous ou trcs nnno.; para 

As l'eln.cües jm•idfclls entro rts part9s são as a enu·ega. so vú. pr~judic.al' n ~Iunicipalh.lade 

O SR. RuY BARBOSA-A estrada é prop1•ie· 
dude de particular, mus cabe no tlommio pu· 
biico. 

mesmas. deixando do trafeg~r a.; imh<ls. 
0 SR. il.UY BARBOSA- 0 dominio publico 0 SR. RUl" ll.\nnos,\-JEU niio comprehondo 

nU.o se nlll.'na.. juridicnmento n. dJ~tlncçao. 
O Sa. LEITE E O!TICICA -~las, estou di· Si n Mumcipalidudu pu• lo impedir a execu· 

zendo que o domlnlo publico niLo se alien~. çüo do contracto .•• 
Suuado V, li "' •• 
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0 Sn, LEITE E OITICICA ·-E li~ impede polo 
direito que tem olo p•·opriedndo de seus 
carros, porque pr-ln• termos do cont.,.nr.t.n 
a Companhia obrigou·•• " tet• ntó tnnt.o~ 
carros ilc de la cltLssc, tantos do2:•, mnc:lina.~, 
animaes, eto. 

Em summa, to<ios os elementos nec~ssar:os 
para o trafego da linha. 

Vamos ngo••n a questão da llypotbecn .•. 
o Sit, Rur BAnms.\- v. Ex. me por· 

mitte I 
Podei'itL fixar o limite do periodo, dentro 

do qual a Municipalidade p<ldo ob1·igar a 
Comp~Lnbia " não aiien~r? 

O Sit. LEITE E OITIDIC.\-Todo o tempo do 
prazo da concessí10. 

O SR..Rur BARBOSA-V. Ex., porém neaba 
do dizer que faltando pouco tempo para Icr· 
minação do prazo... · 

0 SR., ·LEITE E 0ITICICA-Ab! mas me 
perdõe. 

V. Ex. trunca o meu~Lrgumcnto. Não foi 
isto o que ou disse. 

O Sn. Ruy RARDOSA- Niio foi isto? 
O SR.. LEITE E OITIOICA..:.Niio; ou disso quo 

era passivei admíttlr que approximando·se o 
termo do prazo do contracto, um ou dois 
mezes antes (poderia ser, um ou dois annos), 
a Companhia qui~osso alienar to,fos os seus 
bens, e estando clln obrigada, em vil'tudo do 
contracto n. ter as linhas em trafego e o 
material om bom estado a Municipalidade 
podia impedir a alienaçüo, om vit·tu•lo do 
contracto. 

0 SR. RUY BARBOSA-E não cm VIJ'tUdC da 
clausula de roversiio 'I 

O Sa. CoEI.uo E CA~!POS- Tambcm por essa 
clausula. 

O SR. LEITE E OITICICA- Pela reversão, 
nii.o. 

O Sn. RuY BAnnosA- Nilo comprohendo a. 
distlnc~ilo que o nohro Sona<lor (i1z. 

Uu Sn. SENADott..o E ha pouco o nobre 
Senu.dot• dizia quo havm·in fl•audo si dois ou 
tres me~es antes do findo o prazo a Compa· 
nhia quizesso nilcnar seus bons. . 

O Srt. LIUTI~ ~<: OITICICA- E' outrrL couso., 
desde o momento om que a Municlpnlillnrto 
reconhocosso quaiqum• intenção do lr<~u<iai' 
o contracto, poderia, deveria impedil·o. Maq 
isto não seria em vh•tudo da clausulfl <lo re· 
versão. 

Sr. Presidente o honrado Senador disso 
quo, segundo o principio geral, quem niio 
pódo aiLenai• bons, não póde hypotbeoal·oB. 

A qnest;io rl:t hypotboca ó outra. Não so 
hypothecnm os bons de uma companhia que 
tom orn SPU contracto n. dn.usuln. d11 revorsão 
sioiio pelo lll'nzo diL conco>b:io. A hypothcca 
O feita Ho!J tL conce~;i.o o ninguem irti. fazer 
um omprestimo a uma companhia de carris, 
unicamente pelos carros, pelos burros, pelas 
machinns que olla. possue. A llypothoca., 
portanto, é limitaria por um corto prazo que 
é o da concessão. 

O St<. CotoLIIO E CAMPos-Sem otrender a di· 
r e !tos de terceiro~. 

0 Sn. LEITE E OtTIOICA-QUneq são OS tor·. 
ceil'C·S 1 

O SR.. CoEJ.Uo IC CAMPOS-A Municipalidade, 
na o:;pecic. 

0 SR LEITE E 0ITICICA-Mas, por isto 
mesmo que a Municlpaii.Jado nii.o tem a pro· 
priedodo dos bons é que a hypothecn pode ser 
feita durante o prazo <ln concessão, perfol~•· 
monte 'estabelecido. · 

Quero figurar uma hypotbesc, Sr. Presi
dente, para deixar bem descriminado esse di· 
rei to do propriedade. , 

Supponha·se que a Compnnbla antes do 
prazo da concessão, abra liquidação forçada e 
possua credores uos quacs niio convem con· 
tinuar com o trafego. 

Pergunto ao Senado: a. Municipalidade, 
em virtude do seu dit•oito rle pro~riot&l'ia, 
podo chamar a si esses bens 1 Niio pode. 

Si o prn.zo não estava fin<lo o a Companhia 
não ficou dissolvida, a. Municipalidade não 
podo ii• solJre os ses bons. 

0 SR.. RUY BARDOSA- Ao que SO reduz 
no caso, o direito <la Municipalidade Y 

O SR. LEITE E OITICIOA-Pordõe me V. Ex. 
Estou discutindo o contracto como elie ó o 
nüo como oiie deveria. ser. 

O contracto <iizpositlvamente, findo o prazo 
da concos!ão, a Companhia flcart\ ipso facto 
dissolvida, o os bons queelia. possuir passarão 
a Municipalld<ldo. 

Ora, supponha V. Ex. que ó juiz, quo esta 
Companhia abt•:~ liquidação forçada amanhã· 
que tem crecloros, aos qunes niio convem con, 
tlnuar o serviço o querem os carros, o mate· 
l'ia.l. 

Pergunto a v. Ex. haveria tribunal algum 
que conco<lesse 1\ Munlcipnlida<le n entrega 
do::-;~es bens 1 . 

O Sn. RuY Bo~.nnosA-A municlpulidl\do 
não tem titules ele credito 1 

0 SIL. Lt<ITI~ E 0ITICIOA.-Niio tom; qual Ó 
oito 1 · 

0 SR. COELIIO 10 CAMPOH-Nao tom o COn• 
traoto 1 
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O Slt. LEITE E OtTICICA-0 tltn!o do credito 3a ou 40 nnnos ou perceber nnnualmcnto, 
é o pogamento da subvenr;ão nnn ual. rle"l" já, rlur:tn te esso tempo, n por,ontagem 

Supponlinmos quo n Corrpanhla tem P•"o rio~ "f., •obre n ronda b•·utJL da Companhia. 
r\ Mnl,!icipalidndo I 50 contos, ousupponlmmos g nome Conselho Municipal creou uma lei 
que nao tom pago, "'pocial pnra esta caso. A clausula da re· 

Nestas conrlições, dizia eu. os credores desso. versiio ou 2 o /u, niio à deste 'Projecto; e n.pe· 
Ct~mpanhia não poderão cllamn.r a sl os seus nrts opplicaçfio de uma lei ox1stente, flUO a.u .. 
bens 1 t01•izou o Prereito a prescindir d> clausula 

o ~ue n Municipalidade poderia razer ó de reversilo,mediante a porcentagem. (lia um 
On ar O tr - aparte). c ce a u n. n. mesma. concossu.o. para 

pormlttir que se fizesse o trarcgo, Sl osta clausula ó ii legal, essa illegalidado 
Chamar n Munlcipnlirlnde n si os bons quo eht lei ,municipal ó ~mesmo q)le a inconstltu

~ortence,sem it Companhia o em virtuelo rio CIODallda<le de oriJgos constJtuclonacs. 
direito ele propr•ictaria, ó que o honrn<Jo ~e- Sl é lei municipal, não admitto que seja 
nador niio encontraria juiz ncnbu 111 quo illegal. · 
dissesse bazelando·so na clausula da rever. O Su. RoY BAnnos.\-A lcl municipal ostú. 

subordinada á lei organica da Municipal!· 
dade, que é lei do Congresso. 

siio. 
0 SR, RuY BARDOSA -A qu~stão não de· 

ve1•in sordirigida a mim, que nego a pro
priedade it companhia e a rlou á Municiptli
àade. 

O Sfl. LEITE E OITICJCA.-Entiio V. Ex. 
acha que nossas condições, a Municipalidade 
profere o credor? Isto é um absurdo, per
mitta.me que lhe diga. 

A Munlcipalirlado nun•'• oncoutrnJ•in um 
tribunal que lho reconhcccsso osso elle•oito de 
propriedade, como V. Ex. quer dar· lhe, pela 
clausula do contracto, autos de teJ•tnlnar o 
prazo. 
OS~<. Roy BA!<nOSA-V. Ex. niio lhe l'O· 

conhece o ca,racter de dJminio. 
O 811. LEITE E OtTIOJOA-Niio l1a domínio, 

quando a clauaulrt do contracto di1. que elle 
só existiu\ flnelo o lll':tzo dn concessão etnando 
toriio elo rovcrtm• IL Munil:ipulhlade os bons 
que a companhia possuir na occasíão. Isto ó 
claro. 

0 SR. PIRIJ:' FERREIRA- A discus>iio é boa 
para os novos contractos que se ftzerom daqui 
em deante. 

0 Sn. LEITE E 011'1CJOA-S;m; a vordade ó 
qun caso contracto loi mnl lbito, 01io da di
reito seguro &i Municipalidade; loi· roi to sem 
so pensar nns coosequoucins dfst<> clausula. 
Elia devia ter dito: n ~!unlcipali>'ado ad· 
quiro o direito ele propriedade sobro os bens 
que possuir a Companhia quando termlnnr o 
prazo da conccsfão. Sorlfl outra cousa. 

Entiio a r.ompn.nhla teria cedielo o seu di
reito de prop&•ieeladc em ravoJ' da Municlpet
lidlldo; e desde este momento esta ti· 
cnrht sonboJ-a do toelo; os bons. Mus, niio ó 
Isto q ne so foz. 

l'ort.nuto,sc. Prcslrlente, o que se deduz o 
quo o Conaolho Municipal nlin venelou bens do 
seu patrlmonlo ; oxamlnon se convh·in 
mais coder a propriedade dos~cs bens daqui a 

O Stt. LEITE E OJTICICA-E' uma loi sanc
cionndn em pleno o Inteiro vigo1•; emquanto 
não lar annnllada pelos poderes compotentes, 
ó uma lei que abril!•· · 

O SJt, RoY BAnnos1.-A lei organico. da 
Municipalidade está para ns leis municipnes 
na mesma propor~;io que a Constituição da 
Republica estli pnra nsleis do Congressri. 

O Sll. Ltm'l' E 0JTICICA-Niio ha lol snnc
clonnda da Munlcípalldarlo autorizan<lo o 
Prefeilo:a usm· desta concos>Jio. 

O Sn. Ru> llAnnozA rhi urn aparto. 
0 Sn. P!tESIDENTE-Attenção I 
O SI', RuY B,,nnozA-NJio quero interf.om

P('I' nem porturbu.r a discussflo. 
O Sn. LEITE E OtTICJC,\- Pelo contrario ; 

estou muito satisfeito com os apartes do no
bre Senador; os apartes do V. Ex. não mo 
pm•tubam, no contrario ; bonram·mo e S:t· 
tislilzem·me. 

A questiio ó esta : si uma loi dn Munici
pnli<hule, sancoion<Lda pelo Prefeito, em ln· 
tclro vigor pódo ser considerada illogal. 

Não, olla esti\. om sotl inteit'O vigor, o nesto 
projecto do lei municipal, figura apenas 
como transplantarta. du dispos!Çlio geral ela 
lei ; niio ó UJM dispJsiçiio o>puclicl, Iili t" par,, 
esta p1·ojccto. Nüo, Sr. Presidenta, olht 
existe; que1• o Senado aceite, quer rejeito o 
<etn do Prorelto. · 

Assim o Conselho Municipal je'L reconlwcou 
que niio so trata de venda do bens do Muni· 
cipio. 

E niío se trntu realmente. Sr. Presidente, 
pm• que os bens do Mulllcipio a quo se ro
ltJJ'e a lei organlc:L, siio e,quollos que a Muni· 
cipallelado tem om uso e gozo completo o 
l'etfoito, iiio immovois do Municiplo. Estes 
ostão arrolados no livro da Munlclpalldade, 

• 
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o mo pnt·cce IJUO uiio sorú possivoi encontrar 
estes bons da Companhia .llll'dim Botanico, 
entre os bens da ~lunicipalidado. 

Não são portnnto bens municipacs. 
Sr. Pro,idento, uma oUII'n causa do veto ó 

trntar-so do contl'acto ouporior a um conto 
de réls. 
. Orn, não so trata de um contracto que 
ndmitta concul'rencta publica, trata-se da 
prorognçiio de prazo do uma. concess1io; e 
nem era possivf} ndnnttir, cbnmal' concut·· 
rencla pu blira para prolongar ns linhus de 
uma compt•nllia. 
· Não so trata 1la construcçfio de uma. linha 
nova, trata-se do prolong-ar ns llnhn.s da 
companhia actual, o V. Ex. comprellenuo 
que não 1m veria ninguem quo quizesse nccel· 
tar n tarefa de prolongar linhos, mediante 
favores que o contracto tem, que só sorvem 
para a companhia actual. 
-~"'Agora, Sr. Pre:-:idonte, ·,·ê·so pot• esta 
qu.atão, pela nnalyso quo. eu flz, que não se 
trota .)usta!!'ente do ferir à loi6 municipnes. 
que o veto nao tem por bnsc essa mrcumotan· 
ela, isto b, ser o projecto contrario ás lois 
munlcipacs, 

Não, trata-soda conveniencio. do publico, 
trata-se dos interesses do município. 

E' esta a segunda parte da discussão: ha 
conveniencio. para o município em alterar os 
contractos de,to. companilia? 

S~. Presidente, nós não podemos tespon
der a bto, melhor do que pela opinião dos 
proprios poderes publicas. 

. A Companhia Jardim Botanlco estava no 
uso do sou contt•acto, pelo qual ella niío ó 
obrigaria, abaolutamente, a. augmentar o seu 
material rodante. 

o contracto obriga, apenas, n. ter os cara 
ros, mas niio Impõe li Compallhio. o. obriga. 
çiio de augmentaJ-os na proporçii.o das ne
cessidades publlons, 1'<12ão pelo. qual eu disse 
que este contracto tlnba •ido mal feito, que 
eru urn dos seus mnis impm·tarnes dofe1tos i 
niio. autori~n absolutamente a ,\(UiliclJlali
dnde a. impor à Comp&nllia que augmente 
seu mate1'i11l de tt•ncçiio na pl'opurçiio do 
aogmcnto de passageiro~; a Mumcrpolidll.dc 
está completamente desarmada diante ria 
Companluo. }lltrü exigil• que osto. uugmente 
ou m<lhoro sr·u material na p1·oporçiio elas 
ncccssidados puMlcus. 

Mas, angmontnndo o trarogo da Compa. 
nhia. nugnwuhndo o numero do pnssagoi
ros, a. Municipalidade ontcndeu tor· ncccssi
tlndo 1lo Jilt.cr o a ugmen lo do~ carros; 
augmontou o horario e tnmbem o numero 
de viagens, 

Decl'ôtou n lei municipal do lO do junho 
do 1895, quo tenho nqui pnra copiar, o so. 
guinto (18): 

Todos os artigos ton1lom a obt'igar a Com
panhia a o.ugmontnr o numero do carros, de 
nccordo com ns rerln.maçúes diariamente 
feitas pelos pnssngeiros ria linha. 

Esta lo! tbi Yotada pelo Pl'Cfoito, o ollc o 
fez nc>tcs termos. (Lê). · 

Em virtude do:sns razões, do . não poder 
tocar no contracto da Compuuhia, o Profdto 
vetou a lei, e vindo o veto para o Senndo, a 
Commi,s:io,a quem Jui ollo submcttido,julgou 
procedente ns suas J'nzõrs cm pnrccer r'o se· 
tombro do 181•5, nssignndo pelos Srs .• Joaquim 
Corrôa 1!o Araujo e Coelho Rodrigues. 

O Sena.,lo. por unanimldado do votos, 
acoitou o veto, rejeitando a lei; ficou esta· 
belecldo que o Con>olho Municipal não podia 
impür ii Companhia. nltoraçües em seu con· 
tracto. 

A 1·1 de novembro do mesmo anno, o Con
selho Municipal flula uma segunda. lei. 
(Lii). 

Esta lei foi votada, foi snnccionada; o 
Prefeito quiz entender-se com as Companhias 
porem ellas niio nccoitaram a lei, allegando 
que nilo estavam obrigadas a isto, que im· 
portava. despozus, o niio podiam acoitai-as 
sem van tngcm, 

'Ficou a. lei 'em esecução. O Conselho Mu· 
nicipnl terceira lei votou no mesmo sentido: 
cnt"orler-se o Profolto com as companhias, 
aindn concedendo· lhes o auxilio rle 50:000$, 
dispensatlas da subvenção rle 150:000$, a que 
eram annualmento obrigndns. . . 

Votada a lei, a Companhia Jardim Bot11o!co 
declarou que, ainda com os 250:000.~, pela 
dlopen'a. dos 50:000$ dmnnte os cinco anuos, 
os onus quo a modificação do contracto lbo 
trariam, oram supe1•ioros ale no cu.toio 
des.as linhns. Elia niio nceeito.ra, portanto, a 
concesailo, ainda com esta vantagem. 

Nilo havia por consequencla melo de modi
ficar os contractos tios compauhius, O publico 
continun.Vlt n recln.mnr. 

Os pingentes, tito bem dcsm•iptos poJo hon· 
rndo Scrmdor da Bnbil~, eJ•am uma. oscl'eS· 
concia. quo nüo havia meio de ovitat•. As 
oompanhi:tS nüo podiam •ugmentnr os snus 
carros; niio ernm obrigndns n h:I'IO, e nã.o 
ll'inm nugmontat• a dcspOZil som compco~açiio 
al~umn., por• isso que pnra ollas convi11lltl 
conduziJ• o rnoi.irno numero 1l" p11ssngoiro.s sem 
tlll/-llllonto 1lo carros. pol'qtmnto o oxcosso ao 
a.bulohtvn nos< estribos e nas plntn.furmus, o 
ellas nüo queriam augmcnto de dcspeza, A 
dospeza. or" a. mesma c o lucl'o cru maior • 
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Com estes precedentes, est.nbelecifln esta 
imposslbilidndo do obrigar a Prol't1itm•a n 
a, Companhi:L n lnOI!itlc;u• os seus homJ•io:;, 
1bi quo o Con~elho Mnnicipa.l cntonilcu-:-~e 
com n. Compnnlun. do Ju.rdim Botanico e 
foz-se este contracto, c~to nccordo, cm quo 
pelo Conselho toram impostos onus li Com
pllnhin mo<linnto favores que olln recebia. 

Não havia absolutamente meio de impor 
U. Companhia melhol'al' o sm•viçoscm qne lho 
de>Se compensnçüos ; porque 'I porque o 
contracto anterior tinlm sido redigido de 
modo que n Prefeitura Municipal estava c01n· 
pletnmonto desarmada di~nte da Companhia, 
que cumpria restrlctamente os seus con· 
tractos. 

Ora., Sr. Prcsirlentc, vamos vôr qunes 
{oram, no contracto que ostli. em discussão, 
osonus impostos li Companhia e as vantagens 
que ella retirava. 

Aqui estí• {mostmndo) a lei municipal ve· 
ta~a pelo·PrefOito. \'ou mostJ•ar, oxaruu111ndo 
uma por uma as clausulas d" me'lnn lci,quo 
niio ha motivo para esta campanha levanta•! a 
contrn. a Companhia. dizendo-se como di•se o 
honrado Senador pel" Bahia, o puullco niio 
tem vantngcrn alguma. 

Ao contrario, Sr. Presidente, de•te con· 
tracto resultam torlas as vantagens para o 
publico. P<~ra a Companhia, é força confessar 

· ha tarnbcm vantagens, mas eu pei·gunto : 
.quem é que •e sujeita a onus, como os que 
esta I• i impõe i\ Companhia, sem. receber til· 
vares 7 Exuminemos,os onus impostosá Com· 
panllla. 

Entre os encargos que lhe competem, a 
Companhia so obr1gnu, letra ... L. a abril' ao 
trafego publico o tunnel da Real Grandez". 

Isto, Sr. Presidente, dito assim crn brews 
palnvJ•as parece que niio traz onus algum 
para a Companhia abrir um tunnel ao tralcgo 
publico! mas é. necessnrio dizer _que esse 
tuimol foi uma obra feita exclUsivamente 

bllcn uma faxa do 17 metros de lai•gurn, 
nos terrenos quo possuo n Compa.nhill cm 
Copnc1~bnnn etc. 

A CornpnnliiiL tem de cedei' :i )luniclpali
dndo gratultanumte, sem desapt•oprinçüo.uma. 
t:txa. de tori'ns do 17 metros de largura 
parn. n. a.IJorturn. do umn. x•nn.. . 
· jfais outra (lc11do): obriga..;se a prolongn.r 

a linhíl da rua da. Passn.;;tl/11 etc. 
Ora, St•, Presitlente, impUo·so a obrigacü.o 

de prolc•ngnr uma linha, n.brir um tunnd e 
t;,zer n linha atrn ve;sar e.•õc tunncl. E • claro 
que os pnggagetros que veem Jlrocurai' ali· 
nhn süo os mesmos. 

A companhia abro o tunnol o prolonga. ;t 

linh:tj mo.s é bom do ver que os que e::tü.o 
além desso ponto onde " linha chega hoje, 
vcem todos procuro.r u Jinbn. no logur cm 
que torminu; portunto, a companbin. rulo au .. 
lei'iriL vantagem alguma nem da ILUorturn do 
tunnel, nem do prolongamento da linha. 

Temos adeunte (lendo): OuJ•iga-se n estabele· 
cet· uma linhn que sil'Va a rua D. >lar· 
cin.na etc .. , · 

Esses teri•enos süo tcdos dcshabitados; a 
linha vae percorrer terrenos compietllmente 
despovoados. Emqnanto os carros percor· 
J'et•om esses torronos sem hn.bitnçües, a com .. 
danhitt niio til'ai':i ubs3lutamente luci'O nl· 
gurn. 

E' verdade que com o tnsebelecimento dit 
linha comcça.ríio a.s edificaçOesi mas, qua.ndo 
a compnnhio. chegar o. tirar lucro do~ passa
geiros que no futuro transitarem por essa. 
linha, jfi o municiplo tem tambem tirado 
lucro do imposto p!'efilnl e do outros sobre 
as casas habitadas, por Jorçn das construo· 
çües feitas em v"ta do melhoramento reali
zado pela companhia. 

Eu passo geralmente, Sr. Presidente, sobre 
est11s clnusul!L', porque, embora eilas impor· 
tem onus pn:·n a companhia, nilo •íio todavia 
as mais importante< da lei vetada, níio silo 
aquellas qu" dete,•mlnnm na minha opiniilo 
n necossldnde de adop11I' a mesma loi. !Jela Companhia que nelie ga<tou 300:000$ e 

1oje o possuo como sua proprie !ade. Tendo 
de entregai-o no trafego publiCO a Compa~ h i" 
tem necessidade de illwnlnnl·o e de policinl·o 
porque niio ba dH querer que ~cu carros vão 
esmagar us pessoas e vohioulos que por alie 
transitarem; 

Uma dns clausulas mni! importantes ú a 
soguintn: (lendo) «O u. augmentar o material 
rodante com o numet•o nccessat·io do carros 
clectt•icos o commuus., .» 

0 Sn. MANOEL BARATA diL um aparte, 
O Sn. LEITE E OITICIOA - Hoje nüo piLSsn 

pOI' nbi peB!oa extrunhiL no serviço da 
Companhia. A Companhi~~ tem es>o tu.nne' 
Jllll'CL sen uso pal'ticum.I'. l!. ]Jortnnto. nuo su 
umo.·ccs~:~üo da MUa proprletlndo, como tambem 

• uinaobrigaçii.o n mais, que vem n Comp~nhla 
de illuminul-o ·.e <IB flsoallsal·o o polioial·o. 

Diz mal• esta clausula (/e): ... e bom assim 
t1 entregar i\ MuninipiLiidndu p11ra a rua pu· 

Não é >ómente augmentnr o numero do 
cn.l'l'os ; a clausula., St•, • Presh.li.mto, soria. 
ainda defeituosa, si estivesse no nrbiti•Io da 
compunhia o augmontar o numero do carros, 
poi'que ella podia augmentar tros ou quatt·o 
curt•os, o dizer: « ,Il\ cumpri o onus do con
tracto »i nms n. cln.usula acct'.~bCPnta.: (conti~ 
111umdo a /1'1·): «.,. m1mttmdo sempre uma 
porcentru:em u. maior outro o numero do tu .. 
garoa oJl'orecidod ·O o numero ele passageiros 
que transitarem nns fliVOi'BIIS llnh11s.» 
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0 SR. DouiNoos VICI~NTJ~-Jil era obl'iga~a depois de Llforecor 110 publico mais de de~ mil 
. JugtLres_ nhim do numorodelngarn act,Utll ... o. isso. 

O S~t. LEITE E 0JTJCJCA- !l'ilo, senllw: 
v. Ex. não cncontr11 uo contracto actual 
uma clausula que obJ•igue a !soo a compa
nllla. Aqui está o cont!'acto de tsao. (J.I). 

mente existentes, o quo ~ó podo sei' feito n. 
juizo da Pt•eJCitura, poJa pz•ovn. pratica. que 
n. compn.nhin. apresentar do que realmente 
tem mais de doz mil lugares, vê o Senntlo quo 
o projocto não contem uma lmmoralldntlc; ao 
contrnrio. a1tendc rL uma necessi1lndo recla
mada pelo publico " J·eronbecidn pelo Con· 
sclllo Municipal cm tJes leis succcessivas que 
votou. 

Mai• onus: «n t•>tabelcccr no mni> breve 

V. Ex. niio rncontrn no contracto do 1800 
clausula alguma que obrigue a companhia n 
tor numero do carros sutllcientes cm pJOpor
çiio ao numero de passsgoir03. EJ•a este o es· 
coliJo mais importante diante do qual eshnr
rarnm as trcs lois quo o r.oosolllo Municipal 
votou, Por nrbitrio da municipalidado nü.o pi·~~~. ';;nis que 0 honrado Sonn•lor poia 
se JIOdin impot• á compnnhia a oUrignçiio de BILhia diga flUO n. traccão eloctr·iclt ó lle Vl1U· 
augmcntnr o materinl rodnnto, mantendo 
sempl'OJ.ropor~ão entre o numeJ'O de carros togem pnrn " companhia, não podoró. dosnt· 

zer um facto quo é co,, becido. · 
olfcrcci os ao tronsito o o numero de passa- Quando em 1800 houve a fobro da Boba 
geiros. ti i 1 Pam que, pois, ostn clau. sula niio fira·l!<l cm nosso poiz, o to os t n 1am esperanças 

• 1 ,, 1 om um t'uturp de ouro, côr de rosa, a com· 
platon camcnto no proJecto< e lei, nb! se CB· pnnhla; lovndn pol11.• expOJ·Irocias feitns na 
tn~oloc';. o meio pratico de fuzcr cumprir esta Enroplt 0 nn Amerlca, enten•leu q'uo podia 
obrfi:~·(!')· nrloptar com vnntnRem 1!: tracção elcctri.ca 

' · . para os seus bonds, e cntao a sua •lircctorm, 
«A companhia ó obrigoda a aprtsontor no cloixando·se tl!scinnr 1 elo quo diziam os 11· 

Prefeito ••. ,,. vros publicados na Europa, sem ser obrigada 
Vô o Senado quo c;tas rluas clausulns do pelo contracto, pois que por este, !IUI'IInte 30 

contracto tendem justamente n lilZOI' dCFOJl- nnnos, ella tinha o dlroito do usar dn tra· 
parccet• o inconveniento do não poder a mu· cção nnimada. salvo si no ftm de 15 nnnos a 
l)icipalldade encontmr meio de obrigar a municip:tlidnde ontendcsso cJnven!ento mo· 
companhia a nugmentar o numero rle carros, dittcal·a, tratou do fazer essa modiOcaçiio. 
do modo a dar passagem a todos os passo gel· Ris o quo diz a clausula do seu contracto. 
t•os que procuram as suas linhas. (LG.) 

Esta. clausuht tem ninda por fim evilar a •Mas, durante os 15 annos do prazo, que ln 
continuação ditagglomei'Jlçau do pnssagoiros até 1~05, a companhia niio erJt absoluta· 
a invadirem, a as•allarem os bon•ls, rspecta. monto obrigada a mudar a tracção dos seus 
culo que presenciamos aqnlt odos os tlin•: a corras, mas fel-o. Naquella épcca todo o 
evitar Igualmente o espectaculo repugnante, mundo entendia que o cambio não llllixarJJt 
a quo frequentemente Msistimos,rlo, por falto. de 28, quo, ao contraJ·Io, terlamo;~ uma. pJe .. 
de lugares nos bonds, os Jiassagciros nccu- ctbora tal do ouro que tet·iamos de mudar o 
mularom·se nos estribos, incommodando até no!so padrilo monetario, não para 28 mas 
as thmilias. para 44 ou 45. 

Estes Inconvenientes quo ora notamos não O horizonte era lnrgo, e a companhia en· 
se poeloriio dar mais na vigencia elo novo con· ten•lou que prestava um serviço ti Capitnl, 
t1'11.cto,llorquo 11 mun!eipal!dade tem meio elo livrando·a dn accumulaçilo de 20.000 nni· 
lmpôr a companhia o cumprimento <la obri· maes quo . a infeccionavam, o adoptou a 
gaçüo de augmentar o numero dos carros, trnc~iio eloctrica. Hoje, porém, com a mu· 
tendo sem pro lugares a mnls do que os pos$11.· dança de •conat•lo, mngucm podcró. dizer 
gelros quo os procuram. quo a trac~üo electricaó mais barata. 

E, como a clausula impunha a obrignçil'o Em primeiro Jogar, a trac~ilo clectrica de· 
do apresentar csso rHintor·io sómento no rnez monda. grande consumo do cnt•viio, o nós 
do janoirodo cadallflno,o pJOject,,loi adinntn, sobem os quanto cust~t hojo esso combustlvcl; 
estnbeleceu o moio·tle lmpôJ• esta obrignçüo no em segundo togar, o pcFsonl pura dirigir os 
proprio anno quo esta corccndo, tloscoJHio u curros electrico• niio ó o mesmo do quo w 
esta minlut!encia: cúmo a compnnbia pódo pó~e lunvnr mil.o pnra tnnger os burros, plra 
aguardar o mez de juociro, e sómonte nhi o que ó bastante um peswal mais I aixo, de 
!ovar ti municipnlidado o sou hm•nrio com o solaria infm•ioJ•, no passo que o olectrista 
numero de cnJ•ros o do pussagoiros, a lei dove ser possou.J escolhido e quo exigo mniol' 
muito sabiamonte ostabolcceu nu. lottra A o salltrio. 
sogulnto. (Ló,) Em terceiro togar, a tracção oloctrica eX• 

Ora, si a companhia niio pode gozar da ige quo os trilhos pol' oodo passam os carros 
principnl vantagem deste contt•aoto slniio sf\Jam muis pesados que os tt•llhOiJ communs, 
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o mnls um fio conducl.oJ• que parto-se c ox
igo não só n sua. substituição romo n. tlus 
poças do m~tchinismo. 

Na Em•op:t o un. Amcrica do NoJ•tc as fa
bricas cstiio nlli à mão: quando"' lnutiliZIL 
qualquer pcc:~ de rnnchlnismo manda-se bus
CILl' n. umo. f!tbi•iclt, e ó immetlintnmento sub
stituido.. 

No Brnzll não se pótlc fazm· a mesma cousa, 
porque niio 1111 usinas alec~ricas, e a. comle
quencin. ó que, si se tivesse do rnnudnr vir do 
estrangeiro umn poçu. que so iuutiliznsse, o.c; 
carros da companhia torlam <lu parar rlu
mnte 00 dias pelo meucs. 

Dahi a ohri~nçiio quo u compn.u!lia tem de 
ter urn stocl' de sobrc.su.lentcs no ~eu n.lruoxa
riHtdo para todo o servit:o da. eloctricidndc, 
afim de poder acudir ii. qualquer peçn que se 
estrague, E nós sabemos que cstns peças são 
delicadas, estrngam·se pm• qunlquoi' motivo. 

A ioformaçilo que tenho do presidente dn 
companhia é que na ultima inunda~;io r1uo 
solfrc\1 ll cidade quofmaram·SB 611 dynMIIOS 
dos carros electr1cos, cndtL nm dns quaes 
custou I :000$, o portanto, a Companhia teve 
00:000$ de prejuízo, o que não se ilarin si 
uiio mantivesse n. clectricidatlo, 

Ainda lia J,l<mcos dias houve um dosastr•e. 
Elln ficou prrvada dos seus cnrros electricos, 
e para podei' manter ns suas macl!ina• tle 
novo, foi preciso ter todas ns JlCças nece~sa
rias, e quo as correspondentes peças se con· 
certassem no pr·azo do 00 <illlB, para po<lcr· 
roshbolecer o trafego como r•stabeloceu. 

Estas minbns considerações, porém, nü.o 
valem nada deante da opinião do pessoa au
torizada.. 

Disso ao honrado Senador que tinha a opi· 
niii.o de que no Brnzll a olectriclilado era 
multo mais cara do quo 11a Europ~. 

Tenho aqui urn livro, quo diz a pag. 5, 
(La.) 

Siio, pois, estns observações que acabei rio 
Jllzer sancotonadas por autoridado compe
tente. 

A lei coutinúa (LO.) 
Aqui estri. a clausula a quo me referia, peln 

qual a companhia uiio pUde fraudar o. muni· 
clpalidade o no toc•nto í• revm·süo dos bens. 
(Contim'ta a lér ) 

SI a Munleipalldn<le tem o direito do obJ•i· 
gal' o. compu.ohifL a mnnter o seu mntei'Í'II 
fixo e rodante do muno ira a garantir o con· 
farto, o a.ssoio o 1t segurnnçtL do ris~o p:trn. 
os pass,getros ~té o prazo findo, ci claro 

• que o sou direito vao ate o ultimo dia da 
concessão, quundo os bens tcem do l'Overter 
par·n a Munrclpntiuado; portanto, não ú pos· 
si vol ri. complnhia. tnutlllsni· os bens, vou· 
dOI·os, ullonnl-os, na~a entregando ú Mnnlcl· 
).llllidnde. 

Esta, ohrigaç[o do cnlr,nmonto dn cidade é 
um:~ obrigat;iio real. . 

Tenilo em mãos o retatorio do Sr. dlreotor 
1_Jns obt•as munici/mcs, do 2 do agosto do prc
~cute nnno, que 1 lz o sogUJnto (Lú). · 

Pm·tanto, isto ó um onus, não ó fu.voJ•, 
Ha mais uma vantagem para o publico. 
Aduu.lm<:nto os cnrros de 2•• classe são 

muito limita~os; a companhia tem apenas 
ca.t'l'OS de 2·• cl~.sso, mas muito poucos, para. 
o largo 1los Lcucs o Larnngeiro.s; o novo con. 
tracto o~rigo. a. compa.nhiu. a tot• dostes car .. · 
ros, JHLrn todu.s as Jinbns, conservando para 
ellcs o preço do 1110 I'éls. 

O Sa. Do,nNoos VICE!>TE- Ahi é que est(L 
o engano. S11o carros secciono.cs, n. passagem 
ó ~obrada.. 

O Sll. LimE E On•IciCA- As secções dos 
carros de 211 cluPsc niio alio ntó o largo do 
Machado, corno vi hoje IJUbticado no Jornal 
do Commcrcioj as secções· destes carros esttio 
inclnida.s no art. 4• que tliz o sc•uinto 
(L8). ' o 

Porl1tn~o, os pa.asngeiros do 211 classe não 
pagam su~ncnto IDO ré is até ao largo do Ma· 
clm~o. ''ao pagnr 100 róis a.té distancias 
muito grandes. 

O Sn. E. WANIJENtmu• <li• um aparto. 
O SI<.LKITE E OITICICA-Perdóc·me. v. Ex. 

nunca VIII preços fixados par·a estes carros 
cxtrootdinllrios especiacs. 

Sr·. Presidente, o honrado Senador está 
incommod11.do com ns palavrns - cilr-ros ex· 
tr·am•dinarios-quesiio os do contracto actual. 

O SJ<.E. WANDENl<DtK-Quem estil incom· 
mo~ado 1 

O SI:. LEITE E OIT!CICA-V. Ex. 
O Sn. WANDEN!COLI(-Niio estou incommo· 

dado ; faltei nisto sem o menor incommodo. 
O ar\, 5" o que nos consti•nnge. 

0 Sa. LEITE E O!l'IC!CA--Nilo cheguei ao 
art. 5". O nobre Senador precipita o. ~ls
cuss~üo, intervindo corn umu. questão nova 
entre estes pontos que estou discutindo. 

Dolxomos por agora o; c>ri'OS extraordina
rios, a que chegarei depois, pois estou examl
na.ndo todas as clausulas, 

Vamos ve1• qunes sii? a< vantagens que o. 
compnnhla. tem (LO), 

Já disso que Isto se darillogo que o. compa· 
panbla otrerecer !llllis de 10.000 Jogares. E 
creio que qualquer um de nós daria mais 
toO rérs ri compa.nhia pa!'a acabar com os 
pingentes o para não tlcnr esporando por 
bonds hm·as e horas, 

Entretanto, silo os com réls que estiio pro
vocnnd? toda esta questão. (Nao apoiadot. 
Ha mu1tot aparte•)· 
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O PI'Ofci t,o pólio niio ptn· em oxocuçiio o nr· 
tlgo da lei de quo J'ullum os nobres ~cnadorcs, 
que Ó (aculttttivo para O Preti:ito O Obl•iga. 
torio paro. n comJmnbin. ; portanto, o P:e
feito usorú. ou nõo ÕoL J'aculrlado. 

110 transporte 11020 °/o, 09 po.ssa.goiros doviam 
pogar 100$ do imposto. Entretanto, o Govorno 
mandou dividi!• os 500$ por 181 dias, IJUO Eão 
o; dms contidos em um scmostro, e mandou 
applicttr o imposto, o resultado da divisilo, 1\ 
pa.sagcm do cada dia, de modo que, em lo· 
gnr do pagnrem os passageiros 100$, que s;Lo 
~o·•;, sobre os ;;oo.~ d<~ uSB!gnatura. ollcs pu. 
gam IOB~GOO, isto c, mais 8$000, dondo-so o 
absurdo de quando o passageiro niio vem i·~ 
Capital, DitO transita na linba, como, por 
exemplo, nos domingos e foriuclos, de, apezar 
ele niio transitar,pagar o imposto do transite. 

E vou lor do novo n ciousula (Lê). 
11. clou>ula não cede immcdiotllmcntc o di· 

roi to do revcr.:"io. Eiin é facultativa oo Pro· 
f.,Jto quo usoril ou nüo de,ta facuhladc; clla 
ZÓ é ot1rigntorio. para. 11. companhia. 

St•. P•·esirlentc, repito: a questão é dos 
~em róis dn o.ugmento da pns!:'agcm. 

E lamento estn rlcsportnt• tardio n favor •los 
lnteresses.do povo. 

Pois o Governo Federal niio nugmcntou o 
anno po.ssndó de cento por ceoto todas aspas· 
sagens de •uburbios da Contral'll E olguem se 
lnvuntou clamando pelos intere~ses do povo, 
apezar de tt.do o munrlo sober qu" os subur
bios foram creados pelo Central e oram a ho• 
bitaçilo dos oporarios, da. gentl! pobre, do 
povo om summa? Ningucm Jb.llou sobre isto. 

U>! SR. SENADOR-Mas nós sentimos pelo 
povo, como o V. Ex. sento agora. 

O SR. LEITE E ÜITICICA-Devlam ter-se 
condoi do do povo quando o Governo augmen· 
tou. n.s pn.ssugena, nilo na 111 classe sómonte, 
mns no. 111 o na 211 classes; quando obi•igiJ.ram 
o oporario pagar o dobro do que pagava an
teriormente. 

Dnviom ter clamado pelos intoresses do 
povo quando o Governo augmentou o porto 
ilas cartas do 100 para 200 róis o quando foi 
augmentado o preço dos telegrammas. , 

Deviam tor ao levantado clamando pelos 
interesses do povo quando foi nugmenta•Jo o 
vreço da asslgnatura o da venda avulsa dos 
Jornaes; quanl1o foi augmontado o preço da 
chicara de caró, que de 60 róis passou a cus 
tar 100 róis; quando o preço dn raixa de 
phospboros augmentou em virtude do im· 
posto de 20 róis. 

E quando tudo Isto augmentou, ninguem 
so levantou em favor do povo. E agora le· 
vo.ntam-so, quawlo os JlMtmgoiros de 111 clnsso 
do bairro aristocratico de llotaf,,go, o melhor 
servido pelos bonds, o que tem muloi' numero 
de carros, viio sotrror um augmento do I 00 
róis, sondo augmentado o percurso dos c11r· 
ros de 2• classe, dos ca!'rOS da gonto pobre, 
dos operarias. 

Além disto, ninguem falia contra o im· 
posto do transporte, que está sondo cobrado 
em virturlo elo let votada o anno passado. E 
até sophlsmam a lei para cobrar mais. Tonho, 
por oxemplo,ioformaçüo muito inte••essante a 
rospeitodo imposto de transporte :o.~ passa· 
goiros de Potropoli:J toem nssi~nnturns so· 
mestrnes o, em Jogar de pagarem nove mil 
t•óis por pnssag!lm do ida o volto, pagam 
500$ po•· esttts nssigmttums. Sendo o i)Dposlo 

E ninguem se insurge contra estes abusos. 
E, eotretunto, ha esta grittt toda por 
causa deste augmento de cem rllis ! 

O SR. BELFORT Vmmo~.-Niío houve grita. 
0 SR, LEITE E 0ITICIOA-Houve ató boletins 

ao povo, e um honrado Sono.do!' veiu dizet• 
que o projecto em uma lmmoralidude. 

0 Sn. BI~LFORT VIEIRA-Mas OS boletins 
cet•lnmonte são cm relação ao Conselho Mu· 
nicpol, e niloem rclaçilo ao Senado. 

o Sn. LEITE JI:0ITIOIOA-V. Ex, não viu os 
boletius 1 

O Sn. BELFanT· VIEIM-NiLO senhor. 
0 Sn. LEITE E 0ITICIOA-Eató. aqui um;VOU 

ler. (Lê) 
Vê o nobre Senadot· que se trata do Senado 

e que se trata do augmento dos preços das 
passagens. 

Estes boletins fazem mais, citam os nomes 
dos Senadores. (Lê,) · 

E qual é a causa <le tudo isto? 
A causa é o augmento de cem róis. 
O SR, E. WANDENIWLK- V. Ex. pórle 

fazei' o favor de me dizer em quanto vh•iio 
a importar as paasagens até 11 Gavea 1 . 

0 SR. L Em: E 0ITIOICA - Os passageiros 
do 2' classe pagarão só 200 ré la. ( Htt outros 
apartas.) 

O aparte do nobre Senador velu mosmo 
provocar o que la <lizet•. , 

Pela lei os canos do 2" classe siio obriga
ter los, o nollcs se paga 200 réls, sendo 100 
r<lis ntti o largo dos Leões e 100 róis até a 
Gavea. 

0 Sn. AL~!EIDA BARRETO- Nunca nndoi 
em carros desta companhia que niio pagasse 
200 réls. Dizem eompre quo o cart'O é extra- • 
orcllnario, 

0 Sn. LEITE E 0ITICIO~ ~V, Ex. paga 
200 1•éis como p11gava nos cnrt•os da Fabrica, 
quando era meu vizinho. 

0 Sn., ALMEIDA BARRETO - Do lnrgo 41l\ 
CIII'Ioca ao Cattoto pago sempre 2n0 róis. 
Pergunto si lnt pussagom do !OU róis o dizem 
que só ha elo 200 J•óis, 
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Um Sn, SENADOR - E' quando os carros 
são directos. 

O SR, ALMEIDA BARRETo- Entiio, todos 
os carros são directos, porque pago sempa·e 
200 róis. 

O SR. LEITE E OrriCIOA - Pois, o projecto 
é exactamente para evitar estas cousas, e 
V, Ex. está confessando a necessidade do 
modificai-o. 

Mas, Sr, Presidente, os apartes elos hon
rados Senadores estilo provando exacto.mente 
a necessidade do uma lo i que modifique o que 
esti\ feito, 

O SR, E. WANDE~KOLI' di• um aparte. 
0 SR, LEITE E OITICICA- Vou estudar 

minuciosamente esta quest•lo de passagens. 
O Sr~. E. W ANDENKOLK - Eu o desejo, 
0 SR, LEITE E 01TICICA - Pelo contracto 

de 1868, as linhas eram, da cirlarlo ~ai':t o 
Jardim Botanico, com I'amal para Laran· 
jolras, sob as passagens seguintes. (LJ.) 

Pelo do 1800 for•lo modificadas ns pasEngcns 
do aeguinte modo. (U,) 

O projecto em discuss;lo eatabeloce que da 
oidado ao largo do Machado se ~ague 200 
rdis ; da cidade a Botatbgo 800 reis, ( mais 
cem rdir ) • A mesmn. que ora antes. 

Ora, Sr, Presldonto, ninguem di ró quo soja 
uma lmmoral!dado pogar 300 róis até Bota
fogo, sendo que até 1890 pagou·•• esse preço, 
tondo·secarros apenas do meia e~ moi• 1.10ra. 

Entretanto, julga-ae excossovo llO.JO o 
moamo preço, que so pagava em !SOO, da 
cidade até a Oavea.l (LJ,) 

0 SR. DOMINGOS VIOENTIO- V, Ex. pódo 
dizer-me por que disposiçiil!"deste conti·acto 
estabeleceram os toes carros directos 1 

O Sn, LEITE E OITICICA - Ora, S1•, Pre· 
sidente, é neste pequeno augmento do pas
sagem que está a immoi·aiidado, quando so 
augmentaram os onus da companhia 'I · 

UM Sn. SENADOR- Siio onus tlcticlos. E a 
ostaçiio do largo da Ajuda 1 

0 Sn. LEITE E OITIOIOA- Entiio V, Ex, 
entende que siio onus ficticios abrir novos 
tunno.is, melhorar o trafego, e to. 1 

Sr. Presidente, o hOnrado Senador Iam· 
bi·ou-me a osta~iio do largo da Ajuda, quo a 
companhia niio construiu, 

Ora, eu tenho aqui os documentos para 
provar quem foi o culpado disto. 

A unlcas das clausulas <lo contracto do 1800 
que a companhia nilo cumpriu, tendo Mio a 
tracçiio electrlca, que niio ora do aeu con-
tracto, to! a seguinte (/J): _ 

J{L vti V, Ex. que 1: i o PI•oliJito que nuo 
consentiu. Nem se J'ódo dizer que a com· 
panhla estava obriga aaconstrull' e arranjou 

Son"llo V, II 

com o Prefeito esse recurso. Nós sabemos 
quanto é rijo o caracter do oldadiio que oo• 
cupava aquello Jogar, quanto elle ó homem 
sério o, portanto, nii.o podemos admlttir que 
praticasse uma pantomima para negai' á 
companhia !LU\orizaçiio para constrnlr a os· 
toçiio. 

Sabemos tombem que o Sr. Dr. Candido 
Barata R.lboiro niio ó homem para se dobrar 
a conveniencias d~ companhias, 

O SR. E. WANDENKOLK- Mas V. Ex. me 
explique uma cousa: a passagem da Oavea 
par:t Cá não ficará sendo de 600 róis 1 

o SR. LEITE E OITICICA- A passagem de 
volta ha de aer a mesma da ida. 

0 SR, E, WANDENKOLK - Como está, 11 
comp11nbia, me parece, pódo cobrar mais na 
voida da Oavca para cá, · 

O SR. LEITE E OrTICico\-lsto ó uma questão 
do detalhe. Isto póde ser csmhinado no con· 
tracto que a companhia fizer co111 o Pre· 
t~ito. 

0 SR. E. WANDENKOLK- Mas está j{L ahl 
na resolução. 

0 SR, LEITE E OITICICA-0 que está 1 
0 SR, E. WANDENXOLK-0 preço das p&S• 

sagens cm todas as linhas da companhia será 
elevado em mais I 00 réls, nos carros de 
I" classe; o pagando-se agora 100 róis da 
Gava. até o largo dos Leões, 100 róis do 
largo dos Loücs ao largo do Machado, e 100 
róis do largo do Machado até a cidade, pódo 
11 companhia vir a cobrar com aquelle au
gmento ooo róis. 

0 SR. LEITE E O!TIOIOA-Pürdoc•mo O DOo 
bre Senador; acaba-se com a parada do largo 
do Machado. 

0 SR. E. WANDENKOLK dá OUtro aparte, 
O Sn. LEITE E 0JTICIOA-Em todo o caso 

esta duvida que o honrado Senador suggere 
pótle ser attend!da no contracto que o Pre· 
Jeito Municipal ter:• do assignar, porque são 
questões de dotalbes, 

O SR. RosA JUNIOR-Talvez, deixando-se 
passar isto assim, dô lagar o. um novo con· 
tracto, com outros favores, 

0 SR. LEITE E 01l'IOIOo\- V. Ex. torla O 
direito de dizer Isto, si realmente niio bon
vosse omiS Imposto {L companhia; mas eu já 
demonstrei que ha divoraos on11s, sendo um 
dollos, o mais importante,a clausula que con· 
cedo á Prefeitura o direito de rever todos os 
annos o borarlo, o impor o augmento de trac· 
ciio, com vantagens a maior sobre o numero 
d!J cnrl'OS pu.rn. passageiro. 

S1•, Prosi<lento, vamos exa111lnar outras 
vantagens. 
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Ser~ uma immoral!dado, ser~ um ponto 
excuso, qne posstL torno.t• cstn. rosoluçiio im
mol'al, o facto dn. prorDA'n.çiio do pm~o pm• 
10 annos, qunndo se trata do n.ugmeutat• ou 
lmpôt• novos ontts ó. compo.nhi!L? 

o prazo da concossiio ó t-em pro o eixo no 
l'edor do qual gyra. o l·npitul, c impor-lhn 
novos onw ú dar·lhe o onc.,•go do do•pc•rider 
mais do quo nquillo quo estava cnloulndo no 
principio. 

Quando so concede um prnzo, cnlculn·sc 
sempre o tempo noccssario para que o ca
pital empregado na. em preza seja amortizado 
dando juros de modo quo no fim dn con· 
cessão o capital não tonhn. razão do existir, 
por estar completo monte amortizado. 

Ora, impõc-stl ú. companhia novos onus, 
que n obrigam " drspen<ler seis n sote mil 
contos,·quot• com a. tracção electril!o. para. 
todas as Jlnhns, qum• com··n. aburtura. dt~ um 
tunnel o do novas linhas, quer com o u.u .. 
gmento do matori:ti rodanto. 

Aindil. mais, com o proiongnmonto da tJ•nc
ção eiect.ric~, ~companhia terá do modilicat• 
as trilhes actmLimcnte exbtontes, que nii.o 
supportnm o. olcctrichladc, o pe•u dos cnrros 
eloctricos, e,est1~ndo !tsscntudo:l om dot•mentos 
do mndeiJ•a, são mnos eonductores do oioctri· 
cidade. 

Ora; para 1ilzer 1\Lco o este dispendio im· 
posto il compnnhio, o quo havorio. a fazm• 
siniio pt•orogat• o prazo 'I 

A pt•orognção iJ por lO nonos. 
O honrado Senador poin llnhi~ ndmirou-so 

do que •e queira prender a popuiaçiio de· ta 
cidade o.ind<L por 40 annos. Mu.s o nobt•e So· 
nador veja que osta popuinçiio ficou prOl:>. por 
:JO aunos ao contt neto agora rcJUrmado, 
obriganllo·se u. companUiu. simplesmente n. 
ter cn.rro:; de moln. em meia hora. O con trncto 
de !SOO diz :tpems. (/.é). 

Port:tnto, vê-se que Uenvn o populaç[o 
pre>:L nor 30 unnos n um serviço de cart•os 
com trnc~fio nnimr.dn.. 

Entretanto li. comp1tnhia. propüe-se agoru. a 
ostnbelecer a electricicl:al.o po.ro. tmlns as suus 
linhos o lica-so umodront<Ldo com a proro
gacão llo J o nnnm:l. 

E, findo o pro.zo do. prorogn.çiw, acaba o 
privileg-io de zonn. o si houver· uutro rnoio·do 
conducçi'io pot• trmmcay, que niio seja o ole· 
otr!co, <liz u oontrncto quo a Municlpnl!dado 
fica com o direito do udpt~>l·O, si a compa
nhia não qulw<', e pol·o em concurroncia 
publica. 

E' isto o que <lispõe a seguinte cl&uiUla 
• do contracto. (Lê). 

De maneira q uo, finda a concessiio, si hou
ver nm melo do transpot•t.o molhot• tlo que o 
ul~I.!Lrieo (o IJUC nilo ucrellito, nüo tmi rJUal 
possll ser melbm•), si apparecm• urn systema 
mais aperiiJiçoado, no serviço do transporte, 

a companhia devorá adoptai-o sinão a Mu· 
nici]mlidado poder~ dni•o o. out~n. Convindo 
no~l\1' q uo som t?or obrign.1ln. n. isto, o. campa· 
uhut.aJoptou a trnctiio olootrica, dous annos 
dBpOJs de renovado o contracto. 

Mas, poJaremos tor escrupulos em con· 
cedot• 11 prorogaçào por lO annos, scientos o 
con!clontes do que a companhia melhorará o 
servtço 1_ Nüo creio que seja lmmorol e> ta 
proro~açuo. As concessões da estradas de 
Cerro lhzcm-se por 60, 80 e 00 annos ; as de 
tra>lltcays, P~zem•SO por 30, 40, 50 e 60 
nnnos. 

O Sa. RosA Juswa d<i outro aparte; 
O Stt. L"l'l'm E OtTlCIC.\-Eu jn disse que 

9onccde·se .mo.is o~to prazo. porque imptio se 
o companiua o dtspendlo de seis a sete mil 
contos, co~u compens·u;iio aos novos onus. 

St•. Pres1donte, tonho ouvido de diversos 
collogas e do hon~arl? Sonn<lor pela BÍthla,que 
~ d~sse, embora l1g01ramenta, que sol'ia. pre· 
Jot•tvol urna tarifa movei pat•a a cobranca 
de P!L'lsagcns. de a.ccordo com o cambio. ~ 
. N~? h• ~·d~ mais absurrlo. A nossa moeda 

d!VJsJonarta nao so presta a esse calculo do 
nccordo com as morliticações do cambio· e 
sf s~ 1bssc cobrar assim as prtssagcns doS 
boods, V. Ex. comprehonde, que balburdia 
onormo ~iio iria da h i. 

Um d!a. a passagem oro. do 200 róis i no 
outro dm a taxa do cambio descendo um 
pouco, co6r~r so-hla 300 réls; no outro dia 
o cambio baixando, o preço era outro o pas· 
sn.~IL-se a cobrar 120 reis. ' 

Niio era possivcl estabelecer s. cobrança 
pot• estn. fórma; e não sendo possivel a ao
b;ança por esta fót•ma, sendo absurdo niio 
su IJOI'9UO oL !llolda divjsionario. ·núo pr~por
cio?nl'la mmus de olf~ctunr·se o pagamento, 
potqu~ <stn dJJllcuitarJa cxtraordlnat•iamcnto 
~ SOl'VIQO da. compttuhln. o do publico, o pro· 
JOcto pt•omrnu o meio do Cur.et• arloptar osto 
mosmo prmcipio. sem osto inconveniente· 
e o. companhia descobriu um meio de, n.Ô 
mesmo tempo, ostnbniecer urna fiscnlizaçiio 
r1gurosa. pa!'a u.:; suu.s linhas, ti:-Jcalizaçiid quo 
em outros cnsos rctlunda cm Jiwor do pu
blico. 

E' .um t~ystoma. a. emainr; interossat• os pas
sageiros nos lucros da companhia, obrlgan· 
do· os a gu!Lr1l1tr os seus coupons, ·para no fim 
do cada trlmostre apt•esentarom-os e recebe· 
rem o pro mio que lhes- toca. 

0 . SR. MORAES BARllOS-Esse meio· ni!O é 
prat1co. 
.. 0 SR. LEITE m ÜITIO!OA-Sr, Presidente, eU 
J<L esporava o aparte, e estabeleci o argu· 
me~llo <lo pro_postto 11 provocnl·o. · 
. ~ós urnzlieu•os, quando se apresenta uma 
ulea n_ova, ternos sempre a resposta p1·ompta: 
Isto nao se ex~cuta, Isto ó bypothetico·. • 

I 
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Em primeiro logar,nas viagens do estradas 
de Cerro todos siio o~rlgndos a guardar seus 
coupons pot•q ue, si os perderem, tcrüo de pa.· 
gar ele novo ; cm sogundo log11r, nü.o ó tão 
hypotbetica a medic!a, porquo el!a .i<t foi en
saiada e deu toclo o resultado; si niio produ
ziu todos os elfeltos foi porque verificou-se 
que et•a uma burla, nilo !bl porque os pa.,a
goh•os nü.o gutwdaasem os seu!l coupons, mas 
roi porque niio se realizou o p11gamento dos 
premio;. Era simpleRmente uma idóa mani
festada pela companhia; ella niio tinha o~ri· 
gn.çü.o alguma. . 

0 Sa. TIIO>IAZ DELFINO- 0 systema Ó di
verso agora. 

O Sa. LEITE EOIT!C!OA-Retlro-mo, Sr, Pre· 
sldcnlo, a uns pequenos coupons que uma 
companhia entendeu aqui adoptar para !lsca
lização elos passageiros. Todos recebiam sous 
coupons ; a prloctpio, ninguem 1ez caso, mas 
depois vimos quo estes coupons anda. varn 
seuclo podidos, sen•lo suppllcados, por to lns 
os laflos, pnrn. set•C!m entt'egucs n. casas do 
oaridadu e outros estabelecimentos, sendo ul· 
timamonte gua1•dados pelas miLes do !iunilin, 

. afim de rcccucrom o premio no prazo esti
pulado. 

O systema deu o melhor resultado, pois 
que os pa.sso.geiros guardavam os coupons, 

A compnnhi<l é que niio tonclo obrignção 
de pa.~n.l' esses coupo11s, nüo cumpriu a.quHlo 
que tinha promettlclo ao publico; então uão 
tbram mais guarJndos. 

Nilo l'ol, portanto, porque não guardassem, 
e sim porque niio cbegaJ•am 11 umn realldacle 
pratica. 

Por um contmcto a companhia seró. obri
gada. a. ~o.gar o rateio cles~es coupons havendo 
renda lJquidn; retiràdos os GO 11/u, a. campo.· 
nbia tom que nnnuncinr qual o dlvidenclo a 
distrlbuil' nos portadores uu couzJon>. 

O 811. BEL;·onT VIEIR.L - E quando niío 
houver· Nnda liquicln1 

O Sa. LolTE m OtTJCIC,L -Então V, Ex. 
queria quo a compunhla se obrib'll>SO a pagar, 
qUOI' tiv<•ssc, quer niio tivesse rendimento'! 
Era mc!IJOI' dat•·lhes pnssngons, 

0 Slt. BEI,FORT VIEIRA diL um ap>rto. 
O SR. LEITE E O!TIC!CA - Nesta caso ndo 

toem I'aziio aquellos que dizem que este pro
jecto vem ong01•dur accionistas ela co111panhhL, 
dando-lhes grandes dividendos. Admittitla 
uma bypothoso, à preciso udmlttir a outm. 
Parto dos~e Jlrinclplo-quo o projecto ó tilo 
oho!o elo !mmorn.U1Jo.dog, porque vne onchot• 
nccion!,tas com grandes divicteudos. . 

0 Sn. BELFOR1' Vtli!RA-Niío atnquoi o pro· 
jecto por osso Indo, 

• 

O Sn, LEITE E OtT!CICA-So Isto ó verdade, 
é forca roconbocot' que, sl a rcnc!aliquida da 
compnn h ia augmontar pelo uugmento do pas· 
sag01ros, o passageiro tambem ó . intercssa.~o 
como sacio do indtllltria, plra receber o prem1o 
de seus coupons. 

0 Stt. BE!.FOIIT VIEIRA-O argumento não 
colhe cm re!uçiio a mim, porque niío discuto 
o. questlio de moralidado ou immoralidade; 
col!OCO·a 00 terJ'OnO COUStituciOUUI, e nesse 
sentido darei o meu voto. 

0 SR. LEITE B ÜI1!C!CA-0 honrado Sena· 
dor pela Capital Fedem!, fallou-nos no 11rt. 5' 
do projecto e retlrou-so antes que eu lá cbc· 
gasso. 

Niio foi por desconsideração a S. Ex. que 
não I'Ospondi desde logo ao seu argumento, 
e sim porque tendo um plano para n dis· 
cussão do p1·o,lecto, niio quiz adeantar obser
vações sobre o art. 5", 

Este artigo ó cópia do contracto actual· 
mente existente; o contracto 1le bqjc ó mais 
ampliativo pn.m a companhia. 

Diz n clausula o·•. (Lii,) 
E' o contracto actual, que está cm vig-or, 

quo contem esta clausula, o ó em vh•tudc 
desta que 11 companhia t~z os carros extraor· 
dJOarios com pru;sagons directAs, quer dizer 
com passngons mnximas, qualquer que soja 
o. dl•tancia 11 percorrer. 

0 SR, BELFORT VIEIRA-~[aS O numero do 
cnrrcs ordinarlos os~·, determinado nhi 1 

O Sn. LE11'E E O!T!OICA-Não, nem a Mu
nlclpniicludo tom direito algum do Impor i1 
coml'•nhia quo augmento ou diminua esse 
numex•o. 

0 Sn. BELFORT VIEIRA-COnforme O COU• 
tracto. 

ll Stt, LEITE E Ü!TIOICA-NtiO ha, posso gll
rantil'. 

O Stt. BELI'ORT VtEtnA-A companhia torá 
interesso em diminuir o numero •lo carros 
ordino.t•ios. 

o Sn.. LEITE E OJl'ICic.L- Pelo contracto 
em vigor. hn interesso para. n. companhia em 
diminuir o uumcro do cn.rros, porque o nu
mero de passageiro• ó o mesmo; cllos accom· 
rncdom-•e como podem o a companhia lucra. 

E Isto niio ó novitlado ; Jlassol na Bahia, 
terra elo nobre Sonador,ondc a Municlpnlldndc 
pl'ohll•IU os ostri~os; sabendo disso, tomei um 
bonu no qualllav1n uma cor•rola ontt·o um" • 
e outra. columna para fechai' desde quo o 
bn.nco cstivcs:.;o completo : fochoi o carro, o 
não pot.llu. entra.r ninguem mu.ls. Qual uão 
tbi, porúm, o. minhn. surptoesa qunnUo, cho
gantlo Bum corto ponto, vi di versos passa
gel roa ubrlt•em n cot·rolu e entrarem pni'Il o I :. 
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bond, collocando-so de pó deante do nós O Sn. LEITE E OITICIOA-Mas esta clausula 
outros I existe om outros contractos e nunca foi ex-

No estribo nilo la ninguom, mas no curo ocutada, porque nilo ha mole de executai-a, 
ia mais do que a lotação. 0 Sn. l\IORAES BARIIOS E OUTROS SENA• 

Portu.nto os J.li1H)Cntcs alndlL siio uma vnn· E' · 1 1 
tagem nesta capital, porqno aimla não se nonEs- m~xequ ve • 
introduziu osto systoma; o quando a morla O Stt. LEITE E OITICIOA-E' lnexcquivel,. 
pegar, si a Municlpalid:t•Jo nüo tiver moia do As Companhias de Currls Urbanos e Carioca 
obrigar a companhia a nugmentar o seu ma· a tcem nos !•us contractos o nunca puzeram·a 
terio.l, teromos de ver· cs no:sos bonds Jnva. ... em execuçiLO, 
•lidos po~ pasoa~oiros que se collocarão ó. Foi o Conselho Municipal quo cstabolou 
J'!'onte dos quo ja estiverem sentados. esta clausula por existir em outros con· 

O art. 5• diz: «Alem dos carros communs tracto3, mas olla nunca será executada, 
do horarlo», mas, como ooto horar:o está Portanto, não constituo uma enormidade 
regulado de modo que hajn sem pro uma 60• pnra" lei votada. 
poriorlda~e do cnl'l'OS sobre o numero de Tenho, ouvld? argnir, Sr. Prcslsento, que 
passngcil·os quo trnleg"m nos linhas, v. Ex. o art. 9 autortza o Prefeito a dispensar á 
oomprehende quo n companhia poderá pôr companhia as multas,quundorcconheça casos 
carros extroot•dinorlos qomo hoje, mas não de força maior, si bem que a força malm• 
terá q uom os occupe, l'orque hoje só tomam exista .em todos os contractos para just16rar 
os carros extt•aordinariOs pagando possogom esses casos, nesta clausula é a mesma do con
•lobJ·ada aquelles que 0 querom ou, não trncto anterior, mniH aggravada, porque 0 
tendo outro meio de Jocomoçiio, aprovoltam contracto anterl.ot• dizia. (Lú,) 
aquolles carros por niio encontrarem Jogar Ora, Sr. Prestdonto, Isto niio quer dizor 
nos outt•os; desde que haja togar nos outros, q!le o Prefeito •lispenso as prestações; pódo 
ninguom tomará. logar nos carros extraor- diSpensar as multas. E esta clausula sú está. 
din~rios tendo dci.Pagnr passagem dobrada, repetida neste contracto para os elfeltos de 

Dtz o art. o•. (Lv,) corrigir-se a redacção da clausula do con· 
Sr. Presidente, o honrado Senador pela tracto anterior, porque mudou-se o systema 

Bahla apresentou um rolatorio em qua so das relações da compaohla. 
dizia quo tinha ltnvldo grnndo •·antagom (L~.)clausula 22' do contracto em vigor diz. 
para o publico no lacto de niio it•em mais de 
dous passageiros na plataforma. o honrado Ora, tendo acabado as relações do depen- · 
Senador enganou-se ; esta referencia do re- denota entre a Municipalidade e o Ministro 
latorio não é quanto aos pnssageiros que pa- do Interior, o contracto consigna essa clau
gam, é justamente quanto a esses passageiros sola, dando recurso para o Prefeito e não 
gratuitos do art. 0', empregados de auto· para o Ministro do Interior, como estava es
rldarlos e da Munloipalldadequo outr'ora iam cripta. Mas a clausula ó a mesma- podendo 
aos magotes nas plataformas dos cat•ros ; n dispensar as multas e não as prestações, que 
companhia entendeu-se com a Municlpallda•le nunca se thsponsam. 
e reduziu esses pns!llgoiros a dons. O Sn. B, DE MENDONÇA SonmNno-A pre· 

Isto, que ó a clausula do contracto actual, staçilo é divida; nilo se póde perdoar. 
é que 0 art. 0" regula, O Sn. LEITE E OITICIOA -No contracto 

Diz 0 art, 7 ·' (LI.) actual o P1•efolto não tem autorização alguma 
Sr. Presl<lonte, esta clausula existo no parn multar a companhia pelas Irregular!· 

contracto da Companhia Corri• Uubanos o da dades do serviço. Isto está attendldo pelo 
Carioca, A companhia procura ensaiar o art. 10 da loi vetada. (LU.) 
systema do ver si o passageiro conserv11 OEeu . St•. Presidente, eu me referi ao parecer do 
coul'on como so faz na estrada de forro e como director das obras munlclpues. E' conve· 
se laz nacldnde de S, Paulo. nlonto lól·o ao Senado. 

Nessa cidade, o passageiro ó obrigado a Diz o Sr. Dt•, Telles, em rolatorlo publl· 
guardar o coupon que recebe, o, si o perde, cada no Jornal do Commercio de 2 do corrente 
tem de pagar outra vez a passagem. (AoS,·, mez. (LiJ,) 
Moracs Ba,.,·o•): Nilo ó exacto Isto 1 E' a autoridade comll"lonte quem <llz Isto 

O Sn. MonAES llARnos _Nunca l'Ocebl em relataria ao Prefeito. 
coup_Gn e nunca paguei s~gunda passagem. . Ora, Sr. Presidente, si o acto do Prefeito { 

Nao é exacto. for reJoltado, a companhia terá do modificar ( 
O Sn, LEITl~ E OirlCIOA - E' n informação o seu contr_!lcto dentro das bases do projooto 

que tive de pessoa que lá esteve de lei o entoo o Prefeito no novo contt•aoto 
• que lavrar attonderá ós necessidades do pu· 

O S!t, MoltAES BARltos dá outro aparte. bllco, do modo a garanth• ti. Municipalidade, 

• 
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Impondo a esta companhia bom serviço pU· 
bllco, carros em numero sutllciente o to<las ns 
obrigflCõeS inhorontes ao mesmo contracto. 
SI o vdto Jor approvado. nós teremos que vêr 
continuaram ae mesmo.s rocla.maçüos 110 pu
plico, manifestadas nns dive"as leis <lo Con
selho Municipal e mais no proprio relatorlo 
do director da~ obras municlpaes, ao estudar 
estes facto'. 

E' possivol, Sr. Presidente, que o resultado 
• mia dahl : que a companhia não possa mais 

viver, tenha de abrir liquidação e então nós 
teremos de vôr formar-se um syndicato, para 
que um dos joruoes da capital jiL appollou 
em artigos, exhortando a companhia a que 
•lle se entt•egosse. Este syndicato provavel
mente seró. estrangeiro, terit da receber as 
concessões e então, ao firmar o contracto, 
lmpot·ó. os seus preços. 

o Sn. AQUILINO Do A)l~n~L - V, Ex. me 
perml tto um aparte 1 

0 Sn, LEITE E 0ITICICA-PO!s não, 
O Sn. AQUILINO DO A)IAD~L-A companhia 

não Ee liquidará, mas serú vendida em más 
condiçües no syn<licoto que promove tudo 
Isso contra olla. 

O Sn. LEITE E OITIOIOA -V. Ex. adianta 
mais do que aqulllo que ou já sabia ... 

O Sn. AQUILINO DO A>t~RAL - E' o que se 
quer. • 

0 SR, LEITE E ÜITIO!OA, .• O diz QUe ha Um 
syndlcato, que promovo a liquidação da 
companhia. . 

o Sn, AQuiLINO no A)IARAL - Tem um 
n.gnnte, um só agente, que promovo toda 
essa. guen•a. 

O Sa. LllitTE E 0ITIOIOA- A companhia 
para não perder seus capltaes, tora de ser 
ventll<la por força dns clrcumstancias, e esse 
syndlcato, que adquirir, Imporá nessn. occa· 
siüo li populacüo outros preços, preços que a 
companhia actual niio imporá. 

Nessa oocaslão, ficaram todos multo satis
feitos, porque este pniz está se entregando ao 
estrangeiro, por moio do to~as as suas em
prezas ; teem-so vendido quasi todas a syn
dlcatos estrangeiros, e só a syndlcato estran
geiro podoró. Impor seus preços, não sendo, 
entretanto, lmmoralidade aqulllo que a In
tendonoln. possa conceder. 

Eu faço votos para que a companhia possa 
viver ; ao monos salvem-se os capltncs em· 
pt•egndos no lia. 

Eu não tenho o menor Interesse em que 
sola npprovado ou rejeitado o vdto, e peço aos 
nobres Soqndorcs que attendnm a que niio ba 
lmmornlióarle no projecto em discussão, o a 
que o •tito niio assenta em razão nenhuma 
legal. Sondo assim, o Senado deve rejeitar o 

w!to, <loixando que a companhia possa pro· 
seguir como ó som se entregar a syodicatos 
estrangeiros. 

O Sa. AQUILINo DO AliARAL-S, Ex. dls· 
eutlu pcfoitamente. 

O S•·· 'J:'Itomnz Dei fino- Qunsl 
que podia <lisponsar·so de occupar a tribuna a 
proposito da mataria que se discuto, porqua 
o debate, pela pt•oficiencla dos oradores que 
o precederam, já se noba sufficientemente 
illumlnado. 

Niio traz para a quostilo idéa nova, mas é 
obrigado pela força do., deveres que lhe in
cumbo a <loiogaçiio recebida de seus eleitores, 
desde que se trata <lo nogocios que interessiio 
de perto li população desta Capital, a tomar 
parto nn discussão, f~zendo o.igumna conside· 
l'nçUos sobre o veto. 

Precisa dizer, ao comcçnr, que tem pela 
Companhia Ferro Cart•il Jardim Botanico a 
maior sympathia. E' antes de tudo, uma 
compmbia brazilolra, cujos capltaes são na· 
cionaes, cujo dlrecçiio é re!ta por brazilelros. 

Em um paiz novo, como o Brazil, onde os 
capltacs n"o abundam, onde a iniciativa o 
demasiado frouxa, é necessario que os poderes 
publicas dispensem anlmaçio a omprezas 
desta natureza. 

Foi a Companhia Jardim Botanico a prl· 
meira companhia desta ordem que se est~be· 
lecen no Rio de Janeiro, foi ainda elia quem 
primeiro Inaugurou no Brazil o systema de 
tracção olcctrlca, o süo condições estas, tlo ln· 
ciativa o progre•so para não desprezar, e pelo 
contrario, serem levadas muito em conta. 

Quanto ao seu sorriço, é voz publica ser a 
melhor de todo o paiz, quer em asseio. quer 
em promptidiio, quer até na erlucaçiio dos 
seus proprlos empregado& subalternos, con· 
servando desta arte as tradições que recebeu 
da primeira directoria. 

Entendo que se devo evitar os perigos de 
passar uma omprcza desta naturo2a, j!Or 
falta do previllencia, por falta tle animaçao, 
por falta de vlgilancla dOl poderes publicas, 
po.ra. mãos estrangeiras. 

Após considerações diversas levadas por 
apartes, o orador volta ó. quest[o e diz que 
ultimamento o Senado votou relativamente 
ti Companhia Ca.rt•il Carioca o aagmontn do 
pa,ngens. 

p,·,do parecer que ha paridade entro o 
que so votou e o que se vae votar, o que 
não o verdade, atttendendo até IL natureza es
pecial da Companhia CILt'loca, siluodtt em um 
bairro especial, onde moram pcsso's abasta
das e que pela dltncul<indo <le edificação pouco 
tom do augmentnruas iu~hitaçücs. 

A Companhia Jar<llm Rota.nlco serve a 
zonas diversas, serve a pcpulaçilo a. mala 
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t•lc~ da capital, mos tnmbom sorvo no~ mais 
pobro•, o. uma grande população pt•oiotario. o 
quo não pMo ser aggMvnda nos seus pe· 
quenos recursos. 

Quanto ao t•cto, vli que o Preroito affirmon, 
o com vantagens, que o quo se dá nüo e •im· 
pios prorogaçiio do contracto. mas um con
t,raoto novo, tnl a abundnncin do favores á 
Companllill. 

·oorn<lor vncilla entrar nesto ponto porquo 
o Sonndo não fixou ainda uma doutrina a 
respsito. 

Partt o orador o •elo tem um larlo moroco· 
dor do todo apoio, o da convonioncia rla roso· 
luçiío. 

Pn.rece-lho que ns vn.ntagons quo se vao 
dn.r à compn.nhin. níi.o compomsnm (!S' grnn· 
tlcs onus que v no tor a população. 

Sabe que niio e da compotencin do Ronnrlo 
conbcccr dessas convenienclns ou inconveni· 
oncias, mas lembra o argumento do nobre Se· 
nador poJa BahiiL do qno a resolução muni
cipal sujeita no Senado, prldo tt'n7.or, além dn 
sua illogalldndo, certos Inconvenientes que 
devem ser considerados pnlo legislador. 

Com o!Teito, esses inconvenientes niio podem 
ser vistos pelo Senado som que cllo PI'OVi· 
dencie. 

A resolução do Conselho Municipal paro· 
oou no hont•nrlo Prol~ito ille~al; pôde sr.r que 
essa illcgalldnrlo niio seja real, mas n incon· 
voniencia da resolrJção ó patente. As v~tnln· 
gcns da Companhia são superiores ils vanta
gens que a Companhia di ao povo. O novo 
tunnel, n.s novas l'uas. os novos m.mn.oH. si 
são onus para a Compnnltin, siio tombem van
tagens parn ella, que augmcnta o sou trn
l"cgo. 

O mesmo occo!•re com a conclusão d·r. tra
cção elccb•ioa. São meios de desen-volVe!' a 
sua .industria. 

Só J>or si o augmcnto por 10 annns do pt•nzo 
âo privilegio ó eoncessilo lmportaut.o valiosa. 

Como si vli •la resolução, os preços rins pns. 
so.gons nos carros de 211 ctnsso são tambem 
augment.ndos. 

Diz o nrt. 5' da resolu<;iio do Conselho Mu· 
nicipnl: 

cA!óm dos carros commnns do hornrio, 
pollorilo trali•gnr em todas as linhus cnrroa 
oxtraortlinarimr ou espcciBPS com preços do 
pasAagens taxados pela admlnisi.rnção dn 
Companhia.» · . 

Etn absoluto, consisto esse nrLigo om dnr ii 
Compa.n hín. o.utm·iznçilo pn.rn tnxu.r· à ~LH\ 
vomndo esses preços com des\'nntngtms pn.rn. 
o publico. 

A Compnnhln flcnrd com um~ popLn n.bnrt11 
pnrn o nouso cm dias do grantle movimento 
do publico. 

o uni o melo que tert• o Govornó Municipal, 
pel;, lottrn deste artigo, do cohíblr o abuso, 
do pro togo r o publico? 

Contlnuanrlo a examinar a ·convon!enc!G 
1lG lcl, cita o orudor o art. 10: 

c As it•rognlorldnrles do serviço soriio· punl· 
das com mnltasdn 100$n 1:000,~000.» 

Evirlontomnnte este artigo ó pot• demais 
boncvolo; eRSns multas silo Insignificantes, 

São motivos que o fazem voto.t• n favor do 
velo do honrado pr,foito. Si pelo larlo da • 
Jegnlidado n rcsoluçiio não incorro em ~rando 
falta, pelo lado daconveniencia esta resolução 
tem ~raves defeitos. 

Votn o orador guiado apenas pelo Interesso 
da causa publica. 

J\CCPitlL o rdo do Preli•ito que mostra que as 
cln.sscs popularns, o operat•iado, os quo mais 
merrrcem as vistas protectoras dos poderes 
publicas, jnz<•m em completo abandono •. 

Vô que si a Companhut Jardim Botamco 
sn anima a pedir ta vares que parucem ta.ma· 
nhos ó porque o Govet•no lho deu o exemplo 
tirando da populaçilo humilde dos bairros 
mais nlfnstndos o mais pobres, o ultimo 
obulo. 

E' o Governo que a. nfnsta das casas desses 
bairos Jonginquos, levantando·lbo o preço 
dns passngens nn. Estrada de Ferro Ccntr~l, 
diminuindo pam ascJag,es ope!•nt•lns os motos 
de conducr;ão~ obt•Jgnn1lo·as n viajar em umn. 
confu>iio, em uma protplsculdade censuravol 
o immoral o <lesmot•alitlidora em carros cada 
ver. mnls raros. 

E' o Governo que d:"t exemplo :i companhia; 
GoV'orno despotico, pol'VCI so, sem compalxii.o 
polos pobres. E' o systema dos chamados 
consm•va<lorcs que só conset•vam o que en· 
contrnrn do mito no pas•n•!o; ó o systema quo 
gm•ou n. URUl'pnçii.o e a tyraunin de um grupo 
que vne ó. ultimiL camndn da populnçilo tirar 
o sustento dos filhos o o alento da osposn, 
oncar•econdo a vida, tornnndo·a um tor· 
monto insupportavel. 

Assim, trn.trtndo dessa r<soluçiio, foi brando 
o oradO!', niio fazendo peziLr sobro uma em· 
preza do vittçiio brazileiro, de capltnes na· 
cionaes, uma censu1·a nere o vwJonta. 
ouarua essas oxplosilos da sua roprovuciio · 
contra quem ó mais poderoso e mais respon· 
sovei do que olla nos desgraças da actu:tll· 
t1a1lo. (Muito bem; muito b11m.) 

!lica a discussão arliadn. poJa hora. 

O Sr·. Pr•c>o~ldonte- Designo para 
ordem do rlht di!. sossão de amanhã 11 mesma 
ult úe hoje, isto ó: 

CoÍltlnunçüo <ln rllEcussiio unien do parecer 
n. 24, do 1808, da Conuni,são do Coostrtulção, 
Poderes o Diplomacia, opinando quo sqJn 
rpjoltado o veto do Prefeito do Dlstt•lcto Fe· 
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dera! li. I>eso!uçiio do Conselho Municipal que 
autor!~~ a rovisiio do contracto da Companhia 
Forro carril Jardim Botanlco; 

O Sr. 3' l!ilecJ•etnrlo (.•erui,.do 
de 2") lô o vne a imprimir parn entrat• na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

Continuação da 2" discussão da proposição 
da Cumara dos Doputados, n. 6V, de 1807, 
dispondo quo os membros do Mlnisterio Pu· 
bllco do Dlstrlcto Federal poreeberiio custas 
tios actos que praticarem, do accordo com o 
respeotivo regimento. 

PARECER 

N. 44-1898 

A' Commissiio tio M~rinha e Guerra fol 
presento o ro~uorimento do Jn sargento l'P· 
formo do do exercito João lgnnoio do Medeiros, 
cm que pede ao Congresso Nacional uma pen· 
silo ou augmcnto de sohlo pelo J'egulamento 
em vigor. 

i:.evanta·ao a aessiio as 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 

58• S&SSÀO E~l 2•1 DE AGOSTO DE !8n8 

Presidcnoia do Sr. Manoet Victorino 

A' mela hera depois do melo·dia, nbre·se a 
sessão a que concorrem os Srs. SenadorOR 

· Manoel de Queiroz, Joaquim Sarmento, Ge
neroso Ponce, Henrique Coutinho, .Tonathus 
Pedrosa, Franci,co Machado, Mnnooi Barata, 
.Tusto. Chermont, Bonedict • Leite, Gomes tle 
Ca•tl'O, Bolfort Vieira, Nogueira Pamnagun, 
Pires Ferreira, Cruz, Joii.o Cordoit>o, Rezerril 
Fentenolle, Josó Bermrdo, Almeida Barreto, 
Gonçnivos Ferreira, .Toaquim Pernambuco, R. 
de Mendonça Sobrinho, Rego Mol!o, Leito e 
Oiticica., Coelho o Cumpos, Rosa. Jomior, H.uy 
Barbosa., Severino Víeit't\. Virgilio Dn.mn.zio, 
Cloto Nuno~. Domingos Vir.onto, Thomaz Dei
fino, Lopes Trovão, E. Wnnrlenlwlk. Rorlri· 
gueR Alves, PaulrL Souza, Moracs Rarros, Leo· 
peldo de Bulhões, Aquilino tio Amaral, Al
berto Gonçalves, lt<Lulino Horn, Pinheiro 
Maebndo e Julio Frota ( 42), 

E' Ilda, postll em discussão o sem debate 
approvada a acta da sos~iio anterior. 

Deixam de comparecer, com causa ·partt· 
cipada, os Srs. J. Catunda, Almino Afl'onso. 
Abdon Milanoz, Rosa e Sllvn, Lean<lro Mnoieh 
Q, Roeayuva, Gonçalves Chaves, Caiado, VI
cente Muchndo, Esteves Juniot• o Ramiro 
Ra.rcellos (li); e. sem ella, os Srs. Louro 
Sodró, Pedro Velho, Alvaro Mllchado, Por
olunouln, Feliciano Pennn, Joaquim t!e oouza, 
A, Azeredo, Gustavo ltlcharJ e Joaquim 
Lacerda (0). 

O 8•·· ~' Secreturlo (m•vi>ldo 
de i") d{l. conta do segujnto 

EXPEDIENTE 

32 nuthenticns da oloiçilo sonntorlnl a quo 
se procedeu·no Estudo do Mi nus Gorucs, no 
dia 6 do corrente moz.- A' Commlssiio uo 
COI!~tltlllçilo, Podoro~ e Diplomacia, 

Pela cortidiio de assentamentos do peticlo· 
nario vorifica-se qun prestou serviço.~ na 
cn.mpanhn. rio Parn~un.y, militanllo nas filoiraR 
do exercito cerca .. de :;eis nnnos, o.tó ser refor
mado. 

O seu procetler nesse poriodo anormal o 
tornou digno das divi•n• que actualmente 
u-., pois que foram obtidas em campanha, 
como galnrdiio a serviços presta~os com sa
ct•illcio de vida. 

Sendo ferido em com lmto, seguiu para 
BuonosAyres o dnhi, por concluir-soa guerra, 
não mn.h~ operou com a. columna quo so reU
ra.va. o sim rr.colheu-so a.o corpo, onde foi ,iul~, 
gado incapaz para. o sP.rvir;o o rnfot•mndo com 
as vantagens da talmlla de então. 

Ton<lo oito filhos ~ue clave o<lucar e não 
possnimlo meios pnrn. tsso. visto receber pela 
l'cforma citada, sol~ o menor que o do um 
soldado pela tn..holla em vigor. seria tio jus
tiça que se lho nbonnssa o soldo por essa 
tabella, si ajunta do sawlea que l'oi submet
ti<lo, uilo tivesse declamdo que «esta nas 
co01liçil<Js do prover os meios do subsistoncla, 
visto só faltllr-lhc apenas o dedo indie~,dor da 
mão direita.» 

Em vish do oxposto,a Commissão de Mari
nha e Guerra propile que seJ• indeferida a 
petiQilo do rofm•ido sargento. 

Saia dns Commisaües, 24 <lo agosto do 1898. 
-Pires Fi:n·ea'ra.-E. W'.ndcnlwlh.- Al~ 
mcida Barreto. - Rosa Junior, - Bcl{ol't 
Vidira. 

O Iii•·· A.<tu ill"o do ~Jnnrnl...., 
Sr. Presidente, niio me tondo sido JlOSsivel 
hontem est"r oqni na hora do cxpodionto, 
su hoje ~ commissiio encarregada pelo SonadQ 
rle receber o Sr. Dr. Campos Sailes, Prosl~ 
dento olei to da Ropubllcn, póde, por meu in· 
tormedio, prestar contas ao Senado do modo 
porque desempenhou-se dessa honrosa ln
cumbencla, 

A commh~siio cspert1u s·. Ex. no c1\es tlo 
Arsoual !lo Marinha, o a.hi, na su:L passllgem, 
l~·lltu ver qno a Senado lho enviava sou~ 
cumprimentos, sua~ saudaçües do bo~~o vinda, 
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e seu ardente voto para quo S. Ex. plzasse 
em term brazilelra om momento feliz para 
olla, o que. em bom portuguoz, quer dizer 
que o Senado deseja que S. Ex. entro cm 
torrltorio JlBtrio com o pó direito. 

s, Ex. agradeceu os cumprimentos do 
Senada e "commissiio dlssolveu·so. 

, O Sr. Preoddonte-0 Senado fica 
Inteirado, 

ORDEMDODIA 

VETO DO !'REFEITO Á RESOLUÇÃO DO OONSmL!Io 
MUNIO'JPAL RELATIVA ..\. REVJSÃO DO CON• 
TR.I.OTO DA FERRO·CARRIL JARDIM DOTA NICO, 

Contlnúa em diseussão unica o parecer 
n. 24, do 1898, da Commissãode ConstJtulciio, 
Poderes e Diplomacia, opinando que seja re• 
jeitado o oeto elo Prefeito do Districto Federal 
lÍ resolução do Conselho Municipal, que auto
riza a revisão do contracto da Companhia 
Ferro Carril J1udim notanlco, 

O Sr. A.<rnlllno do Amnrnl 
diz, que julgar·se·hla dispensado do vir, 
neste debate tão brilhantemente desenvol
vido por seus illustres coUegas, ad•luzlr al
gumas considerações em justificação do sou 
voto, ai não fosse a circumstancia de tor·se 
manlfe!tlldo ele oplniiio contraria à sua o 
honrado Senador pela Bahla, cuja palavra 
autorizada, e com raziio, é considerada um 
orncuio em matoJ•!a de direito. 

Apozar, poróm, do grande talento de 
S. Ex., o ora•lor niio póde. cm vista de an· 
tigos preceitos do velho direito, de que é 
apologista, concordar com as· theorlos de 
S. Ex. e sento nocossldndo analysar algumas 
de suas proporsições. 

Refere.se ao art. 20 da Lo! Organlca do 
Districto Federal, que determina que todas as 
ve2es que as resoluções do Conselho Muni· 
clpal oll'enderom fl Constitulciio da Repu· 
blica, as leis fedoraes ou os regulmentos om 
vigor no Distrloto Federal, o Prefeito deve 
wtal·•-•, sujeitando á apreciação do Senado 
ns razões do seu vdlo. 

Entretanto, diz o orador, cm vez de dts
cutlr·se si a ultima resolução do Conselho re· 
lativ<L à Companhia Ferro·Carrll de Botafogo 
fere essas disposições, suscita-se aqui a du
vida si o Conselho Municipal pódo Infringir 
a.s suas proprlas lois. Duvida absurda, por· 
quanto 6 principio lncontostavol que ao poder 
que Incumbe fAzer as leis, Incumbo Igual· 
mente revogal·as ou derogal·as. Tanto assim, 
que o Senado entendeu que devia fazer a lei 
del~ !lo julhO do corrente anno. 

Nega ao Senado o direito, a competencle 
de entrar na aproelaçiio da moralidade da 
uma resolução do Conselho Muulcipal, JlOr• 
quo nilo encontra lei alguma que Jlle de &e· 
molbanto att.rlbulçJio. No domlnio da Cou. 
stitulciio de 24 do li:lvereiro ns munlcipnli· 
dados &tO autonomas. E devendo partfr do 
Sonado o exemplo do respeito á lo!, pergunta 
o orador no lllustrc Senador pela Dalila onde 
acha fundamon tos para conhecer das con· 
venlenelns e da moralidade das medidas VO' 
tadas pelo Conselho MuniciJllll. 

Tendo demonstrado n. não raz~o de ser 
do ~Jto, sob o ponto de vista legal, teria 
ipso facto plenamente justificado o sou voto. 
Quer, porém, diz~r mais alguma _co~sa, 
attemlendo as conSiderações que o pr!DCipal 
orgão de publicillarlo desta Capital julgou 
dever f•zer com relnçiio a esta questão, 

Niío con!Jece director algum d<L Comp<Lnhla 
Ferro·Cnrril do Jar1lim Botanico, nao en· 
tretom relncuos com nenhum deUos, nem re· 
cebeu aolicitaçõos do quem quer que seja 
para proceder deste ou daqueile modo. O 
seu voto sera nesta matorla, diz S. Ex., 
como tem sido sempre om todas as outras, 
baseado unicamente nos principias daquelle 
velho direito, que, em boa hora, aprendeu e 
de que nunc!L allistou·se. 

Para apoiar quanto afflrma, o orador cita 
leis o alvarás aind<L em plenor vigor, e a 
opinião do diversos eseriptorcs mustres. taes 
como Da!loz, Thoodoro da Silva, conselheiro 
ChJ•isplniano o outros. 

O velo em questão, diz o orador, foi lan
çado em ciroumstauclas espeeiaes. O Sr. 
Prefeito, querendo evitar uma agitação que 
podia jlrovir da asslgnatura do contracto, 
vetou a Joi, mas contra as suas pl'opt•ias con~ 
vicções, porque, reputo o contracto bOm e 
do vantagens para o municiplo. • 

Passando a out1•a ordem tle conslderaçues 
o orador anulya!L o nrt, 9" e a alinea !lo que 
é do art. 2" o nilo do 1", eomo querem os 
sustentadores do veto do accordo alii•S com 
o Sr. Proli:lito que emendou o erro mais 
tarde, nas proprlns razões que olferecou ao 
Senado. 

Quanto á apreciações de Interesse •lo Mu· 
nlclpio Isto escapa ti competencia do Senado; 
uma Jol creada pelo proprlo Senado deter· 
mina que só o Conselho põrlo por dons terços 
resolvo!' as duvidas levantadas pelo Prefeito· 
.obre a questão da convenlenola ou lnoonve. 
nlenclo. do aorv!ço munlolpnl. 

O orndor, depois de salientar as vantagens 
do contracto, compara·o com o do. Companhia. 
Fe1•ro Carril Carioca, r~putando superior o 
da Jardim Botanico, e, dcmala, nota quo nesta 
lei ·o Prol~ito Jlca autorizado a fazer o 
contracto o o fará. si convier, entretanto, que 
em relação á empreza carril Cat·Joca a dls· 
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posição é Imperativa o ainda assim o Senado 
upprovou-a. . 

que, a esta hora adiantada toam a generosi· 
dado de ouvir-me, um pouquinho de attonção, 
porquo, como disse o.o principiar, ncho·ID.O 
mot•almente utlstricto ao dever de justificar o 
meu voto. 

Terminando, declara que muito torta que 
dizer e, apozar de doente prosogulria, si 
estivesse presento o seu colloga peta Bahia, 
o Sr. Roy Barbosa, porque, entiio, desenvol· o sn.. PRESIDENTE_ E' uma questão pcs

. veria cortas pontos de direito, om que não soa!. 
póde prosogulr sem ter de S, Ex. uma 
resposta negatln ou atnrmativa às suas O Sn.. DOMINGOS VIDENTE-Pois bem,accoito 
thosos. · o alvitre. 

N.!io podendo continuar na s_ua argumen- O Sa. Pn.E,IDEXTE - Só para essa fim 
taçuo pelo motivo exposto, deixa a tribuna v. Ex. pódo usar da palavra. . 
corto de que demonstrou os motivos do ·· , . 
seu voto. e perfeitamente esclarecido que O SR. Do~INGDS VICE~TE -Continuarei. na 
não procede levado por interesse nenhum o tribuna pai a u.ma expl~caçi!o pessoal, VISto 
nem 11or adio a quem quer que seja, como como pelo regimento nua pos~o fallat• duas 
pareceu ao Jornal do Commercio. voz~s e ter levantado a discussuo que tornou· 

se 1m portante. 
O !ilr. Domlnt;;"o" Vleentc:

Sr. Presidente, sou obrigado, moralmente, a 
usar da palavra, desde que fui eu quem re
q uerou cópia do contracto de 30 de agosto do 
I 890; desde que fui eu quem requereu o adia· 
menta da discussilo do parecer da Commissiio 
do Constituição e Poderes desde que fui eu 
ainda que pediu quo as informações por mim 
requeridas tOssem publico.dna no Diaric.Ofliciat, 

A tllscussiio vao um pouco longa; o assum· 
pto se acha por domais esclarecido, sobro elle 
se pronunciaram distinctos oradores da Casa· 

A favor do veto do l1onrado Prefeito s~ fez 
ouvir o lllustrado Senador pela Bahla, cuja 
palavra prende a attençiiodo todos, cuja vasta 
erudiçiio admiramos e respeitamos, 

Eu não pretendo discutir a questão do di· 
re!to, nem tratar da reversão dos bens da 
Companhia Ferro Cai•ril do Jardim Botanico 
n Municipalidade. Essa questilo já foi por 
demais debatltla, cu nilo tenho a vaidade do 
trazer luz ao debate, e me julgo mesmo in
competente para envolver-mo nella, Preciso, 
porém, justificai' o meu voto, uma vez que, 

. quando pedi o adiamento da diseussilo, decltt· 
rei que o fazia porque niio tinha opiniilo for· 
mada, e nilo sabia como dor o meu voto si a 
favor ou contra à resolução vetada pelo Pro· 
feito e por Isso precisava dos inlormaçiles, 

0 Sa, PRESIDENTE '- V, Ex, está com a 
palavra para uma explicooiio pessoal. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE - Podi O. palavra 
para fallar sobro o parecet•. 

0 Sn., PaESIDENT~ - Mas V, Ex. perdeu o 
tlit"Oito de Jllllat•segunda vez sobre o parecer 
de accordo com o Regimento; apenas póde 
ter a palavra para uma explicaçiio pes
soal. 

O Sn.. DomNaos VICENTE- Nilo ó proprla· 
mente expllcnçiio pessoal, o que quero é jus· 
ti ficar o meu "ato, 

Entretanto, acceltando o alvitre que V. Ex. 
suggere, pedirei licença a V. Ex., e t\quelles 

Sonado v. II 

0 SR, DOMINGOS VICENTE-Assim, resumi· 
roi quanto mo fôr possivel ; procurarei nilo 
levantar questões, jmtlftcat• apenas o meu 
voto, dizer o que influo no meu ospit•ito para 
votar contra. a rosoluc'•O do Conselho o a fa.· 
vor do 'PBto. 

Ia dizer que tres encargos impoz o Canso· 
lho ó. compunhia conco<londo revisão do con· 
tracto-a. constl'ucçii.o dos dous t'll.ml\os dllS 
ruas D. Castorina o Marciana, o desenvolvi· 
monto da tracçiio electrica e a abertura do 
tonel do Leme, ao passo que ó. mesma campa· 
nhlaautorlzou, pelo menos, Ires favores impor. 
tantos como seJam -a dispensa da reversiLO 
dos bens no patrimonio da Municipalidade, o 
augmento das pnssagens em totlus as linhas, 
e n. prorogaçiio por mais lO annos, do prazo 
que dovi!L findar cm 31 de dezembro de 1930, 
prorogaçilo pedida 32 annos antes de termi· 
nn.r. 

0 Slt. B. DE MENDONÇA. SOD!l.INHO-E OS 
onus da companhia 1 

O Sa. DoloiiNaos VIOENTE-Jó. declarei que 
eram tros pequenos encargos • 

0 Sn.. B. DE MENDONÇA. SOB!l.INIIO-V, Ex, 
niio disse que a companhia tem de fornecer 
cat•ros pnl'IL mal< 10.000 passageiros, tem 
portanto de augmentar o sou malot•ial, e 
tsto ó muito importante. 

0 SR, DO,IINGOS VICENTE-NO art, 2' OS~LO 
mencionados todos os oncat•gos que o Conselho 
Municipal obriga ó. companhia; os 10.000 lo· 
gUI'es n<io representam onus, os passageiros 
pagam a passagem, a companhia lucra com 
osso oncttrgo. 

Os do mais importancitL são os citados, o 
V. Ex. niio poderá encontrar vantagmn tia 
munlcipalillacto e o publico comparando os 
encargos da companhia com os ftwores que a 
Municipalidade lhe ra~. Silo muito deslguaos. 

Quanto tL reversiio, peço licença para ler 
palavras do Memorial que, por bondade e 

~· 

·i 
.. 

. !: ,, 
,, 
r 
I' 
li 
" 

J ,, . 
"' 

I 



' . 

, .. 

186 ANNAES DO SENADO 

por generosidade, um dos m~ls lliustrcs, pro· 
bldosos e estlmavols directores da companhia, 
mo forneceu. 

Procurou-me mais de um, não para pe<llr 
o voto, apenas pa~ cbnmar a minb~nttenQ1io 
como aconteceu com outros distlnotos coi
legas, inclusivo o illnstrado Scnnrlor pela 
Bnhia, ~ara a ~ncstiio que Ee· i~ rliscutlr, o 
que mmto util mo foi, porque do estu,io 
qu~ fiz, convoncl·mo do contrai•io, quo pon· 
sava. 

Entro portanto nesta questiio com to·la a 
Isenção do animo, sem paixíio, som inter
esso. 

Ainda mais, uma posso" que mo ó muito 
n!Tocta, a qn~l presto o culto do meu re· 
speito, a qual tenho a maior estima e amisndc 
frn.ternn.l, pcd\n-me o mesmo attençüo o por 
isso entendi que devia ler tudo, estudar o 
Memorinl para dar o meu voto conforme a 
minha consoloncia, tendo multo em vl8ta o 
Interesso do publico. '· 

Neste Memorial a comp~nhia ó a primeira 
que diz quo a resolução votaria niio tocou na 
clausula !9• do citado contracto rlo ~O rlo 
agosto; que ella contlnun em seu inteiro 
vi~or. . · 

Om, si a clausula 10• continua om seu 
pleno vigor, o (JUO significa n disposi(,'iio d;t 
!ettra a do art. ~·da lei que pormitto a rll• 
visiio do contracto 'I Porque a snbstituiçõo 
da clausula 19• do contracto pela qno na lei 
m~nda se entregar <lous por cento da rcncia 
bruta cm logn.r dos bens a que a Munici
palidade tinha direito 1 

E' umn, das explicações que desejaria obter 
da lllustr~da Commissiio. 

Nilo trat.ti•ci sl a Mnnicipalidnde tem ou 
niio direito aos bons da companhia, qn~l o 
valor dessa obrignçüo contrnbida; .citaJ•ei o 
que se dó. na roço., no interior~ de que 
devem ter conhecimento muito rlos honrados 
Semulores : o proprletltl'io do um tcrrono 
concede licença a 

1 
um innlvlduo qu~lqnor 

pnrn 01liftoa1• uma cosa, esta a fnz li sun 
custa com a aoncliçiio de ontregal-n , ao 
proprletarlo do teJ•reno no ftm de corto prazo 

'lia tempo •. Isto ó muito commum. 
Porgnnto : o que slgniftca isto~ Nilo ha 

uma abrignçilo, niio hn um direito pelo pro· 
prletarin do tcr1'eno adqnh•ido 1 Pó·' e o ln
alviduo que CODStrUh! a Cala pnssnl•a a um 
terceiro 'I 

Na questíio do quo se trata, n munlcipn
IIdude tom ou niio direito nos bens !la com· 
panhin lindo o prazo do contracto I (C•·•w•m· 
.~e apartes,) 

Niio posso outra~ om maior cjesonvuivi· 
monto <iosta qno.<UlD, porque tenho tempo 
limitado. Aprosonto um exemplo o muitos 
lUL; os nob!'es Senudo1·es qualifiquem colllo 
quizerom. Tive a paJavi·a par11 expllcacão 

pessoal. vv. Exs. podem dlsoutlr, 1~ós, eu 
o o lllustre. Senador pela Bahla, nao )lQ-
demos mais. · 

Art. 4• dispõe (lô): •Os carros do 2' classe, 
m lxtos 011 do bagagem S· riío secoionaes, sen<lo 
os pontos divisorios a obcrturn do novo tu
no! do Indo norte, o jardl ·n das Larangelrna, · 
largo dos Leiloa o Real Grandeza, niio ezoo· 
donde o maximo do 200 rúia )lQr passagem, 
qualquer que soja a distancia a porcaiT!·r.* 

Hn, portanto, augmonto de passagem nos 
carros rle 2" classe ao contrario !lo que disse 
bontem o uob1'e Senador por Alagoas, que de· 
cinrou que nos carros do 2" classe nno bllVill 
augmento do passagom. · 

0 Srt. A. MENDONÇA SoORINIIO- Absoluta· 
monto nfto ha: a pos.~" ~tem nos carros de 2:1 

clno.<e u conseJ•vnda a mesma por esta reso· 
IU!)Iio. 

0 Sn. OO~!INOOS VICENTE- ('s caJ•ros silo 
seccionaes ató o largo do Machado. 

o Sn. B. Ml!lNnoNçA SonniNno- Abl ó qus 
estiL o engano rlo V. Ex. : "' divisões doe 
aocçües são no tunel do Leme, no Largo doa 
Leões, nn .Jarrlim dns Lm•angoirns e n<L rua 
da Roa! Grandeza. 

Do Lnr"o ria Carioca ntó este• pontos pn· 
g-n.·se um"tostiio, o dalt1 atú o IIm da linha 
ouh•o tost110: por consequflncl!l fpogn-sn por 
tuilo 200 rói~. quo ó a mo~ma. possaA"OID 
actunl. E' isto o quo constn. do. r~:~solU(}ii.O: 
V. Ex. tenh~ n bondade o ler o art. ·i" quQ 
verá isto. 

O sa. DDM!:o;aos Vrcl~NTP.- Está nqul (tiJ): 
«N':i.o excerlondo de 200 · réis por pnssngem, 
qnnlquor que ~ej~ a distanch1 a perc<wrer 
etc .• 

0 Sn. B: DE MENDO~Ç.\ Snnl\lNilO-.Iusta• 
monto: até estes pontos, 100 róis; dahl o.tó 
o IIm da llnl1n, outros 100 réis. . 

o S!l. DoMrr~aos VtoENTm- Antlgnmonto,. 
pela clausula 8·', até o ftm rlns llnhaa, ató /l. 
!Javlia o Copacal•ana, pagava·•• 100 róis. 

O Sn. B. nm MENOONÇ.\ Sonn.rNno-Niio sol 
so estou me fuzendo comprehendor ; posso 
repetir o que disso. 

O Sn. Do~I!Naos VrcmNTE- Estou dizendo 
que houve augmen to ele posSllgens nos car· 
ros de 2' classe. 

O Sn.. B. DE MENDO:-IQ•\ SonRIN!IO - Nilo 
apoiado ; !ta nugmento só par~ os carros do 
1• ·cla.so, . 

0 Sn. DOMI;>;OOS VICENTE- 0 antigo COn• 
trncto <liz ai mia. (U.) 

O Sa. B. nm MENDoNçA SonRINI!O -. Por 
cons<•quenoia quanto se paga actualmente nté 
o IIm de todas as linbas nos carro~·d~ 2' 
ola1se I 

.• 
I 
• 



'· 

BBIBXO Bill 24 DE AGOSTO DE 1898 187 

. OJ SR, DOIUNGOS VICENTE- MniR do 100 
róis, porque os carros silo Eeccionn•s. Antiga
monto pagava-se 100 réis no maxlmo. 

O SR. B. nm ~lmNnONÇA SonRINIIO- As 
linhas silo divldldns om duas secções. Os ter-. 
mos da primeira são: no tunel do larlo norte, 

. ·no Jardim das Laranjeiras, no largo <1os 
Leões a na rua da Real Grandeza. Até estes 
pontos paga-se um t~stlio, o dahl ató o fim 
ilns linhas paga-so outr., tostiio :por conso
quencia, pagam-se por tudo 200 rói;, que é o 
mos mo preço actuai. Só h a augmen to para 
os carros da 111 classe. 

O Sa. DoMtNoos VlOE.NTE-0 are. fi" diz: 
«Alóm dos corros communs do hornrio po

derão trafegar em touas as linhas carros cx
traordinarios ou cspeciaos com prr.ços do pas
sagens taxados pola administruçiio da Com
panhia.» 

Este artigo allera os clausulns 7", 8• o O• 
do p!•imltivo contracto. 

0 Stt, B, DE ME~DO~Ço\ SonRINIIO- Isto é 
outra couza, é out1•n questiio. 

O SR, DomNoos VtcE~Tm-Mas é uma ~ue~
tiio do quo cu trato, ó um elos motivos por
que dou mPTt' voto n Cllvor do 'IJPto. Acho que 
tlcn. no a.rbitrio, ti. vont:ulc, ÍL 1lisposiçiio dn. 
Companhia estabelecet• o preço que lho con
vier, o ontenrlo que isto ó inconveniente. 
· Constantemente tomos ox>mplo; nó~ cn· 
contramos mesmo, dinrio.mcn~e to•Jns os din.8 
carros cxtrn.ordinnrias nas compnnhin.c;; rlo 
S. Christoviio, Vllla·lzabel o Jardim Rotanico. 
Entramos no carro o nos exigem dous 
to;tüos, passagem dupla. 

As companhias niio diio carros sufllcientos 
para os passageiros, a populoçiio ougrneota, 
diminuem os cai'ros, o os qu•) encontra.rnos, 
como disso o honrado Senador pola Babia, 
são sempre o belos de pinom"s. 

Os carros silo assaltados antes do chogaJ•em 
aos pontos toJ•mlnnos, Os da .JaJ•Jim Bota11ico 
silo assaltados no PMscio Publico o na I'ua 
Senador Dan tas; os da Vllln-!zabol silo nS<al
tados na rna do Espirita Santo; os do Silo 
Cristovão siio assaltados no largo elo Roe1o. 

Todos as companhias nos •lias do fostn di
minuem, ao quo parcc-o, o numero do ca.1•ros, 
quando deviam augmontnl·o; do fórma quo 
os passageiros nunca encontram lognr paro 
so nccomodarem; os ostJ•i!Jo~ vcom cholos, os 
pJn.tatormos voom clwiua, Sü quom nuncn. os· 
tovo nosl.n oldado om dins fostivos o do l'o!•in· 
dos não conhnco o quo so t!IL n. osto respeito. 

Alóm disso, nos dius do festa., cm logm· dos 
bonds virem ao !'ODto terminal, os do Silo 
Cln•lstoviio, por exemplo, ohcgmn, s~~~mcnto ú 
t•ua da Const!tulçiio o ahl param, fazendo os 
pasSilgolros o rosto do traJooto a pó, 

A Companhia de S. Cbristoviio faz ainda 
mais : elo~ 2 horas da tardo ós 7 da noute 
osta!Jeleeo pasSitgens do 200 réls nos bonds 
do Alogrin o s. Jnnnarlo. Pergunto ou : é 
Isto do contrnclo d:t companhia 'I Por certo 
que nõo, porque o controcto não estabelece 
os preços por horas. 

s, assim ó, doixnndo osta dlsposlçito, quo 
cito, ao arbítrio da companhia estabclocoros 
preces das passagens nos carros extraordl· 
narios, olht quo como a11 outra.~. uzu.m dessa 
recurso consta!ltemente, poderá empregai-o 
com autorização e estabelecer o pt'CQO da 
pMs!lgem que quizer. ... 

O nobre Senador encareceu a tracçao 
olect.rica, · 

Já ficou provado aqui f}Ue só ó de vant•· 
gcm 11ara a companhin. O nobre Sena•lor pcln 
Bn.hlll rlcdarou quo a viagem nos bonds 
olcci.r'cos ó mnis demorada do fJUO nos bonds 
puchndos por parelha de mual'Cs. 

OSn. B, rE MIOSDONÇ,\ SODR!Ntto-V. Ex, 
osti discutindo uma questão da competcncia 
do Conselho Municipal, 

0 SR. Do'n~r.os VtCENTE - Nilo estou dis· 
cutindo cou8a alguma, estou.da.ndo explica· 
çüo:; do mnu voto. · 

v. Ex. fnilou 1\ sua vontade; n[o discutiu 
t.udo ! 

o SR. R. DE MEsDo:o~çA Sonn.tNuo- Não, 
sonhot•, clii-cuti r:t:,mento a quost:i.o em fac~ da 
Constituição e tl tS lei:-~, 

O Stt. Do>rt~oos V !C"' TE-E ou d ign mais 
umn. vez, não e~tou d iscutinrlo cousa. alguma; 
estou a.ponns dando n.Jgumn.s razües que· 
tonbo para votar pelo velo do honrado Pre• 
feito. · 

0 Stt, !l, DE MENDONÇA SODRIN!IO - E1tas 
ra;(cics torinmln~nr si V. Ex. fosse conaolhei· 
ro municipal; mos V. Ex. é Senador. 

o Sa. DomNoos VtcE~TE -E si on pudesse 
ain~a discutir, outro se1•ia o rlcsonvolvimento 
~uo daria as minhDR palavJ•as. 

N•io o;tou discutindo ; o meu tempo é 
muito rostt•lcto; o nobre Presidente rlo So
nar lo, o. quem ngrndeço, concedeu·mo a. pa
lavt·a para uma expllcn~ão pessoal, e o nobre 
Scnndot• está a intorromp<ll'·mo constante· 
mc!lte, qnnndo póde vir à tribuna para 
segunda vez rallnr, na qnnlidnde do relatot' e 
dar ns explicnçõos necossnria.s. 

o nobr, Sonntlor nfustn-mo rln explicação o 
ohi•Ign-mo n. fall~r sobro nquillo que não 
posso disnu til•. 

o SR. n. nE ME~Do~('A SonmNno- SI in· 
commodo o. V. gx, n[o dou mais apnrtcs. 

O Sn. DomNoos V1o1~~TE- Eu nilo mo ln· 
commodo, observo Jola posição em que me 
acho. 
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Estou apenas citando factos que se hiio do 
rop•·oduzlr, são praticados todos o• dias, 
abusos que todos conhecem o ~110 pódo 
l11mbom praticar a Companhia Jardim Bota
nico, que é a quo mais aceio tem e melhor 
servo, 

Hontem o nobro Senador niio Interrompeu 
o illustre Sona<lor por Alltgôas, qun ndo 
tratou do augmento de conto por cento de 
todos os paRsagons dos suburbios e disse que 
nlio advogamos os Interessas do povo ao 
vot•r·se o augmento das tarifu.s da Central, 
quando se augmcnta o porte dos cartões do 
100 para 200 réls, quando se elevou a taxa 
telegraphicn, o preço da caixa do phospho
ros, etc,; tudo isto que foi votado pelo COO· 
gresso, com a presonço <lo illustre Senado!' 
que aqui estova o que não protestou, o pala 
que nós somos rosponsavois, pois o Senado 
o anno pnsiln.do nü.o votou orçamentos ; o 
Senado carimbou orçamentos accoitando o que 
velu da outra Gomara. 

Votou-se de afogadilho o quo 'Volu, som 
poder o Sena<lo fazer a mais pequena emenda. 

Os poreceJ•cs erom lavrados om cima da 
perno e ontrotonto eu protestei. 

0 SR. B, DE MENDONÇA SoBJUNIIO-Mns 
qual era o resultado pratico da contestação 1 

O SR. PoMINGos VtcENTE:....Era afastar 
a re,ponsabllidade de nós, fazen<lo recahlr 
sobr' quem a tivesse e não se diria que 
hoje somo; multo zelosos poJas interesses 
do povo e lwntem os sobrecarregav•1m do 
impostos. , 

O Sn. B, DE MENDONÇA SoDR!NIIO-Eu nilo 
disse isso. 

0 Sn, DOMINGOS VIDENTE-Nem eu eltou 
referindo-me a V. Ex. Enten<lo que si pas
sar a autorização, si for approva<la o lei 
Municipal e rejeitado o véto do Prefeito, todiiS 
as companhias que luctam com os mesmos 
embaraços o dialculdades virão pedir au
gmonto de suas tarl!iLs,a revisão de ; eus con· 
t1•actos. 

Nenhuma dellas tem mais direito do que 
a ele Villa-lsabol que tem como concutTentes 
a Estrada do l'erro e a Conwanhia s. Chrls· 
tovão. 

Eu voto pelo veto do Sr. Pretcito. 
Si a Companhia tivesse pedido apenas o 

augmento das passagens, ora bom posslvel 
que votasse. 

Elia pediu domais. (1Ta um aparto,) 
0 SR, DOMINGOS V!ORNTE-EU não posso 

desenvolver o ass~mpto. 
Tive a palnvra sómento parn uma oxpli· 

caçiLo pessoal o desde que esta discussão vao 
longa, pois que já dura l•·es dias, é preciso 
terminal-o e niLo serei eu quem venha 
concorrer paro prolongar-se o debate no que 

ja se discutiu, a alienação dos bens da Com
pan h la, a violação da lei municipal, eto. 

Tomei a pnhV!•n para declarar que voto 
pelo vdto do Prefeito o julgo-me dispensado 
assim de requerer votação nominol. 

O Senado me dlspensar(l ter toma~o algum 
tempo e a lncoJ•recçüo do minhas palavras.· 

O Sr. Prealdente chama a atton
ção do orador que niio JlÓde discutir a 
matel'ia, visto como pelos arts. 38 e 148 
do Regimento nenhum Senadot• podara usar 
da palavra nas matarias de dlscussfio unlca, 
siniio uma voz, a excepção do relator que 
poderá. f.ollnr duas vezes. 

0 Sn, DOM!XGOS VICENTE pede a pala
vra para uma explicação pessoal o scn•Jo
lhe roncedlda, contlnú" na tJ•ibuna dizendo 
que Ires encargos impoz o Conselho a 
Companhia, mas encargos insignificantes, 
em ll'oca de f·•Vorcs importantes como sl\)am 
a reversão dos bens do. Municipalidade, o 
augmento das passagens em todos ns linhas 
o a prorogaçno do prazo pDl' 40 annos. 

O augmento de passagens de 2• classe é um 
dos principnos motivos por que nega o seu 
voto contra o 11ato, · 

O art. 5' do contracto tambem não é 
menos odioso que o 4•, que se occupa das 
passagens de 2• classe. 

No art. 5" 11 directoria ftca autorizada a 
estabelecer o preço que lhe convier e isto iJ de 
ce1•to um inconveniente. 

Os exomnlos que se veem diariamente com 
os bonds das Companhias Villa Isabel e 
S. Christoviio, com os sous carros extra
ordinarios bem podem pôr de sobreaviso o 
Sena•lo. -

Todas as companhias, nos dias de festa 
diminuem, ao que parece, o numero de 
cat·ros, quondo ilevlnm augmental·o ; de 
fórma que os possagelros não teem lagar em 
que se accommodem, porque, de longe, <lo 
torno· viagem até ,ió. estão cheios os bonds, 
plataformas o estribos inclusivo. 

Si o orador pudesse discutir a- moterla 
multo teria pat•a dizer, mas restrloto a sua 
acção apenas póde citar fuctos que se hão de 
rep1·oduzir, que hiio de ser pratlcudos pela 
Companhia Jardim Botanico. 

Entende o orador que si passar a autorl
zaçiio, sl fm• npprovada a lei municipal e 
ro,loitado o vato !lo Prefeito, todas as compa
nhias vh·iio pedir augmonto .do suas tarifas, 

O Sr. Preoildente-Os artigos 138 
c.l48 do Regimento dizem: (18:) . 

Art. 138. Os parooeres, Indicações c roque· 
rlmentos passarão por umo discussão unlca, 
em que cada Senador só poderó. tllllar uma 
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vez, excepto o relator ou autor que poderá 
f~llar duas vezes. 

. .Art. 1•18. Os adiamentos só podem ser pro
postos pelos Sanadores quando lhes couber a 
vez de fallar, ainda que não queiram moli· 
vai-os e entrarão em discussão, sendo apoia-
dos por cinco membros. • 

O nobre Senador pelo Espirita Santo é o 
autor do requerimento do adiamento que 
solfreu n 1liscussiio deste p~rccer e fallou por 
occasião de apresentar o respectivo requeri· 
mento, 

Esta ó a razão porqUB chamei a sua atten
cíio, observando que só poderia usar da pa· 
lavra pela ordem, 

O Sr. O. de 1\lendonçn Soba•l· 
nho - Sr. Presidente, a dcserçiio que se 
nota no recinto significa perfeit~tmonto que 
o Senado se acha s•tisfoito e deseja votar a 
mataria. 

Mas, os nobres Senndores comprohendom 
que, na qualidade do relator do parecer que 
se acha. em discussão, tenho o !lo ver do tra
zer ao conhecimento do Senado todos os 
subsidias nccessarios para que esta questão 
fique completamente eluchlada, do modo que 
cada um do nós possa dar o seu voto com per• 
feito conhecimento de causa. 

Não me julgo mais habilitado <lo que os 
meus !ilustres collegas, nem entendo que 
possua todos os subsidias necessarios para 
esclarecer ao Senado. 

Entretanto, como relator do parccet•, com· 
prehende o Senado que tive o cuidado de 
estudar o assumpto com a malm• attenção, e 
que, melhor do que qualquer outro, devo 
estar a por de todos os seus srgredos. 

O Su, DoMINGOs Vto~NTE- Segredos ? 
0 Su, B. DE MENDONÇA SODRINHO- E' por 

isso que venho IL tribuna pela segunda vez, 
usando do direito que me dá o regimento 
para trotar da questão, 

Perguntou o nobre Sanador se ha segredo. 
Segredo n~o baabsolutamente.Mas o nobre 

Senador quando discutiu oassumpto mostrou 
que, si a materltt não tem segredos, S. Ex. 
nilo esta a par de todas as questões que dis
cutiu. 

Niio venho desvendar segredos, mas venho 
t•estaboleoer a verdade dos tilctos e chamar a 
attençito do Senado para outros factos que 
niío foram expandidos com verdadeiro conhe· 
cimento, 

Felizmente, Sr. Presidenta, nesta questão 
nilO estou só. A principio,· quando tomei a 
palavra, ~enscl que viesse su•tentar uma 
doutrina lntoiramente minha, uma doutrina 
talvez absurda, que fosse Impugnada por 
todo o Senado, e cheguei mesmo a recolar, 
.depois do discurso do eminente Senador pela 

Bahia, de que fosso tido neste recinto como 
um apologtsta de doutt•inas csdruxutas, de 
verdadeiros pnra<loxos. 

Mas, como viu o Senado, a doutrina que 
defendi foi defendida tamb~m pelos i Ilustres 
Secadores por Alagôas o Matto Grosso, que 
mo succedero.m na. tribuna. · · 

Ambos demonstraram que a doutrina que 
sustentei é a mesma sustentada por escri· 
ptores importantes, pm• jurlsconsultos de 
nota nii.o só onrangoil'Os como nncionues. 

Com etrclto os nobres Senadoreo explana
ram completamente a questão, CadiL vez 
estou mais convencitlo de que a verdadeira 
doutrina ó uquclin que sustente! nqui na 
sessão de sobb1do ultimo. 

Sr. Presidente, as razões apresentadas 
pelo Prefeito foram brilhantemente comb~
tidas pelo nobre Senador por Matto Grosso. 

S. Ex. mostrou 'lue nenlmmn dellas tem o 
menor valor, que suo ver< ladeiras nugas, im
perdoaveis cocllilos de um cidadão que é ju
t•ista, ú certo, mas que desta vez realmente 
escorregou. 

O Sn. DoYtNaos VtO~NTE - Para V, Ex. 
tom cochilado sempre. 

O Sn. B. DE MENDOXQA SoBRtNno- v. Ex. 
cochilou tam!Jem, esquecendo se de que a 
companhia fica obrigada a ter mais 10 mil 
lagares. além dnquelles que estilo marcados 
no llorarlo. 

0 Sn. RUY BARBOU-Em proveito de!la, 
0 SR, B. DE MENDONQA SODRL'ii!O- Em 

proveito della não ; em proveito daquelles 
que servem de pingentes hoje e que daqui 
cm denote não serão mais pingentes de nova 
especie, pt•esos, niío pela cabeça, mas pelos 
pés, e o nobre Senador niio h11 de vei-os mais 
como taes, porque elles encontrarão á sua 
disposição bonds sutDcientes. 

0 SR, ilUY BARDOSA-Servem de plngen
tt•s, actualmente, J.>Or abuso da companhia e 
por condescendencta das .autoridades, 

O Sn. B. DE MENDONç,\ SomuNno-Mas não 
F.e trata sómente de negocio que interessa á 
companhia, que só lbe traga vantagens ; 
trata-se de um melhoramento que interessa 
e traz vantagens á populnçilo desta Capital, 
que t!aqul cm deante uiio andará mais nos 
estribos dos bond• e sim lera Jogar nos seus 
bancos, 9em rl<eo de vida. 

o Sn. llur BAnnosA-Do modo que v. Ex. 
consltlera a cessnç1io de um abuso como um 
beneficio feito pela companhia no publico. 
Esses lO mil logare/1 vilo ser pagos pelos 
pa~sagoiros. 

O Sn.B. DE MENDONçA SoumNno- V. Ex. 
mesmo niio contlemnou a companhia por não 
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ter material rotlauto sufficlente para Jilzor blica e tom applicodo o sou J'undo de rosorva 
seu se1•viço 1 em melhoramentos do serviço. . 

o SR. RuY BA.mloZA- E deve ter, porque O Slt, Rur BAlliiOSA-Perdoe-me; em 1890 
Isso é obriga~iio inliorento no seu cont.;nct~. ell• rllstrlbuiu 1.200:000.$ de fundo de re· 

Uma companhia pri vllegiada tom ob1·rga,uo serva a directm•es e a accionistas. 
do tbrnecor vehiculos ao publico que transl ta O S~t: B. DE ME,.IJONÇ.\ SonRINHo-Sr. Pro· 
O:s suns linhas. · sldento, o honrado Sona•lor disso outro dia 

o s1,, B, uE MENIJONÇA. SomttNIIO - Po~·· que essn <liatriuuiçüo do noções elevava-se a 
gunto no noLre senador o11de esta essa obr1• 1.500:000$; lldmira·me que liojo S. Ex. re· 

• gaçiio no contracto 1 forme o seu julr.o. 
o SR. Rur ll•nnozA.-Estó. uo naturezado O S1t. RuY BAttnosA-Pordoe-me, não revi 

contl'acto. o meu tliscurso,o si n. tcLcbyg'raphia. foi oxo.ctll 
. r "la deve liL estar o que disso, que lbl 1.200:000$ 

O Sn. MonAES BARROS -Esta imp 1e1 • a 1.500:000$. E posso agora lhe mostmt• que 
o sn. n. nm MENDONÇA. SonmNllO- Eu não !ÜO I .200:000$, silo mais, porque além 

entendo que não; são modos de võr. desta sommu foram maio disl!-ibuidas acções 
Entendo que osta ob1:igaçüo niio pMe ser subsiJiarias que correspondem a duzentos e 

tmplicita; devia esta!' explicita no contracto. tantos contos. 
De mouo quo, I. ~00 sommados com 200 

O Sa. RuY BARDOZA -Niio havia neces· contos e tanto, <lilo 1.400 e tantos contos. 
sldado disto. Eu nqui fallei om 1.200 n 1.500. 

OSn. B. OE MENDONÇa SomttNIIO-O_nobro 0 Sn. D. DE MENDONÇA. SonntNllo-Eu, Sr. 
Senador.attendn i\ minha argumentnçuo. Pro>i.Ionto, niio posso alli•·mat• quantas acções 

o Slt. RUY BmnoZ< -Quando s~ eonco~o su bsi.Iiarins foram distribuldas pela campa· 
privile•io do zona a uma cJmpanlna de ••· nllla a seus directores e accionistas, pot•quo 
trada 'de fm•ro, cl111 tem obr1g11çiio tio tor· não conboço a escripturaçüo della. 
neco1' os vebiculcs nccesmrios par~ 0 tralbgo o Sll. Rur BARBOSA.-lsto para mim é uma 
de suas linhas· quostiio secundaria. Mas, em todo o caso, 

G sn. B. DE MENDONÇ•\ S"muNuo-V. Ex. peço a palavru. pnm uma oxplicaQii.O pessoal. 
sabo que urn11 companhia t~m um capltalllxo 0 8 B ,1 S j 
de accor•lo com as necessldntles actu11es do n. · "1' " E~DONÇA. DIIHI,.IIO-A urar 
Serviço quo vao úesemponhar. nas palavras do !Ilustre director-presidente 

da CompanhiLL Jardim Bolanlco, o Sr. 01•, 
Si essas necessidades crescem, na pr~porção Getulio dns Neves, estas ncções subsi<liarias 

das necessidades da população, a companhia a que retm•iu·se o nobre Senador montam 
precisa nugmentu o seu <·llpit•l ou levantar apenas111.200contos. Niio me detenho neste 
um ompt•cstimo contrablndo novos onus. ponto porque Li negocio ÚIL economia do. com-

Mos para Isto o neccssario pedir nos pode· panhia, que deve ser examinado pelos seus 
res publicas novos favo1•es altrn Lle garantir uccloni•tus •• · · 
esses capitaos que nella se vüo omprog11r. O Sn. LEITE E Ot1'IC!CA - P<Jlo conselho 

O Sn. Ruy BARUóBA-Pel•lcitamenlo; mas fiscal. 
o augmento do tmfegu importa mo augmento O SR. B. D~ MENDONQ•' SOIIRINUo-••. ou, 
de ren~a. po1•tanto, não ha socril!clo para 11 como ~cm observa o nobre SenMtor por Alu
compo.nhia., Jw. urntL oxplol'açiio nova n dos- g~as, pelo seu comelho n~wnJ, o niio pot' 
envolvol'-Se. nos, que neste momento tratamos apenas de 

o Stt. B, DE M~<NDJN\'•' Sommno-V. Ex. voritlcnr si a resolu~iio municipal vetada 
sabe quo o augmouto de reud:t niio se púdo infringe a Constltuiçüo e ns lois. 
dar logo no como~~o rloservicoi vem tlepoi~; c, Mas, Sr. Pt•esideute, contOrme ia dizendo, 
por consoquoncin, o capital emprega<lo du- como podct•il. a companhia uugmontar sou 
rante algum tempo não l·;rn compensaoiio. material dxo c rodante, som clirlglr-sc aos 

potleres municlpaos, solicitando novos favo· 
O Sa. Ruy BAilliOSA-Pnra Isso 0 oompn· ros, embora lhe ~ejnm lambam Impostos no· 

nhi!Ldovlll tor rundo do ro•orvll, que podaria vos onus! 
ser maior, •iniio live"o destribui<lo parto, ~ nobre Son~tdor dlsie que" companhia 
em gratificações, pelo seus directores e accio· devia titzol·o por maio Li e seu fundo de ro· 
nistns. sor·va, o ou retorqui, quo S. Ex. bom so.ba, 

O Sa, B. ns MICNJJONçA SomtJNIIO-V. Ex. que estes encargos quo a companhia toma 
sabe que tratumos <iiL Compnuhiu Jo'orro Car- voluntnl'lamonte dopondom lll!D~<Jm do novos 
t•IJ Jnrllim Botanlco, quo osti\ cum todos os oapltaos c quo urna vez quo níio existo fi1Dd9 
seus bons bypothoC!ldos no Banco da Uopu. do reserva nenhum, esses capi taos nii.o po-
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dom ser tomados aotunlmonte nn nossa praça 
slnilo a juros muito elevados, de mo1lo que si 
a comptmhia. tentar uma oporucii.o clL•Sta 
ordem, correrá grande risco, eómonte com a 
espcrar.~a do oLtor lucros futuros, luci'OS liy· 
potbeticos, que podorüo apparocOl' ou nilo. 

POI' consoquoncia a companhia que niio so 
acha em bo:~s condiçúct! aggravará mais o seu 
estado, flcarft cada 'll'Z mais SUjeita a novos 
compromissos. 

Foi essa n rasiio do quo mo servi para 
dizer quo si a compnnbia requereu aos 
poderes municipnes novos líwores, foi justa· 
mente porque el111 nilo poJo fornecer esse 
materiul a que se roreroo nobt•e Senador, ma
teriul nlitl.s que nii.o é tletermino.do no sou 
contracto. 

O nobre Sona~or, lendo-o, verá quo ahl 
nilo se flxn o numero do·cnrros, n quantidade 
do material rodante que olla deve possuir, 
ahi se detei•mina apenas qual ó n sua ooncos· 
suo, qu111 o seu previlo~io. qual a z·,na pro· 
vilegiada e outros detalhes. O matm·ial ro, 
danw quo deve ter uma compaohia, depende 
niio só dnl! exig-oncias do serviQo como do seu 
estado financeiro. 

Eu, SI'. PI'Osiclento, doõde sobh>do, desde o 
primeiro 1tia em quo oecupei a tribuna., de
ciiLrei que essas matarias niio pertencem a 
nossa curnpetencia. 

Nós aqui niio nos occupamos de indagar 
qua.es silo as vantagens e desvantagens dns 
rosoluçõos vetada•. o nosso do ver pola lei 
n. 493, do 10 do julho do ISOH, é mu1to res
tricto o muito limitatlo: roduz-so strictamente 
a examinar si a resolução vetada otronde a 
Constituição Ji'edera.l, as leis Fcdmnes c n:-~ 
leis dos Estados ou dos munieipios. 
· Como é que uos podemos intringit• uma 
lei que estit em vlg01·, quo foi frita por nós o 
nnn~ pa.ss~tdo, ,justamente parn. intcwpretlll' n. 
lui vJgent~, quo ~t·a. um tanto obscura, pura. 
do novo enterrcn•at•mo-uos por um caminho 
que ha ]lOUCO cou<iotnuovamos. 

Niio <lUI'i<io que a lei nova, a lei n. -193, 
sejlL nní, rnns é Jtli, d~tru lex sc1lle.c; emquo.nto 
fúi' loi, do vemos obcdo<et• a eiia. Si o nobre 
Senador nch:t que ó mti, rcformemol·n, tra
temos de mcllwt•al·O., ILprcsentemos um pro· 
jacto rostaueiecoudo ou augmontando as 
atti•ibniçõos tio Snna1\o, mns emquanto niio o 
fizermos, devemos estar adstrictos ao prin
cipio de direito que ttcabei de citai'. 

Sr. Presillcnte, nilo ha uma só raziio do 
••lo quo pos!a ser sustentada. Acredito 
mesmo, e <lislo.tenho prova<, quo o proprio 
Prefeilo quo vetou a lei e apresentou estas 
razüo~, esta. convoncirlo do que elh,s , nfio tom 
o. monm• Laso, uilo ~cm o mcnol' runda.mon lo, 
são intuil'u.uwnte innues. 

E si alie nilo estlvosso convencido do t.nl 
cousa, eu nilo cossarin do repetir, como dls;o 

ha pouco, quo no veto nós deparamos tantas 
razões quantos cochilos. 

O Sn. RosA JONion-Até o conselho muni· 
cip.,J deu cochilos. · 

0 Sn. 8. DE MENDONÇA SODRINIIO'"- 0 nobre 
Senador por Matto Grosso, e por sua VfZ o 
mou illusti'O collega por Alagôas, examinou 
ca.da uma dessas razões, desceu mesmo ao 
exame analytico·jurídico de cada uma !lellas, 
e demonstrou evillcntemento que niio ba o 
menot• motivo o. menor. causo. para o Senado, 
deixar do <tpprovar a resolução vetada. Eu 
podm·ia, como S. Ex .. nproveilando·me da 
larguez" do debate e do direito quo me d~ o 
Re~opmento, fazer um novo exame da mn.
tori<t e mostrar pela segunda vez ao Senado 
que razões do wto são inteiramente infun~ 
dooas. . 

A começar, Sr. Presidente, pela primeira, 
que é aquoiia em que o Prefeito diz que a 
re:;úlU'fÜ.O vet:.tUa. contém uma autorização 
ampht para alienar, permutar bens immo
veis do ~lunicipio, eu diria que o ProJeito 
enguuou-se mtelramcnte quando apresentou 
semelhante mzõos como base de seu <ato. 

Repitiu·so tnmbom nqui, Sr. Presidente, 
que a resolução vetada dá autorização am
pla para o Prefeito nlieuar ou permutar 
bens munlcipnesj mns, isto não à vet•tlade: o. 
rosoluçilo niio dti semelhante autorizaçilo. 
Chamo a atlençiío 1\os nobres Senadores que 
&o acham pro;entes para o. afinca g do at•t, 2' 
da resolução vetada. Esh alinea, que é 
cllll'issimtt, tliz o seguinte: 

I 
• !f) a concorrer parn os cofres municipaes 

com a importancla correspon,lente a 2 'I• da. 
sua ronda bruta, caso o ProJeito entenda. 
que deve lozet· uso da autorização que lho é 
outorgada poJo art. 8• do decreto n. 372, de 
li <lo janch·o tio !897, sem prejulzo da abri· 
gaçilo que tem a companhia de continuar a 
pagar annualmonto a prestação do 150 contos 
de réis. » 

Pergunto cu: onde está nqui a. o.utorizo.cão 
para o.liL'Jlnr ou pJrmutai' bens do município? 
A resolução usa do uma. condicional, diz: «si 
pol' aonso o Prcloito quizor uso.r da autori
zaçilo que lho é dada polo art. 8" do decreto 
n. 372, de 11 de janeiro de 1897, a companhia 
concot'I'er•l para os coft•es munlcipaes com & 
tu.xn. de 2 °/u da. SUt\ l'ândo. bruto.. , 

O art. 8" do decreto n. 372, de li de ja• 
neiro do 1897, deciura: 

• FiM o Prelilito autorizado, sem prejuizo 
<las lois ospociues, 11 fazer a reviMo ~os con· 
tractos das comptuJhias o emprozas do viação 
urbnnu. o ~ulluruttDIL, podendo dispensar a 
clausula tio l'OVersilo, oomtnnto que u.11 com .. 
panhhts ou emprczas assim favorecidas, co, 
mecem a entrat• desde ja e annualmento pam. 

'· 
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o serviço do saneamento com 2%da sua renda 
bruta.• 

Os nobres Senadores acabaram de ouvir a 
leitura da alinea no art. 2' da resolução e a 
do nrt. 8' do dcc•·eto n. 372, o niio podem 
deixar de estat• perfeitamente convencidos do 
que a. resolução niio estabelece a umdlspoei· 
çiio nova, niio dá autorização ao prefeito para 
optar entre a clausula da roversiio o a taxo. 
de 2"/• da rendo. bruta da companhia; mas 
unicamonto rofere-se a uma lei municipal 
cm vigor, em virtude da qual o prefeito 
estiL autorizado a optar entre uma e outra 
cousa, todas as vezos quotiver do rever qual· 
quer contracto de viação publica. 

Ha poucos dias o Senado npprovou uma re· 
solução do Conselho Municipal sobro asaum· 
pto de identiclL natureza;• autorizando o pre· 
!'oito a rever o contracto vigente ontre n Mo· 
nioipalldade e a Companhia Ferro Carril Ca· 
rioca, resolução em quo niio existe de certo 
esta referencia de que trata nquelia, de que 
ora. nos occupe.mos ; mn.s, cm todo o caso, 
quer ella osteja, quer niio esteja nessa reso· 
luçiio que ba poucos dias approvnmos, o pro· 
feito, CIX!·vi do art. 8' do 1iecreto n. 372, tem 
a f11cuillade de, na revisão do contracto dn 
mesm& Companhia Carioca, optar entre a 
clausula da reversão e a taxa de 2' ;. da renda 
bruta. 

Supponham os nobres Senadores que na 
t•esolução votada, sujeita ao nosso conheci• 
mento, niio existo esta alínea o ao ay•t. ~?P. 

Pergunto ou: polo facto do não existir, o 
Prefeito deixa de ter a faculdade do, revendo 
o contracto da Companhia Jat•dim Botanico, 
optar entre uma cousa o outra, entre a 
clausula da revorsiío e os 2 "/, da renda 
bruta da compan !tia 'I 

Absolutamente não. 
Essa alino" !J da resolução vetadn, ó intei

ramente excusada; quer ella esteja na reso· 
lução, quer deixe de estar. a faculdade ex
iste o cstiL expressa no art. s• do decreto 
n. 372, quo acauei do ler. 

Portanto, St• .. Presidente, onde a razão 
que encontrou o nobre Senadot• pola Bahia, 
que se occupou tiio brilhantemente do as· 
sumpto, para dizet• que vota contra a reso
luçiio vetada, approvando por conseguinte o 
vc o, porque 11 resolução d,·, ao Prelilito a 
faculdade do opcão entro a. clausula de re
versão o a taxa do2%. 

SI é por este motivo quo o nobre Senador 
vota contra n resolução vetada, entiio póde 
ostnr corto S. Ex. que não ha motivo ne· 
nhum para isso, porque quer esta alinca q, 
existo. na resoiuçilo vetada, quet• deixo iie 
existir, o Prefeito está autorizado pot• uma 
lo i oxprcasa & optar entre uma e ontr& cousa. 

Niio sol mesmo. !levo dizer no Sonntlo, qual 
o motivo que predominou no anhno do Couso· 

lho Municipal para oncaixnt• na resolução 
vetada esta. alitwa [J. que não tom a menor 
razllo de ser, visto que não ó mais do que a 
rcproducçiio do uma disposição do lei vi
gente. 

Todo e qualquer contracto de viação ur
bana o suburbana; que daqui por deante te· 
nba de ser revisto, quer a resolução contenha. 
essa faculdade de opção, quer deixe de conter, 
o Prefeito não precisa desta absolutamente 
para u!ar do mesmo direito de opção, visto 
como estejá existe. 

A vista disto, Sr. Presidente, eu niío sei 
que razão mais possa encontrar o eminente 
Senador pela B.•hia, para oppoNe á rosoiu. 
ção vetadiL. 

O motivo que S. Ex. expoz, Isto e, o flicto 
de existir uma clausula optativa entre o di· 
rei to de reversão e n. taxa de 2 r~Jo desn.ppn. .. 
reco inteiramente; como acabei de mostrat•, 

Era sobre este ponto ,justamente que ou 
queria chamar a attonçíi.o do Senado, feudo 
niio aó a ali"c" g da resolução como o art. s• 
do decreto n. 372, pedindo ao nobre Senador 
que confrontasse uma 11isposição cvm a ou· 
tl'a, para se convencer que n. alinett 9 O a 
reproducç11o de uma dlsposiçiio om vigor. 

Daqui. Sr. Presidente, ae dept•chende que 
toda a discussão que teve lagar neste recinto 
a proposito do alienação ou pormuta de bens 
1lo município, foi uma discussão extempo· 
rnnea, som razão de ser. Nós podemos dizer, 
e ou por minha. vez, que perdemos inteira
mente o nosso tempo. 

O direito de opçõo entre um& e outra 
cou•n, já existe em uma lei municipal em 
vigor. 

Mas o nobre Senador pela Bahia, na falta 
de outros argumentos mais valiosos do velo, 
apegou-se a este, e abandonou todos os ou· 
tros; de aorto que o Senado ainda hoje so 
ncba sob a impressão de que realmente pela 
alinca g, da resolução velada, existe a facnl· 
dade de alienar ou permutar bens do muni· 
ciplo, e não ba força llumana quo possa con· 
vencer do que isto ó realmente uma lllusíi.o 
do honrado Senador o de todos nquoilcs que 
aceitam os seus argumentos. 

Nós vamos ver, Sr.Prasillento, justamente 
o seguinte: ai o Senado rejeitar esta reso. 
luçilo, a1>provando o veto pelo motivo que 
allegou o nobre Sonntlor pehL Bahin, nós tal
vez tenhamos do ver o ~rotei to, revendo o 
contracto d& Companhia Forro Carril ca. 
rlocn, optar pola taxa dos 2 "/", impondo á 
oolllpanbla nquiiio que agora obriga niguns 
Senadores a votarem contt•a a resoiuçilo ve
tada. 

Eis o absurdo & que ohogaremos. 
A• outras razões do vuto, do que n. Com. 

missão so occupou no ~eu parecer, siio do 
Jgunl valor. 

f 1 
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Nas mesm1s condicõos se acha n quest~o 
da concurrencia publica. 

O Prerulto votou n resoluçito, porque, de· 
vendo bn.ver coucurrencia para o se,·viço, o 
Conselho Municipal mandou rever• o contt'a· 
cto vigente independente do concurroncin 
publica. 

por ompreitadJt, e niio tratanrlo-so rle sor· 
vlco como osto, que ê de natureza. inteira.· 
monte di l!'ernnto, e no quo.l niio vúo ser om· 
pregados cnpitaos da municipalidade, e sim 
de parcularos. 

O Sit.LErT>J E Omcra.,- E' um prolonga· 
monto. 

Mas hnvorà, Sr•. Presidente, nlguem capaz 
de ~izer que em um caso como este 0 Con· O Sit, B. nm )lgNuoNçA SonRINl!o-Justa· 
selho Municipal podia mandar abrir con· mente, prolon~nmento dentro de uma zona 
out•rencia ? pi'Ovilegiallo.. 

Tratando-se de um sorviço 1lentro de zona. 
O Sa. DoMINGos VICENTE- Porque niio! p•evllegiada, seria uma nnomnlía, soria a 
O Sa. B. do Mi·:ND1Nç~ SonRINUo- Porque violnçiio do proprio contracto. quo é a lei 

trato-se de um contracto em vigo1•, que não oxbtento entM a munJcip•lidade e a com
cstil tormina1lo e de um provilogio quo não panhiu, abrir concurrencio. para essa ser· 
so acha extincto ; por conseg11inte, to~a e viço. 
qualquer revisão, que se tiver de fazer. Mas a questão niio e só esta. O honrado 
dentro do contracto vigente, ha de ser feita Senador pei.J Rio de Janeiro, que lambem 
com a mesma Companhia. veiu em defe<a do veto, disse que a concurren· 

Era preciso qua a conces<ão estive•so oxga· ela e nccessaria, porque trata-se do uma no
taria, e per •na vez, estivesse finda o pri· vacilo de contPacta. 
vilcgio do zona, para quo a compo.nhi<t, O honrado Senador, merlico como é, suppM 
requerendo revisão de seu contracto, u. Muni· que, quando a loi usa da pltrase-n~vaçdo 
cip~lirlade pudesse mo.udo.r abrir cencur· de contracto, quer dizer contracto novo. 
renoia. ' A palavra- novaçtlo, Sr·. Presidente, tem 

Abl niia se tt•atava mais de uma simples um sentido tecbnico em direito. 
revisão do contracto, tratava se do um coo· Todos"' escriptores que eu conheço, lnclu· 
tracto inteiramente nore, que devia ser feito, sive os que crtei, Pothier, Teixeira de Frei~as 
não com a companhia actual, mn9 por moia· e outros, dizem que para dar-se a novaçao, 
de concurreneia, com aquella ,que mais vanta· é preciso : · 
gene olferecesse, quer para o serviço publico, 1 '· que haja mu•lnnça da causa da obri· 
quer para os cofres municip~~.es. gacilo entre as mesmas pessoas; · 

Embora, .• sr. _Presidente, s~ja al misslvel 2", que haja mudança do n~tigo credor•; 
essa. opin.lao, ts!o é, que a concurrencia 3", que haja mu•lanc• do anttgo rlevo:lor, 
publica seJa necessarla para os contractos Trntan~o-~e da muclanca da pessoa do do· 
de viação urbana, em todo o caso, eu en· ve1lor, dizem os me<mos escriptores. quando 
tendo que bem interpretada a loi orga· e!la se epéra por convoncão entro o credor e 
nica do muolcipio, 11 concnrrencia só foi o novo devedor, quo assumo a respcnsnbili
creada par~ certos e determinados serviços; dado do do,edor, mas <.em intervenção deste. 
porque a mtençi!o do legiohdor foi quo dil·se a e~promis.<do; quando ella se opéra pela 
apenas os sgrvlços cujos pagamentos corres- passagem da di vida do antigo devedor para 
sem pelos sous cofres fossem feitos por con· o novo, e cem expressa acceitar.ilo de crédor, 
cur""ncia. · dà·so a delaqaçlfo. 

Mas, o caso do que 8e trata não é um sor· São footos distinctos, clo.ssifioados em dl· 
viço de abertura de ruas, tlo calçamentos, de reito, que não tondo lr•gar, n1o se dá absolu· 
ediftcaçiio de pr•odios, e de eutrns obras tamonte a novaoiio. · 
cujos pagamentos são folie> peles cofres mu- Ora, nesta quostiio do companhia Forro 
nlclpaes. · Carril Jardim Bot!oico, qual u a caUSJL da 

O contracto cm quAstiío absolutamente não obri~a.çiio! E' o sorfiço do. Villçiio. Per
està nestos condições, é um contracto sobro gunto: mudou-se esta causa 'I Absolutamente 
viaçiio urbana feito com uma companhia niio. · 
que despendeu c vai despender aindn capl· Quaes •ilo as partos contrnctantes 1 A Mu· 
t&os seus, e nilo rocebo pngamentc algum nlclpalida•le e a Companhia actual. A com· 
dos cof1-es municipnes; no contrario, em voz panltia mu•lou, tranf:rerlu os seus direitos 
do receber pn~;nmouto, vai ontrnr para os a outrem ? Nii.o. 
corres cem as prostnçiles dotermluad11s no Com rolnçiio 1\ Municipnli•lano é escusado 
sou contracto. per~untnr• si mudnn porque a ~!uniclpidldnrló 

Eu entendo que n Joi oxigo concurrennln ó uma psssoa juridica, o a substituição ''" 
publloa sómoute tratando-se de serviços que um pessoal por outro u[o ó substituição d11 
correm por conta dos cofre> munlcipaes e entidade juridica. ó ao contrario continuação 
que Jlodem ser leitos por ndmiulstmçtlo ou da mesm~ ontidado. 

S~llll.dG v. lt 
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Por conseguinte, !li!o se deu nenhuma uns SI S. Ex. conhecesse esta lei municipal, 
tres cn.usns que acabo do moncionnr, apon- nii.o tcl'i11lovnntado as objccçüos quo fez aqui, 
tadns por todos o:; c~ct•iptorP.s, isto ó, mu· parque tod!LS ollas podem sm• tlostruitlus 
dança da causa da obrigooçií.o, porquanto, unicamente com o sim pios confronto entro a 
trnto.·so do mesmo serviço do vinç1io urban1t, rcsoluçiio vetadn o alo i n.:37~, sem ser neces
o·dn.s primitivas partos contructn.utes; c, em so.rio ontra.r em maiores inda~nções. 
vez de uma novacão do contracto, llll. npenns Entroi, ó vm•Jado, om indagações do di-
urno. revisão ou modiflcaciio de contr!Lcto, !'cito, porque S. Ex. chamou-mo po.l'll. eeso ter· 

Nestas condições, ncnhum!L razíi.o t.em o rcnoi S. Ex. :Ll'gumentou juridicamente 
honrado Semtdor para n.pohu• o -voto, suppon- triLZoutlo J>n.ra este recinto opinlõos de cscri
doque trota-se de novaçi\o ile contm.ct.o. plore; italianos, l'nzendo distincção entre os-

A outra razão do -vato, de que tambom oc- trntlas 1lo JCt·ro o trmlwjays, e assim me 
cu~u-se a. Commis~ilo, foi a ro.Itn de tm•m1t· oi.Jri~ou n acompnnhnl-o no terreno cm quo 
lidados regimentlles no n.utographo remettido S. I~x. collocou a Questão. 
pelo Conselho Municipal. Nilo ti vosso S. Ex. oncM'Iulo a questão por 

Mns o.hi o Prefeito conllomnou-se, pOl'rJIIO a!Ji, o cu mo limitiLri:L apon11.s u. po!lir a 
foi elle proprio quem rcpr;mlwceu quoo.nuto- S. Ex. que lesse o. alinea y do art. 2° c a. 
gro.pbo estava com todas as formulld!~dcs !~Onl'I•outatiso com o art. Soda lei n. 37~, llOr
lcgaos, tanto assim que, em voz do dcspre- quo n simples conli•outnçüo do um:t disposi· 
zal-o, devolvendo-o ao Conselho ~1unicipal, r;iio com a outra., deixo. inteiramente pl'ovndo 
recebeu-o o votou. que, quer o. rcsoluçiio -vetmla. trat.o.s~e do se-

Portanto, alóm tio i ratar-se de 11ma forma- molliante opçi!o, quer deixasse do tratar, em 
lidado interna, que pertonce inteiramente no todo o caso o Profoito esta armado da Jhcul
Consolho Municipal, o proprio l'roleito pro- dado do outnr por umu ou outra cousa, todas 
vou oo Senado que, si lilitn houve, ello re- as vezes· que tiver de revor qualquer cou· 
mediou-a vetando a resoluçiio. tracto do vinçiio puLiicn. 

Nilo vejo, portanto, fundamento lambem SIUto quo na occcosiüo niio est~ja presente 
nesta rnzno para ser vetado. a re:~oluçà·J do mn.ior numero de Scnadol'cs- porquanto, o. 
Conselho Municipal. que>. tão do que se trat11 mio ó umaqueslito do 

A outra o creio que 11 ultima r112iio npr<:· nanada: ó uma questão substancial para a 
sentada pelo ProfOJto, foi um moi·o engano: quol chamo a nttonçiio dos nobres Senadores 
em voz da resoluçüo em sou art. n• referir- presentes. 
se a alinca g do art. 2", referi u-so lt ali11ca g S1 fosse uma questão de nanada, ou abso· 
do art. Jn. lutu.mento nã.o viria Heguncln. voz ó. tribuna, 

Pois só por este facto o Pt•ofeito entendeu usando i lO diveito que mo pm•mitte o Regi· 
que tinha mais uma rozão para vetar a reso· ment.o, mas fil-o pum mostrar que toda 11 
loção I E' uma perfeita nugn, uma cousa discussão lovaatada ató nqui no terreno do 
sem importaocia, som o menor valor que, direito, 1bi inteiramente inopportunu. · 
quando muito, podia ser considerada como Nós tomo., porilido ató IIQUi o nosso tempo, 
umq. irregularidade, mns irregularidade per- porque a questão ostiL resolvida na propria 
reito.monto sanavol, e nuncl\ como uma mzão Jei. 
capaz para doterminnt• o oeto. Nilo encontro Tive occosiiio do ler, no principio do meu 
outras razões aprcsont11das pelo Prefoito sinão ili<cu!'So, uma e outra disposiçiio o mostrar 
ostn.s. quo, quer exista na rosohl(ao votada o apre· 

Pois bom; o Senado entendo que, ú vista goado direito de opção entre a clausula de 
destas razões, devo :1pprovo.r o t·ctfJ, ro,joi· reversão e o. to.xo. de 2 "/o, quer deixe do 
tando a resolu~iio? Eu acho que ni!o. exisLir,o Pr•of01to contluú:t at·mado da mesma 

Não b11 uma só razão que niio possa set• lilcuhlailo; usara della todas as vezes que 
refutada com vantagem. . quizer o naturalmente so servirá della na 

O que acabo de dizer foi roconhecitlo pelo revisão que vae liLZel' i\O contracto da Com· 
nobre Senadot• pela llahil>; S. Ex. desprezou piLnbil\ Forro Carril Carioca. 
todas n.s razões do -veto, seguramente 11orq ue 
considerou-as meras futilidades. o 11pe~OU·sc Insisto, pois, neste ponto, porque ó justa
i\ primoh'"• po1· niio 101. examinado bom 05 mente 11 qnestiio mais importante de que 
leis municipaes. tratamo<, e que põe lnteimmonto de lado a 

Com certeza S. Ex .. antes do occupat· a ,questão do direito. . . 
tribuna na scssi\o de sabba<lo, niio conlie,ia a SI j;i existo na lei n, 372, que ó uma lo i 
lei n. 372, do li do janeiro do 1807, a qual municipal em vigor, esta racuhlado, es
em seu art. 8" diL autorizuçüo ao Preloito ousado o quo a t'e;oluçiio volnda ro~ita ou 
paro. usar do direito do op~iio entre a clausula iieixe do repeLir, porque ó lei om vtgot•. O 
ila. rove!'Si!o o a taxa do 2 "I• da rondo. bruta voto •lo Senado nilo annui111 absolutamente 
du, compaullia, osta faculdade; o Prefeito ilolla usara todua 

l 

l 
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os vezes quo tivor n.utm•izn~·íio pn.m J•Crt~t· 
qunlquor cont1·acto do vinr;ão. 

A lei está em vigor: foi snnceionaun pelo 
Prelo i to. 

Podot•ia ontJ·n.r lambem nn. qucstiio de 
facto, de que os nobres Sonadores .so teem 
occupndo desde o principio :~tó bojo; m"s 
tom sido clla tiio discutHJ.a neste recinto, 
embora Iürn de p1•oposito porque niio ó da 
nosRa. compotoncia, quo roprotluzil-a. ~ ro· 
con11ecm• no Scnatlo o direito do Lom:n• (~J· 
nhecímcnto do somolhantos as:mmptos: em 
todo o cnso niio tenho o direito de ser menos 
gentil com os nobres Senarlores, que dei/a 
se occupnram, orn. argumentando com so· 
phismn.s, oro. expondo com inexnctidiio o:; 
Jactos, porQue isto viria om prejuizo da r<· 
soluçiio do que tratamos. 

Quem primeiro levantou a questilo de facto, 
e cleila so occupou oxtonsnmcnto, do um 
modo muito mais amplo do que da quost.iio 
do direito, foi o nobre Senador pela Ballia, e 
dahi por lJennte torlos os que se seguíJ"am na 
tribuna, que foram os nobres Senarioro> por• 
Alagôns, Matto Grosso o Espirita Santo. 

Occupantlo-se da· qucatr1o tle diroiill 1 

ss. EEx. entraram tnmbom pela qucstüo rle 
Cucto, e eu pm• miniHL voz vou dar re:-<posta, 
embora ligeira, ao nobro Scmdor pelo Espi· 
rito Santo que, ao passo que enumerou os 
favores dados á Companhia, esqueceu-se do 
muitos onus que tambcm fot•am tmpostos. 

A. resolução votaria consta rio duas partes: 
de lavores feitos á Companhia e de onus Iam· 
bem impostos a olla. 

ConJ~ontados os favores com os ouus, o 
bem apreciwlos estes, som duvida nenhuma 
os onus silo grandes, o a Companhia, cmlrorn 
receba. certos favore~, em todo o raso vao 
empregar grandes cupitaes plll'G oxecut,.,- o 
novo contracto, si po1· acaso a reriolu~·rio I'OI' 
approvada, 

Os onus não são pequenos, como rlisso uqui 
o nobre Senado!'. 

S. Ex. declarou que a Comp,mbia era obr·i· 
gada apenas a construil• dous ramues e a 
prolongar uma linha. . 

Nilo ha tal; os onus Impostos á Companhia 
são numerosos, e estilo todos especilicados 
nas di1l'erentes t1li11CtM do lll't. 2(). 

A. Companhia ó obrigada a tllzor obt•as de 
valor, como por exemplo. abrir uo tt•afego 
publico· o tunnel rl11 Real Grandeza, o a en
tregar r\ Munielpnii•lade, para rua publica, 
terrenos de sua pt•opriedndo cm Copacabanr•. 

E' ob!'igad~ a prolongar a linha da ruu d~> 
Pnssagom ató encontrai' o ramal tlo Lomo, 
abrlnd 1 um novo tunel. 

E' obrlgadr1 n. estabelecer um11 linha ~uo 
sirva li rua D. Marciana, seguindo os tríluos 
poJa rua Assis Bueno o. entroncar na rua 
Oenoral Polydoro, 

E' obi•ig-MJ.n n. constl'Uii' os ra.mrws do 
n. CmnoJ·inn. o dn. Avonidn. Celso Reis, nll 
linha do .J.rt•rlim Rotanico. 

E' obrigada. a nlignwntur sou ma.torinl ro~ 
clantc com certo numoro do curras clectricos 
o C•1rnmuns. 

E' obrigada a "'t.abcioccr o syso,ma rio 
tJ•;tc,;[i(J olcutJ•icu cm todas as suas linhns. 

Eis :dli, Sr·. Pt·csid~nw. os tlivr.rsos ouus 
illlpu:::tos ú. eompn!Jhin. E se:rão J1or accaso, 
corno 1lissoraru 0:1 uobres Sena orr.s pela 
Bithia. e Espil'ito Santo, onus in8i[Jílificewtcs 1 
Ab.;oiut.nmente w1o. 

A alJCll'tura do um tund niio ó c..:-usn. t:!o 
simplos, 11110 ~·, cousa. tiío tllcil, que .~e possa 
l';.t.zCI' com pouco.; contos do réis ; ó serviço 
que LHLde importar se;.rut'ttlncnte cm somrna 
elevada. 

Nilo posso precisar em qun.uto importml, 
mas seguramente ó set\'iço que 1111. Uc custar 
muito~ contos de róis. 

O au;.:-mento do matol'ia.l tlxo c J•otla.nte 
t tJULern Iliio Ó insignitlt:ltnto. 

A companhio. rlovo l'ut•uoc<>r Jognt·cs p:t.rtt 
10.000 JII.ISsageiros tlinri<,s, nJóm flos !lo ho
r·nrio nctu11/, o construir alguns rnmaes ; el/11. 
terú, p1r conse~uinto, de augmentm• não só o 
seu matcdal rodanto como o llxo, pt·iu~ipal
mente, porque dcs,lo que o movimento de 
carros seja. maior, o material 1lxo terá do sB 
estr(lf.f:.t.l' maíl:lllcpro:;sn, visto como o o.ttrito 
será maior. 

A abertura do uma rua em terrenos do sua 
prOJll'iCdllde, t.rtmbom ninguem podorà dizer 
que ::eja um ouus insignillcunte. 

Snpponha o Senado que poJo novo con
tracto a companllin niio so Obl'igo.sse a abrir 
semelhante run, mns que n sua auerturn. se 
tOl'nnssc ncccssari:L pu1•a o serviço publico: n. 
muniéipalidade to!'ta do drosapt•oprfar. 

E tJUnuto gastFU'ia nestA desa.prorJriaçiio? 
Nilo possl) pt•ecisnr· o vnl9r, mas so~uramt!nte 
a do·npropriuçào 1lestes terrenos proximos á 
cidade, mlo custm·ía muito pou.:o. 

Assim lambam n construc(•ilo da Jiob~ de 
D. Murciana o dos ramncs do. ruo. D. Casto· 
riu:t e da a.vcnlda CeJso Heis. etc .. niio con· 
stitue um setviço elo pou•>a importancia. 
Rep1•esentn. tnmbem valor, não Eó' por causo. 
Uo mo.tm•ial lixo, como tnmbem por causa do 
custeio do sm•viço. 

Vê, pois, o Srnn.do, que os nobt·t~s Senadores 
pela !Johin o Espirita Santo, quando so oc· 
cupo.ram dos onus dn. oompanhia,não onum1J· 
ral'am todos afluclJes r lu que trata a t·e~olução 
votadtt. SS. EJ~x. omittirurn justu.mcnte as 
m .is lmpot•tantes, principalmente o nobre 
Senador pelo Espirita Santo, ~ue se limitou 
a refcrir··fO iL constr·ucçào do dous ramaes o 
ao pt•olougllmonto rio um" iln!ta. 

O nollt•e Senador jll'la !lnhia tnmbem niio 
onumorou todos os onus. S. Ex. rofu1'iu-se 
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nponns, si bem mo lembro, ao tunei do Lemo, 
ili2ondo quo era um serviço este que actuai
mente podia ser muito bom dispensado i mas 
esqueceu-se do quo, além da abertura deste 
tanel, :L companhia tem outros encargos. 
como aquelles que ou acabo de apont11r ao Se· 
n::uio, 

E isto ó umn materio. toda. rle economit1 dD. 
ndmlnlstraçito, dependente das eircumstan
cins om que so achar o. companhia o to.mborn 
da boa vontade elo Prer~lto. 

E' uma ma teria que não podamos discutit•, 
po1•que to1\os os detnibcs 1io um contracto 
nüo p01lem ser especificados em lei, 

Compare agora o Seno.tlo os encnrgos que a 
companhia Yae tomar cm virtude da resolu· 
çü.o vota1la com os favoi·es que lhe silo dispen
sa. dos na mesma resolu~~l'io. 

Entretanto, já que o nobre Senador pelo 
Maranhão teve o. bondade de me dnr o >eu 
n.pa.J'to, que muito ag-rndec:o., friso o. questão, 
visto como o JoJ'n"t do Commcrcit,, n.quelle 
mc~nno que em uma ·"ol'ia se lembl'ou de 
mim, tendo o respectivo troco aqui do. t1•i· 
buna, p01•que costumo s~r amnvél com nqml
ies que o >ÜO pnra commigo,declnrou, embora 
iovrt'ltlicamente, para produzir cfrt~ito uo 

Vejamos qunes sü.o os tU.vo1•es. 
.A cumpanhhL to~·á. os seguintes flwores : o 

preço das suas pnssagens soró. n.ugmonto.do 
de 100 róis om todas as suas linhas, nos out•ros 
dB Jn classe .... 

{,, 

O Sn. BmwonT VIEIRA-Desde logo? 
0 Sn. 8. DE MEXOON\'A SOJJR!XIlo-Absolu·· 

1tt.rnente, oõ.o. 

espii·ito publico, que o augmento das passa· 
gons vigol'&VH. tlesde logo. 

O Jornal do Commercio snba dizer que 
nquei!es que detendem a resolução, votam 
pai' interesso particular; mas não se lembra 
que é elle o primeiro a zelar esta intm·esse 
partl('uln.t•, vindo declarar solemuemente em 
publico, em umn. vruin, uma cou:~a que n:1o 
ostlL no. ro::;oluçii.o, bto ó, que o augmento de 
pre.cos fins pa.s~ngens vigorará desde a ns.sj .. 
gnatura do contracto, o quo não ó exacto. 

E ahl estó n questiio, do que não trata nem 
o nobre Senador pela Babia, nem o nouro 
Se1wior pelo Espirita Santo. V. Ex. lemhJ•ou 
:perfeitamente ; é osta mais uma razíio pe!IL 
<}ttal o Senado deve rejeitar o wto : o PI'I•ço 
tias pns~agens não é augmentado desde logo, 
corno vo.e sm· 011. Cotnpanhia Cariocn., ncorea 
<ia qual votómos ha poucos dias um •eto, 

No caso da Jardim Botnnico o preço só e 
allgnuntndo depois que a companhia estiver 
'l!abilit11da a fornecer !ogaros para 10.000 
]lassa.geiros dlo.rios, além 1\os do lwrario 
actu11.1. Emquanto isto não se cler, o preço 
<las passagens seril o mesmo de hoje. 

0 Sn. BELFORT VIEIRA-E isto ftca a juizo 
elo quem i 

0 Sn. B.·DE MENDONÇA SODR!N:;o-A juizo 
<I<• Prelilito. E mio fica "juizo deste ou do.
quelle: quando o contracto tiver 1\e ser la· 
-vrado, detcrminu.r-se·ho. o prazo necesaario 
]lar• a companhia rornccor material •utll· 
Cliente pa~a a condncção dos 10.000 possa· 
i!01ms, além daqueJJes que jó vinjam rtiaria· 
l!lenle. 

O Sn. BEl.FORT VIEIIU.-Mas as clausulas 
<lo contl'11Cto podem restringir ou ampliar as 
da. concessão ·~ 

0 SR, B. DE M&NDO;';ÇA SOBI<INIIO-De certo 
lllodo, niio podem, E eu explico isto ao hon
rado Senador. 

Tal vez não tive•se occasíão de rrisar bem 
asse ponto, si o nobre Senador pelo Maranbíio 
não me soccorresse com o seu aparte. 

O SR B~<Ll'ORT VIEIRA -V, Ex. propõe-se' 
a esclarecer o assumpto : ó a razão por qtte 
pedi umn explicação, como torei talvez ocon
sião de pedir ~tinda outra. 

O SR, B. nE MENDONÇA SomuNuo- Fica, 
pois, bBm acceotuado quo a Jornal do Com
mareio não tom l•azão algum1• e ou cochilou 
como o honrado Prefeito Municipal, o que 
n1io acredito, ou entlio não estú. de muito bon, 
14l, quando docln.rou nu. suo. varia que o a.u
gmento de preços 1lns passagenli começa a 
vigorar d~sdo a a.sslgnatm•a do contracto. 

Isto ti uma declaração mt11to impOI•tante. 
O publico que em gel'RI não iii ns I'osoiuçücs 

do Conselho Municipal; o mesmo muitos de 
nossos collegus, que se levam mais pelas dis
omsõos do que pela leitura o exame das 
mesmas resoluções, pensam que os preços de 
pns:;agens começam a vigorar desde logo, 
qunnúo assim não 'ó, 

A resoiuçüo diz quu o prece das passogons 
lliiopode ser augmentado antes de ao úias.· 
Por cor.sequencia, no contracto que se 
tlter, o prazo estipulado niio pode!'ÍL ser 
111enor de 00 dins, mns potleró sor maior, 
prque a loi niio proiubo; si a compauhin 
'Vir quo clentro dos 60 dias púile augmonlai' o 
J1U1nero de carros o lornocer o numero de 
legares designados na resolução, pedirá o 
Pt·efoi to ~ ue se 1\:le este prazo, 

E' verdade, Sr. Presitleute, que ba dias 
tlvomosocoasiíiodo c!iscutir aqui uma questão 
n propostto da !'erro Carri I Carioca, cuja re
solução determinava quo o augmento dos 
pr·eços das pacsagens dessa companhia co
meçaria ciosuo logo. 

Mas n<jUÍ nilo se uó isso, niio pMe vigora!' 
a nova tabolla dll pro('os antes de 00 dias, no 
miníma, podendo vigorar em prazo maior, sl 
no contracto Jor cstipuiad~ esta clausula. . 

I 
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Enumerava eu, Sr. Preslrlente, os favores 
que a Compnnhia .Jardim Botanico, cm com
ponsaçã.o dos encargos que tomava, reccberirt 
da Municip~lidade, qwmdo o nobre Senador 
pelo Mltranhiio deu·me o sou aparte, quo fui 
obrigado a l'osponder. 

Continuarei agora a enumerar os mesmos 
fuvores, 

0 Sn. BELPOUT VIEIItA -A concessão f i 
acto cspontanoo do conselho ou a requot•i· 
monto <ln comp"nhia? 

O Srt. B. D8 ~fE~DONQA SonRINIIO-!iSO não 
importn. com a. questão. 

O nobre Senador, que conhece bom a eco· 
nomia do Senado, saile porloitamcnte que ha 
projectos quo aqui são apresentados espanta· 
nea.rnente e que._ si não são n~signados pelo 
numero regimental do Senftdoi•es, tlca.m sobre 
a mosa durante o trirluo; e que ha outrot:~ 
que s:lo apresentnrlos pelas Commissões, om 
virtude de requerimento das partes. 

São questõe• da economia de qualquer cot•· 
poraçilo. 

Nüo posso informar precisamente ao nobt•e 
Senador si o projecto pnrtiu cspontaneo.
mento de qualquer conselheiro municipal ou 
si provciu ile petiç1lo <la pot•to. 

1Iu.s, presumo, e creio que não erro, que o 
projecto partiu de peti~ão diL companhia, 
porque do contrario a resolução de que nos 
occupamos não ti-ataria. sómente da Com
panhia Jardim Botanico ; scr•ia uma medida 
geral para todas as companhias <le viação 
desta Capital. Isto me parece evidente. 

Outra ratão que milita a favur desta 
minha presumpça.o é que, ba poucos dias, 
idenlica. r•esoluç,lo sobre a Companhia Carioca 
Vuiu n. ost11 Casa. 

E. des to que jli vieram <luas ro1oluções 
sobre o mesmo nssumpto, com relação iL viu.~ 
çiio publ1ca, ó de presumir que ambas as 
companirias tives;em requerido ao Conselho 
Munioipalat•evisiio de seus contractos. 

Mns, enumet·~va ou os favores da compa· 
nbia. 

O primeiro fll.vor ó o angmento de 100 réis 
nos preços dos pas3agons ; o soguodo ó a 
prorogucii.o por JO auuos, nii.o f'Ó d11 sua. con .. 
cessão como tambemllo seu privilegio, vindo 
a conceslilüo n. terminai' mto om 1030, como 
se tem dito, mas cm 18.10 e o privilegio por. 
sua vez em 1915 c não em 1905, como devia 
tet•min,,r, po~·Jlle o <lug.nonto ó 1lo 10 annos 
Out~os dispo!itlvos, Sr. Pt•esidonte, que 

figuram na resolução, nilo alio absoltttll· 
manto lavores. 

Pigllrn.m o.hi como taos, m11s ni'io o são ; 
apenus C'Jnstituom bn.so prtt'tt o novo con· 
trrtcto quo so vne Jiwrn.r. 
O~ ~~~voros siio sU dous : o nugmonto de 

passagem de IDO róis, para os carros da 

i" classe, bom entendido, e não par[t os 
de 2·• •.. 

o SR. BErr.ortT VmiRA-Como havemos de 
entender o o.ugmento? 

0 Sll. B. DE MENDONÇA Sonnmno - 0 
au~mento de IDO róis não ó por sccçiio ; é 
para a extensão de toda a linha, desde o 
seu ponto inicial ató o seu ponto terminal. 

Por consequendo. elle vem a reduzir-se a. 
50 "/, para todas as linhas, desde o ponto 
inicial até o ponto terminal de cada linha, 
com o. ox.cepçü.o que vou mencionat•. 

Actualmente pngo. .. se nos carros de 1 Q clas
se, seccionae~, lDO róis, do largo da. Carioca 
até o lat·~o do Machado. 

Pela resolução, as passagens silo elevadas 
cm 50 • ;, ; mas entre o largo da Carioca e 
o laJ•go do Maclmdo, o augmento de 100 para. 
200, é no <!obro. é de 100 "f,. 

P~tra quem für directamente até a aber
tura do novo tunol, o jardim das Larangel
ras, o largo elos Leões o ltco.l Grandeza o 
augmento é somente do 50 '/ .. 

Pot• oxomplo, para Botafogo pnga·so actu
almente 200 róis nos cnrros directos. Pela 
nova tabella pagar-so·ba 30~ róis; augmento 
de 50 'f,. . 

O mc~mo se dó. em relnçiio ó.s Lnrangeir11s: 
actualmente paga.se 200 róis; pola resolu
ção vae·se pagar 300 ré is. 

A mesma cousa em l'elaçiio ús outras 
linha~ • 

O SR. BELl'OrtT VtE!ItA - E em relação á 
Go.voo., para onde paga·se actualmente 300 
róis 1 

O Sn, B. DE MEsoo~ç,\ SouRiNno- Bem; 
mas o nobre Senador sabe que ha a· dl visdo 
por secções. A tá o largo dos Lrões ba uma 
secção, e da.bl para a Oa vca. outra.. 

O Sn.. BBLFOllT VIEIRII. - Mas pag&·se h<lie 
300 róis do largo da Carioca até o tlm da 
linha da Gavea. 

O au~mento ahi ó sü de 100 t•éis? 
0 Sa. 8. DE ME~DO~ÇA SORRINIIO - 0 ILU• 

gmonto ú sómentc de 50 •f, desde o largo 
d11 Carioca a tó a Ga vea. 

() Srt. BELFORT V!Eill.A - Hoje pnga·SB 300 
rórs; pagal'oSo·IHL, pelo dispositivo da resolu· 
Qlio, 5UO róis. O :>ugmento niio ó só de 50"f,. 

0 S!t, R. DE MBNDONQA SonniNI!0-0 nobro 
Senador voja quo ó preciso distmguit• ns li· 
n tms c não as s ocçücs. 

O Stt. B"LFORT Vrrem,\-Des•lc o ponto ini· 
ciiLI Mé o tet·mtnal, na linha da Gave:>, qual 
será o pr•eço 'I 

O Srt, B. DE MENDoNçA SomuNno-Nós es
tamos descendo a detalhes. Est11 resoluç~o ba 
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do sor obsorvndn na. occn.si:to rlo sor lavmrlo 
o coutracto i o o rmgmento S1l pórlo sor osti~ 
pulado na J•cspcctlvo tnholla, niL.rnziio de 100 
r.óis, pelo po1•cut•so om todas ns linlms, dcsilo 
o l11rgo da Carioca ntó o fim dollns. 

O SR. BELPORT Vmm.\-Pot• consequenclo, 
dahi ató a Ga voo tor··so-ha do pagar 400 c 
não 500 rJis. E' isto ? 

O S~t. B. DE MENDONÇA Somu~no-0 noht•e 
Senador ostt'L nttorHienrlo n rletollto;. O Pt·c· 
feito munlcipol ho dn totml' conhecimento 
desta quest,üo no contracto (jUo htvral". O ILU
gomcnto ó sómente rlo 100 rói; em tori!Ls tts 
linhas, isto ó, 1lo 50 "/n• l'Om n. dlífoPonc!t 
unlcn, que acabei •lo a:ponta.r, n •lo trecho 
entro o ln.rgo dtL C!tt•ioc!L ~~ o largo do Mn· 
clHLdo, ontlo o a.ugmcnto ó de 100 "/n. 

O SR. BELl··onT VtEtttA-Quonto rí linha 
do. Govea parece r1ue nt1o fif)J). sujeito tí lettra 
dn r!ispmição. 

Si de 300 róis passa a 500 róis, o :cugmonto 
ó multo maior. 

O Sn.. B. DE ME:-iDONQ"- SounJ~no-E' quo..;~ 
tii:o tle detalhes, do quni w1o mo occnpo, por· 
que não quoro invn.dir n.s nttJ•ibuiçi_ies artmi
nisl!·ntivns do Prefeito. 

O Sn. BEr.FonT VmmA-Como estamos in· 
vadindo as do Consoilto :lluniclpni. 

O Sn. B. OE Mssoo~ç.\ SotrrtrNno- Eu, 
pelo menos, niío: dosrle o principio tr.nho 
clo.mndo cont.ra o. idéirt de entrM·Se •qui nn 
rliscussiio do facto; tenho· mo limitado á ques· 
tiio rle dit•eito e si m·• ali.,to nl :um:" vo"e' 
delln ó pal'n dO.!' aigumns explic>çüos que 
os nobres Senadores aolici tnm. 

Ora.. i..;to niio ostiL nn. reflolnoii.o, que ú clara. 
11izondo qun o !LUgmonto ó rio lOO roi.:~, para 
os ca.l'ros do J~~o olmt"o, 

Elln ó uom expressa : d•tet•mioiL que o 
p!•eçn pnt'fL os Clll'r03 •lo 211 clnsse será o 
mnsmo, de 200 t•cis, qualquer quo soja a dis
tancio. a percorrer. 

O Sn.. llELPOitT Vmm~\-Nüo siio seccionnos, 
portonto. 

o Srt. B. DE ME,moxç,, Sonmsno- São 
so~clonnes. 

O Srt. ilE!.L'Ott'l' VIEilu-'lilo podem ser. 
O Stt. ll. DE Mt~~nosoA SonRrNno-0 caso 

está PI'O\'ist.o nn resolução. 
HfL di vorsns l'icccüos : o tunol d.o Lo mo q uo 

Ro vai· construir, o jarJim lias L'lrangoil'a.s, o 
largo dos Leões e Honl Grandeza ; paga-se 
nté ahi too róis o dohl P"' dennto, attl o IIm 
da linha, piLgiL·Bo mais 100 reis. Portanto, 
ató o fim dns linhas llca-se poganrto 200 !'eis. 

I.~to no:1 carros !.lo 2·• classe. 
N5.o Rei onde o nobre Sonadm• pelo Espirita 

Santo foi encontrar o nugmonto de preços dos 
passagem nos carros de 211 chtsse. S. Ex. o.p-· 
pellou pnm mim, dando a entendm• que ou 
conllecin. menos n rosoluQii.o do qno S. Ex. ' 

Estou aqui mostrando que iL bem a reso· 
luçiio e qno foi S. Ex. que nilo o. leu Irem. E 
a provo ri e que nilo leu com attençiio é que, 
refet•itlllo·se nos onu; impostos á companhia. 
e nos favores que I h• são feitos, S. Ex. nilo 
foi tlel, nom em um. nom orn ontt•o caso. 

Eis nbl, St·. Prcsitlonte, a que flciL redu. 
zirlt1 n questão do rncto-uma questão nbsolu· 
tnmente sem impnrtnnoio o, 11lótn de nilo ter 
lmport!Lncia., umn. que~tii.o intoiramouto im
POL'IInente, porque nii.o ent.t•a na comp•toneia 
rio Senado. Do mesmo morlo. ei111c>bei de di· 

Os,.. BELFORT VIEIRA- Perloitnmonto. zor, a que•tiio de direito ó outra questão lm· 
O Srt. B, DS Ms,.oo,.ç., Sonnrsuo-Ora, portlnento. 

nilo possode1cer ao de tolhe qno o nobre Se- Ambos os questões estõe no mesmo caso, 
nadar traz, pnr rlous motivo3: 111 , pol·quo s6 t!Lnto a rlo direito, como lL de til.cto. 
tomos quo ox~•minnr n. l'eioluç~o municip:tl; A quoqtii.o de dir·oito ó impertinente, por· 
~'\porque est& mntorm. compota unicamente quo ó Jovantadu. sollro 11.alin1w rt•lo o.rt. 211 
no Prefeito, por sm• ntlministt·a.tiva.. da rosolncii.o vet!Lcla, quo, comojli. tlittso, niio 

o sn. flR. I3~r.PDitT V mm,\_ Est!Lmos do contém disposir;iio nov1. O um.J. ropatit,lão 
accor,lo, quorlrt npenltS uma, OXilllca.çiio. oscusnrl1t, passo n.ssim dizm·, do 111n1~ lei an

tm·im•, quo se acha em vigm•. Si a lei que se 
O Sn.. R. DE ME:'IIno~çA Somn:'\uo - E ou acha orn vig-oi•autorit.a n nlienar.~iio elo bons 

e3tou dando. Entro o largo da Carioca o o municipaes, ontã.o os culpados lliio o conselho 
~nto.terminnldeto<las ns linhas. o tlngmento munioipiLI c o Pt•úfoito; o romerlio que eu en· 
_.!lo I 00 r1lis, cnrrespnudondo n. !lO "/n contrn pa.rn. isto ó uJU s1'1: o Município nilo 

Pn.ra o largo do M 1ch~do, pru•1jrn, o n.n· rcmln.Ja. o.; seus consolholros o o Govm•no uii.o 
gmetlto é de IDO rriis, ombnt"r>'ejn o melo rio opt•ovoit.e mais, pnrtt Pt•ofoito, o oidtlllilo que 
caminho, itnportn.ntlo om 100 u;... S!tncalonou somollumto lo!. g, n. unicn. soluQilo 

Foi o que cornpt·ehenrll <ln loitut•a dt1 J'cso- que hn. 
htçiin o dos explicoQrios ~no me dm•am pes· O Stt, B•r.ronT VumtA- M:cs nilo parlem 
soas nntonrlidn.~. revng11r n. lol ~ 

Ou~t·~'l. quo~t.fio quo hmbom ao levn.utoLt, a O Sn. H. n1~ MmNnDNQA SomuNun- Si os 
propusito d:t mn.teri11, do titcto, l'oi que nii.o conselheiro~ nctua.oH l'Ovogn.rem n. Jol ... 
'só luL nugmouto p:tl'n. cnt•roi rlo 111 eJa.ssu, O Sn .. llmLFOU.'L' V!11mtA - Rocnnllocido o 
como tnmho1n pa.I'IL os dn. :.! ', • erro, potlom revogal·o.. 

l 
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O SR. B. DB MENDONÇA SnnRrNuo- ... 
ontito Cfl!lirü.o ontrn. vez nas hoa~ ~mçn.'l ele 
sous eloitm•os o tlcnrilo com o llit•oito do sot• 
reeleitos. Mns o Senado ü quo n<i.o tem n11.da. 
com essas cousas . 

. la vô, pois, V, Ex., Sr. Prosirlonte, que o 
nobre Senador, já se o.ohanclo doente. como 
nos confessou nqui, n.~grn.vou mais o seu cs· 
!ado de saud~. o que mUlto deploro, impro· 
tl.cunmonto, tr•atanrlo do uma CJUC!oltfio vem· 
c1da, de uma. questão que não tinha. m11is 
Jogar lovnnta•· nesta. Cns". 

Isto quanto li qnoMiio do rlircito. 
E quanto li qunstiio rio C.rcto, do mesmo 

modo S. Ex. so osforçou t11mhom inutil
mente, trn.tanrfo do uma questilo intflirn· 
mente inopportuna porr1ue niio pel'tonce ao 
domlnlo do Sonnrlo. 

Quer de um, quer do antro modo, S1•. Pro· 
sldente, nós tomos tratado até nq ui rl" q ues· 
tões inteirumonte importinentes, porque nílo 
encontro no. resoluç11o votnda um só motivo, 
nem do direito, nem de fitcto, paro. elh~ dei· 
xn1• <le ser npprovada. pelo Senndo. 

A discussiTo nesto recinto só teve um' vnn· 
tn.gem, e roi uma vantrtg~m grande: tornar 
a. rosoluçüo vetad:1 bem conhec!dn, cousn quo 
não era. muito n.grndavel ao Jornal do Com
mareio, porque o Jornal om S1H4S varias, o 
eutiio em que 'l.laria! em umn var1'a de legun. 
o mala. ou antes, em ti'es varias, prégn.ndo 
doutl'inos ... progn.ndo doutrinas, m1n digo 
bem, chamando a nttonçãn flo publico pnrn. 

· consn.s que não se ent'!ontmm 111\ resolltçl1o 
mnnicipnl, como j1i. tivo occnsiiio elo mostr1n· 
o.o Senado, disso : 

«As pnssngons sii:o 1\ugmontadns do.<rle já» 
ó uma inoxo41diio: tiisse mais: «O n.ugmento 
tlas passagens ó prejudicial ;'L popuir~çiio da 
Capital» não é exncto. 

Quo o augmonto das pnssag-ens não vigora. 
desde jli., est1\. na resolução. BMtn. sómonto 

. dizer quo o cont1•acto que o Prefeito tivor do 
c~lebrar, em rolnçü.o 1ls mesmas passagens 
n~o. vigora. rlosd~ Jogo, mas sim uo p1·n.zo 
mm1mo de 00 •has. 

Que o puUiico se oppuo ao nugmcnto rfns 
p:ts~agens, o. voz geral que ouço om todos cs 
.pontos ó: «·le11m-nos t1•nnsport11, quo nii.o 
olhllmos a preços~, o ti um f11cto. 

Vou mnie Ion~o: nlnda mesmo que a reso
luçiio votarln. conced~:s3e mniot'CR f;tvoros ft. 
companhia, ninrl1L assim eu vot.n.t•io. JlOI' elln., 
porque é muito mais ocnnomlco pagar·so 
200 róis cm um bond pn.ra o lnrgo do Ma· 
chndo ou pm•o. n. rua. Pinheiro, anelo ou 
moro, do que pnga.r multas vozo.q, 3, 4 o 5$ 
po1• um tilbury par·n. o mesmo ponto, E' ate 
um11. qnost.fto ile economia particular. 

Nilo vejo, pois, Sr·. Pre~idonte, ra.züo para. 
a. gl'itn. quo se levantou contra a resolução 
votada., si a.rgnindo olla, já do illogal, j~ de 
contl'<Ll'ia nos interesses da. população dosts 
Capital. 

Penso de mor1o inteiramente íliverso ; on
tpndo que o Senado, si quizor cumprir o sou 
dever, si quizor rtar um publico tostomunho 
rio ~ne nós somos os primeiros respeitadores 
da lei n. 493, rio 19 de junho de 1898, deve 
npprov:u· u. resolnção vetada.. 

As razfies rlo Prt:!fei to niio teem n. menor 
importancia, niio teom o menor fundamento, 

O Prefdito vetou est!tloi,sogundo hoje está 
pnbllco e diz-se em torla a. parto,por certos 
con~irloracücs possoaos <JU pelo temor do que 
n populn.çii.o so lcva.ntn.sse contra. o augmento 
das passagens. e ni'io porque considerasse o. 
mosmn. resoluçiio illegal e projudloial aos 
lnte•·o;scs da. população desta Capital. Isto 
deve pesar no animo do Sonado. 

E ou esporo, portanto, que o Senado, at· 
tendendo a. tudo quanto ncaboi de rlizer e 
ve••illcrmdo plenamente quo nestrL questão niio 
~~l traia dn. nliennçii.o de bens muniaipaes, 
mos •im de bens cujo inteiro rlominio per· 
tenco ;\ Companhia Forro Carril Jardim Boto· 
nico, approve a ro;oluçiio vctnd11, devolven· 
rle-n no Prefeito, afim do quo a ponha em 
execução. · 

Tenho concluirlo. 
Fica a discussiio ndinda poia. hora. 

O Sr•. Pre•idento- Designo pa.ra. 
Ol'tlem do dia da so88iio seguinte a mesma da 
do hojo, isto ó : 

Cuntinunr:iio dn discussão unicn. do ]mreoor 

Commigo succe1lo isto totlos o.q dias: ~i vou 
tomar um brmd no lnrg-o 1ln. :carioca, 1lopois 
do :J hOl'rlS na lal'r]e, SOU Obrignr\o rl <liSpll• 
tat• um log/1.1' violontll.monte, empm•ran1lo 
homens e ::~anhor·na, ou n fttzet• uma cami· 
nha.da a.ttl " rua. So11ador Danlas, afim tle 
tomar um bond, si po1• llOilso o rospectivo 
rnotornuiro 1iLz-mo o obsoquro do pal'al-o. 

n. 2·1, do 1808, rlr1 Commissiio de Constituição, 
Porlores o Diplomucia, opinanrlo quo seja 
•·cjoit.ndo '' velo do Prefeito do Districto Fe
derai á rosoiução do Conselho Municipal que 
:mto1•izn. n revisão flo contracto il:t COmpanhia 
~ .. m•t•o Cul'rlt Jardim Botnnico; 

Continun~.·;i.o du. 211 cliscnss;i.o da pt•oposiçi'io 
da camar• do• nopnta•los, n. ü9, do 1897, 
rlispourlu quo os mo111bros do Ministorio PU· 
blieo do Dlstricto Fedm•al porceboriio custas 
dos netos que prn.tlca.rcm, Llo accol'do com o 
roapoct.lvo regimento. 

Jú. vô, V. Ex., Sr. Pr08ldonte, que ó uma 
nocossidado publica. n rovls<io do contracto 
da compauhiiL. 

• I~ovanto.-so o. sos.,ii.o às ,J horll~. 
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P>·osidencia do St•, Jlfa;~oal da Queira; ( Vica· 
Presidente) 

A' meia hora depois do melo dia abre-se 
a sessão n. que concorrHm os Srs. Senadores: 
Mnnoel de Queiroz. J<•aquim Sarmento, Go· 
neroso Ponce, Henrique Coutinho, Jonathas 
Pedrosa, Francisco Machndo, Manocl Bat•a.to., 
Laura Sodré, Justo Chermont, Benedicto 
Leite, Gomes tio Co.stl'(l, Belfort Vleim, No
gunira. Parannguá, Pires Ferreira, Cruz, João 
Cordeiro, Bezerril Fonten•lle, Josú Bernardo, 
Abdon Mllanez, Almeida Barreto, Gonçalves 
Ferreira. Joaquim Permtmbuco, Jl. de Men· 
tlonça Sobrinho, Roao Mello. Leite e Oiticlca, 
Coelbo e Campos, Roso. .runlor, Ruy Bnrbosa, 
Sevel'ino Vieira, Virgilio Damazio, Cleto 
Nunes, Domingos Vicente, Poroiunoula, Tho· 
maz Deltlno, E. Wnntlenkollt, Rodrigues 
Alves, Paula Souza, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulbiles, .Joaquim de Souza. Aquilino do 
Amaral, Alberto Gon0nlves, Joaquim La
cerda, Raulino Horn, Pinheiro Machado, Julio 
Frota, e Ramiro Bnrcellos (47.) 

E' lida, posta em discussílo e sem tlebate 
approvada a acta da sessão antm·ior: 

Deixam de compat•ecer com causa partlci· 
pntla os Srs. J. Catun•la, Almino Afl'onso, 
ltosa o Silva, Leandro Maciel, Quintlno Bo· 
cayuva, Gonçalves Chaves, Caindo Vicente 
MachadO, Esteves Junior Gustavo Richard 
(lO); e sem ella os Srs. Pedro Velho, Alvaro 
Machado, Lopeo Trovílo, Feliciano Penna e 
A. Azeredo (5.) 

O Sr. 2' secretario, servindo do 1', dó. 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omolos: 

Art. 2.' Revognm·se as disposições em 
contrario. 

Cumarn. dos Deputados, 24 do agosto de 
lBOB.-Arthur Cesar Rio8, presldcnto.-Julio 
da M ello Fil/w, 1" secretarlo.-Carlos Ati• 
guMa Valente Novaes, 2° socretu.rio. 

A' commlssilo de Finanças. 

N. 30 DE 1898 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado a pagat' no clrurgiiio·mór rle brigada 
gratluado relormndo do exercito. Dr. Au· 
gusto José Ferrari, ex-medico da Coloula Mi· 
lito.r de Caseros, o. quantia de G3R$ de von
clment"s, a que tinha direito e niio recebeu, 
rle abril a julho de 1864; revogadas as dispo· 
slções em contrario. 

Camara dos Deputados, 2·1 de agosto de 
1898 -Arthur Cesar Rios, Presldente.-Ju/io 
do Jllcllo Fillto.- Carlos Augt.tsto Valente No· 
Novacs, 2° Secrbtario.- A' Comrilis:~iio de Fi· 
nunças. 

Do lllinlsterlo da Justiça e Negocies Inte• 
riores, do hontom, trnnsmittlndo a Mensagem 
com que o Sr. Presidente da Republica su· 
,leito. a approvaçiio do Senado a nomeação que 
fez do Juiz da Côrto de Appellação Bacharel 
Antonio Gonçalves do Carvtllho para o cargo 
de Juiz do ~upremo Tribunal Federal.- A' 
Commissiio de Justiça e Legislação. 

Do Governador tio Estado de Pernnmbuco, 
de 12 do corrente, o11erecendo dous exempla· 
res impressos da collocçiio das leis dnquelle 
Estado publicadas no cot·rento anno.-Archi· 
vem-se e agradeça-se. 

Do Presidente do Estado do Ceara, de 5 do 
corrente, o11'crecendo dous exemplares im• 
pressos da Mens11gem que leu perante a. re· 
speotlva Assemblé" Leglslatlva.-Arcblvem
se e agradeça-se. 

Dous do 1' Secretario da Camara dos Depu· Dous do Governador do Estado do Piauhy, 
tados, de hontom, transmittlndo as seguintes de 30 de junho e 9 do julho ui limos, o11'ere· 

I"ROI"OSIÇÕES 

N. 29-1808 

cendo um exemplar impresso das leis o decre
tos promulgados o anno passado o outro da 
Monsogom que apresen1ou it respectiva Ca· 
mar& Legl•latlva.- Arcblvom-se o agrade· 
Çll•SO. 

Do Vlce-Govornador do Estado do Amazo· 
O Congresso Nncionnl!'esolvc : nas, de I do corrente, communlcantlo que, 
Art, 1." E' 0 poder Executivo autorisado tendo sido accelta pelo Congresso do E•tado a 

a abrir 110 Mlnlstorlo da• Relações l~xterlo· renuncia que f•z o Sr. Dr. Flleto Pires l•'el· 
rcs, no preHonte exorcicio, o ci'odlto especial t'Oh·a rio cargo de GovernndorL assumiu deli· 
de 100:000$, tlestlnatlo t\s tle,pPzas com a do·. n!t1~amont~ a sup1•ema dl~ecçuo tia admlnls· 
marcaç11o da frontOiro. das Mis>iles com aRe· uaçuo tio E,tudo.- Intel! ado. 
publico. Argentina, conformo o lnudo ar· Do Camara Municipal do Pomba, rio 22 do 
bltrnl. . corrente, declarando-se, como Interprete dos 

I 

I 

I 
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sentimentos e opinloes ela população do Mu· 
nioipio, solidaria com o protestoda Asscmbléa 
Legislotiva do Estado do Cearll contr~ o di· 
vorcio, que se tcnt~ introduzi r na leglslaçiio 
patria. -lnteiraelo. 

O Sr. 341 Secretario, servindo de 2(1, lê e vae 
a imprimir para entrar na ordem do< traba· 
lhos o seguinte. 

PARECER 

N. 45-1808 

mo permittlndo o rejlimento, fallar segunda 
vez no assumpto e não querendo interromper 
com apartes os honrados Senarfores que suc
cerlora.m a mim na. tribuna., não me achava 
pl:',sente quando exortliou o sou diBcurso, o 
I !lustre colleg:t pelo Estar! o rias Alngôus. 

As observaçüe• pelas quaes S. Ex. começou 
a sua oração, obrlgnm-me, entretanto, o. 
lançar miio do direi te• quo me f"culta oRo· 
gimer.to, de uma oxpllcaçiio pessoal. 

Doploro ver mo obrigado a ella pela dlre
cçiio quo S. Ex. deu no debate, envolvendo 
nelle nomes proprios e nggravnndo o meu 
quinhão de respunsaLilidaeles nesta discussão 

A' Commissilo tlo Oln•ns Publicas foi pro· E' sempre pouco ngradavol a taref• da. 
sento o requerimento om que Antonio Car- quelleo que tem de contraJ'iar interesses par· 
neiro Brandão o Mauricio Lo ToliJer. repre- ticularcs, em defeza do interesso publico. 
sontantes de um syndicato d.e capitalistas es- A e<tes cabe sempre um quinhão de des. 
trangelros, pedem a conco<Sao piLra estabelo· gostos e resontimentos, que convem não 
cercm uma em preza de docas e armazens augmentar, 
para carga, descarga, guarda e conservação li:.tou ;atisfoito jó com a parte a que me 
~e cafó. dm· direito a minha nttitude neste debate. 

A Commlssiio do Senado: Não accoito, porem, atóm dellas os accres-
Conslderando que o Poder Executivo estÁ contam,ntos a que mo obri•'llria a linguagem 

autorlzn<lo pelo deoreto n. 174B do 13 de ou- do honrado Senad?r pelas Alagôa~ •.. 
tubro de 1809 a contmctar o estabelecimento Sempre me absiJvo elo allusões mdiVJduaes; 
do serviço· de cnes,utracação de navios,corga, não trouxe a este debMe individu~Ji,Jades de 
descnrga e n.rmo.zcna.gom de mer·cn.dorias, esp"~IO ~lgum1L. ; e n.!nd!L nns mmhns rafe
sempre que julgar conveniente· rencHts a empreza, CUJO mtero;so se discute, 

Considerando que as L .. ses det•;rminadas na· sem pro allndJ it Companhia, isto ti, a entidade 
quolle decl't't~ s1l0 sumoiontes á .execuç•1o do abst1•acta, j;rrirlioa, im! eBS< !'i da Associaçiio, 
ref~rldo s~rvrço_ e outras solicitadas pelos . Em rotaçao ~L propr1a dir~ct_orJa actual, 
pet1eionarws · nao devem ser concedidas pelo derei ouo ell• nuo repl'esent• smao uma par
Congresso; cell• ele respon~uuilidades, porque evident~· 

E' de parecer que o dito requerimento Sl'ja meJ,te n situaçao nctual do uma companhm 
lndefel'ido pelo Senado. ou ~e uma emf<rcz~t iJ a resultante material 

s 1 d c · il "I d • da sun historia, dos Bl'l'os passados ela respon· 
R a as om1mss es, •· e ~gosto "" sabilidarlo de outros. cujas consequencias 

1898.- Justo Clwrmont ·- Noguoora Para- vem muitas vezes collocar cm diUiculdades 
nagu« • · os menos I'esponsavcis pot• c lia. 

ORDEM DO DIA 

VETO DO PREFEITO Á BESOf,UÇÃO DO CONSELHO 
MUNJOIPAL, RELATIVA Á REVI!!IÃO DO CON• 
TRACTO DA FERRO CARitlL JARDIM DOT.\· 
NICO. 

Continua em discussão unica o parecer 
n. 24, de 1898, da Com missão de Constituiçiio, 
Poderes o Diplomacia. opinanelo que soJa re
jeitado o veto do Pro leito do DistrJcto Federal 
II resolução do Consolbo Municipal que auto. 
rlza a rovlsilo elo contracto da Companhia 
Forro Carril Jardim Botanlco. 

O Mr. R n}· Dm•bo11n (') - (pnra 
uma t•xpUcaçao pmoat)-Sr. Presidente, mlo 

n Ellto dl~curso niio foi ro,luo lHJ!O oradol't 
Sonado V. Il ' 

Oecllnandu o nom9 do rospoitavol SI', Dr. 
Getulio dns Neves, ... 

O SJt. LEITE E OrricroA- Perdão-me V. Ex.; 
rel'eri-mo a ello, quanto a mim, e niio fazendo 
rotbrencia 11 V. Ex. 

0 Sn, Ruy BAUDOM- Perrlõo-me V. Ex. 
0 SJt, LEITE E 0ITICIC,\ ~Disse que tinha 

sido pJ•ocurado por elle; mas quanto ás re· 
fcreucins do V. Ex. niiu falloi no lias. 

O Sn. RuY. BAnnosA- Pareceu-me que 
declinando o nome do sr. Getulio das Neves, 
S. Ex. o delimdill da imputação possivol rle 
seJ' ali~ capaz do pratlc"r uma immora• 
lida.<lo. 

O Sll, LEITE E OITIOJCA- N1io senhor. 
O Sn. RuY BAJtOOsA -E como trotei no 

mou discur11o l'rancarricnto cllL llli~I'lLiidurle ou 
immor·a.lirlu.de drL pt•utont:I10 q uo se doba to, 
ptu•ociu.-rno quo ostn nssocht~~ao de p[LJu.vt•us_ 
poderia tmzcr uma nssoclaç•io do ldéas, que 

~" 
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não estava 
tonções. 

absolutamouto nas minhas ln- S. Ex. <!Isso que houve cabalo por um o 
JlO<' outro ln•lo. 

Eu respeito no Sr. Dr. Getulio das Novo< 
·Um caraotnr pUI'O, 1J.Il1 coração hem l'ul'· 
:mrulo, o uma intolligoncill suporiot•. (.lpoio· 
dos). 

N:lo conheço n"ste as<umpto soniio dous 
lndos; pm• umn. pitr·t.o, 11. Companhia., [IOr OU• 
tra o int.erosle publico. 

O SR. LEITE E OtT!OIC.\-Os-oontrn'a Com· 
Tenho com S. Ex. relações particulares, 

:relações ató de fnmllla, rolnções prov11vol· 
:manto anteriores ns do hom•ndo Senado•• pelns 
.Aiagôas. 

pnJJbia. · 
O SR. R.UY llAnDJZ.<-Comprehen•lo que om 

mntoria onde haja concurrentes, ondo boja 
oppositores, pretendentes á uwsmn. corisestoü.o, 
quo di~putam o mesmo iilterosse, compre
hendo que possa h~tvot• cnbain do parto a 
pnrtc. 

.TJvo a honra lambem <lo sor procurado om 
nome •lo Sl'. DI'. Getulio dns Neves, que nü.(J 
l!údo visitar· mo por so aohnt· doente 1lo colica 
hepntica, por um dos ropresent~Lntes da com· 
panhia quo submotteu no mou exnmo os 
mesmos p1tpois o os mesmos esclareci montas 
submettldos á aprccin~•iio do noht•o Senador. 

lnfellzmonto no mou espirita a infiuoucin 
do estudo foi opposta a <JUe se produziu no 
cspirito do nosso !Ilustro collrgo .. 

No. n.snunpto, porém, niio vejo sinii.o dm1.s 
entidades contr<tpostas--n Companhia o-o 
interesse gtJra.l. 

E' o intó1•esso publico o que deJ~ndo, é o 
intorosse publico o meu cliente, e csto niio 
cabala, porque 1\llta·lhe naturalmente os es
timulas de que a cabai!L se entretem, ln•iis· 
pensa veis no cxorclcio 1la cabala. 

Tal ó a fragilidade do critorio <ln razão lm
lll!LTia, que, om dous oopiritos lgunhnonto 
desinteressados, no mesmo tempo, no oxnmo 
da mesma quostilo >e podem Jll'otiU>.il' por 
esse modo duns convlc~õcs oppostos. 

Todo o muntlo conhece o alol.ncc da cx
Jll'essiio moralidade ou immoraiidade, q1mndo 
empregada na discussão desses assumptos ; 
em relaçilo a alies, dlfmrto·se a lagalltlndo e 

Faltou S. Ex. no chefe de palio ia o no 
ex·diroctor, ou couso <tuo o V!Liha da com· 
panhiiL, IL que1n dovl algum"s tias infot•· 
ma~<íes trazidas por mim a tribuna. 

n moralidade. · 
Quanto li legalidade, procura·so examinar 

si a pretonçiio offendo o direito ostabolocido; 
quanto ó. momlldad••· procura·se lndagat• si 
n protonçiio consulta ou nilo o bam geral. 

Como estes l'avores, ostes privilegies, estas 
concessões, niio podem ter outro tunda
monto·legitlmo, a niio sor o da utilidade pu
blica, por immoral se deve consi•lerar sompre 
o que não consultm• principalmente a essa 
uttlldalle. 

Eu defino portanto a immoralidado desta 
!'retenção, dizendo que esta consiste nn lesão 
do intorosso publico em proveito de lntoJ'eSso 
individual. 

Considerando sob oste nspecto o emprego 
da oxpressiio, é iocil do com prchondor que, 
cspiri tos esclarecidos e rectos, presos pelo 
intoresse i\ direc~iio do inllustt•ias como osta, 
poss!Ln\ muitns vezott, nn. pnl'suaçii.o do não 
Jillsearem no interesso pub'ico, osttu• sot•· 
vindo p~rtlculal'meni.e ao lnterosso priv01\o. 
. Em rolução li cabala niln podem passar 
lgualmonto ,;em repnro a.s observo.çõPs do 
nobre Senador JIOio EstiLdO do Al<tgôn~. 

Aquolle• que me ouviram s11bem a que o;. 
pecio de cabal" mo relorl. A attitndo do Se· 
nado, o acolhimonto que no selo delhi Uvo· 
r&m minhas JlltiiLVrns, os providonoins dlldns 
lmme•lial.amento poln li!O.<i, no tocanlo lls 
minha~ rcclamnçi'f<•s, a elllcncin lmmedlato 
destas pt•oviill*nc\ns, dernon::;trl~rum, mo pa
rece, que nilodcnunciol um mal imnglnario, 

S. Ex. Jbrmou juizo temernrio em suppot• 
que essas informações mo Jbsaem tt•ozidos 
oxpont'•ncamcnte, ou que representam in-
Jiuenclu•ie cabala. _ 

o chofo de policia, a quem devo algumas 
informações neste assumpto, só podi:t BOI' 
considerado como suspeito mn li.vor du. com
panhia, como todos os chcfos de policia toem 
sido con,lescnndontos, tolerantes dos abusus, 
cuJa victima é o publico. . 

As inrorma~ões quo minist.rou.mo, siio 
muito anteriores a esta quostlio. Natural· 
monte, sabendo que tondo elle exercido o 
cnt·go do chefe de policia, pedl·lho uma vez 
e.xplicaç[o dos abusos· dos comboios. 

Niio conhecia a historia deste facto, foi clle 
quem m·a.oxplicon. . 

Quanto ao ilirector, a quem tlevo lambem 
o serviço de algumas informações, fui eu que 
as solicitei. · 

Sabendo sor ollo uma das pessoas maia 
cnton•lidns na hlstoriiL da comp11nhia, mais 
vm~ad!Ls no conhecimento dos assumptos que 
11 mtcressam, triLtoi do onvii·o. 

O nobre Sonador nos disso que S. Ex. 
estll habltUitdo IL oavh• as partes com des
llBSombro. 

Creio que todos os membros desta Casa 
J'cci!Lmam p!Lm sl a mosmajustlça. 

0 Stt. LEITE E O!TIOJCA.- Exten1li a 1\0• 
claraç•ln a toilcs.os membros dosta Casa; niio 
llz oxcepç[o para a minha pessoa. 

O S11. ltUY 11AttuosA. - i>erdoo·mo; si era 
essa a intenção do S. Ex.,j~ a mesma cousa 
so achava no discurso a que s. Ex. re· 
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spondlo. ·por que eu dizia: «Sr. Pt•e•i<lonto, 
eiio ho.bito:i antigos, lnvetern!los, cuja cohi· 
biçilo olfercco as maiores dimculdndos; pro
nunciando-me contrn elle, nilo tenho outro 
intuito sfn11o accontuo.r a ropugnancla 'iUO 
ollos causam a todos nós, o a suporiorldude 
desta Casa errt suas delitiorucõc~. iL tntet•
vonçiio o lnflueilola.i desta orrlorn. » 

Ouvir as partos ó o nosso ele ver, ó o rlover 
de todos os juizes, de to• lo• nquello.< quo 
cxet•com uma. funcçüo publica; mas ninguem 
conl'uudirli Isto com a cub,,lu. 

O Sn. LEITE c OtTICICA-Mas voiu V, Ex. 
empregar a palavr:t cabala om relação a esta 
quostiio 1 

O Sn. RuY BAnnos•-0 Senado podoró. t•os
ponder ó. S. Ex., J>Orqne o Senado acolheu 
com toda a domonstrnçiío de apoio as minhas 
p 1lavras no começo do mou diocur;o. 

Eu dir.iu: •Multo menos po1Ua caber nesto 
facto a oxprossilo do que poilossom infiulr 
sobro a Imprensa, ns Mtns inllueocins JlO>tas 
ogora. o. serviço do.sto. protoncão, influencias 
cnjn c;bala activa n•io rospolt11 slquor, cot•ro· 
dores, antc·camaras e qunsi quo o recinto 
dost11 Casa.» (Apoiados.) 

O Sn. LE!TI~ m OITIC!OA.-V. Ex. rotbria-se 
ó. ropresontant09 da Companhia quo niio es
tavam nos corredores tlost.a Cas~>. 

O Sn. ltuy B.umosA-Pordoc-mc; eis ahl 
o. tendcncla. que clt•ploro, pa.rn do.'ivilu• iL 
qucst.iio do terreno conveniente o lovitl-a a 
um terreno omquo não a cst•bclcci. 

Niio mo rolori e•pocialmento a Companbi:L; 
as paltiVl'Ds que acavo do lei' mostram quo 
mo rofori a hnbltos ILilligos, habitas cxplol'a· 
dos por este, como por outros pretendentes. 

Si a Companhia usou doste melo, >I não 
soubo fugir ó. forçadestos habitas, entregou-ao 
a força da um abu•o antigo. Nilo a CUipJ, 

O quo protomli~ apenas ora liVrai' as anto
camaras o corredores do Senado de uma es
peculaçü.o que nilo ó favornvol ao decoro 
dos ta instituição. , 

O Sa. LEI•'E E OITlCICA-Ne;to ponto estou 
deaccordo. 

O Sn. RuY RA.noosA.-Si esti\ do nncordo cu 
julgo que om vo1. do merecer o cast1go do su11 
censura, devtn. morccer os seus n.pplansos, 
por ter conaut•ndo um abuso que ostt\ na con· 
scloncia de todos. 

A cabnliL existo aqui o flor11 daqui; ó dlm· 
cil, ó lmposslvel nrrodat·a do nossos babltos. 

Seria preciso tllspor de uma cabaça 1le Mo
duso, o que ostó. muito longo do set· a expan
siva e prnzentoim physonomln do nobt·o Se· 
nadm•, para gelar IL audacla no animo <los 
pretcndon tos; ostGs nos acompanham por 
toda a p~trte, se Insinuam pelas noss11s casas, 

penetram em no1sns relações, niío ha infiu
cncia quo ello.; desconheçam, niio hn artillcio 
fJLI~ Ignorem, nilo b1L rnoio que nilo empre
guem. 

Esta cnhaln. existo o oxlstlril, ú um mnl que 
niío podm·emos I'cmodlar com providencias 
adoptada& a11ui ... 

Sua cura il normal, pertence a outros agon· 
tes: mas a nós incUiubo impedir quo osto 
mal extenda a sua inlluencia. excessiva., ma
nifesta., escn.odn.Ios!L, iL cas;L onde o Senado 
colebra. as suas ses:::õos. 

EiS simplesmente o que cu pretendia, o 
nada mnis. N1Lo quiz lhzer accusaçiio a esta 
Companlila, que navo~a nas aguas do todos 
os pretendentl•s, promove seus interesses, faz 
o que qunlquor pretendente liLrá; a nós in· 
curnbo dolimder os Interesses tio bem publico 
e da hom•a desta Casa. 

O honrado Senador mo pormittiriL, a pro
poslto, discordar da sua opinião, quamlo, sus
tentn.ndo n intct•venção e intruenci;L da. ca
bala por um e outro liLdO, ennumerou entre 
"""campanha a da Imprensa. 

A campanha na imprensa levantada nestes 
ultimas tempos contra esta pretenção da 
CompiLnhia Jardim llotanico, longe de me· 
reC'er que se I h o la.nce censura, não se lhe 
p61le siniio crodit:tr como um serviço impor
tanto em prol dos Interesses publicas o no 
de•emponho do um dos deveres osscnciaes do 
jornallsmo, que roi creado e•pcclalmente para 
servir .le.atalaia dos intol'csses publicas con
triL as pretensões insinuantes do intores•e 
particular. , 

E, si a nttltudo do jornal fluminense pódo 
sor eonsidomda como uma cabala neste as• 
sumpto, cm que olla so manifesta nos termos 
os mais claros o explicites. contJ'a a prcten· 
çilo de que,. trata, ma parece que a mesma 
suspella devia palrar sobro a intervenção da 
imprensa. toda a voz que elltL se envolve cm 
negocio• particulares, assumindo uma atti· 
tudo lran,!a, como neste caso. 

Sr. Presldonte, uma v~z que me acho na 
trlh11nn, V. Ex, mo pcrmittirá que, com· 
plelando a minha oxplicaÇ>1o pessoal, dli sobro 
o a.ssumpto uma. iuJ\>rmaçüo ao ilonra.do Se
nndor. ,__.r. 

Não vou •llsoutlr a questiio, mais do que 
ventilada peles honrado• SenadOI'IlS que me 
procedornm; llmit:Lr-me·llci apenllS a dar uma 
inlorma\'iiO do facto, que me pareco de im· 
portancln fundamental plra esclarecimento 
uos osplritos na deliberação a que vamos cho· 
gal'. 

E' notorlo que, neste •lebnte n quostiio tem 
tido prlnclp"lmonte por eixo a dtllilronça do 
custo dos dois Rystemas de trncçüo. 

Se disse que a carestia da lt•aoçiio olectrica 
obt•iga a Companhia a •acritiolos taes, que ó 
noc88sarlo assegurnr-lhc, pot• um contracto 
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nov_o e generoso, cnmpensnçü.o sutnci{lnto aos 
capttaos extrnordinnrios, que esse systema de 
tracção, adoptado exclusiv11mente om bene
ficio do pubhco devo-lhe impôr. 

A mim, e creio quo a muitos parecorú 
inexpllca vel,apozar rlas oxpllcaçües do hom•ado 
Senador por Alagôas, a singularirlode ~us· 
tentada pela Companhia de que a tracção 
electrtca. no Rio de Janeiro ó mais com do quo 
a trocçiio nnimoda. 

Confesso que nenhuma das oxpllonçúes me 
tinha caindo no animo. A explicação ache! 
nos ultimas rolatorios da Companhia. 

0 Sn, LEITE E 01T!CIC,\-V. !lx. mo obriga 
a contestar este. facto. 

0 S!t, RU\" BARBOSA-V. Ex. pcrmittirá 
quo ou conclún. Creio que· o ho.nrndo Senndm• 
não poderá ter outt•o intcl'e&fie seniio o conheci· 
menta de um facto importante para a quostiin. 
Eu o expoi'ei som commental'ios, c o deixarei 
IÍ apreciação do Senado. 

Parece singular o !nexplico.vel que o sy~· 
tema de trnc<;iio olectt•ica, adoptado em toda 
a parto pela superioridade de sua bara
teza, se torne no Rio de .Janeiro mais caro do 
qull n trncçiio animada. · 

Eu . digo que a explicação <\ fot•necidn pela 
proprta Cou,p•nhi:l no seu relato rio de I Bü7. 
H~ neste relntorio ctois nnnoxos que se in· 
screvem-annexo F' e-ao nexo G. O annoxo F 
tern o titulo 'eguinte: •Qundro demonstrativo 
do custo ia e renda da tracção el{lctrica de ja
neiro 11 rlrzembro de 1896, sem incluir o pro
dueto liquido ~s passagens dos carros rebo-
cadas.» . 

Peço a ~ttcnçiiodoSenndo para o tel,r dessa 
inscrip~ão, Este qu~dt•o exclue rio liquido 
producto da tracção electrlca o preço dns pas
sagens em cn.t•ros que nii.o representam senilo 
a tracçii0 electrica, ·quando no emtanto os 
carros rebocados nilo são tirados pela tracção 
animada,siio carros movidos pei<L e\octt•icidarle 
e portanto representam exclusivamente a 
tracçiio electr\ca.. Entrotnnto, neste annexo 
relativo ti trncçiio e\ectricn, a Compunhia 
exclue do liquido producto dessa tracção o 11· 
quido producto rl!IS passagens em carros ro
llocados! A que especte de trncçiio credita 
então n Compa:thia o liquido dos carros rebo
cados? 

Quanto ao nnnexo G, hn o seguinte: diz o 
seu titulo: 
••••••• o •••• o ........... o • o •••• ' " •••••••• 

O Stt. Lt~ITE E OtTtCtCA:-ll' porque os car
ros l'ebocu.dos tz·ansitam tLtO o largo do Mo.· 
citado tirados pel11 e\ectr·icnhtde. 

O SI!., Ruv BAnnosA: - Vojo que o nobre 
Sonnd?r quer confundir, ou niLo percebo a 
quostao, 

E' oxaot:tmento nisto que consisto o erro, 
a bolburdio. e a contradicção nestes dous nn
noxos. 

Por isso mesmo riUO os carro~ rebocados 
a electric\d,tdo, as passagens nestes carros 
não podem ser croditadns seniio ti trncçiio 
electt•icn. · 

O que fltz a Companhia? Deixa de creditar 
o producto de carros quo não tem trncçiio 
animaria, para it• bonefictarcom es•e producto 
n. trttcçiio animal. 

sr. PI'esidcnto, os comboios siio do tres 
carros, se 1111 alguns de rlous, outros !ta de 
qutttro, de modo que po<le se calcular~ m<\dia 
du tre~ ca.rros por comboio. · 

o s". LEITIO E O!TIC!Co\ - E' peso de 
mn.is. 

o Sn. RuY BAnnos,\.- Os comboios siio 'de 
tres carros, inclusive o co.rro motor. Por 
certo qu •, quando digo que os comboios siio 
do tres carros, incluo o motor, porque este 
tambem é velticnlo, e lambem transporto 
passageiros. 

0 SI!.. LEITE E OITICIC,\ da um aparto, 
O Sn. RuY BARBOSA - MuitM vezes con

duz tres fôra. os pingentes. Peço permissü.o 
para usar desta palavra; nlguem mo cen
surou, mas não !lz mats do que adoptar o 
nome jit em uso geral. Hoje disse-me um 
pro!e!:<sor fle grego que niio devia ser pingcnta 
e aim carrapnto. 

(Riao.) 
Portttnto, se os comboios representam a 

média normal de Ires carros, inclusive o 
locomotor, este systoma de escripluraçiio faz 
o seguinte: re•luz a .um terço o liquido p•·o
ducto da tracçii.o olectrica, por.;ue em nada 
comboio elimina duns terçns parte, do pro
dueto dns pas11ngens, isto ó, o. sommn. das 
pnssagons nos dous carros rebomtdos; eli
mina do prorlucto da tracção elcctrica ao % 
para creditar o. tracção animal. 

O resultarlo ó manifesto: a tracçiio ele· 
ctrica Diio po<lia deixur de se tornar muito 
mais cara " à tracção nnlmnda muito mais 
barata. 

Jlluito bem! Muito bem! 
Ningucm mais pedindo a palavr•, encerra· 

SO a diSCUSSÜ.O. 

O !óir. H. de Mendoncn li0o
h1"1nho, (pcl11 nl'dcm) requer que a vota-
f.!Ü.O do p!trocer SC'ja. nominal. .. 

Posto a votos ó approvado o requerimento. 

O l.ilr. Prcoüdente - Vae-se proce
dcl' ÍL chn.m~tdn. para u. votnçiio nominal du. 
conclusiio do parecer, deven~o responder 
sim os Srs. Senadores que II' approvarom o 

/ 

I 

I r 

I 



J 

J 

' 

SESBXO EM 25 DE AGOSTO DE J89R 205 

r~joitando o veto -nao- o> que votarem om 
senttdo contrario. . 

Procode-so t'L cha.mn1la. e respomlom wro 
os Sr. Jonnthn• Pedras~. Joaquim Sarmento, 
Manool Barata, Lauro Sorlri•, Justo Chor
mont, Benedict.o Leite, Gomos de Castro, Bcl-
1ort Vieira, Boxorril Fontenelln, José Ber
nardo, Ahdnn Milan'", Almoid~ Barreto, 
Gonçalves Fct•roirn., .Joaquim Pernnmhuco, 
Coelho o Cllmpos, Ros11 Junior, Ruy Bar
bo>a, Henrique' Coutinho, Cinto Nunes. Oo
minA'OS Vicento, Thomuz Delllno, E. Wan· 
clenkoiJ{, Rüdrlgues t\lvos, Paulo. Souza., 1\Io
raos Barros, Leopoldo do Buihõos, Generoso 
Ponco, Rauiino Horn, Pinheiro Macharln o 
Julio Frota (30) o sim os Srs. Franciseo Ma· 
chndo, Nogueira Paro.naguó., .Toão Cordeiro, 
B. rt• Mondonçn Sobrinho, Rego M•llo, Leite 
e Oiticica, Virgílio Oamnzio, Joaquim do 
Souza, Aquilino do Amaral, Alberto Goncal· 
ves e Joaquim Lacerda ( 11 ) • • 

O !!Ir. PreMI dente-A conolusiio do 
paro•CCI' foi rejeitada por 30 votos contra II, 
estando portanto, approvadas as razões do 
1Jcto. 

A resolução vao sor devolvida ao Prefeito 
com a communlcaç;io do occorrldo, 

CUSTAS AOS !lEMBRO< DO )IIN!STERIO PUBLICO 
DO DISTIUCTO FEDEU.AL 

Continúa em 2a discusMio com o.B emondn.s 
oJfereoidas pela Commlssiio de Justiça e Le
gislação e pelo Sr. Almeida Barreto, o art.l" 
da proposic,iio da. Gamara dos Deputados, 
n. 09, do 1897, dispondo que os membros do 
ministorio publico do Distt•icto Federal por· 
caberão custas dos actos que praticarem, do 
o.ccordo com o l'Ospecti vo regimento. 

Ninguom pedindo a palavra, encerra-se o. 
discussão. 

Segue-se em discussão o o.rt. 2~, com as 
emendas da Commis•iio o do Sr. Almeida 
Barreto. 

E' !ida, apoiada o posta conjunctamento em 
discussão a seguinte: 

Sub-emonda ó. emenda da Commissüo. 
Supprimam-se, no final do 2" período-as 

palavras-desde jó., 
Sala das se,sões, 25 do julho do 1SOB.

Almeid8. Barreto. 
Nln~uom pedindo o. palo.vl':L, encerra-se n 

discussão. 
Segue-soem disoussiio que se oncet•ra sem 

debato o art, 8". 
E' nnnunclada a votaçiio do art. 1•. 

I 

O l!itt• .• Jnllo Ft•otn- (pela m·rlcm) 
S1•, Presidenta, consulto o. v. Ex. si esta 

propostçiio que tom simplesmente o parecer 
do. commissuo de Justiço. o Loglsla.çü.o, mas 
Q(to importo. uma. ai teraçiio do impostos, 
dove ou niio sot• submettida ó. Commissiio 
do l'inanças. 

O S•·· J>l'e•idente-A proposição 
fo1 remettidn a Commissilo do Justiça o Le· 
gisiaç • ó cm i de <lezem bro de 1896, e sendo 
incluJda na ordem dos tmb1ihos na sessão 
de G, inileJlendente do pal'ecer, fui a roquei·i
mento do St·. Severino Vieira devolvida n. 
Com missão. 

Esta olfet·eceu parecer e a pi'Oposiçiio con· 
tinuou bojo em 2·• discussão, que a•!aba de 
encerrar-:,e sem haver l'eclo.mlu;ão alguma. 

Nilo posso J'otlral·a du. votaçiio, par. mu.n· 
dnl·a n Com missão do Finanças, o que en
tretanto, poder su-ba fazur, por occasião da. 
3• di>cussiio e mediante doliberaçiio do Se
nado. 

Entondo que a Commissiio de Finanças de· 
v1o. l:ltr ouv1d1L, mas nii.o pos:;o, repito, reti
rat• a proposiçiio da votaçiio. 

O Su. JULIO F!tOTA-V. Ex. me permlt· 
tir~\ que requeira ~ue sej~ consultado o 
Senado •obre se c:onsente quo a proposição 
vó. à CorumisS>io de Finonças. 

UM Su. S~NAoou-lsto e contra o regi· 
menta (apoúldos, c tu7o "poiadas,) 

O !!Ir. Prcoddcntc- A proposição 
estó. om votação, tendo sido encerrada a 
2" di.,ussiio. O Senado votaró. como entender 
si passar a pl'Oposiçiio para. a 3M discussão, 
poder·se·ba entiio pedir que vó. a proposiçiio 
a Commissiio de Finanças como jiL disse, 
(apv1'ados,) 

Agora niío posso acceitar requerimento de 
adiamento. 

Vao-so proocder iL votaçiio do art. 1•, ao 
qual foi oJl'erocldo um substitutivo pela 
Commlssão e uma emenda pois St•. Almeida 
Barreto. 

O.;,,., Severino Vlclrn (pela or
dcm)-Sr. Presidenta, roqueiro a V. Ex. que 
consulte ao Senado se concede pt•eferencla 
para a votaçiio do artigo substitutivo da 
Commlssüo. 

Consultado o Senado, concede a preferen· 
ela. 

Posto a votos <i approvado o substitutivo 
da Comuolssiio assim concobirlo 

Substitua-se o nrt. 1" pelo seguinte : 
• Os juizes, bem como os membt•os do Ml

nlsterlo Publico, niio contemplados do Regi-
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tncnto n. 2.160, de O do novembro de 1895, 
perceberão custos dus actos quo pt•aticorom. 

Po.ragra.pho unico. Contiuun em vigor o. 

EstU. esgotnda a ordem <lo dia. 
tar a sessão, dosigDimdo para 
seguinte: • 

Vou levan
n da sessffo 

UI.Xa judiciaria como ren<la da Uniiio. 
ACCI'escentem-so: 
At•t. As custns dos juizos soriio arreca-

dadas na conformidade do ltegimento n. 5,737, 
de 2 do sotombro do 1874. 

Art. Os membros do Ministorio Publico 
perceberão as custas dos netos que, pt•at!ca· 
rem do accordo com o respec~ivo Regimento. 

Ficam prejudicados o artigo o a emenda 
do St•, Almeida Barreto. 

Posto a votos é rejeitado o nrt. 2" da pro
poslç;io ; ficando prejudicada a emenda do 
8r. Almeida Burreto.''"' 

Posto a votos é nppt•ovado o substitutivo 
da Commissiío, assim concobido, salvo a sub· 
emenda do Sr. Almeida Barreto: 

Substitua-se o urt. 2" por este: 
Art. O Poder Executivo, revendo o ro· 

ghnento de 1874, o porá de harmonia com 
a legislw:ü.o vigente, fazenrlo orn suas taxo.s 
rolati vas ao Ministel'io Publico o conveniente 
augmonto, respeitando quanto passivei, o 
pl'mcipio da proporcionalidade, 

Ao Presidente e Vice·Presidonto, e dos jul· 
gamentos collectivos, ao conselho e ás Ca· 
maras do Tribunal Civil o Criminal, compe· 
tiriío, <lesde já, os emolumentos taxados para 
as antigas Relações. 

Posta. a votos ó approvada a sub-owenda, 
assim concebida . 

.. No final do2' periodo, supprimam-se as 
palavras-desde jU. •· , 

O S•·· A<Julllno do Amnral 
O•ala ·ordom) requer VO\'lftcaçiío da votação da 
snb·emondu.. 

Procedo-se n vor!Ocoção e conflrma·se a 
approvação da. emenda.. 

Posto n votos é npprovado o art. 3'' da 
proposição. 

E' esta,- ns>irn omendadn, adoptada para 
pa.ssar o. 31~ discussiio. 

O SJ•, .J ullo l<'rolu (pela ordem) 
requer que n proposição vi• a Commissão do 
Finanças. 

O Sa•. Pt'cNidellte- A' vista do 
<JUO dispuo o nrt. 157 <lo regimento, niio 
]lOSso acceltal' agora o l'oquortmonto do no· 
1Jre Senador, que, ontrotanto, poderá oll'ore· 
.:ol·o quamlo a proposição ontrlll' em 3• dls
CUlliãO. 

Discussão unica do parccot• n. 40, de 1808, 
<ln Commbsiio de Constituição, Poderes e DI· 
plomncla, opinando quo seja. approvado o 
valo do Prefeito do Distrioto Federal á reso· 
lução do Con•clho Municipal, que proroga o 
prazo para a translbrmaçüo dns carroças de 
eixo fixo, excoptuadas us de remoçiio do lixo 
dnrticular. 

2" discussiio da proposiçiio da Camal'll dos 
Depul:ldos n. 72 A, de !SOU, que supprimo n 
clmse dos conferentes e entrega a conleren· 
cia dn.s mercadorias nas ropnrti~ües aduanoi
t•as n empregados do fazenda commissiona
t•los. 

Discussão unica do parecer n. 43, rlo 1898, 
da Commi,.ão do Finanças, opinando q uo 
s~a in<lel'orillo o requerimento em que o fun
dador o os membros do Grande Conselho 
da Sociedade Cooperativa Nacional pedem 
Isenção de direitos sobre varios generos ali· 
menticlos e todos os artigos quA rorem en· 
viados pela União Cooperativa da lnglaterl'a, 
d~~; qual faz parte a mesma sociedade, 

Levanta•SO 1L &eseão a I l/2 hora da tarde, 

00• SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1808 

A' mela bota dopols do meio·<lla, abre-se 
a sessão, a quo concorram os Srs. Senadores 
Manoel de Queit'OZ, Joaquim Sarmento, Ge
neJ•oso Ponce, Henrique Coutinbo, Jonatbas 
Pedrosa, Francisco Machado, Benodicto Leite, 
Gomes de Castro, Belfort Vleh-a, Noguoin 
Pat·anagm\, Pires Forralra, Cr!lz, Bezerrll 
FonteneUe, Almeida llarreto, B. ue Mon
douoa Sobrinho, Leito o Oiticica, Coelho e 
campos, Rosa Junlor, Vlrgillo namazlo, Do· 
ming-os Vicente, Porcluncula, Paula Souza, 
Moracs Barres, Leopoldo ue BulbOes, JCl.l•
quim do .~ouza, Alberto Gc>noalves, .Joaquim 
Lacerda o Julio FJ•ota (28), 

E' Ilda, posta cm discussão, e sem debate 
approvada a acta dn sessiío anterior. 

Deixam de comparecer com causa partir!· 
dada os Srs. J. Catur.dn, Almlno All'onso, 
Rosa e Silva, Leandro Macio!, Quintln, Bo· 
cayuva, Gonçalves Chaves, C,l!ado, Vicente 
Machado, Esteves Junim• e Gustavo Richard, 
(lO) ; e sem· olla os Srs. Manoel Barata, 
Ln m•o Sodré, Justo Chermomt, João Cordeiro, 
Pe<l1'0 Velho, José Bernardo, Alvaro Macha· 

I 
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do, Abdon Milanoz, Gon<;alves Ferreira, .Jon
~·uiiu Pernambuco, Rego Mello, Ituy Bar .. 
J~OS!I.,Sevol'iUo Vioirn., C1Ctfl Nunes, Thorna~ 
Dolftno, Lopo:; Trovü.o, E. \Vumluulwlk, F(J· 
liciJmoPenna, Rodrigues Alves. A. Azoredo, 
Aquilino do Amaral, Raulino Horn, Pinheiro 
Machado o Rttmiro ll<n·ccllos (24). 

Ninguem ]Jedindo a pnlavm, cnCllrra·&e a 
dlscuosiio, ficando adiada a votaçilo por JhltB 
do numero. 

E:sgolada a ordem do <lia, o St•. Presidente 
designa para o. dn sossüo seguinte: 

Votação dns matarias encerradas o traba· 
lhos de Commissões. 

O !!i!J•, ~~' S<>cr•euu·lo (wrvindo da Levanta-se a sessilo a 1 hora da tarde. 
1·~ declara qqo não lm expediente. 

O ~~·. :tn ~(!Ct•etru•io (servindo de 
!?'~declara que não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

VIITO DO f'IUWEI'J'O J. nESOLUÇÃO DO CON~fo~LIIO 
MUNICIPAL, ,QUE PltoU.OGA O l'H.AZO PARA A 
TRANSFORMAÇÃO DAS CAILROÇAS Dli: EIXO FIXO, 
EXCEPTUADAS A.S DE ItE~10('ÃO DO LIXO PAR• 
TJCUJ,AR , 

Entra em discu.!!lsiio unicn. o p11recm· n. 40, 
de 1808, <la Commlssiio no Con•titlllção, Po· 
deres o Diplomacia, opinando ~ue ;eja ap
provado o <ctn do Preleito do Districto Fo· 
dot•ai à rosolur.ão do Conselho Municip~l, que 
proroga. o prazo pn.ra a. tl'n.nsrormar;uo dn~ 
carroçus de eixo fixo, oxcoptuailas as do ro· 
moçilo do lixo particular. 

Ninguem pedindo a palavra, encorra·se a 
dlscUB!liio, ficando adiada a votação por falta 
de numero. 

SUI'PRl<!~SÃO DA CLASSE DOS CONl•'li:RENTES I·~ 
ENTU.EGA DA CONFERENCIA DAS lllERCADORIAS 
N,\8 IttePARTIÇÜES ADUANEIRAS A m,fPRI~GA· 
DOS DE FAZBNDA COMMl~SIONAIUOS 

·Entra cm 2" discuussão a proposiÇão da 
camara dos Deputados, n. 72 A, do 1890, 
que supprime a classe dos conferentes c cn· 
trega a conferencia das mercadorias nas re· 
dartlçõos aduaneiras a empregados do fazenda 
commissiono.rioa. 

Nlnguom pedindo n palavra, encerm·se a 
discussiio, ficando adiada a votação por falta 
do numero. 

l'HKTENCÃO DO I~UNDADOR E DOS l\IEMJlROS DO 
ORANUE OONSELIIO DA .SOCIEDADE COOF'EitA
Tl\'A NACIONAL 

Entra éui' discussão unicn o pat·ecer, n. 43, 
de 1808, da Commissilo do Finanças, opi· 
nando que seja in<lefiJr!do o requerimento em 
que o fundador e os mcml•ro< do Grande Con· 
selho da Sociedade Cooporati vn Nacional pe· 
dom lsouçüo do direito~:~ sobro varias gonoros 
Bnvlatlos pela União Cooperativa da Jngla· 
terra, da qual faz parte IL mesma soclodado. 

G 11' SE:-iSÃO ~M 27 DE AGOSTO DE I8ü8 

Presidcncia do Sr. Manoal Vietol'ino 

A' mein. hora depois 1lo meio 1lia nbro-so a 
sessão. a que concorrem O!:! Sr:~. Senadores 
MaJIOC! de Queiroz, Joaquim Sarmento, Hon· 
rique Coutinho, Francisco Mnch:Ldo, .Justo 
Chcrmont, Benedicto Loite, Bolfort Vieira, 
Nogueira. Pnrana.gu:i., José Dernn.rdo, AI .. 
varo Macha•lo, Ab•lon Mllnnez, Almeilla Bar· 
reto,Leito o Oiticlcn, Coelho e Campos, Rosa 
.lunior, Ruy Barbosa, Cleto Nunes, Domln· 
gos Vicente, Porciuncula, E. Wandenkolk, 
ltodrigues Alves, Paula Souza, Moraes Bar· 
ros,Aquilino do Amaral, Alberto Gonçalve~, 
Joaquim Lacerda, Gustavo !Uohard, Juho 
rrota o Ramiro Barcellos (29). 

E' lida, posta em discussão e sem debate ap· 
provada a acta <la scssiio anterior. 

Deixam de comparecer, com causa particl· 
pada, os Srs, J. Catunda, Almlno Alfonso, 
Rosa o Silva, Leandro Maclol, Q. Jlocayuva, 
Gonçalves Cltavc•, Clllado, Vicente Machado, 
o E•tovcs Junlor (9); e, sem elln, os srs •. 
Genero!o Ponoo, Jonatbns Pedrosa, Manoel 
Barata, Laura Sodró, Oom~s do Castro, PI· 
res Ferreirn, Cruz, Joilo COrdeiro, Bezerrll 
Fontenclle, Pedro Velho, Gonçalves Ferreira, 
Joaquim Pernamuuco, B. de Mendonça So· · 
brinho, Rego Mollo, Severino Vieira, Vil·· 
gilioDama·lio, Thomoz Doltino, Lopes Trovão, 
Feliciano Pennn, Leopoldo ue llulbiles, Joa. 
quim de Souza, A. Azeredo, Raulino . Horn 
o Pinheiro Machado (2~). 

O l!ilr, ~~· l!ilecretnt•Jo (soroindo 
do 1"), da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do Proshlento do Concelho Muni· 
cipnl da Estanclu., no lMa<lode sorgipo, en· 
vianda um proto•to dos respocttvos cansa. 
lheiro• contra o procotllmento de diversas 
outorid:tdca eetnduaes que invadiram oedl
t!cio do mesmo conselho co1n o intuito du 
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Irnpc!lir n. orgn.niznção clns: mesas olcitornos, 
dns duns secções rle que so compõe uquoile 
Município- lu loirado. 

O Sr•. :J11 Sec•·t..~tnt• i o (scrvú-1do d11 
!?0

) decl11r~ que não ba F•roceros. . 
ORDEM DO DIA 

02" SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1808 

A' moia bom depois rio meio-dia, abre-se n 
sessão a que concorrem os Sr.i. Senadorm1: 
Manool de Quoiro", Joaquim Sarmento, Ge
neroso Ponce, Honl'iquo Coutinho, Junatha.s 
Pedrosa, i',J'anclscn Mnclmdo, LO.Ul'O Sodré, 

O !!.Olr. Pa•oMiclonte declara que Boncrlicto Leita. Gomes de Castro, BoUbrt 
tendocomparecido npeuas, 2D S1·s. Senado~ Vieira, Nogueira Pa.ranaguá. Pireq Ferr•ira, 
res, como so verillca pela lista do porta, não cruz, João Corde1ro, Bezm•ril Fnnteaelie, 
lia numero para. serem votndns os matarias José Bernardo, Alvaro Mo.chado, Abdon Mi
encerradas na sessão a.nteJ•jor e por isso IanHz, Almci la Ba.t·reto, Gonçalves FerMira, 
ce>ntinuam ar\md!'s ~•>~~• v_?taçüe~,dosignando Joaquim Pernnmbuco, s. de Mendonça So· 
p~>ora. or·dem do dm da so'"'" segumte: brinho, Rego Melio, Leite e Oit1cica, Coelho 

Ve>tnçüo em discu,.iio do paree.!lr n. ·10, de. e Campos, Rosa Ju•,Jor, Virgilio Da.ma>io, 
JSgB, rla CommisSiio de Con•tituição, Po- r.Jeto Nunes, Domingos Vicente, Feliciano 
deres o Diplomacia, opinnndo que seja ap- Ponmt, Rodrigues Alves, Paula Souza, Mo· 
p~ovado o octo do Prefeito do Di•t.ricto l'o- raes Barros, Leo,,oido de Bnibües, Joaquim 
deraU. rcooiução do Conaeibo Municipal, que de Souza, . A. Azorcdo! Joaquim L!'corda, 
Jlroroga o prazo para a tmnsformaçiio das Gustavo Richard, Raulmo Horn, Pmheiro 
csrroças de eixo fixo, exceptuadas as de re. M•1cba!lo, .Julio Frota e Ramiro Barcellos. 
moçiLo du lixo particular; (42). · 

'Votação em 2" discussão da. proposiçiio da E' lida, posta cm discussiio· e sem de· 
Co.maro. dos Deputados, n. 72 A, de 1890, bate approvada n acta da sessão ante
quesupprime·n. classe rlos conlerente< a ou. rior. 
trega ac<~nf•~enciadns mercadorias nnsrepar· Deixam de comparecer com causa partioi
tlçlics olluaneiras a empregados do lilzenda pada os Sr•. J. Catunda, Almino Alf.mso, 
C:Oilllnhsionarios ; Rosa e Silva., Leandro Maciel, Quintino Bo· 

Votação em discussão unica do parecer cayuva, Eduardo Wl\n•lenkolk, Gonçalves 
11. 43, de 1898, da Commissiio de Finanças, Chaves, Calado, Alberto Gonçalves, Vicente 
opinando que seja indeferido o requerimento Machado e Esteves Junior, (I i); e sem ella 
em quo o fundador e os mombrrs do Gran·le os S1•s. Manool llar•ata, Justo Cbermont, 
Conselho ria Sociedade Cooperltliva Nacionoi Pedro Velho, Ruy Bar•bosa, Severino Vieira, 
}le!lemisenção de direitos sobre vrt~•ios generos Purciuncuin, Thomoz D•lHno, Lopes ·Trovão 
enviados pela União Cooperativa rln Jugi~t· o Aquilino do Amarai. (O). 
terra, d~>. qual faz par>te a mesma sociedade; 

2" discussão da proposiciio da Camara dos O Sr, ~· l!lecretoa•lo (servindo 
Deputados n. 20, do 1897, que m•mdn. ro· do I') diL conta do seguinte 
admittir o bacbnt•ei Antonio Forr·or. da Motta 
Pe!lreira,como contribuinte do monte-pio dos 
empreg1tdos do Ministerio da Justiça e No
gocios intoriores, entmndo com as quotas 
atraz~>.das; 

I>iscussi.o unica do parecer n. 45, de 1898, 
!ln Com~nissiio de Obrus Publicas opinando 
poio indeferimento da petição do Antonio 
Corno iro Drnndiio o Mauricio Lo Poliior,como 
representantes do syndicato estrangeiro, que 
se propõe a estabelecei' uma emprer.a de 
d(lcas c armazens pnracarga, cleacmrg-n. e con
servncão de café no JlOI•to do Rio do Janeiro. 

Levanta-se a. sessão ás !2 horus e 45 mi· 
n 11tos da tardo. 

• 

EXPEDIENTE 

Olllcio do 1" Secretario do Senado de 
S.Pauio,de 27 do corrente mez transmittindo 
por cópia, o teor da inrlloação, pelo mesmo 
Senado adoptada, em sessito de 26 do meomo 
mez, relati vn.monte a necessidade du. decre· 
t.açiio do uma lei especial que, danrlo exis· 
1.encia juridica ás sociedados oooporat•vas, 
proscreva as condiçilos necessarias pmt a 
HUII. orga.nlsuç:io e J'uncclonnmeoto.-A' Com .. 
missilo de Justiça e Legislaçiio. 

Authonticns (30) ela eleição senatorial a 
que se procedeu no din 6 de agosto corrente, 
no Estado de Minas Ger•os.- A' Commis•iio 
de Constituioilo Poderes e DiplomllCill. 

I , 
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ORDEM PO DIA 

Voto.r,ilo em discussão unic~ do parecer 
n. 40, do 1808, da Commissiio de Constltuti
gilo, Poderes o Dlplomncia, opinando que soja 
approvado o voto do Prefeito do Dbtrict.o Fe· 
dera! ú resolução do Conselho Municipal, que 
proroga o prazo para a trnnslormaçiio das 
carroças do éixo fixo, exceptuadas as do re· 
mociio do lixo particular. 

Posto. o votos é npprovnda a conclusiio do 
parecer. 

A resoluçiio vno ser devolvida ao Prcl~lto 
com a conununicnção do occorrido. 

Votação cm 2a 1liscussilo n11 proposiçüo da 
Camaro. dos Deputados n. 72 A, do !890, que 
supprime a classo dos conferentes o entrega a 
conferencia das morcn<iorlas nas mparticões 
aduaneiro.s a emprogo.dos de lilzeuda com· 
missionorlos. . 

Posto a votos é r~jeitndo o art. 1'. 
A proposição vae sor devolvida áquella 

Camara. 
Votaçiio cm discussiio unica do parecer 

n. 43, de 1898, da Commissão de Finanças, 
opinando que seja indeferido o requerimento 
em que o fundador e os membros do grande 
conselho do Sociedade C• operativo. Nacional 
pedem isenção de direito; sobro varios gene
roa enviados pela União Cooperativa dtt In
glaterra da q Ultl fa1. parte a mesma sociedatlo, 

Posta a votos é approvad:>. a condusiio do 
parecer. 

READ)I(SSÃO DO PACJI.\HEL ANTONIO l~Jm.RAZ 
DA. 1\tOTTA P~on:S:In.A Nll !~UADHO DO :'IIONTE 
P10 DOS Fll'NCClONARIOS PUDLIC05 

Entra. em 211 djscussii.O com o pn.recer con
trario da Commissíio do Finnnçns, o art. i" 
da proposl~iio da Camara tios Doputndos n .20, 
de 1897, quo manda readmittir o bnclutrol 
Antonio Foi'l'az da Mottn Pcd!'Girn como con
tribuinte do Monte pio dos ompreg3.<1o., do 
Mlnisterio da Justiça o Nogoclos lntoriores, 
entrando com ns quotas atmzndas, 

Ninguem pedindo a p:Lia vra, encerra-se o. 
dlscussiio. . 

Segue-se cm discussão que se encerra sem 
debato o art. 2•. 

Posto a votos li rejeitado o aJ•t. I" em cs
crutlnio scC>·eto por 34 votos contra 5. 

A proposição vao ser tlcvolvida áquolla 
Camara. 

PRE'rll:NQÃO DI<! ANTONIO C.\HNEinO DR,\NP.\0 
l!1 M.\.UltClO Lg l'n:Lr.uat 

Entra om tllscussüo unlca .o parecer u. ·15, 
de 1808, opinando pelo indelbrlmeuto da 

Sonntlo V, II 

petiçiio do Antonio Carneiro Brandão e Mau
ricio Le PeJJieJ•, como represontante do syn
dicrtto ostrnngoiro, quo se propõo estabelo· 
cer um:t empre~a de dooos e lll'ma1.ens para 
carga, descarga e consarvaçiio do ca.fó no 
Rio tle Janeiro, 

Ning-uem pedindo a palavra encerra-se a 
discu.ssão. . 

Posta a votos é approvada a conciusiio do 
parccet·. 

O Sr. l?rcsldcntc-Estó.osgotadn a 
ordem do dia. Vou levantar a sessão clesi· 
gnando pnra ordem do dia d:t sessiio seguinte: 

Discussiio unica do parecer n. 44 do 1898, 
da Commissiío <lo Marinha e Gum•ra opinan
do que seja indeferida a petição em que o 
I" sargento reformado do exercito Joiio !goa
cio tle Medeiros pede uma pensão ou au"men-' 
to de soldo pelo regulamento cm vigor. 

Levantn-so a sessiio ao meio-dia c 55 mi· 
nu tos. 

63" SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE )898 

PresitleHcz'a do St. Manoel Victorino 

A' moía hoJ'a depois de meio-tUa abre-se a 
sessão a que concorrem os S1·s. Manoel de 
Queiroz, Joaquim Sarmento, Generoso Poneo, 
Henrique Coutinho, Francisco Machado, Ma
ncai Barata, Laura Sodrti, Justo Chermont, 
Bonetlicto Leito, Gomes de Castro, Bolfort 
Vieira, Nogueira ParanaA"UlÍ, Pires Ferreira, 
Joíio CoJ•doiro, !Jezerril Fontenelle, Josó Ber
nardo, Alváro Machado, Abtlon Milane~. AI• 
moida Bni'I'Cto, Jon.qnim Pemambuco, B. de 
Men<lonça Sobrinho, Leito e Oiticica. Coelho 
o Campos, Rosa .lunior, Severino Vleim, Vh•· 
a-ilio Damnzio, Cloto Nunes, Domingos Vicente, 
Porei unculn., 'l'lmma.z Delfina, l"olicinno Pen .. 
no, Paula Souza, ~!ornes Barros, Leopoldo do 
Bulhücs, Joaquim tlo Souza, A. Azoretlo, 
Aquilino do Amaral, Alberto Gonçalves; Joa· 
Quim LttceJ•da, Gustavo Richard, Raullno 
Horn, Pinheiro Mnahado, Julio Frota o Ramiro 
Bareellos (H). 

E' Jit!rl, posta cm discussão e som dobnto 
approvttda 11 acta tln sessilo anterior. 

Doixnm do comparecer com causa. partici .. 
pada. os Srs. J. Ca.tumln, ,lomLtlut.S Podt•osn, 
Almiuo Alfonso, Rosa o Silvo. 1 l~o~o Mel!o, 
Leandro Maclel, Q, Jloc:tyuva, E. Wantlen· 
koJJc, Gonçalves Chaves, Calado, Viconto ~ln· 
clmclo o Esteves Judiar (12); e sem olla, os 

ll7 
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Srs. cruz, Pedro Velho, Gon'1_aives Ferreira, 
Roy Barbosa, Lopes Trovao c Rodl'lgucs 
AI ves (6). 

Tnes di vidns, declara. o. Mensogom, estão 
sob o; efl'oltos do art. 18 do. lei n. 3.018, de 
5 de novembro de 1880, omrozão de perten· 
corem o. vorbo.s que não deixaram sobrns nos 

o Sr. ~l" Secretario (saroindo de exorcicios tlnoncoiros o. que se referem. · 
1•) dá conto. do seguinte A Camaro. dos Deputados elevou nquelle 

EXPEDIENTE 

Omoio rio I' Secretario da Cnmnr:. .dos 
Depumdos, do hontem, remettondo o. se· 
gumtl 

rnoroSiçXo , .. 
N. 31 - 1808 

total a l.098:390$792.sendoo n.ugmento pro· 
venionto do. de 5:215.$·188 destinado. ao paga
mento dos rlespezas feitas pelo commls•úo de 
torras o colonizoçiio do B!umenou em Santo. 
Cn.tharlno., <lo julho a dezembro de 1803, do 
nccot•rlo com as ordens do pagamento do. re
spectiva olfnndega, 

Tendo exo.minndo a. proposlçiio vinda do.. 
Comnra. dos Dopumdos, parece ti Commis.•iio 
que deve ser oppruvnrlo, f!alvo o augmonto, 
por não estar incluido nas r~ln~õcs ~ue ocom· 

o Congresso No.cionol rcsqlve: p>nhram o. man,agem e referir se numa 
di v ido., niio regularmente processada no The· 

Prorogar a actual sessão lcgialativa. o. te o souro. 
dlo. 2 de outubro do corrente anuo, A lei <lo Orçamento da Despoza, em vlgot•, 

camara dos Deputados, 29 de agosto <le esto.bclece.u no nrt. 31 condiçiie' que de-
1898.-Art/lllr Cesar Rios, Presidente.-Julio vom preencllero.s relncilos dedividasile oxot•· 
do Mel/o Filho, I" Secretnrlo.-Carlos Augusto ciclos ftndos,quanilo remcttidas no Congresso, 
Valo•t• Novac.•, 2' Secretario. nftm do poderem ser apuro..1las com rigor niio 

· b M d d p . 1 só a. veracidade o exactidão destas como a. 
Ftcn. so ra 11:. osa paro. ser a a. ntaor' em respcns>bllidade dos fnncciono..rlos que hcu· 

..,. do dia da sessao seguinte· . . verem transgredlllo a.s disposições lcgaos. 
Representação em que vartos operartos do · Na esp2cie, poróm, trata·se do diviJas re, 

ambelf•os sexos, por si e plr seus coUega~, laclonada.s no nnno passado e de credito soll· 
apreciando os a.ctuaes serviços ~o o.b"'!tOCI· citado doutro do exercicic corrcapondente, 
monto da carne verdo e do remoçuo de ltxo e niiose podendo, portanto, fazer appllcaçiio da 
allegando os penosos onoargos de lhes adveem disposiçiio orçn.mento.rla r.ltnda. 
desses serviços, )lrotestam contra os mesmos, Nestes termos, é a Commissiio do parecer 
lembrando ao lcgtslador que os constituintes que a proposição da. Camnra dos Deputados, 
de 24 de fevereiro prometternm a extinr.çiio soja. approva.da com o.. seguinte emenda: 
ou abolição completa de todo'!. privilegio.-:- Supprhna-se a qua.ntia de 5:215.'$488 para 
A' Commlss[o do Constituiçao, Poderes e pagamento das dcspozo..s feitos pela Com· 
Dlplomo..cia. miss[o de Terr•s e Colonização de Brumenau, 

mantendo-se a. de 242:041$380, pedida na 
Mensagem para as dividas do Mlnisterio da. 
Industria. 

O Mr. 3' Sccrctnrlo (servi•do 
do 2') lol e vao a Imprimir, p>re. entrarem na 
ordem doJ trabalhos, os seguintes 

PAI\ECRRES 

N. 46-1808 

Sala das Commlssões, 20 de agosto de 1808. 
-A. O, Gomes dJJ Ca:Jtro, - Radrigucs 
Alves, ·relator.- Feliciano Pcnm~.- BtJI/6• 
diclo Leito,- LOOJ>Oido dG Bulltacs,-Scvorino 
Vie~·ra. 

Em Mensagem do 20 de novembro do ~tono 
proximo passado, o Sr. Presidente da. Repu· N. 47- 1808 
blloa solicitou o credito do !.093: 175$.104 para 
o pagamento de credores do di vidas de exer· 
ciclos lindos, process~tdas e reconhecidas pelos Fel Jlresento O. Com missão de Justiça. e Lo· 
mlnisterlos competentes, sondo: glslaçao o. proposição da Camara dos Depu· 

to.dos, datada de 22 do julho ultimo, autor!· 
Do Minlsterlo ''".Justiça,. IDO: IOB$767 zando o Poder Erecuttvo a· rulmittlr o Dr. 
Do • tln Industria. 242:041$380 Belchior da. Gamo.. Lobo, ex-delegado do hY· 
Do • da. Guerra... 184:087.~021 gieue e ltctualmento oomml•sarlo de \iygione 
Do ~ da Marinha. 18U:67:?.$H58 e &'Bisterwla publica, a. pagar ns contribui-
Do • do. F11Zendll,. 200: 176$3i8 çües atromdas de sou monteplo, a contar de 

------- marco do ISO;; em doante. 

--

!.003: 175.$304 · A Commlssiio, tendo em conslderaoiie que, 
------- st o Dr. Gama Lobo, lnoidlu na lll.lta. de 

( 
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pagar as mensalidades de março de 1895 em 
deanto, não, é verdade, por motivo de forca 
maior, na expressilo do direito, como bem 
deo!cliu o Mlnistei•lo da Fazenda, mas po1• 
motivo da maior valia, qual a molestln de 
que fora accommettido o que o obrigou a au
sentar·•• desta Capital, como o comprovou 
com documento otferec!do li. ap1•eoiaç~o do 
outro ramo legislativo, do que dó. testemo· 
nho a respéotiva Commissiio, procurou, logo 
que regressou, em ilm do julho de. 1805, rc· 
para! a, satisfazendo as mensalidades devidas, 
no que foi des111tendido, excedido que e•ta va 
o prazo legal, nos termos do art. 20, do do· 
croton. 9'12A,. de31 do outubro de l890,e 
niio haver cnso de força maior, como ficou 
dito, é de parecer que n rel~t·!da proposição, 
attendendo 11 equidade, merece set• appro
vnda. 

Sala da• Commissões, 25 de agoato de 189 • 
-1. S. Rego Jlfcl/o.-1, L, Coelho c C,mpos, 
-AquiliM do Amaral. 

N. 48- 1898 

A Commlssi'io de Ju•Uç~ ,. Legislo.ção ex
aminou detidamente o projecto n. 4, do 
corrente anno, que rcg!lla o. locaçiio do ser
viço agrícola, e 

Conslderan,lo que é de absoluta ncccss!· 
dnde a regularização desse serviço, que con· 
corre poderosamente como f,ICtor principal 
para a prJsperldnde eoonom!ca do paiz; 

COnsiderando que pelo projecto o Estado 
níio intervem nos contractos da Jocaçilo do 
~erviço agricola sinilo para estabelecer re· 
gras que garantem a mais lotolra liberdade 
aos locadores e aos locatarios, os meloa do 
evitar os pt•eju!zos resultantes dos contractos 
verbaes, sempre lllusor!os; 

considerando que por olle se removo um dos 
. maiore~ males que perturbam a lavoura, 
qual ó o aliciamento dos set•víçaes por lavra· 
dores sem esorupulo,os qunes, sem respeitar 
os compromissos tomados pot• aquelloo, em
bora verbalmente, emp1•ogam todos os molas 
para os ter ao seu serviço, sem trabalho e 
sem despozas: 

E' de parecer que o ciito projecto seja aP
provado com a seguinte emenda, que devo 
ser oolloonda depois do § 3" tlo nrt. 12: 
Art. 13.-A disposição do primeiro membro 
cio artigo antecedente n~o ó app!Joavol ao 
CIWlo em que o prodio rustico no qual servir 
o locado!• passo a outrem por qualquer ti· 
tulo. 

Sala dns Comm!ss•ios, 16 de agosto do 1808. 
-Aguilino da Amaral. - 1. L. Coelho o 
Cam1ws,-1. S. Rego Mello. 

N. 49-1808 

A' Commisai!o de Finanças Jbi presente o 
projecto n. 7 deste anno, que manda consl· 
gnar no orQamonto do exerc!cio vindouro 
uma verba do 10:000$ que sorá entregue o.o 
Instituto Historico desta Capital, destinada 
a servir do premio a uma ou mais memorias 
sobro a ~escoborta do Brazil ou pontos de 
h!storiiL patria a juizo do m•smo Instituto. 

E' ptquena a vel'ba pedida no profecto. 
Faz parte, entretanto, de um plano de gran· 
des dimensões que, com segurança, reclama.râ. 
do Congresso maiores sacrificios. 

No estado actual das finanças da Republica 
o com os compromissos do economia contra· 
hidos para facilitar a sotuçiio dos nossos en· 
cargos, principalme'lto os do exterior, nilo se 
anima a Commissão de FinanQas a aconselhar 
ao Senado a approvaçiio do projecto. 

Não slgniftc& cata attitude uma dos&ppro• 
vação aos elevados intuitos dos organizlldorea 
da te~ta do 4' centenar!o do descobrimento 
do Brazll. Sem conceder auxilias directos de 
dinheiro, que o Thesouro nílo tem, pode o 
Governo, por outros meios, ajudar muito elll• 
cnzmente a commlssão, para realizar o gran· 
de commettimento em que eatíL empenhada e 
para o qual a população póde concorrer com 
o interesse e a generosidade que o wumpto 
naturalmente desperta. 

A Commissilo de Finanças niio póde, nestes 
.termos, dar o seu assentimento ao projecto. 

Sala das Comm!ssões, 29 de agosto de 1898. 
-,t. O. Gomos de Castro,-Rodrigues Al»ll, 
reluto r. -Faliciano Penrta. -Se'Verino Vici1'a • 
-Leopoldo da Bu/Mes.-Benediclo Leite, 

N. 50-1898 

A Commiss[o de Flnanço.s, tendo examino.do 
o requerimento de Torquato Caetano Simões, 
inspector aposentado da Thesourar!a de Fa• 
zenila do Estado do Espírito Santo, vem dar 
sou parecer. 

Pretende o suppl!cante que a sua aposen
tador!&, concedida por decreto de 22 de abril 
do 1890, seja considerada com todos os venci· 
mentes marcados na bbelia G, nnnexa no 
decreto n. 240 A, de 3 de março do dito 
nono do 1890, a exemplo do que foi praticado 
com outros funccionarlos que contavam Igual· 
monto mai• do 40 annos de serviços ao ~alz. 

O rert uerlmen to tem a dota de 22 de 1\br!l 
do 1893. Em 4 de julbo do mesmo anno, a 
Commissão de Finanças do Sonado !>Odiu que 
foeso ouvido o Governo. Em 28 do mesmo 
mez e anuo, o Min!sterlo da Fazenda enviou 
ao Senado cópia da informeçiio presta<la !>Oin 
Directoria do Contabilidade do Tiiesouro sobre 
a referida pretonçiio. 
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Consta da informaçüo do TheEouro que n. 
n.posontaclot•in. do Torqunto Caetano Slmõos, 
concedida por 1lecreto do 22 do abril de 1800, 
no oa.rgo de inspectot• d11 <·xtinctl\ Thesuu
rariiL do Fazenda do Estado 1!0 EspirltoSanto, 
foi pt·ocessada na confor·midadc elo :u·t. 57, 
§§ !• e 3' do decreto n. 730, de 20 de novem· 
bro do 1850, que então regul11vo n materlo, 
dando-ee-lhe titulo declaratot•io do venci
mento do inactividade na lmportancin. rio 
2:000$, sem ordenado por intoll'O fixado na 
tabella -J-annexa ao decreto n. 240 A, de 
3 de ma.rço de 1800, quo o.ugmcntn.vo. o do. 
tabolla do decreto n: 5.245, de G do abril rle 
1873, por tor-so verificado contar 41 annos e 
25 dias de serviço, o mais de 3 u.nnos de cl'· 
!ectlvo exercicio no ultimo Cargo, A maioria 
dos vencimentos aproveitou·lbe, diz n. CantiL· 
bl!idade do Thosouro, 1\ vista do disposto na 
ot·dem n. 314, de 4 rle setembro de 1873, o 
que já foi umn. vantage:n auferida pelo sim
ples fapto do ter exercido as funeções respe
ctivas, depois da e!fccti v idade 1la nova ta
baila, durante pouco mais de mn mcz. 

Ouvido o Governo, a requerimento da 
Commlssilo do Finanças, do ~onado, foram 
enviodas, com a Mensagem do 23 da setembro 
de 1805, infot•mo.ções o pareceres das di~ 
reetorias diL Contabilidade e do Contencioso 
do Thesouro e do Tribunal de Contas sobra a 
petição do coronel Lima e Silva. 

Dessas infot•mnçõos se Infere que o Tbe· 
souro proco~eu do neoorrlo com a lei na 
liquidaçilo do direito do supplicanto, pare
cendo no Contencioso, o com m.zão, que não 
convém infringir os preceitos salutares da 
lo i n. 117, ele ·1 elo novomb1•o fl o 1802, quo 
regula as aposentadorias dos empregados pu
blicos. 

Pensa, pois, 11 CommisFão que o requeri· 
monto deve SeJ' indeferido. 

Saia das Commissões, 29 de agosto de 1898. 
-A. O. Gomes de Castro.- llodriguc• AI· 
·ves, rolo.tor.- Leopoldo d11 Bull~~es.- .Dane• 
llicto Leite. - Feliciano Penna. - Sc~:~critto 
Vitira. 

N, 52- 1898 Em vista desta inlormuçüo, niio póde ser 
attendido o supplicante. Cumpro ainda ac-. 
arescentar.que o decreto n. ·! 171 de 4 de no- A' Commissii.o do Fino.nçna fl)i ·presento o 
V_!lmbro.do .18D2,.qu~ rogularJzo~ a .concos- J'equerlmQnto de Joilo Gonçalves Pereira GaJ' 
suo .ue ajlOsentadgr~a nos . fuuccJonarros Pi!· cia, tenente-quartel-mostre ilo 6" batn.lbiio 
blleos, nao só nu? reconhece apa,.ntadar<a do infantaria da guarda nar.ional da Capital 
com .todos·os verlcm1entos, como protend~ _o J;"ederal e capitü.o em commissão.do. 2" com· 
requerente, com~ no art. ~· d.~clarou posJit· panhia rto mesmo batalhiio, no ·qual, alio· 
vamonte que ?S lU!!,CCIDDarJO~ JIL up~sontados· ,gan<lo serviços prestndos durante a revolta il 
por le1 a?ter1or nao toom.dtrelte .as vantn~ a perda de seu ·filho, quo foi victima da 
g~ns _consrgn.adas nesta. Opma, ~ots, a Com- granada de uma torpedoira, pede a graça da 
mtssuo pelo mdoforunento do ped"lo. isenção do pagamento do sollo .e mais rcquisl· 

Sala das Commissüos, ~o de ugosto do '!808. tos da lei da patent.o de eapltüo.bonot•ario, 
A. O. Gomes de Castro.- Rodrigues Atocs, com que t'oi D.grncindo. 
relator,-Fcliciano Pcnna,-Bmerlicto Leite, O decreto n, 2.573, de 3 de agosto de I8Q7, 
.-Leopoldo du IJutMus.- Svucrino Vieirn. quo deu novo regulamento para 11 cobrancn. 

N. 51 - 1808 

Foi presento i• Commlssilo do Finanças o 
requm•imcnto cm quo ·~,rancisco Augusto de 
Lima e Silvo, aposentado por rlecroto do 4 rle 
maio de 18!).1, no logu.l' do director do 'l'ri· 
bunal do Contas,pecle ao Sonndo dispensa do 
lapso do tempo que lhe falta, isto ó, oito 
mczes e ·w dias, pnra podot• en!culat•·so a 
aposentadoria com os vencimentos deste 
loga.r. 

Allegn o supp!icanto quo conta 42 . annos, 
sete mozes o 22 dias l!o serviço, sondo do 
cu.mpnn!ln dous nnnos, clous rnC'ZOS e l:l Uiu.l3, 
o que lhe valeu a paleutoole coronel !tono· 
rario do exercito o a medal!J11 dn campanha 
do Pamg-uay;e juntr• voJ'ios 1iocumeutos pnl'll 
provar o modo por quo sempt•o dosem!lOn!Jou 
as funccüos de que ora incumbido, 

<lo imposto do sello, declara no n~t. 13-quo 
silo isentas de sello ll>:o ~as patentes conce
dendo hom·as de postos rio exercito, dn. at•· 
moda o da guarda nacional em destnen.mento 
ou corpos rlestncados o titulas de rnedo.!hns do 
bl'tt.VUra de cn.mpanho. e outras com a dccla
raçtío e:c1wessa rlc :wr a mercU em romuneracã.o 
de serviços militnres; mednlhas de distincçiio 
concedidas para t•emuuorar serviços prestados 
it humanidade,» 

Si o roquet·onte se acha nostas condições, 
tem já a sou favor n disposiçilo do regula
mento. No caso contrario, · nilo convóm ai· 
terat• ossa dlsposlçilo, .111 consagrada por eic· 
culnrcs auteriores do )!inistorio da Fazenda. 

E', porta.nto, a Commissito do parecer que 
s~.i• Indeferido o requ01•imcnto. 

Saiu dns Cornmi"ücs, 20 de n~osto de 1898. 
-A. O. GM11t:s dd Calltro.-Rwtl·igues Alues, 
relu. lar .-l?tJliciano i?CI!Htt, -11erwdicto Ldçe, 
-LaOJ!Oldo da lJulhüos.-ScuaJ'iuo Vicirtt 

• (' 
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N. 53-1898 

A' Commissii.o 1lc Finanças foi prosênte o 
officio 1los. empl'egoo.dos ela Caixa Economicn. 
do E•tado tio Goya", do 20 <lo junho de 1890, 
solicitando o augmonto do seus vencimentos, 
om vistn. do varina razi.íes que n.lleg-am. 

Tendo o decreto n. 2.882, de 19 do abril 
do corrente n.nno, nnnexado ds Dclogacins 
Fiscaos-- o.s Ca.txa.s Economicns dos Estados, 
com oxciusão das do Pernambuco, !labia, 
Minas Gernes, S. Paulo, Rio Grande do Sol 
o Capital Federal, que continuam sob o re
gimon n.tó n.gm•n. vigente, ostit projuclicado o 
pedido <los requerentes. 

Por força deste decreto, as Caixas Econc
micns serii.o administradas pelos respccti vos 
delegados auxiliatlos pot• um thcsourciro o 
dous escriptura.rlos designadol:! polo Ministro 
da Fazenda, de entre os empregados de ro
pnt•tições oxtinctns quo não tiverem siclo 
aproveitados. 

Os vencimentos destes empregados foram 
fixados om uma tabella, que acompanhou 
aquella decreto. 

Nestes termos, é a Commissiio do parecer 
que não deve ser def<Jrida a pretonçiio dos 
empregados da Caixa Economica de Goyaz. 

Saia das Commissõos, 20 do ag-osto de 1808, 
,;;.... ,A. O. Gomas do Castro, - Rodrigues Alves, 
rolntor. - Feliciano Penna. - BCnedicto 
Leite. - Leopoldo de Bulltücs. - S.ocrino 
Vieira. 

N.54-1898 

A Commissão Central do Centonario, con
stituida para Jlromovor n commomoraçiio do 
4' contenario do descobrimento do Brazll, 
tondo organi"ado o progt•nmma das (estf\s 
projectadas, pede ao Congresso os seguintes 
recursos : 

l(J, unta taxa commemoratioa, isto é, uma 
tilxn nddicionol de quatro contosimos sobre 
os dirlíitos de importação. cobrada unicn· 
mente dur•nte' o anno do I 899; 

2\ a emissão de scllos commemorati1'os n. 
que o Governo Fo<loral darti curso por pc· 
rlodo limitado, indemnizando-se da renda 
do correio cot•rospondento e das dospezn• do 
custo do fabrico ; 

·Sn, ~ ·emissiio de mo~rlas commcmorati'tlt!s, 
de prata, o do valor do 1:1; e dos seus multi· 
pios o submultiplos, indemnizando-se o Go· 
verno FDfloral do seu valor do cut~o Jogai. 

Pede, alóm cUsto, a cessão do O<litlcios o 
terrenos do antigo M<iseu, nssim como dos 
predlos adjncontos, portoncont.es ao Estado, 
pat•a olli so levantar um palncio que, lindo n 
oxposioiio nacionol, reverto em pleno pro-

prie•lndo pat•n o mesmo Estado; a isenção de 
sollo postai para toda a oorrespondencia e o 
uso do tclegrapho nacionol como serviço pu-
1Jieo pu·a o mesmo tlm. 

Competindo ti. Camnra dos Deputa<los, nos 
termos <lo nrt. 29 da Constituiçíio Federal, a 
iniciativa. rlo todas as lois do impostos, e, 
sondo n base do pedido da commissão um 
adrlicional sobro os direitos de impor~•ção, 
pnreco iL Commissão que não é opportuno o 
pronuncin.Jnento do Scnndo. convindo RA'lla.r· 
dnr-ee a monitestaçito da Camnra dos Depu· 
tndos a respeito. 

Snln dns Commissnes, 20 do agosto do 1898. 
.~t. O. Gome.'> de Clutro.- Rodrigues Al"cs, 
rolatol'.-Feliciano Penna .-flcncdicto Leite. 
-Leopoldo da Bulluies .-Sct:crino Vicirn. 

N. 55-1898 

A' Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia, a quem foi prosonte n proposição 
dn Camara elos Deputados n. 71, de 1897, 
npprovan<lo a convenção firmad:t em 21 
do dezembro do 1895 pelo Ministro do Estado 
dos Roloçües Exteriores o o consul gemi dos 
Pa\zes Baixos para a oxtra•licf)'lo ele cri· . 
minosos entre os <lous paizes, tendo exami· 
nndo com atteoção a mesma proposição 
e o;tando do inteiro nocordo com os motivos 
justificativos da convenção, motivos que 
constam dn exposição apresentado ao Prosi· 
donte <ln Republica, pot• MfUOllo Ministro, ó 
do parecer que n proposição seja approvada. 

Sala dnsComm!ssões, 30 de ogosto de 1898. 
-B.dc .l!cwlonça Sobrinl!o, rolotot•,-F, Ma· 
clLado:-V. Damrr.:io. · 

O S1·· Leite e Oltlclcn pronuncia 
un1 discurso que será publicado depois, ter· 
minando por apresentar o seguinte requeri· 
menta. que foi liclo, apoiado e ao ser posto 
om discussão ficou adindo pelo adiantado dn 
hora: 

«Requeiro que se solicitem do Governo as 
seguintes informações: 

1." A quanto montaram as rendas arre· 
cadadas no i' semestre <lo corrente anno, em 
toda a Republica, pelas seguintes verbas 
discriminadamente: 

1.• Correio Geral; 
2," Telographos olectr!cos; 
:l." seno; 
·l. l\ Transportes ; 
5. 11 Voncimont.os e subsi!lios; 
0.' Bobiclns; 
7. 11 Fumo. 
2. n Qual n. roceitn. lll'recnda.da. no mesmo 

semestre, poi<• verba-Estrada do Ferro Cen· 
trai do Bt'a?.il. 
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--------------------------·----------
3,• Qual a despeza feita com esta estrada, 

no mesmo semestre, ordinaria o extraordi· 
naria. 

Sala das sessões, em 30 de agosto da 1898. 
-Lait6 c Oiticica. · 

ORDEM DO DIA 

PRETENQÃO DE ,JOÃO IONAOIO DII MEDEIROS 

Entra em discussilo unica o parecer n. 44, 
da 1898, da Commissilo de Marinha o Guer
ra, opinando poJo Indeferimento da P"tlçiio 
om que o I• sargento reformado do exercito 
João Jgnacio de Medeiros per.le uma pensão 
ou augmento de soldo pelo regulamento em 
vigor. 

Ninguem pedindo n palavra, encerra-se a 
dlscussilo. 

Annunclada a votação e verificando-se nilo 
haver mais numero para votar, procedo-se it 
chamada dos Srs. Senadores, que compare· 
coram ó. sassilo (44) o deixam de responder os 
Srs. Cleto Nunes, que oommunicou ti. Mesa o 
motivo por que se ratir:tva, o Justo Cher· 
mont, Benedicto Leite, Boltort VIeira, No· 
guelra Pnranagué., PirEs Ferreira, Joiio Cor· 
doiro, José Bernardo, Coelbo e campos, Rosa 
Junior, Porcluncula, Tltomoz Deltino, Mornos 
Barros, A. Azarado, Joaquim Lacerda e Pi
nheiro Machado (16), que niio fizeram com
municnciio alguma. 

Fica a votaçiio adinda por tlllta de guor"'"· 

O Sr. Pre•ldente- Esti• esgotada 
a ordem do din. Vou levantar a sessiio, con· 
voeando para nmanhii ti hora regimental, 
sessão seerota a ftm do Sona1lo tomar conhe
cimento da nomeação de um membro do Su· 
premo Tribunal Federal, sujeita ú suo. appro· 
vaçilo e designando para ordem do dia da 
sessão publica, que se realisart\ depois da se
creta: 

Volaçiio em discussão unlca do parecer 
· n. 44, de 1808, ~a Commiss!o da Marinha e 

Guarra,opinando pelo lndelllrimento da potiÇiio 
em que o I' sargento reformado do exercito 
João Ignacio de Madeiros pede uma pensão 
01;1 augmento do soldo pelo regulamento em 
VJgor; 

DlsouSsiio unioa rla proJlOSiçiio da Camara 
dos Deputados, n. 31 de !808, prorogando a 
actual sess•o loglsiati va até o dia 2 de ou· 
tubro proximo futuro. 

Levanta-se a sessiio ás 2 horas e 15 mi .. 
nulos da tarde, 

-

64" SESSÃO EM 3i DE AGOSTO Dili 1898 

Presidcncz'n dos Srs. Uanocl Victorino o Manot 
de Queira~ (,ictJ·prcsidcntc) 

A' I hora da tarde, depois d~ sessiio se 
creta convocada paro bojo, abro-se a sessii 
a quo concorrem os Srs, Sanadores Manoe 
do Queiroz, Joaquim Sarmento, Ganeros• 
Ponco, Henrique Coutinho, Jonatbas Pedrosa 
Francisco Machado, . Mnnooi Barata, Just• 
Chermont, Benedicto Leito, Gomes de Castro 
Beifort Vieira, Nogueira Pamna~uli, Pire' 
Fm·mir:t, Cruz, Buzet•ril Fontonalia, José Bar 
nardo, Alvaro Mnchat!o, AIJilon Miianoz, Ai 
moida Barreto, Gonçalves Fet•raira, B. dr 
Mendonça Sobrinho, Rego Melio, Leite o Oiti 
cica, Coelho e Cumpos, Rosa Junior, Severinc 
Vieira, Vlrgilie Damazio, Cleto Nunes, Por· 
ciunculn., Felici1Lno Penna, Rod,riguo~ Alves, 
P:tuia Souza, Mornos Barros, Caiado, Leo
poldo de Bulbõos, Joaquim do Souz:t, A. Azo· 
rodo, Alberto Ooncai ves, Joaquim Lacerda, 
Gustavo Richar~. Raulino Horn, Pinheiro 
Machado o Julio Frota (43). 

E' lida, posta em dis,ussão . o som debate 
npprovada a acta da sessilo anterior. 

Deixam de comparecer, com causa partici· 
padn, os St•s, J. Catunda, João Cordeiro, 
Almino AJfonso, Rosa o Silva, Joaquim Per
nambuco, Leandro Macio!, Q. Bocayuvn, E. 
Wandcnlwlk, Gonçalves Chaves, Vicente Ma
chado, Esteves Junior e Ramiro Barcolios (12); 
o, som eiia, os Srs. Luu\'0 Sodró, Pedro 
velho, Ruy Barbosa, Domingos VIcente, Lopes 
Troviio o Aquilino do Amaral (6). 

O Sr·. ~.l" Secretario (servindo da i") 
declnt•n que não ha expediente. 

O l!ll'• 3' Sec••etnr•lo (1crvindo de 2') 
declara que não !ta pareceres. . 

Contlnúa a discussiio, adiada na sessiio an· 
torior, do t•equerimento do Sr, Leito .e Oiti· 
cica, pedindo informaçllos sobt•e a arrecada
çilo de varias verbas da t•oceita geral no 
1• semestre do corrente anuo. 

O Sr•. Severino Vleirn começa 
pedindo licença ao Senado para abusar do sua 
preciosa attonçiio o ao honrado Sonadot• pelo 
Estado de .\lagt•as permissão para rebater os 
assertas e atl!rmações em torno dos quacs 
girou o longo discurso proferido por S. Ex., 
na so,;ão do dia tmtorioi•-aprcciando a pro
posta de orcamcnto paro. o proxilno futuro 
oxm•cioio, olferecido pelo digno Sr. Ministro 
da Fazenda. 

Sem pt•etonder Jbrmular uma censu,•a con
tra seu lllustro coUaga, o orador senta-se 



. 

• r 

, . .;,. 

BEBBlO EM 31 DE AGOSTO OE 1898 215 

todavio. na ncccsslrlude de declarar que houve 
prcoipitaçiio da parte de S. Ex. provocando 
uma dlscuhsiio que teria toda a opportuni· 
dado no debate dos pro,jeolos de lei do orça· 
monto das despozas e receitas gwoes da Itc· 
publica, onda so 'onquarh•ara porfuitamente o 
exame dos pontos ventilados por S. Ex., e 
eosa precipitação roi tanto maia prejudicial 
ao ilfustre proponoote, quanto os credites e a 
autoridade de competente que s. Ex. tom 
merecidamente conqubtado nestes assum· 
ptos, niio podomdoixar do salrh·abalar\o neste 
debate, tão f•lh veis. siio nlguns. falsos o con· 
traprotlucentes q'uo.si tor\os os dados com que 
o.t•gumontou o honrado SenadOI' por Al11gUns, 
de modo que ol/l:ls nli.o podem felizmento au
torizar as íllações· a que chegou S. Ex., le
vando com ellas a duvrda ao espirita elo pu· 
blico confiante no sou saber, produzindo o 
terror no animo rios timidos; o animando com 
sua autoridade os pessimistas por systerna 

S. Ex., cuhiudo no mais lamcntavci das 
confusões, chegou á conclusüo extravagante 
de que despozns orçadas prtra o exercício de 
189V, na proposta do Sr. Ministro da Fazen
da na cifra de 34G.Oé0:423$ e, tá •eJfectiva· 
monto augmentada de 20.187:998~8o9 »em 
confronto com a despoza votada para o vi
gente exercicío que é de 372.812:424$109. 

ci li'rl se encontra uma menor na hnportancia 
do 20.812:001$101, ou menos 20.1R7:998$ do 
que :cdiJferençaentre a verba-Differença de 
cambio- no exerclcio vigente é a mesma 
verb" na proposta. 

Esse nl~ariamo é absol'Vido pelas seguintes 
consignações que não figuram no orçamento do 
vigente exer~icio. SorvJco de juros B n.ll.Jno1•~ 
tiznçiio do emprcstimo de 1897, n.GOO:OOO~ooo. 

Accrescimo proveniente do au~mento da 
taxa de juros de 25"/ .. do capital de apolices 
convortlclas, 2.804 :7•12.$000. · 

Pagamento rle .C 1.000.000 .e dospesas (em·. 
prcstimo de 18&7), 9.240,555$555. 

Só estes serviços novos o niio s[o ollos os 
unicos quo tigurn.m no. proposta. do 1807. im
pe!•tam em 21.650:297$555, que j~ excedo a 
ditl'orença verificada; o como niio é verda· 
doira a ilypotbese em principio figurado de 
Igualdade, r las verbas no orçamento vigente 
e n11 proposta, notando nesta entro as di· 
vorsns verbas da difforença para mais e ora 
para menos, segue com a mais transparento 
tendoncia quo dns reducções feita na proposta 
superior á somma dos augmentos accroscido. 

Ao espirita mais bem disposto a nccoitar 
as affirmaçües do bonra.do Senador por A1a
gôas, repugna ~ubmetter·se a sua autorida
de na inducçilo destca!serto tão l'adicalmento 
contrario á evidencia, por assim diZOl', mil· 
terial, q uc rcsult• do confronto destes dous 
algarismo,, Corn etl'eito, quem será dotado 
de simples senso comn;um se convencerá do 
que em 3!0.000, excede em 20.000 a 372.0001 

Pois 1\.>1, obset•vu. o orn.dor, o. conclubiiO a. 
que chegou o illustre Senadm• por Alagõas, 
deduzindo arbitraria e confusttblontc, da 
cifra de 47.000:000$ representativa do ex
cesso da verba- diJferença de cambio - no 
oxeroicfo sobre a importancia da mesma 
verba da proposta para o exercício futuro, e 
o excesso do total da dospeza votada para o 
exorcicio vigente sobro o total da rlespez:~ 
p!'Oposta )lara o exercicio futuro do 1899. 

Porque esto operaçiio I Ninguom o com· 
pJ•ehende, nem mesmo o lllustre Senador 
quando se aperceber da confusão em que I~· 
bora, querendo attrlbulr valor positivo a 
uma QUantidade negativa. 

Admrttlnrlo, conttnüa o orador, quo tolas 
as ve1•bas d:~ proposta ~o orç:11nento para 
1899, fossem iguaes iLS do orçamento vigente 
menos a vorba-DiJforença de cambio-que 
seria. para o Or•çamento vigente 110.000 :OUO$ 
o paro. a propesLa do 63.000:000~, teriamos 
que o. clospoz" crllcuhulo. na proposta deve1•ia 
ser de ·17 .000:000$, menos rlo que a votada 
no presente exorcicio, mas em vez desta 

Corno, pois, pretender que a proposta o!l'o· 
ctivamente augmonla a despeza do. Repu· 
bllca em 20.187:DDB$839! 

Dando po1• liquidado este ponto, passará a 
demonstrar outr:~s claudicações em que ln·· 
correu o honrado Senador por Alagrlls. 

Apreciando a avaliação da receita de im· 
portação, na proposta para o futuro exercicio, 
o honrado Senador nüo hesitou em achar nesra 
verba um rluficit de ~4.993:862$, partindo do 
frtcto rle que a renda arrecadada no primeiro 
semestre do vlgonteexercicio, niio tendo pro· 
duzidu mais do que 102.933:000$, nilo era licito 
eSJlBr'•lr mais dor\obrodosta importan.cio. coro o 
o total da reoda do presente exercJclo, nem 
consequentemente esperar renda maior no 
exoreiclo futuro. Comprebendo·se, contlnúa 
o orador, que este dado fragillisslmo não 
póde absolutamente apoiar a amrmaçiio do 
honrado Senador por Alagúls. 

S. Ex. esqueceu-se, antes de tudo, de que 
n cifra da arrecadação da l'eceito. de impor· 
taçrlo no primeiro semestre do exereicio vi· 
gente, constante do relatorio da Directoria 
de Rendas, nüo comprehonde toda a receita 
dest" procedencia otrectivameote arrecadada. 
no semestre. . :'''P 

E.sa cl!ra ó simplesmente a accusad:i 'polilÍI 
dados jr\. remottldos e existentes no'T~eiío~~O', 
como consta do mesmo reiatorio. Em sognndo · 
Jogar, esqnoceu-so ainda S.' Ex' ele que' o 
oiMto da doprossiio cambial, ·a·maior·"quc 
tom expor! montado o paiz, tondo·soJolto:sen· 
til' cm toda sua Intensidade' dentro d.este· se
mestre, niio podl:c dolxar' d~ inllilir ·,podilros~ 
o liJ.taimente,para o 'retrr.Lumento .da Impor-

. , ' • •• I I '•I <,li ,L''" ,I '·•.l.nl!l.~ 
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taQiia do quo ó conscquoncia ncccssnri~ a di· 
minuiçiio da receita desta proccdoncia. 

Esqueceu-se ainda o honrado Sonnrlor rlo 
quo a situnçilo cambial, tendo sido consido· 
ravelmonte melhorada, será cJToito inlallivel 
deste novo ostndo .r lo cousas a oxpeusii.o da 
impo!•taçi\o o consoquontomento n da reco i ta 
quo ella pro<luz. 

Cama, pois, protonrlor s. Ex. com bntor 
com dar los tão nrbitrarios e falliveis os cal· 
cuJos feitos poJo honrado Ministro da Fazenda 
para o t:xorcicio futuro, com a. mn.ior scg-u
ranço.e cri te1•io, atú·com meticulosa }Jrudencia, 
no ponto de •xhibii-os orn cifras mais ar.n
nllndns do que ns oJTorccida, pai'" o calou lo 
da rocoita do cxcrcicio vigente? 

.ASsim ó que S. Ex. orça a receita do im· 
po!'lação para o futuro e~çreicio do 1800 om 
9.30.050.:000$, quando na proposta r!o orça· 
monto para o presento cxe1•cicio essa mesrna 
receita foi Ol'Çadll om 250.500:000$, sendo o 
calculo dessa receita para o mesmo oxerolcio 
vigente basc~do no termo múdio da nrrccn· 
daçiio dos Ires exerciclos antcrloros, na im· 
portaucin do 232.067:000$, que ainda assim 
õ superior ao Dl'çnmonto modesti>simo do 
Ministro da Fnzondn para o oxcrcicio futuro. 

S5o desta ordem, concluiu o orador, os de· 
mais argumentos com quo o honrado Senador 
por Alagdas combateu a proposta do Sr, MI
nistro da Fazonrla. 

Não ó por igual exagerado o cnleulo feito 
para a receito da Estrada de Ferro Central do 
JJrnzil, porque ellc so b~seia nn ronda de 
exerclclos anteriores, levando-se em conta o 
augmento das tarifus no quo respeita niio só 
ós ~nssn~ens como no frete do morcadoJ•Ias, e 
ainda. mais à supressão do desconto do 50"/" 

. de que gozavam pela Ioi que rogou o oxorci· 
elo do 1807 ns dlvorsns o numerosos merca· 
dorins taxativamente mencionadas no art. 27 
dessa lei. 

O augmento verificado pelo !Ilustro Sonndor 
na renda do primeiro trimestre da Estrada de 
Ferro Contrai do Brazil e evidentemente fui· 
Uvel, porque antes de tudo este ll'imostra 
decorro do mcz do janeiro n março, que cor 
!'ospJndc á estação ealmosn om q uo palas mo· 
lestlns reinant03 é conhecida A esq ui vnnça com 
que evitam as viagens para o3tn Ça.pita.l os ba· 
.lil.t~~ontlls. \los Estados de S. Pnnlo o Minas, os 
qqfl;IDIJ.I.s. u~iliz~m o serviço dnquo lia ostraria, 
,1\h\~ .,do .. q~o. li!LO_ó esto a pol'iorlo que corro· 
,~poo(lc,, ,a maior nbun tanci" do rcmcB<n dos 
,n~9duct9(!Ígriqribs <iin demanda do mo<•cntlo 
4ost~.C~pltal,,,, .... , ... 
_ . Eljl,O,\Itt•os,pontos do ,sq~t.<Ii~9."r.<o. conti núrt 
.O _Ol'!ltlo.r1 o,ll_qJH'Ilf)o .$.~na<1q!:,Pol' ,Aia~r>as lo i 
.l-liq '.~te)l.~ ,q.'!~ ... ~llq~!l,l', ~M'\ant0 'estri oxpros· 
Blllllcnto oous1gnado no ro1atorló" dd'intelll· 

I 
.\ 

gonto e operoso rlirector dos Rondes PubU· 
ca.s, cllegou a toma1• por bllSo dos seus calou· 
los como ronda arrecadada cm todas as 
ostaçuos ftscncs da Unlii.o o que ostó. expressa
mente declarado no relatorio das !tendas, 
como receita oxoJusivamento arrecadada pela 
lleccbcdoria destl:> Caplti:>I. 

Foi oxnctnmente o que ;o dou com relação 
aos impostos de consumo, cuja renda já ro· 
colhidn rl a mais Jbrmni contestação ás amr
maçúcs do honraria Senador. 

p,·osegninrio un domonstJ'ação das cifras já 
arrocadad11s, as quacs cm rulnçiio n muitos 
destes Impostos já oxcedém neste primeiro 
scmcstro áR previsões orçnmentarlas, o ora
dor, sondo arlvcrtirlo pela ;l!esa do estar tor· 
minn.tln. a hora do expc!ltonta, podo ao Sr, 
Presi,Jento que o considere com a palavra 
pa1•a continuar na sessão seguinte. nodes· 
onvolv1monto de sua contestação nLs nssertos 
omittidos pelo seu illust.re collega, represon
tnn to de Alngôas. 

A discussão fie• arliada pelo. hora. 
Fie[!. adiaria a discussão pela hora, conti· 

nuanrlo com a palavra o Sr. Severino Vieira, 

,ORDE~l DO DIA 

Votação em discussão uniea do parecer 
n. 44, do 1808, da Commis•iio do Marinlla e 
Guerra, opinando pelo indoforimonto da pe· 
ticiio cm quo o 1u sargento roforrnndo do 
oxm•cito Joiio l~nacio do Medeiros pode uma 
pensiio ou augmonto rio eoldo pelo regula· 
monto om vigor. · 

Posta n votos, é approvada a conclusão do 
pn.t•ecal', 

PROROOAÇÃO DA ACTUAL SESSÃO LI!GISLA.TIVA 

Entra em discussão unica 11 proposioiio ria 
Camarn dos Deputados, n. 31, de 1898, pro
rognndo n actual sessão logislativa até o dia 
2 de outubro do corrente nnno. 

Ningucm pedindo a palnvrn, encerra-ao a 
diSCUSdílO. 

Posta a votos, r\ approvadà o, sendo rui
optaria, vno sor envlarliiiiO Sr. Presidente da 
RopubUca para n formalidade da publicação. 

O t;;a•. Pro•Ídmiti:.•.:... Estó. esgotnila 
n. OI'dorn dO !lia. Vou leVantnr o. t:cssiio, 
rlosignando par11 a dil. sessão seguinte: 

Trabalhos do commlssües. 

Lovnnt11-se a Ressão ns 2 hor.ts o lO minutos 
da tardo . 

i 
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05'' RESSAO EM I DE SETE,!DRO DE [8(18 13 artigos c 7 parngi•nphos o o substitu
tivo so propõe o. accontuo.r, uma. vez coo• 

Prcsirlancia. dos Srs . .;1/rl/iod Vit:tOI'ino c Ma· crotisado no. fórma. imperativo. dn. loi, niio 
noct de Quaíro:r (l'ico·PrtJsidcnte) dove o.bD.mlonrLr o que de mais fundamental 

contóm li. sorte \'lll'in dn.s regulamentações 
A' mola hora rlopols do moio-Jia, abro-'e mesmo bom pondomdns. E' assim quo se 

O. sessão a que concorrem o:; Srs. Mano9t de estt'l ontenden1lo om todas as nn.çõos, cuja. 
Queiroz, .Joaquim Sarmento, Generoso Ponco, alta cultura, tlando·lhcs mais nltida a no· 
Henrique Coutinho, .Jonntbn.s Pc1lrosu., Ft•nn· ç.io d1L civilisnção, persuadiu-as a bozen.rem 
cisco Machado, Mnnool Hamta, Lauro Sodró, os seus progredimentos na instrucçi(o pro
Justo Chermont; !lenedicto Leito, Gomes do ft>sional, no l.rnbalho ?'luila.livamonto ~emu· 
Castro, Berlbrt Vieira, Nogueira Pn.rn.no.guti.. nE.'l:at.lvo o na. ~ssJstoncm systc~a.ttso.do., 
Pires Forroirn Cruz .João Cowleh•o Bczorril .solulnmonte orgo.111:mt1os consoo.nto as pro .. 
Fontencllc •. JoSé Bm:~n.I'!lo. Alvrtro 'MncÍ1ndo, scripçõcs dtt.m~I·al, do ~lroi!o c dn. hygiene. 
Abuon Mil~noz, AI moida Bttrrelo, Gonçalves E, par:t alJ;i~Jr~r do c!ta9ucs o pare~or pro· 
Ferreira, Joaquim PeJ•mtmbucJ, n. 1le j.fcn· sento, n Comm1~sa_9 so I_1mttn n. monc10nat: o. 
dança Sobrinho, Rego ~lello, Leite e Oiticicn., Ingju.t~rl':t,. que, nao ob~t,o.nto a vasta. legts .. 
Coelho o Campos, Rosn Juniot•, Severino Vi· lar,';'o JO exiStente, adoptou sobra o assumpto 
eira, Virgílio Oamasio, Cio to NÚnes, Domin· o b•U rlo 29 de marr.o. do 1890, quo, co_m os 
gos Viconte, Porciunculn, Thomaz Delflno, S?U' 342 arttgos soccwna<los em 1_:! capttu1os 
Lopes Troviío, E. Wnndenkoll>, Feliciano tttl~lados, se avoluma nas pt•oporçues do um 
Ponnn, Moracs Barros, Cninuo; Leopoldo do codtgo, . . 
Bulhões, Joaquim de Souza, A. Azereuo, Seque_stro~ o alienado ó um dlretto que 
Aquilino do Amaral, Alberto Gonçalves: .Toa- asSisto a socted,_ue _ M defesa do cada um dos 
quim LacCl'da, Gustavo 1\ichnrd, Haulino sou~ membro~," uuo da sua proprm conser· 
Horn Pinheiro Machado Julio Froln. eRa- vaçao collecttva, 
miro 'naroellos (50). ' Corro, porém, estabclccet• as condições do 

seu exercício, para que oito niio se atropelle 
nas confusões do arbitrio irrosponsavcl e, 
porventura, das pcr:ioguioõos impunes. 

E' lida, posta em discussão e sem dobate 
approvadn. a neta <ln sessii.o anterior, 
D~ixam do comparecer, com causa partici

pada, os Sra •. J. Catunda, AI mino Alfonso, 
Rosa o Silva, Leanrlro o[aciel, Q. Rncnyuva, 
Gonçalves Chaves, Paula Souza, V1conto Ma· 
chado o Esteves Junlor (ü); e sem ella os 
Srs. PorlJ'O Velho, Ruy Barbosa o 1\odrigues 
Alves (3)'. 

O l!ilr. ~:o Soer•otnt•lo (saroindo 
rlc 1·, 11ochtl'lt que niio ha expediente, 

O Sn.. 3'1 SS:CRETARIO (sorDI'nrlo de 2u) lê e 
voo a imprimir para a entrar na ordem dos 
trabalhoso seguinte 

PARECER. 

N. 5ü-1898 

Depois de hnvor estudado detidamente n 
propcsiçúo n. 5, de 1807, quo, sob o titulo 
- .Jteuula o sm•oiço de a.~.~·i.~·tcncitt publica (ID.f 

alienados,_ n. Gamara dos Depu ta.dos enviou, o 
anno passado, no Senudo, n. commissiio de 
Snude Publica, Estatlstica e Coloois.çüo, a 
cujo crlt',t'io to i eu~ atroe ta, ·consi<lorou do boa 
providencia desdobr:tl·n no substituti ·•o que 
vom !tojo, submottot• noti ni'Ootos du <lcbnto. 

Asmmptos lia quo niio p011om tiMr mal de
finidos na loi. Intoressn.ndo sirnuJtnnou.· 
monte a llbot•tlaue, n I·eputaçilo o os 1m veres 
do Individuo, esse, que o projollto esboça em 

Senado V. Il 

Foi o que prut•JDrleu a Commissiio no sub· 
stitutivo, relevando certos pontos que lhe pn
I·cceram •'eficientemente cuidados na pro· 
:por~ic;fio, como sejnm os I'oferontes ú. n.dmiPsüo, 
11 pormn.nencin. e 1\. sa.hldo. ·uo doonte, ft in· 
specç;to dos estabelecimentos que lhes são 
destinados e aos loucos CI'iminosos. Mais 
atn•la: levando em conta o despreso com 
quê são trn.tadns, entro nós, as regras mo.is 
intuitivas da hygione na construcção das 
habitações collecttvas, sobretudo ns do 
destino hospitalar, Iniciou o seu trabalho, 
com lndlca•;üos a respeito e encerrando 
tal genero de estabolocimentos em uma clas
sificação que os fncilittt ó. fisoaliBllÇl1o lndts
ponsavel. 

Flnnlmonte, por so lbe antolhar menos 
desacertado, substituiu o titulo- Regula o 
scl'uiço ritJ assistencia public" aos alienados, 
que encima a proposição, pel~> denominn~ão 
que dou no subsLitutivo- Lei sobra o serviço 
do tititmados, porque, primeiro, o amparo or· 
gantsnuo que se ll''""t" ao enfermo ó um 
ramo d<L Assistoncia, como os quo se Jibera
lisarn nos de.:.valldos, aos valetudino.rios, aos 
oncarcoruuos etc., constituem tantos outi'Os; 
segundo, 1llvhlindo-se em publica e ~;1·ivada a 
A~Bistcncin, a proposl!:i'i.o n:i.o llÓtlo Jogicnmonte 
ahJ•nn~ol•, como fllli'Ls dispúo no~ seus nrt. 5o 
n § I n do u.rt, 1 u, o nl icnado tl'n tnt.lo em casas 
do Bauuo, domlollios particulares otc,, visto 
como estes se olroumscrevom aos domlnlos <ln 
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Assistenola privada. Em resumo, do con
fronto do• dons trab~lhoa resaltam todas as 
alterncõos, accroscimos e amplificações que a 
Commissão loi lmpellida a fazer pela relo
vancla do l\Ssumpto e concomltnntcmoute o 
ct•iterio nocessario para. so n.~aento.rom os 
preliminares da prelb•·encia deOnitlva. 

Certo que no substitutivo escapa~·am omis
sões de ordem cllnlca o insumcienoias de 
caracter jui•@co: si estns, poróm, podem ser 
providos pelo debate esclarecido, aquellns 
continuor.lo Irromecllndns até quo um espírito 
superioJ•, dominando o cahos em que nut~ 
annrohlsada a nossa Assistoncia public.' o 
privada, consiga clispaJ' com methodo rs 
muitos e solidas elementos de que ella se 
compõe, no tocante oxpros~a.mente ao serviço 
hospitalar. 

Nos pnlzes em que OS'f!'l'andes actos da vi•ln 
nffeotiva silo pautados pelos conselhos da 
scioncia, a tondonciu. ó para. a creacü.o do es
tabelecimentos especines em que sejam inter
nados O< aliena·los, conforme o typo da 
psychose que os affecta, 

Neste sentido, o eslbrço empenhado já est{• 
dando resultado• aprecia veis na Suissn, na 
Allemanha, na Austrla, na França, na Iogla· 
terra e nos Estados Unidos. 

Mas em nossa patrin onde os publicas pn· 
deres nem ousam llrohlbir o tratamento de 
molostias lnl~cto-contagiosas nos holpitaes 
commuos, o legiHiador tem direito á absol
vlcilo por não cogitar dessa e do outras con· 
quisias da psychiatria. Somos um povo 
Infante ató nu modo de praticar o bem. 

O nosso atrar.o, entrctnnto. não nos justi
ficaria si, tratando de um nsmmpto como 
esse de que cogita'll a proposie~io e o substl· 
tutlvo ú escolha, o deixnssemos, embora sob 
outra fórma, tal como o encontr,\mos nos 
dispositivos obsoioto3 que o passado esp>lhou 
na nossa legisla~iio. 

A prote11<;iio ao alienndo ó mais do que 
mostra de pletlado porque ó uma prova do 
olvlllsação. 

Stl'DSTITVTIVO A' PROPOSIÇÃO DA CAM.\RA. DOS 
DEPUTADOS N, 5 DE 1897 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

SilCÇÃO 1 

CONS'rJtuCOÃO, AUTOillSAQ:\0 R CLASSil~lCA.QÃO 

AJ•t. 1.' Os ostniJoJocimontos pum tJ•nta
rnento o reclusão dos alienados ou lndivlduos 
nl!'octudos 1le doonçns montnes sorcro con
stt•ul~os 011 ndCiptados ospeclni!J(outo úquollo 

cluplo nm, ou a um o11 a outro dolle•, de 
nccorJo com ns oxigoucins mais rlgol'osns da 
psychlntl'in ou~ rJ::rras mn.l~ soverus dn. hy
g-iono, fóra tios contras mnis densos de popu· 
laç1lo o ~~ Ui8tancill do 500 mot!'os, no miuirno, 
das mor·ndns mais pr•oximas, si p~rtencorem 
cl ordem das hflhltuçilo; collcctivns, o do 150 
metros qcmuuo J•osoJ•vndo; a um só doou to o 
esta l'l{\ja. voZúil'O ou porigoso. 

Paragra.pbo unlco. Tolornr-se·híio, poróm, 
pelo tompo quo for julgado rnzonvol, os CS• 
tniJelocimontos existentes que, m1o preen
chon~o littornlcnonto uq_uollos conulcilos, hn· 
jam do dospouí.ler rtvultmln. sommn com n. 
proprilt romocilo, comlanto que não sejam 
pr·ovadnmon to ineommodos no9 moradores 
das cir·cumvisinhnnçns~ projudlcinos nos doen
te.:; o. osto:i não llquom, sob os sens tectos, 
em compnl'tirnontos contíguos u. cuf~Jrmnrins 
~estinndns n dOOJJto; de outras molestins e, 
mnllo mouos, com o!los em promlscuidndo. 

Mt. 2,' Os rlanos do odlllcaccio ou udnpta· 
ção dostüs o:"ltabolocimcmto:) só sorüo executa .. 
dos dopois do olltiola a approvncão dns repar· 
tlçoes munleipnos de hygieoo e do obros da 
loc,Jiiúndo o, nn Jhlt11 dostns, dus ropartlçOos 
si!nilnres do Govm·uo do Estado do que for 
parte n local!dndo. . 

Arl. 3." Nenhum ost•Lboleclmanto deste 
gonoro será inaugurado som nutorlzaçü.o dos 
chefes das repnrtl~ilos do quo trate\ o art 2", 
o na I(I'ndaçãn pelo mesmo nrtlgo conrllcio• 
nnrltl, depois, porém, do vistoria do estobo· 
locimonto Celta por ollos possonlmonte, on 
subordinnolos seus compotontos, ou por pes• 
sons idonons, J\ lndicucilo dollos nomenclas · 
pelo Governo da Mnnioipalidndo ou do Estndo. 

Al't. 4." E::~ tos ostnbol~cimontos ttJI'Üo a 
clussiOcnção do pubiicos o de particulnros: 

A) oa ostnheleclmontos pnblicos soJ•ilo do 
duns cntogorias ; 

1", os do IH'Opl'iedado dos Governos Fo
dornl, E>tnclonl o Muuiclpal; 

2", os instituidos l'or corporncoes ou Indi
viduas, vlsnndo oxclusivumonto o interesso 
da collectivldnde social ; · 

B) os estabelecimentos Farticuluros sori'ío 
igualmente do r)uus cntogot•ills: 

1•, os l'uudados com mim om lucros com
morciaes por umn.· ou mais possons; 

2", todo o qualqneJ• domicilio llosde que 
nello llcnr do roclnsiio o om tratamento o 
doente som n nssistoncht prosoucircl e oJTcctlva 
de possons do "'" fnmllin. 

SBCÇÃO II 

PIRECÇÃ.O, JNSPECQÃO g HEGULAMENTAÇJÃO 
JNTE:B.NA 

· Art. 5,' A dirooe,tto clestos ostnboloclmen
to; só podoril bor oxorclda por quem nlio 

( 

I 
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hn)n sofi'L'iao con<lomnaç[o por CI·imo do di
roLto oommum o soja do capucldndo monto! 
notorln, cu1r.prlnuo taxntlvumonto a quem 
oxercel-n, a.lóm dns o!Jrlguc;Oos mornos inhe
rontes o. tão nlto cnrgo o dos dovoros impos
tos pelo regulamento privativo do osta!Jole
clmonto: 

1', communlcat•,com promptldiio, em ameio 
a autOJ•idauo comp~tonto: 

a) documentndamonto a a•lmlssão do 
doonte; 

b) minudonlomonto o trabalho do verifi-
cação sobro o estado montai dollo; . 

c) circumstnncladamento a sua sahitln ou 
obito; 

d) todas os toformncoos que sobre alie lhe 
forem exigidas ; 

2", participa L' o obito do doente, siso trntnr 
do ost•·nngeiro som pnrontos 11!1 loculldndo 
que por ollo so interessem, ao agente consu
lar do pniz a quo ollo portoncor i 

311
, tor como huso de informnçõea, que 

serão franqueadas a todos que ns quoiram, um 
rogist!'o nnm01mlo o ruiJrlca(lo \lolo. primeira 
&Utorldllde pollclnl dil locnli• ado, no qunl 
serão, com n data do dia o roforondn do di-
rector do estnuelocimento: · 

a) iusCI•Iptos todos os documontos attinon
der ii admissão do doente; 

b) coosignndns as modillcações symptom~
tologicns qno so oparat•ern no doente, urna. 
voz JIOI' semo.na no curso doi' rlous primoii•os 
mozos dtL atlmi.S:iã(\ quinzcnnlmonb nos 
qnn.h•o mozos seguintes, mensalmente no se
gundo semestre do primeil·o nono e desse po
riodo cm diante tl'imousalmento; 

c) nsslgnnhtdos, pala propt•io modico nssis
tonte, o obito, suas causas, verificações ne
croscopieas rospectivo.s o, no caso r.Io so.hilla, 
o modo por quo foi ella foltn o o estado 
psychlco em que ao ncbnva o doente. 

Ar!. 0,' 1'odos os ostauoloolmontos deste 
gonero llct\rão sujeitos ú inspecção, n qunl 
seri: 

A) of!icial, quando ~xot•cidn pot• funccionn
rios, quo só padorüo sor municlp!\9B, Lia ro• 
partição do hygiono o, 011 fitltn dostos, por 
possous competentes ad /ioc nomondus pelo 
Oov~rno Munlclpul :t que pertoucn a locali
dntlo, comtanto que nem ostns nem nquolles 
sC~jam proprioturlos, intoro~su.dos ou ompt·o
gn.dos om nenhum ostnbaloclmonto, do go
nol'o, oxlsteoto olit todo o munlciplo; 

B) of!iciosa, quando eXOI'Ci<ht por nssocln
çõos do nsslstoucia quo, po1' notorln idonei
dade, morocarn pa.rn osso tlm conccssilo, n. 
qual SOI'B somjli'O por PI'OZO dotormlundo, 
do Govoruo federal ou ostndonl, si o esbhe· 
lo•>lmento for deste ou dnquollo o do Go· 
vorno municipal, si o estabelocimouto a ollo 

portencar, ou os li ver comprehenditlo nn. 211 ca
tegm•in dos ostabolocimontos puLJicos ou em 
nmiJo.s us cn.tcgm·Jas dos ostabolecimontos 
pn.rticulnros, 

Art. 7 ,o A inspocc:üo, quer official, quer 
OffiCÍOSll, SOL'Ú. prnticndu. por ffiOÍO do ViSitas . 
JCitas, em llin.s indotorminndos, uma. vez aos 
ostauoloclmontos p:H•ticuhnos do dons cm 
dons mozos o pot• trimestre aos ostnboloeimen· 
tos publicop, 

Pitrngrapho unico. Estas visitns podarão 
set• ropl'oduzidas dont•·o dnquollos prazos 
som pro que t'orom julgndas provoitosns ii. in
specção, comtnnto quo para ollas outouham 
concessão ospccinl dos respocti vo:; governos 
ns a.ssochu;oos do assistoucia que já exerce· 
rem n inspecçilo ofJlciosn.. 

Art. 8. 11 Os oucnrro:;ndos da inspecçiio om
cinl llovorão sobt•o cada. visita. a.prosonta.r um 
rol~ttorio reservado no chofo do Governo Mn· 
nlcipal, em que consigmLrüo ns t•ocln.mn~JO~s 
dos doentes que lhos pnrocorom cabidas, ns 
infurmacõos que colhcll'om parn. raconhocor o. 
verosimllhnnçlL das queixas qno, porventura., 
elles formulam, ns condições ma.torine.s om 
quo ollos so ncluuu o o moUo como no estabe~ 
Iccimouto são cumpridos a. presento lui o o 
regulnmonto qno dollo tl1r pt•ivativo, cor
rendo no chefe do podo•• munlcipnl, no cnso 
em quo o rolator10 nccuso qnalquor abuso, 
pt•oviUoncio.t• si o o.staholocimonto t'or seu ou 
po:-toncet• à 211 ca.tagorin. dos o.5tabeloclmontos 
flUb!icos ou a ambas dos pnt•ticulnros o fazer 
communicaçiio contldencinl do abuso no Go· 
voruo Fode•·al ou Estndonl si o ostnbaleci
mouto lbt• ile pt•oprlodudo tlosto ou daquello. 

Pal'agrapho nulco. Dado o cnso om que 
sC~jn. o aiJu.su do tn.l.gt•nviU.t~.tlo que o governo 
intm•o::s:ulo o atl't~cto no ministorio pu
blico, a pal'to do rollltorio a· ollo referente 
rtgurnra como peçn do pt•ocosso o os sou; uu
tol'os como testemunhas. 

Art. 9.' C~tbarli t\s nssocinçõos do assfs. 
toooin, que oxorcot•om n iuspocçü.o officiosn, 
n. faculdndo não só Uo rccln.mur perante a 
dirocção do ostllheloclmonto, como tum bom do 
pleitonr g"l'atultnmonto perante !IS nutori· 
dados juJicia.ria.s o ndmiuistro.tivas em prol 
dos dooutos. 

Art. JO, Todos os ostnbolocimontos deste 
gonoro torü:o rognlamontos internos e estes 
só ontrnrilo om oxocuçt\o do pois do nppro• 
vndos : 

a) pela. Dh·ectorill Gorul de Saudo Puullca 
os do (.1Stttllolocimontos L'oUoi'I\es; 

b)J'oln I'opa••tiçito do ltyglouo do rospootlvo 
E~tu. o os do ost1t!Joleoimontos o.stndoaos; 

c) pol11 ropa••tlçiio do hygíouo da l'OS)JO· 
ctivn munlclpulid!lúo o, un t'ultn dolln, polt\ 
repnl'tiçü.o do hygione tlo Estado n. que pot'· 
touca a muulcípulldudo, os do ostubolocl-
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mantos munlclpnos, os de 2• cntogorln dos 
cstaholeclmentos publicas, os do I• dos pnr
tieulnrPs o tamljf)m os do 211 tlestn. cla:.slllcnçiio, 
si quem os dirigil• oxploral-os commof'cial-

ftssiio o o domicilio do doou to, o griLo do 
pnrontosco e, nn fnltn desta, n nntnroza dns 
rolnclles qno o vinculam no doonto. 

Pnrngrapho nnico. Si o solicitnnto não 
. monto. 

SECÇÃO Jil 

TrtATAl\lENTO NA PlWPRIA PA~Iti.IA 

Art. 11. E' permittido o trotamento o n 
roclusiio do o.Jiemu.lo nn. casa lln. proprln. fu
milin, comtnnto CJUO o clwf,~ da fnrnilin lhça 
opportnna communic:u}ão do facto, ,ittntun· 
do-lho nttostatlo motlico, no ,juiz compotonto. 
o provo nn. repat·tiQITô'dO hygieno municipnJ 
ou estadual,. staquelln. nüo llonvor nn locn
!ido.do, pot• meio do testemunho oscrlpto ou 
vorlln.l do pcssons concJ\tnnclns, qno possue 
nn cnsn compnYtimonto apropriado 1t0 tr.<lll
mcnto o reclusão do doento o que n. cnsn. de. 
mora. ú. cllstnncin. ele I tiO metros, pelo mouos, 
dns hnbltnçücs mais proximns, no casa om que 
o doonto sqjn. vozoiro o perigoso ou snjoito a 
accossos de ful·or, 

TITULO II 

SECÇÃO I 

A.:i>UJSSÃO A RF.QUERIMB:NTO R DE UHGF.NCJA 

Art. 12. A ndmissiio do lndlviduo aiToctndo 
de doença montai nos estnholeclmontos que 
lhos siío destinados se inicinrá ou a reque
rimento ou de urgcnc1'a : . 

A) a req«el'imento, quando solicitada poJo 
proprlo doonto, pelo tutor ou curnrlor dollo, 
por posson de sun fnmilia, por nmil-(o que por 
ollo se iotorosso, por corporação rio quo ello 
fl>çn parto, por ~unlgne•• nssocinçiío de nssis· 
toncia de notaria ldooeldade, pelo agente 
consular do paiz do que ollo fol' orlgln~l'io 
011 quó elle adoptou, si for ostrnngolro ; 

JJ) de urgencia, qunnrlo ordenada poln prl· 
moira autorldndo policial d~ ldcaiitlado, 011 
por quem, no momouto, ns suns Cllnc';Oos lo· 
gn.lmonto exercet•. 

souber e.;;crovor, 1iLI'I1 n sollcltnçilo vorbn.l· 
mente á primeira nntorldnde pollcinl dn locn· 
lidndo, quo dolln mandnrit lavrar termo, pnrn. 
qutJ este, om snbstitnição no rOCJUOrimonto, 
sojn ontl•ogue iL dil'ocção do ostnl.JO!ocimonto; 

/J) juntar no roquorimonto on no tm•mo do 
solicitnç:1o dous nttostndos medicas, um por 
parto do t'lolicitnnto o o outro por porto dojniz 
compotonto, datado::; nmbns •18 horas, no ma.xi
mo, nnt!ls iln ndrni:;si1odo do~nto, si ost!\va nn. 
locnlidl\do quando !'ai ncommottldo da mo
lcstin, o, si vaio do fórn, o tompo fJUO n. diroc
Çito do ostabolccimonto calcular tot• sido im
prescitHllvol no sou transpo1•te, em os qunes 
<1S modlcos bnsoariio us rnzõos q no so impõem 
h ndmlssiio do cloonto ua etiologia, nos sym. 
ptomns, nn ma.rcha. o nos incit.leutes ela mo
lostl~. 

Paragrnpho unico. Em caso nenhum po
àorüo ostos nttostndos sor pnssndos por mo .. 
dicas quo tenham parentesco consnnguinoo 
ou nffim, ntó o segundo grào, com. o doente, 
ou quo dollo sejam consocios om qualquer 
nogoolo commorclnl ou industrial, ou quo 
oxorçnm funcçOos no ostnbeloclmonto em que 
so protoncle n atlmisslto do doonto ; 

c) juntar nindn, no cnso do intortlicção do 
doente, cópia nuthonticn da sentença pnssnda 
em ,julgado o nutoriznç[o j udlcinl ; 

d) juntar .tamhom, no cnso em que o doonto 
seja menor tutolndo, documento legai da 
nutorizaçilo do juiz competente ; 

c) juntar, flnnlmente, a certidão do bnptis· 
mo ou certidão do cnsnmento ou outra 
quai~llor poça ,iustiflcntivn que provo a idon
tidndo do doente; 

Art. 14. Quando a admis>~io for soiicltndn 
paio proprlo doonto, bnstnt''iho·hn nponns, 
pnrn que olla soja nttondidai solicitai-~ por 
melo de reqnorimonto ou, no caso om que 
não snlba oscrevor, do termo precoitundo poJo 
pnmgrnpho unlco d11 lottra a) do nrt. 13 e 
exhlhir documentos qno comprovem a sua 
identidndo o que ó mn.JOJ'. 

Art. 15. A ndmissiio do urgcncia será or
denada no director do ostnbelocimento a que 
for ouvindo o doente o pnrn quo alia seja 
attondlda cumprlril ii nutorldndo policiai que 
a ordonnr proonchot• ns formalidades se
guintes : 

.Art. 13. A ndmissüo a rcquarimcnto sori\ 
solicitada no direotot• do estaboleclmonto a 
que Ro pretendo con llnt• o trn tamonto o a ro. 
olllsão do doonto, o, para quo ella sojn dolo· 
ridn, cump••irá no solicltnnto proonchol' ns 
fo~mnlldndes "oguintos : 

a) flrmnr o roqllorlmonto com a sua nssi· 
gnntm•Jt por extenso, doviLlnmonte roconho
cldn pelo tabolliiio, doclnranrlo nollo n sua 
mturnlidndo, idade, ebtudo, profissijo, d01ul· 
cllio, bom como o nome o souronomo, a lllln· 
cno, 11 nnturalhiado, n Idade, o estado, n pro· 

a) motivar n ur~:encin por doc11monto os
crlpto om quo flquom accontuadns as circum
stnnclns quo n tornam inndlnvol ; 

/J),iuntnr no documento nttostndo sobre o 
ostndo nctnal do dounto paio medico da poil· 
ela, o, om J'ai[tt deste, por qunlquor metllco 
para Isso lutlmndd !J0111 proprla policia, 
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Pnragrnpho unico. No caso om quo não § 2.' Si qualquer pessoa ou corporaçiio, 
hnja modico na localidade o attcstndo podor.i alóm dns onumorndas na lott1·n a) do nrt. 12 
ser tlrmndo pot• pessoas conceituarias. quizor tomnt• a I·ospouHnbilldado do trata .. 

Art. 10. Atteutlh.la. n. ndmissi1o do Uoonto, monto o roc:In~iio do doonto, a hospetlngom 
cumprirá ti. autorldndo policiul communicar o so t1•ansformarú. cm ndmissiio, desde quo 
facto no juiz compotonto, Jn•ra q11J os to no- noiin convonhn a ilirocçiio do ostabolecimonto, 
melo um moJico, nomoan,lo ella. outro, allm CU111pt•indo n pes~on ou corporação roquot•or 
de quo, dentro uns primeir.1s 48 horas, no parn. cs;o fim á autoridade polical respo· 
mnxlmo da admlssilo, so tiô começo {L vo1•iil- cliva, dnt' me<lico p:~rn a voriflcaçüo doostá.do 
cação do' ostndo montai do doeu to. mental'do doente e provar a identidade delle. 

Pnragrnpho unJco. Nos primeiros dias da Art. 19. Ser•i passivo! tambom da ad-
voriJicucíio o modico dtl pollcln. podort'l. ser miw'lo do urgcnaia o doonto que, por dcsidla. 
substituido por modico imhcado pai' qunlquor ou por pobreza, não fo1• provad:•mente bom 
dos pessoas ou corpo1·nçUcs onuuciadns na cuidado nn. cas;t da lli'OPI'Í!l fnmilia, cumprin· 
lottra a) do ar!. 1~. dosJo quo pum isso a do, poróm : 
pe~soa ou corporação ra~uoira U. autorillndo a) n. autoridade policial ortlenn.r a admis· 
policinl.ou, si o do~nte for estraugoil·o, polo silo dello por intimação do juiz competente ; 
agente consulnl' elo ::ou paiz, u quom a auto· 
rido.de consultará n. ro::;poilu, cn.IJomlo a-totlo /J) ao juiz competente tomul·o sob o. pro· 
aquollo sob cuja rosponsabilidado so fizer a tocçiio da lei e, no caso om que ollo ainda 
substituição p1·ovar a iúontidado do doonto. não seja iote1·dicto, J'rornovor om sou lavor 

a acçii.o do lntordicçao, si ello possuir bons 
Art. 17. Sorilo passiveis da admiôSilo de proprlos, Mim de dar-lho tratamento o rcelu-

urgancia: são satisfactorios no ostaboloc!mento quo lho 
A) o doonto, embora considerado pac!tlco, pa1•ccm• mais convoniento. 

que, por nilo tor domicilio, vagar pelas vias P•u•agrapho unico. A parto deste artigo 
pnhlicns ; · _ sob a iottra b,aproveit;•ra a todo o doente em 
· B) o doonto que, poJo estado do oxaltnçao, situação nnalogn de fortuna, que esteja em 
nttontnr,contrn a moral e a trnnqulilltlndo qualquor ostabÍliocimonto como indigente ou 
publicas o privadas o puzm• em risco a pro- em classe inlorior nos sou~ hnvorns. 
prieda.do, a sogurnnça o n. vida ~t·oprius o 
alheias na via publica ou na casa que lm
bltnr, devendo, ncst.o caso, a. intervenção do. 
autoridade policini so tornar efi'cctil'll a l'O· 
quorimonto do chofo dn cnsn. 

Art. 18. Si ·a doente comprohondldo nus 
lettrns ,t) o B) do urtigo immoúintnmonto nn
lo••ior for do loculirlado em quo não hnjn 
modico, a primoil·n nllt01•id1uio policinl da Jo
calidndo porllrá n tros das pe»oas mnls gra· 
dus nhl rosltiontos nttostn•lo comtH'ountol•io 
do estado o situação dollo o com osto doeu
monto o onvhtri~ á primeira uutot•ido.do poli· 
cinl do muntcipio, pm•a que esta dii'Ocbmon
to, si nr. Jocn.Jidndo houve!' estnboleclmonto 
do Governo, ou indh·octnmonto pot• intorme(lio 
da prlmoirn nutorldnde policiitl do Estudo u 
que portonco o municipio, dU ao doonto o do
vida destino, do nccot•do com o procoltmtdo no 
m·t. 10. 

§ J,o Nesta caso, ns n.utoridndos policinos, 
om bom dn con venlencln publica, hospodal·iio 
o doou to, ntó qno ollo slgn. pam o son doa-
tino : • 

a) om qunlqnor ostnLolccimon to da 2' cn· 
to,..,.oria da. cln~::;itlcnçiio A) ou tlns Jllo e 211 cato
tn~orins lia clas::;itl. ~açiio B), si JlO~\·ou tur~t al
gum IIO!Wor na loealidado, mollmuto llJ uslo 
com 1t sun ilirocçiio i 

lJ) 11!\ t',dta. do qnn.lrJllOI' llo.'ltos esl!tboltl• 
clmuntos, om Jocnl couunodo, quo pttm o fim 
dovorii.o nlugar. 

SECÇÃO 11 

VE!tii'ICAÇÃO 

Art. 20. Para veriftcaçiw do estado mon
tai do dooute scri• pcrmittido o estadia du 
uma quizemL a contar do dia da admissão 
do doente, devendo a verificação sor foitn : 

11) .nos ca.sos tlo. nd:nissão dc_urgencia, .pelo 
medico nomeado pelo juiz competente, pelo 
modico nomeado ·poJa policia ou sou sulisti
tuto o pelo director do estiLLolocimonto, o 
qunl tol'n opiuiilo o voto sobro as deilberoçaes 
a tomur a respeito do doente; 

B) nos cUS()S dtt atlmissii.o a rcqu!Jrimcnto, 
pelo modico do requerente o do juiz compe
tente, si o roquerento julgai' n assistoncia 
dolios iudispensnvol, e sompro pelo director 
do ostuiJoiocilnouto, quo, tlcnndo sü neste tra
balho, ussumiri\ oxctusivamonto a rosponsn
biiidado do qutL!quer modidtl omprogndn sobro 
o doonto. 

~ 1. u Si a primolra q uinzona nü.o llnstn.r, 
modianlo roquorlmento no juiz comretonto, 
as:llgnado pelo dil·octm• o o::; dous modicas on 
só pelo dh•IJctor, dado quo liquo só na ver!· 
caçiio dtt o.tlllliti~ão a rcquc,•lmr:nto, HOI'Ú. cou· 
eoditln ::leguuda quiuwna o, si ostt~ n.indn. uii.o 
lmstnr, torcuim C]ttinzon:L sorU. tuloru.do. pot• 
cJT~ito do novo l'OfJ.ttOl'imonto. . 
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~ 2,' SI no ftm da terceira quinzena os VO· 
riftcnilorcs ni\o derem por terminado o Ira· 
bulho, o juiz competente nomoará uma_com-

. mis>ii.o do tros p1'olissionacs do roputaç~to re· 
conhoci,Ja nn especialidade pura verificarem 
o cstndo mental do doente no prazo de 15 
dias sobro a 11Itima quinzena. · 

Ar!, 21 , Mesmo som falta do nenhuma dus 
formulldailos condicionadas no urtigo anteco
dooto, o proprio doente, ou pessoa ou ·corpo
ração itlonorts quo por ol!e .sa intet•ossnr, po
llorit, n todo tem~o, oxtgu• novo exame ,tlo 
sanl<lndo, escolhendo para osso !'~ med1co 
de sua conllança o requerendo no ,JUIZ campo· 
tonto n nomooQilO do outro, comtnnto ~uo, no 
novo oxnmo, tonha opinHto o voto o .d1roct_gr 
do ostabolocimou to sobro qual quer dol1beraçno 
a tomar a respeito do doente. 

S~CÇÃO lll 

SAIIIDA 

Art. 22. A sa,.ida do doente do catabo!ocl7 
monto em que foi admittldo ao otroctuara 
por um <los quatro modos seguintes : 

A) pOI' alia, rjuando o director dor o doente 
por curado; , . 

B) por dcli!eraçcl'o, quando, por maJOI'm, os 
verilicadoros ou examinadores do estado 
montai do doente optarem por sua auhlila; 

C) d ordem, quando, o ju1z compotento a 
formular; 

D) a reguerimento, quando o ftzor quem 
promoveu a admissão ou o novo exame do 
sunldnde do doente, 

Art. 23, Quando a sabida for por alta, 
cumprirá no director mandar exocutal-n 
dentro de 24 borns, devendo fazor, no mesmo 
tempo que no juiz compet~nte, communica
çi\o por oscripto do fn,to n pessoa que pro
moveu a ndmissilo do doente ou que pot• ello 
se Interessou durante a molestia com o fim 
prlncipalmento do accentunr si o doente saho 
rndlcalmonto curado ou exposto a rocldivn8, 

Pnrng-l'npho uuico. Si o doente for tutelado 
ou curo.dorado, o director o ontl•og-a.t•lt. só no 
tutor on cm·ndot•, ou n. quom Jogalmcmto os 
roprosontnr, dovoudo oxlglr do um ou do 
outro doclnraçilo escrlptn e com a asslgnatura 
oompotontomonto reconhecida, no aoto da 
entrega. 

AI' I, 24. Quando n 8ah!Lia so e1Ioctunr po>' 
dali!Jeraçlto, os vorillcn.doros ou oxnminndoros 
que por ollu optaram J'undumontarilo 118 rll
fl.ões om documento osc1·ipto o 11ssigmulo, do 
qual, n Ióm das q uo dovom soL' onvlndns no j ulz 
oornpotonto o pntl·ogue no dil•cctor pn.rn a 
trnuscrovur no L'oglsll'O do ostaboloclmonto, 

• 

80 tlL'ariio cópias llttoraes, que serão remoi· 
tldn9: 

n) Ao vorillcndor ou exnmlnndor que so 
oppoz i\ snhldo do doente; 

b) a quem requereu a verWcnçilo ou o 
novo exumo do doente ; · 

c) a. quem promoveu a admissão do doente, 
si nilo ror n mesma posson quo requereu a 
vot•ltlcoçüo ou o novo oxnmo. . 

Pnrngrnpho unlco. O director do estabele
cimento oxigil·l< Igualmente de quem obtiver 
a sahida po1• este moto doclnrnção osortpta 
o com nssignrttur;\ ~.:ompotontomento rof!o
nhocida no neto da pn~·t!cll\ do do,nte. 

Art. 25, A sahíd<L rt ordem só comprohon
derú. o doénte que, tendo sido nrlmittldo _á 
ordem da prlmeirtt autoridade policial, n~o 
encontrou, durante o tempo de permnnencm 
no estaboleclmonto, q nem, a requerimento, 
assumisse a responSilbllldade do seu tl·ntn
mento e reolusi•o, cumprindo ao ,juiz que n 
expodil• justlfical·n em documento O>crlpto no· 
dil·octor, sobretudo si este lile Ozer pondern
c~os desfavoravels sobro o estado mental do 
doente na occnsiilo. 

Art. 26. A snhldn a requerimento poderá 
ser formulada a favor do torto e qnalquer 
doente que niio eatojll no estabeleci monto 11 
ordem do poder publico, qualquer que seja a 
gr~widade do sou estado, a fól'ma de loucura 
do que esl'l!a afl'octado, com tanto qne quem a 
solicitar apresente, devidamente Iegatlsados, 
os documentos seguintes : 

a) autorlsnciio do juiz competente ; 
b) declaração de admissão pelo rlirectm• do 

outro estabelecimento do mesmo genero a 
qr.e vai ser reco! h ido o doente paro. ser 
tratado ; 

c) attestado de pessoas ldoneas compro
vando que tem compartimentos em onsa 
apJ•opriados ao tratamento e a reclusno do 
doente, st ó para o selo de. pt•oprln famllla 
que vai conduzir o doente; 

d) bilhete de passogem pura o estrang-eiro, 
si pnr,, o estrang-eiro vai ser transportado o 
doente. . 

Art. 27. Além das enunciados havera a 
sahida de en,çaio, quo será concJdidn. com ns 
maiores l>recauçoes pelo director, sempre 
que o modico a julgar necessarln no com~leto 
restnbeleclmento do doente que tiver sob os 
seus cuidados. 

SECÇÃO IV 

READMISSÃO 

Ai'!, 28, A reailmissao do doente que se 
ovadlu ou quo, pelos meios rognln.l'os, sahin 
1\0 estabelecimento se otrectua!'LÍ simples
monto, si a ausencla do doente niio ulh•n· 
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pnssar o prnzo do 15 dias, mas, no c.1so do 
ox"loclor osto prm~o, n. readmissão sort\ por
mittlda submcttcndo.so o docnto ús mcsmns 
formalidades quo cumpriu para sol' admit
tido, 

TITULO JII 

SECÇÃO UNICA 

CRIMINOSOS LOUCOS l~ LOUCOS Oll.U!INOSOS 

Ar!. 29. Os individuo; que onlouquocerom 
em prisiio o os que na pr·ha1o ou om CJlmlquor 
outr·n. parte, t•ocolhidos ou sol tos, tontat•em 
ou consummnrem ct•imes por atreito de loucut•a 
toriio ndmlssilo sô cm ostabolccime.ntos fedo· 
rnos, ostndonea ou rriunlc!J}nos, os qunes pnl'a 
osso fim doveriio possuit• l'·' vilhOes li parto o 
apropriados .. 

Art. 30. A admissiiotlostes Indivlduosserá 
roltiL sornpro do urgencia o pn1•a. quo eiln scojn. 
nttondiíh~ cumprirá il primoh•n. nutoridade 
policial, ou a quem legalmente sno.s ftmcções 
oxo••cer, ordennl·a por esc•·Ipto no director do 
estnbelooimento, juntando: 

A) no c"'o de haver o Individuo cnlouauo
oldo nu prisão, alteslado do modico d , rwlsiio, 
roferondndo . apenns pelo director dolln, no 
quni o medico declarnr•i si n molestla np
paroceu bruscnmonto 011 apresentou porlodo 
prodromico; o, no cnso om Qtlo o individuo 
tenha tentado ou consurnmado Cl'imo por 
offoito da Joucurn, alóm do attestado m.ed1co, 
côpia authcntica do dopOimdnlo circumsean
ciado que sobre o actO cl'iminoso deve-rá f'o.zer 
o director da prisilo, ou quom na occasiiio o 
substltula, perante a antoridndo policial, ou 
quem 11or olln oncarregndo, que para e.Bo Hm 
nbrir!Í o lnquorlto in loco; 

B1 no cnso do haver o individuo tentado 
011 consummado cri mo por otroito tia loucura 
cm ostaboleclmonto publico de 2" o pa!•liouiar 
de i" e 2;• categorias, attcstado do medico 
ussistento, no qual o modico histol"inri\ n 
ollolo;;Ia, os symptomas, u mll!·cha., os Inci
.Jcntos do. molost1n e cooslgnn.rú. n. dntn. cm 
que o doente foi ouh•cgne nos saus cultln.dos 
prollsslonnes o cópi11 authcntica do depoimtmto 
circumstauciado quo solwo o neto crhniuoso 
dovoril fuzor o cllroctor do ostaboloclmonto, 
ou quem nn occ!lsiiio o snllstituin, pomnto 
" nuto1•idado pollcínl, ou. quom J>or clla t"o1• 
oncnrr•ogudo, quo parit. osso llm o.IJriril. in .. 
quer! to tnmbem in loco; 

O) no caso do haver o individuo tonl!tdo 
ou cous~nmado Cl"imo po1• oll"oito da. loucnm 
nn. cnso. dn pl'Oprin. thmllio., attvstmlo 'llJcdict, 
no:; termos •la lottrn procodonlo o cdpia me .. 
thentica do depolnumto ciJ•cHmslanoiac/o quo 
sobro o noto ol"imlnoso dovor!l fuzot• o ohofo 

dn famliln, ou quom ou occnsiilo o aubstituln, 
pora.nto a r•·In10ir. aulorldndo policiltl, ou 
quem pot• olJn J'or encarregado, que p;tra. osso 
Um abrir!'~ inquot'ito ignn.Jmento in loco; 

D) no caso do !lavo•• o individuo tontndo 
ou r.onsnmmndo e~·imo ['or otrolto do loucura 
cm qunlquot• outro Jog!U' n. nii.o serem os 
onlmcindos nns !cllras A), B) o O) do artigo 
presento, cOpia mctlu:ntica do depoimento que, 
na ropnrliçilo d11 pollcht, pornoto a primclrn 
autol'idntlo \JolicinJ, ou quem nu. occnsm.o n 
sub:;titnil•, c ovcrú f1u~or t:iObro o neto m•imi .. 
nosl) urnn., pelo mono~, dns pessoas quo o 
prc5oncinrn.tll ou o descobri mm; o atte~·tado 
sDln·e o estado mentat do indil)it/uo, no mo .. 
monto, pelo medicD da policia o, om faltn. 
dcsto, pot• qualquer moJico, hi nn. locali .. 
dado nl:;um houvor, pnrn ls<o intlmarto pala 
propria policia. 

§ 1.' Cumprirá no diroctor da prisão, no 
director do estnboleclmonto, no choro dn. fn
millit nos cn•os expressos das lottrns A), 11) o 
O) do nrtigo proscmto commnnicar lmmodin· 
tnmcnlo o acto criminoso ú. nntol'idndo flO'" 
licial parCL quo olln inicio som domara o in
qnorito; o, no tlopoimollto que prestar, o di· 
roctor da prisão aociarnril "data. cm que o 
indivitluo Uou entrada na prisão, o director 
do ostn!Jolocimonto" data om quo o Individuo 
tovo ndmissrro no estnbolecimonto o o chofo 
dn f<tmllia n ópocn approximndn cm que o 
Iudlviduo onlouquocou o n data cm qno fez 
dosto facto n dovida communicnçiio no juiz 
compotonto. 

§ 2. o No cnso cm quo o n.cto criminoso ao 
dó om o5tnbolocimontQ do g'Ovorno, o director 
do ostnbolocímonto, ou quem reguln.montar· 
monto em so11 Jogn.r estiver, fará. immodin.ta 
pnrticipn<;iio dollo ó. nutorl•lnrlo policial, a 
qunl, depois do inquorh• do neto i11lor.o, ardo· 
nnrih do pt•ompta. n romoçii.o do aon nutor 
pnt•n pn.vilhi'ío dos designados no nrt. 28 o, 
no caso om quo ns conveniencins do in~uorito 
nssslm o oxljam, suspon<lerá da~ suus runcções 
o director, ou quem t·~gulnmontnrmoute em 
seu iogliJ' ostnvn. na occnsti'io do crimo, ln ti· 
m~ndo-o a. onvlar·lho, dont1·o do 2~ horas, 
ni'íll só J'olntorio circumstn.ncinllo, do sou 
pt•oprio pnnlw, sobro o neto criminoso, em 
quo dovor•ú. doclnrat• n tla.tn da. ndmissiio 
no ostnlJolecimcnto elo nutot• do neto, como 
!amuem nttootndo do modico quo as;i;tia 
o nutol' (\o neto, om qno o mOtlico conslgrm
rl\ o tempo quo o tovo sob os sons cnitlndos 
prollssiouuos o historiarú. o. otlalogin, os 
symptomas, n mm·chn. o os inchlonto.s dn. mo. 
lo>tia. 

.1\:l't. 31. FJitn. n. ndmlssiLo, n nutorltlndo · 
pollclul ot!lciul"l\ no jnl1. compott>nto, n quom 
mandu ri~ to! ln::~ ns poçn.s do lnrtuorito, pn.rn. 
q uo ollo procodu como foi' do .i nstl(a o nomoio 
um modico, nomouudo ella out1•o, nUm do, 
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·.dentro dns primeiras •18 !toros, no mnximo, 
· .:do. ndmlssito, dur-so comoco {L vorillcaçüo do 
. estudo montai do individuo. 

. . Al't. 32. O trabalho do vorlllcnçiio sorti 
'feito sob n nssistoncia do director do ostnbolu· 

· cimooto, ou do um 1los motlicos do est.tholoci
monto quo para o substituir for por ollo indl· 
cado. 

Art. 33, A decisão sorli lavrada om termos 
claros1 precisos c com o mnximo rigor s~ien
tifico o, depois do a.ssignndu. pelos vorrflcn
dores, dovorA ser enYiadn. no juiz t:!ompetonto. 

§ }.o Qunosquor, poróm, que sejam as suas 
conclusõos olln admtttlrá opposiç;io por parto 
do quom provo intorcsso om piei tem· pró on 
contra o individuo qno foi objecto da decisão, 
pnra o qno direito llcará gnrnnlido no ploi· 
tonnto do aeompnnliat• o trauallio do vot•ill
caçüo por moia do tantos prollssionnos quantos 
lho lllU"ocorem nocessn.rios uo esclarecimento 
do nssumpto. 

§ 2.• No caso jlntonte do coo flicto il'roconci· 
liavol do opiniuo ontre os modicas quo pro• 
cedernm à vorificat;ü.o o os que a acompn
nbnrnm, o juiz compotonto nomoa.rú. nr!Jiti'OS 
trcs prollssionaos do ropnt~çi\o roconhocida 
un espocinlidndo, cm cujo pnrocor so lou
var;\ ~nrn tomar rosoiução doliniliva sobro o 
lndivlâuo. 

Arl. 34. Voriftcnda a insanidade mental 
do individuo, oUo pnrmanecorá no cstnbolo
cimento ató quo o director do cstnuoiccimon· 
to, om declaração por oscripto no ,i niz com
potonto, o dcl por curado l'ILdicnlmonto, ou 
cnpnz de gozar da mais plena liherdndo som 
pol'igo pnrn cU o. nem pora n soclodado, cum
prindo no 'juiz ordonnr: 

A) n sahidn d~ indivjrluo ;i ollo tont,on ou 
commmmou o cr1mo nuo estando orn J1rt~ito ; 

IJ) a soltura imtr.odlntn do intlivi uo, no 
caso om que ol!o hnjn pnssndo.no ostubolc· 
cimento tornpo Jgunl ou malDI' do quo 
aquoilo : 

1° o. quo 10i condomnn.Uo, si u~tavn na 
prisüon cumprir ponn. i 

2<~ a que, dentro llo prazo <ln loi, seria con
domnndo, I:)Í ostav:t DIL pr!Hão ~oíl'rendo pro
cesso Uo quo lho rosulhtsso puuir;-i'i.o; 

C) a rovorsão do indi91duo" pl'isiio com 
desconto, n fn.vor llolle, do tampo que passou 
no ostnbolocimonto, no caso do hn.vor nhl 
pormnnocldo tempo monm• do quo O.flnollo 
quo teria. porml\nocitlo nn. p1•iMto: 

-1 11 n cumpril' sontünçn, si para cs.:;o Um 
ollo ostn v a om pl'isão ; 

-2•l a son·rol' PI'OCl!S::o o a consoquonto 
]lOna, a qno, llontt•o do pt·nzo dtl Joi, t'oBso 
coodcmnu.Uo,.t~i pura O.:iBO llu1 ollo o:Jln.vu. om 
prisão ; 

Arl. 35. No caso orn quo os Jlorllos ou· 
cart•ogndos l.hl. vorltlcnção, prccoitunllu no~:~ 

urts. 31 o 32, opinam pola t•osronsubllidado 
criminal do indtvlduo, si o tt•ibunal quo o 
jull;'nr absolvei-o, o minls!ot•lo pu~llco nppol
lnrn. da S1mtonça, tlovondo immoúiatu.montc 
ofllclat• ao jui1. compotonto aftm do serom 
preenchidas ns foJ•mnlidados do § 2° do o.rt. 
as o pnra isso mandando t•ocolhor o individuo 
no mesmo ostn.holocimonto, dudo nn locaiidndo 
niio haja outro do idontica c1.1ssiticnçüo o 
cutcgoria. 

Jllt. 3U. O individuo quo no ostu~olocl
monto continuar louco nlóm do tompo qno 
consumii·ia. nn prisão n cumpl'ir sontonçn, 
conformomonto os ns. 1 o 2 lhl lottrn.B) do 
artigo anterior, soriL considoru1lo remido do 

llOO:l ; o, neste caso, quom, nas condições dn 
ottra A ) do art. 12, por oiio se interessar 

poderá pl'omovor asna sabida, su~mottoudo· 
so áq pl'osct•ipçõos do art. 26. · 

Al't. 37. Cul'ndo o individuo depois da 
remissão dn ponn, o diroctm· do osta~olccl
mento, de CJ,Ualquer ala.ssitlcacü.o e cntcgoriu 
guo ollo SOJa, ou o modico quo o h•atou om 
lamililt, niio lho dará alta som provia com
muuicnçilo, pot• escripto, ao juiz competente, 
o qual podot•á mandnr adial·a, si o diroctor 
ou o modico nn. communlcação declarar o 
individuo exposto n recidivas o suscoptivel, 
nossas occnsiOcs, do ontrogar-so a prntica de 
netos violou tos. 

Purngrapho uoico. No co.so, poróm, 1lo ha~ 
vor quom, nns condiçOos dn lettra A) do 
art. 12, roqueit•a n snhitln, o juiz compótcnto 
n pormittirli dosdo quo o roquoronto provo 
quo vai transterh· o individuo do um para 
outro ostaboloCimonto, do eslaholocimonto 
pnrn a casn. tln rnmllin. o vica~versa ou se com~ 
prometia, pot• oscrir,to,n nssumir, durante uous 
unnos, n rosponsn.bJiidado do5 netos com ~ue, 
dadn. a rocilltvn, possa o individuo Jll'ojudlt!lU' 
n sogundos, si restitnldo fot• :\ liberdade. 

Al't. 38. Os indivi·luos tio quo lt•t\\11 osto 
titulo, omquttnto ostlvot•om sob a ac('lto da 
justiçu., não gosl\rüo da sahicla de cnsdio, 

TtTULO IV 

SECÇÃO UNICA. 

Pcrwlidadll 

Art, 30, No trntnmonto •los nilonndos ó 
prohibido o emprego de castigos corpor11os, 
niio podendo sot' appilcndos quncs1uet• meios 
tio constmngimonto pliysico som ot•dom do 
medico assistonto, sobro o qual, nosto co.so, 
l'ecahirà n rosponsa~lliutulo do quo occorrot• 
pot• !<ti motivo. 

Art. ·10. O omprogado do qualquer crite· 
gorln quo soja, no caso do, pot• violoncln vo· 
luntnrla, ou nogiigonola nas funcçucs ou lnÓb· 



I 

BBBBiO Bld 1 DB SETEAIBRO DK 1808 . 225 

servancla do regulamento do estabeleci
mento, sevloln~ um alienado ou preJudicnl·o 
na sande ou compromettor·lhe a vida, se tor· 
naril passivei do uma multa do 100$ a I :01 O.$, 
do auspensüo ou demi8Silo, si lôr do cs1.abele· 
cimento de I" categoria da lettra ;I) do 
o.rt. 4n, u.lém das 'ponn.s om que Incorrer, se
gundo a I•glslnç,lo commum. 

Art. 41. Caber& acçiio publiall em todo< os 
casos de vio!onclas, om goml, e de nttootndos 
no pudôr praticados conl!•a os alienados, 
bem como nos casos ào defraudaçiTo dos bons 
do mesmo. · 

Art, 42. O.j inf,·actores da presonto Joi 
serão passiveis da multiL de 100-~ a I :000$, 
do suspen,ão ou domiS9iio si torem empre
gados de estabelecimento 1111 I" categoria da 
letra A do a1·t, 4·•, alóm das peOBs em que in· 
correrem, segundo a legl•laçilo commum. 

Sala d•s Commlssões, em 1 de setembro de 
1898.-Lopes 1'rovlfo, rolator,-Cru:. 

ORDEM IJO DI.~ 

O Sr. Pre•ldente.- Sendo a or· 
dom do dia trabalhos do Commi.,ües, tem 
Jogar a apresentação do projectos de lei, in· 
dicações e requerimentos. 

Continua a discus•ilo do requerimont? do 
Sr. LoHo e Olticioa, a1lindo na sessão ante· 
rlor, pedindo lnlbrmações sobre n arrecada· 
çilo de varina verbas rta receita geral do i" se· 
mestre tio corrente anno. 

O Sr. Leite e Oltlelen. depois do 
breve exordio, 11iz que é sempre assim: 
quando algum dos momoros dest& C:ISiL apre· 
senta algum estu•lo que entende com actos 
do Governo, ha sempre um amigo a censurar 
a quem teve a ousa lia de occupar·se seria· 
mente de•so assumpto, provando o pouco 
cuidado do Guverno no cumprimento das 
obrigações que o Interesse publico lhe im· 
põe. 

O nobre Senador pela Babia censurou-o de 
ter vindo ao Snnado alarm•r os esplritos com 
o e&tudo que olfereceu sobre a recmta e des· 
t>eza para 1890, 'obre a pJ•oposta do Governo; 
levou a mal quEJo' orador houvesse demon· 
strado como as recai las tinham sido calcula· 
das" mais e as de•pezas ••tivessem augmen· 
ta1to.s e procurou um modo lntoreosllntJsstmo 
de o.rgumonto~. A dtlSpeza do notun.l excr
cicio é de 372 mil cont ~s ; a da proposta para 
1809 ó de 3-10 nul contos; logo: niio ha au
gmento e sim dimlnuiç o. 

O orador dissera: a 1lespez:. do coJ•rent,, ex· 
erclalo.u de37~ mil contos; houve 11 olimmlçüo 
do 41 mil contos,n~o por economi.tmns porque 
li. custa do credito estâ 'uspon"t ad!llill'euça !lo 

Suul\•lo \', I t 

.. 
' -

camhlo qu• exigiu essa verba i lo~o '~ des· ·; .·:;:.>: 
pe2a de 18~0 deveri.t sor os 3i2 mil contos;·. · -· < 
monos os 47 mil, o 'IUe traria 325 mil con'.-- --- :,;,·.1 
to.,, Comn o g-overn 1 pediu 346 mil contos, · · '' '' 
houve elfoctlvamon:o o augmento de 21 mil '-:'.:~:ll 
contos. E' passivei d.~sti•ulr e:,ta argumenta• .. -.J 
~·ii.O? , ' 

O nobre Senador dis.<o que o actual exer· 
cicio tinlm um rlefHt do 30 mil contos, que 
devia '"'' Je\ado O!I conta aos encargos de 
1890; mns <i esta justamente a questão, o 
motivo 1lu. cent~lll'a Coorudor.O Govorno,tentlo 
contrahido os compj•omissoa do accordo tlnnn· 
ceiro o sn.benrlo flUO ·1lles vh·iam aggra.v:u· o 
orçamento do I SOU, organisou a oua proposta 
com todos esses encJ.J'gos, sem uma só verba 
de economias que o allivia~sem. 
· Snbm lo como havia do ser oxigirla grando 

somma para pagar os compromissos rosul· 
tantes do accordo, conhecendo como a impor· 
taçflo diminuía. dia u. 1lia, o Governo calculou 
a receita sem a providencia quanto à crise 
que atJ•avessamos o nada diminuiu na dos· 
peta que autorisasse a supportar os onus 
advindes do fimrling locm e do. crise comrner· 
ela I. 

O nobre Sona~or fallou da ronda adua. 
noira e da pl'ubabilidndo de augmental-o, 
com a alta ~o cambio. 

S. Ex. esqu•ceu-ve do que a questão jà 
não ó sómonte do cambio, u tombem da ta· 
rita ultima o ~~o outras causas que somente 
com um Ol'çnmento sov~,ra,moticuloso e aba.i· 
xo das previoões podaJ•iam ser coujuradas. 

O erro do Govomo e dus amigos que o de· 
fendem ó tomar premissas errados para os 
seus calculoso com ellas formarem calculos 
er1•ados. 

A media ~os tNs ultimes oxercicios serve 
do bn•o a calculo de receita quando ha nor
malidade nos :mnos que entram neste ; 
nunca. quo.n(lo o primeiro anno, como o do 
~~~6 accusa a cit1a de 117 mil contos, no !• 
semeStre o se:;:undo de 1897, ac,msa Jl2 mil 
e o 3", o de !SOS ucausa 102; havendo um" 
dilfei•enca a muls: do I" P'~'" o 2" de 8.700 
contos o para o 3" do J.l mil contos no semes· 
troou 28 m11 contos no nono. 

A cousequencia ha 1le ser sempre fal•n; si 
u. crise contmun. e o. tJiminuiç:1o da receita 
nccentUrL·se sempre, Q. providencio. m~udo., 
em situação anormal, tomar a cil'ra do ui· 
timo anuo, otl da sua proballdado pura base 
do c•lculo d~ dospoza. 

Nào o l'azendo, arrisca-se n n110 tor ronda o 
procu· 11 illud!r a si, chrgan1lo a impos;iblll· 
dado tle 11cUdlr nos compl'umissos tomatlos cm 
norno lln. hom•J. dn. sua pnt.rln. o du lHopria 
honl'a possonl flo quf~m ocoup.t o g-ovomo. 

1'111lou dn Cen~rnl do Brazil; mns os da•los 
fornm ti J•ados do proprio l'ohttorlo do Ministro 
tia Industria, do quui so vil que a receita do 

,. 

··r~ 

.1( -· ........ 
' ;.. 'l 

.. : ·, .. 
" 

. ·~_1 .f 
• 



,, 
:• 

' . 
•" 

226 ANlii'AES DD SBN ADO 

, I• trimo•trc est4 nccrescilla dos augmentos O "'r. P•·e .. ldente-Continua adis· 
das novas, tarilils o só chegaram n 1.200 cussilo do roquorlmonto. (Pausa). 
contos. Elovadosnoquudruplo, darã:oa renda. Si nilo ha. mais quem pe9a a palavra, vou 
a mais de 4.900 contos que, sommando ~ ur- encert·a.r a dlscusSt1o 

, recadada em 1897, darã:c n receita. total de · 
35 mil e poucos contos, longe dos 42.900 O Sn. LEOPOLDO om BoLuõEs- Peço a pa-
contos da proposta, lavra. 

O nobre ~enado~accusou no orador de ba.vor 
argumentado com o relator! o <lo directo!' O 8r. Pre•ldente- Tom a palavra 
gerlll das Ren~as quanto aos dados oJrorociclos o Sr. Soondor Leopoldo de Bulhõcs, 
para n arrecadação pela 1\ecebedorl~ da ca- , 
pilai Federal, applicando-os a todo paiz. Devo, O Sr. Leopoldo de Oulhõe• 
pela sua lealdade, doola.rar que <i injusta esta diz quo niio pretendia occupar a tribuna, 
accl.lsação. · pm•que não negará o sou voto o.o requeri· 

Em primeiro Jogar niio tinlia lido, quanrlo monto rlo nobre Senador por Alagôas c por
argumentou, os dados do relatorio que fôrn que já. em npa.rtes contestou algumas amr
dlstrlbuido poucos momentos antes de o ora- mações <lo S. Ex. que ao orador pareceram 
dor estudar o assumpto no seu discurso. inl\mdodas o Injustas. 

Em segundo Jogar é o Sr. Senador pelo A lnslstencia do nobre Senador na critica 
Bah!a quem está enganado: os quadros de- antecipada e Infeliz, que fez da proposta do 
monstram a renda da União cm toda a 1\epu- governo para o Orçamento de 1899, obr!g<L o 
blico., porque nos Estados, quem :u•reco.do. a. ora.dot• a entervir no debate, não tendo o no
renda é a olfandega de cada um; sómentc bre Senador pela Bahio, o Sr. Severino Vi
na Capital Foderal é que ha Recebedoria. eira, obtido a palavra p11ra continuar o seu 

Leia os quadros e verá que as verbas estiic di,curso, iniciado na sessiio de hontem. 
discriminadas, uma o. uma, nos rendimentos Pensa. que as opposições systematicas, ln-
das divel'Bas alfandegas. tmnsigentes e cegas em Msumptos Jlnancei-

Nã:c censurou o Governo actual, porque ros são descabidas no momento presente, em 
Isto não vale a pena; apenas previniu o Senado que todos os esforços silo poucos para o res
desscs orçamentos onde se soph!smam alga- tabelec!mento do nosso credito, profunda
rlsmos, prejudicando o credito pnb!loo e illu- mente abalado ; applaude a attituae do sr.' 
dlndo-nos a nós mesmos, Sophismas niio silo Serzec!cllo Correia na Camara dos Depntodos 
poeslvels mais hoje e foi contra olles que e estranha a do Sr. Oltioica no Senado. 
protestou. Hontom o accordo financeiro provocava a 

colora de S. Ex.,hoje é a proposta. do gover-
0 Sr, Severino 'VIelro (Pela noquo desperta a sua !nd!gnaçiio, achando-se 

ordem,-Sr. Presidente, hontcm, quando cu !solodo o nobre Senador por Alagoas no ponto 
me occupava do requei'imento do honro.<lo Se- do vista em quo so collocou, e no qual niio 
nadar por Alag<las, tive aviso da Mes:l de que podm•á se sustentar. 
estava esgotada a hora, e pedi para ser con- O Sr. Rodrigues Alves já teveoccasiiic do 
siderado com a palavm para hoje. Consulto mostt•ar as vantagens do accordo, rocor
a V. Ex. si posso usai' da palavra na discos- dando os grandes compromm!ssos que pesam 
silo do requerimento. , sobre o Thesouro o que dlffioultar!am a or-

ganiznçiio do orçamento para 1899 sem o 
O Sr, Prellldente-A palavra foi amparo dnquella soluoiio dada, com gernes 

hontem mantida a v Ex · mas na occasi[o applnusos. no problema financeiro. 
em que hoje deolaroi 'que ·~ontinuavn a dis· O Sr. Sovor!no Vieira, na sessão de hou
cussao do requerimento, 0 honrado Senador tem. tornou patente o meticuloso cuida<lo com 
pela Bah!o náo estava presente. que foram Mtus as estimativas da receita, 

0 , e fixadas ns verbas de despeza, para 1889 e a 
Sn. SmvEaiNO VIEIRA-E exacto. inanldnde das censuras feitas {I proposta. 

O nobre Senador Jlor Alagoas, a<loptondo 
O Sr. Pre11ldeoto- Pediu a pala· meUtodos novos o absolutamente !nnccoita

vralh' odhlonrado Senador Leite e Oiticlco., e ou vols formulou ou\i•o. proposta, que <lferocou 
a e • , ao Senarlo com c do{icil de 58 mil contos. 

Nesta discussão, portanto, o honrado Sena- o or•ador nã:o comprohende a log!ca e os ai-
dor pela Babla perdeu c <!iro i to _do fali ar. garismos do honrado Senador, porque ora 

O Sn. SEVERINO VIEmA-Conformo·mo com demonstram que houve no. proposta do Go
a opjniiio do V. Ex., c tomo então com o verno umaugmonto de dospezus de 20 mil 
honrado Senado!' pelas AlngôllS o compromisso contos, ora do 20, o que atinai fica roduzido 
de, na prlmo!ra opportunidado, voltar ainda a 4 ; mostra que os augmentos silo consigna
!10 assumpto. çiles de dOilpozas ~utor!zadas em leis ospo-
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cJaes, ns quaes em viJ•tude da disposl~ão do 
art. 32 da loi do orçamento vigente, foram 
inclutdas na pi·oposta, dando assim ao Or· 
~amento vindouro n unidadé o verda~c quo 
os anteriores não continham, 

Entra na aprocinçiio dJl reorganização das 
repartições de fazenda, louva a correcção 
com quo procedeu o Ministro da Fazen<la no 
uso que f•z da nutcrizaç;io que lhe foi dada 
para tal fim, niio saindo das vorbas votadas, 
colloonndo os extlnctos om numero do 130, o 
realizando a economia do centenas elo contos 
de reis. · 

Concluindo, trata •'• rovisiio dM tarifas 
das Alfandegas, <lo rendimento dos impootos 
de consumo e da Jiqui<laçiio de contas <lo 
Governo Federal com o Districto Federal, 
achando urgente n reforma da organização 
administrativa deste Distrioto. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, en
cerrn·se a discussiio,llcando a votação adiada 
pela hora. 

O liir. Prc•ldente-Nada mais ha· 
vendo a tratar, vou levantar a sessiio, 
designando para ordem do dia da sessão se· 
gulote: 

2• dlscussiio da proposição rla Camara dos 
Deputados, n. 13, de 1898, abrindo ao Mlnis· 
terio da Fazenda, no corrente exerclclo, o 
credito de 1 ,098:3~792, para pagamento de 
credot•es de dividas de exeroicios fin•los ; 

2• discussão lia. proposiciio da Camara dos 
Deputados, n. 21, de 1898, a.utnrlzando o 
Poder Executivo a. admlttir o Dr, Belcblor ,da 
Gama Lobo, ex·delegado de Hygwne o ASSIS· 
tencla Publica, a pagar as contribuições a.tra. 
zada.s de seu montepio, n contar de março de 
1895 em dea.nte ; 

Diaousiiio unlca do parecer n. 50, do 1808, 
da. Commlssão de Finança•, opinando que 
seja Indeferido o requerimento em que Tor. 
qua.to Caetano Simões, inspector aposentado 
da Tuesourarla <le Fazenda do E>tado do Es· 
pirlto Santo, pede que a sua apos~nta.dorla, 
concedida por decreto rle ~de abrtl de 1890, 
seja considerada com todos os vencimentos 
mat•cados na tabella G, annexa ao decreto 
n. 240 A, de 3 de março do mesmo nono : 

Dlsoussíio unic4 do parecer .n. 51, de 1898, 
da Commlssiio de Finanças, opmondo que sojn 
indeferido o requerimento em ~ue Francisco 
Augusto de Lima e Silva, aposentado por de· 
crcto de 4 de maio do 1804, no Jogar do di
rector do Tribunal do Contas. pede dtspensa 
do lapso de tempo. quo lho falta, para poder 
calcular-se a aposentadoria com os venci· 
ctmentos desta Jogar, 

Levanta·SO a scssiio ns 2 '/,horas da tarde. 

--

8611 SESSÃO Jm 2 DE SE'l'El\JDRO PE 1898 

Ptcsillcncia do Sr .. Manocl Victorz'no 

A • melo hora depois de meio·<lln abre-se a 
ses~ilo a que concorrem os Srs. Senadores Ma .. 
noel do Queiroz, .1. SaJ•mento, Henrique 
Coutínho, Jona.thas Peilrosa. Francisco Ma~ 
chado, Mnnoel Barata, Denodicto Leite, Go
mes do Castro, Nog-ueira PlLI'IlD!Iguá, Pires 
Ferreira, Cruz, Bozorril Fontenolle, Josó Dor· 
uarílo, Abdon MilandZ, Almoido. BarrrJto, .Joa
quim Pernambuco, B. de >Iondonça Sobrinho, 
Rego Mello, Leite e Oiticica, Coelho e Cam· 
pos. Severino Vieira, Virgilio Damazio, Cleto 
Nunes. Domingos Vicente, Porciuncul~~o, Lo· 
pes 'l'rovilo, Feliciano Ponna, Rodrigues AI· 
vcs, Moraes Barros, J.eopoldolio Dulhiles, .Toa· 
quim de Sou:m, Aquilino <lo Amaral, Alberto 
Gonçalves, Gustavo Ricluwd, Raulino Horn, 
Pinheiro Macha•lo e Julio Frota. (37). 

E' lida, posta em discussão o sem debato . 
approvadn a neta da scssiio anterior. 

Deixam de comparecer com causa participa· 
da, os Srs. J. Catunda, Generoso Pouco.- Dei· 
fort Vieira, João Cordeiro, Almino Alfonso, 
Rosa e Silva, Lenn•Iro :-raciel, Rosa Junior, 
Q. Bocayuva, E. Wandenkolk, Gonçalves 
Chaves, Paula Souza, Caiado, Vicente Ma· 
cbado, Esteves Juniore Ramiro Barcollos (16); 
e, som olla, os Sr•. Louro Sodril, Justo Cher· 
mont, Pedro Velho, Alvaro Macba<lo, Gonçal· 
vos Ferreira, Ruy Barboz~, Thomaz Delfina, 
A. Azercdo e J oaqulm Lacerda. (~). 

O J!ir•. ~~" l!iecretnr•lo ( servindo do 
1') llil conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Quatro officios do I" Secretario da Cama.ra 
dos Deputados de 31 do mez findo o I do cor· 
ronto, remettendo as seguintes 

Pl\OPOOlÇÜES 

N. 32- 1898 

O Congresso Nacional doct•eta: 
Artigo unlco. Ficam npp1•ovados os actos 

praticu~os pelo PDIIOJ• Executivo e seus agen· 
tesrosponmvols por motivo do attcntado de 
5 tio novembro do 1808. 

Camara. dos Deputados, 31 do agosto do 
I8ü8.- ArtlHw CosaJ•Rios, Proslrlent.e,- Julio 
do .llello Pilho, 111 Socretnl'IO.- Cm·los Augusa 
to Valente NoDaes, 2u Sect•otnrio. - A' Com
mlss~o do Constituição Poderes e Diplomacia, 
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N. 33-1808 PARECElUll.iJ 

O Congresso Nacional rosolve: N. 57-1898 

Artigo unlco. E' o Podet• Executivo au
torizado a abrir ao Ministerlo da Industria, 
Viação e Obrao Publ!c11s o crodfto oxtraordi
nario do 12:000$, para pagar os vencimentos 
<lo engonbciro Munoel Maria de CnrvnJho, 
addido ao mesmo ministorio, om virtude ria 
supprcssão da Agencia Central do Immig-ro.~ 
ciio, da qunl era Inspector geral, om conrür· 
midadc com o a.rt. 6'\ n. 4, da. lei n. 429, 
<lo 10 de dezomhro do 1890, fazendo as ncccs
sarias opcru.Qões do credito o rovogad!LS ns 
disposições cm contrario. 

A' Commissiio de Justiça e Legislnçiio foi 
presente o veto <ia Prefmtura opposto ~ reso· 
luçilo <lo Conselho Municipal, que reintrega 
no cu•go de 1" escri pturario da Directoria de 
~·nzen<ln, o cupitilo Francisco Coolbo da 
Fonseca Junior. 

Consídemndo que esto funccionario conla 
rnnis de qu•tro nnnos de serviço municipal 
o federu.l, o o. seu rc:-lpeito nenhuma. nota. 
existo que o desa.b.me, como provou com do
cumentts n.presenta.dts ú. Cornmissii.o ; 

Consldcrnmlo que a lei n. 431, do 2 rle ou· 
tubro de 1~97, reputa como sufficiente para 
a vitaliciedade dos empregados municipaes 
o prazo de quatro nnnos c contempla neste 
prazo o t.•mpo rle sorviço prcstu<lo em rcpar· 
tiçilo fo<ieral, mandando ató contar pelo dobro 

Camar,, dos Deputados, 3! de agosto de 
1898.-Arthur Cesa.· Rios, presidente.-Julio 
do ll/ella Filho, 1" t-ecrotaJ·io.-Carlos Att· 
gusto l'alcnto Novacs, zo aecreto.rio.-A' Com· 
missão de Finanças. 

o presta•! o á legalidade ; 

N. 3•1-!898 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 .• Todo o militar, omcial ou praça 

de pret, que for submetti<lo a consolbo rlo 
guerr.1 e otitiver absnl viciin, serlt indemnizildo 
de todas as vantngons prcunia.rio.s que, ex-vi 
do proce;so, houver perdido. 

Art. 2," Rovogam-se as disposições em 
contrario. 

011mara dos Deputados, I elo setembro do 
1808.-Artlour Cesar Rios, prosidente.-Ju!io 
de Mello Fil/to, ]n secretu.rio.-Ccu·los Au
gusto Valtmte Novaes,201 secretll.I'io.-A' Com
missão de Constituiçilo, Poderes e Diplomacia, 

N. 35-1808 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Podet• Exncutlvo au· 

torlzado a nbt•ir aoMinister1o dnJusticn o Ne
gocias Interiores o C!'•" li to <lo 100:000$, sup
plementOLr à verba n. 14 ola lei n. 400, rlo la 
de d•zembro de 1807, pam-Diligencias po· 
licines-fa.zendo o.s nocessa1'1!1s nperaçücs tle 
credito e rovoganrlo-se as dlsposiçüos om con-
trario. · 

Camam dos Dcputndos, I rle setembro de 
1808.-Arthur Cc.~(U' Rio8, PI'OSidento.-Juliu 
de Jl!cUo Filho. ]n Secrotarlo,-Ca1·los Augusto 
l'alento No·oacs, 21

' Secrctario.-A' Commlssiio 
do Ftnunças, 

ConBiderando que o Conselho, reintegrando 
os em prE'ga.dos municipaes, nii.o invade o. 
nttt•ibuição dada no Prefeito de nomear por 
isso que a reintegração não ó nomeação, e 
pelo contrario, aquella não pó<ie daNe sem 
que esta exista anteriormente : 

Considerando que a resolu~ão vetada ob
<iccon aos preceitos elo equi<lude, porque em 
iguo.ll!u.dc do circumstane~as o Conselho re
integrou com a sancçt!o da P1·e{eiltwa, nove 
comm1sso.rws de hygiene, tres proft'S:Iores 
publicas o o actual director da· instrucção 
publica; 

Considerando que a lei ti lgunl para todos 
quet• proteja, quer castigue, e que a justiça 
nuo podendo e níi.o devendo ter dous pezus e 
duas meclldas, niio psrmlttc que, em conrhç~o 
irlentica so negue a um o que a outro se 
concede; 

E' de parecer que o Senado rejeite o veto. 
Sala da• Commissões,2do setembro de 1808. 

-Ayuilino do Amara!,-], S, llcpo Mollo.
J. L, Coelho c Campos, 

N. 58-1808 

A Commissiio de Justiça e Legislaçõo ox
nminou mmuciOSII.mente o. l'Oiloluçii.o do Con
•olilo, que esr.!lbeloco ns condições rio matri· 
culn nos dous oursop da EMcolo. Not•mnl, o a.s 
razões <111 Profoltut•a para negar-lhe snncçiio. 

Parece ii Comrni>Ail.o que o acto <lo Canso· 
lho mio cslti cm rlos~ccordo com " Constí· 
tul~ilo, nem é inl'dngonto do lei foderal ou 
municipo.l. 

Do racto, funrla-se o veto nas seguintes ra· 
zõos que niio o justiOc•m: O l!ilr, ~' Socrotnt•Jo (sorvindo 

dJJ 2°/, ló o viio a untH·imJr, ]Ja.t·a entral'om 
na ort om dos trabalhos, os seguintes 

I". no Perlagogium, creado para os llna do· 
clarados no ;decreto n, 04, de 20 de novem· 
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bro rle 1807, não póde funccion~r o ctmo 
dlu>·no d~ EseoJa Norm~l; 

211
, a resoluçiio do Con::olho. oncn.rrcgan1lo 

o rlirector !lo Po 'agogium do dirigll• o cUI'SO 
diurno da Escola Normal, importa cm no· 
meaç6o, o o. nttribuicü.o do nomoa.t• perton· 
ce á Prefeitura pela lei n. 85, do 21 de se
ternura de 1892; 

3", os instrumentos do trnbnlho o todo o 
matorinl technic''· adquiridos pelos antigos 
professores, vila ser deixados por· este~; 

4", o Conselho exot•bltou dos seus poderes 
augmontando o serviço dos Inspectoras e do 
preparador de cltimica e physlca da Escola 
Normnl; 

5". o Conselho dispenso, rleRrlo já, para ob
tenção dos seus diplomas p·lo Regulamento 
de 1893. as alumnos que lorom autorizadas 
a concluir os t!eU~ eHtudos por e11te regula· 
menta, dos exames do ma.terin.s e~tr1.1.nhus no 
actual plano de ensino norm~l. 

Niio procedo n I• rnzüo, porque, como re
conhece n Prefeitura e vo-se do resolução 
"ctada, só o CUI'SO diw·1w clu. Escoln Nor·mu.l 
foi tra.nsfdr·ido para. o Pedag11gium. om vist=l 
do. ronvoniencia, ~>oniio au. necessidade, de 
ser dividida o. rrequencin. tlu. mesma atoicola.. 
onde o en:~ino pr1mu.rio estiL rlesorgn.nizzulo, 
como confessa. a Pref!jiturn., que julga conve· 
utente a nomeação das a~juutns estagiarias 
como n.uxi lh11'es para. t•egulal'izar .. se o ser· 
viço. 01•a, competindo no Legislativo Muni· 
cip11l regulur o ensino primo.r10, normal e 
proftss10onl nos termos do art. 15 § 17 da lei 
n. 85, pa.raco evidouto que o Conselho, dc
cretanrto casa medida, não exorbitou de suas 
nttribuiçiles e, portanto, niio violou lei al
gum~. 

E' certo que o Podngogium tem fim rliverso 
do rln Escola Normal e pat•a seu funcctonn
mento ha um regulamento e'peclal; mos 
nada disto obstn que o Conselho mande t'un· 
c11ionar allt o curso diurna dnquolla O~iColo., 
não só porque nsslm o exige, cm sun. opiniilo, 
a rcgulu.rizn.çüo 110 ansino. como porque 
uenhuma lei o i1lhibo~ e~ st inbibisso, tom o 
Conselho com potencia pa.t•a rovo~nl·fL ou de 
rog-al·a sem sa.bir do. orbita. das suas attl'i· 
buiçilos. 

O que. porém, ó vo1•dado ó que nenhuma. 
dispo!ilQiio leg.d,nom mosmo do rPgulamonto 
do Pt~dngogiurn. que, nlit'l.s. estu.va o conti· 
m\a (ecltndo, foi nlte1•nda poJo neto vetffdo; 
pois que o curso diurno começ' ils uove bo
roa da manhil e termina ri.s rluas ltorus da 
torrle; e assim póde ter Ioga~•, de.•sa hora em 
diante, I' visita aos museus, á exposição pet'· 
manente e r\. blbllothecn-o que ctn todo o 

caso é melhor do quo conservar-se sempre 
fechnrlo o estabelecimento. 

Cumpre notar-se ai orla que. Súilflo o fim do 
Pedugogium. especialmcnttJ fornecer aos pro· 
{e.~soras todos os meios e elementos de O@tudos 
como rliz o nrt. i" do cltnrlo decreto n. 6·1, e 
terminando os trnbnlhos do moglsterio ás 2 
horns da tarde, ó predsomente rlessa hora 
em diante que os profe.,orr•s pódem fa>.er a 
visittL no mu~eu, bibliotheca.. etc, e tirar o 
pro volto que o Pedngogmm lhes proporciona 

Onde, pois, o choquo do neto do Conselho 
com o regulnmonto desse Instituto! 

Ondo a inJi'ncciio rle suns r'lsposlções 1 
g si cstn.s furam inobset•vudns, viola por 

ventura n. lei o Poder que " fez quando a 
revog:L ou doroga. 1 

Niio procedo n 2n razü.o, por(]ue o Conselho 
n;io nomanu director para o curso diurno dn. 
l:.scolo. Normal, mas enca.rre~ou unicamente 
o rhrectot• do Pedagogium (funccionnrio vita
liclo, addirlo por niio ter exercício cm razão 
rle estnr fechado o estabelecimento, e que 
ganha 9:!.00$ sem fazet• cousa alguma) rle 
diri~iro CUl'SO diurno daquella escola, r.rans· 
ferido paro a III. Sncarrcgnr ou conferir ao 
director de uma repartlç1lo, nomeado pelo 
Prefeito, certo serviço, nü.o importa em 
nomear- é juntar ma.is um ser\·h;o aos que 
já estilo a cnt•go do funccionario nomen.do, ó 
cnca.rreg-n.l·o de uma commissiio. 

E tonto o Sr. Dt•, Pt•efeito reconhece ser 
Isto verdnde que elle proprio, e posterior
mente ao ·ceto, desi!Jnou (não nomeou) o mPsmo 
culndiio dit•ector do Pedagogium poro ter 
cxorcicio como 1Hrectot• na. Escola Normal, 
como se vê no experliente da Muniuipalidado, 
publicado nn Jornal do Commercio de 19 de 
maio do corrente nnno. 

Nem colhe a f~vor do veto o r~ziio tombem 
nllpgnrla de ser dn conflnnçn dn. Prefelturo o 
cnrgo (mais ncortndumente o encargo) de que 
foi investido pelo conselho o director do esta
belecimento fechado, porque só é rigorosa
mente rle conftrmça rio Prefeito, na forma do 
art. 55, do rlecreto n. 02, de 22 de novernbl'o 
rle 1807, o corso do dit•cctot• geral da lnatru
CI,'IiO Publica,o u.indo. porque o cidadiio enca.rre· 
gutlo pelo Conselho de dirigir no Pedagoglum 
o curso diurno dn Escola Not'niLl ó o mesmo 
que, como ficou dito, o proprio Sr. Dr. Pre· 
f6it11 doslgnou pa.rtt. tor excrcimo como di· 
rector rhLquolln escola, onde. no plano de 
ensino, so comprehondern os dous cm•sos-o 
nocturno o o íllurno. 

E' pot•tanto, da sua confia.ncn., o o oncaJ•go 
que lhe deu o Conselho estó. incluido uooargo 
de que o investiu a Pt•cfeiturn. 

Nrio proeerle a 3·• raziio, porquo a medld~t 
tomaria pelo Conselho o que a Prefeitura 
reputa inconveniente, diz respeito ó. regula
rlzaçiio do ensino prlmario o normal, e esta 
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compete exclusivamente ao Consolho.nos ter
mos elo art. 15, § 17, da lei n. 85, já citada. 

A Comml.,ito lilz notar, entretanto, que os 
Instrumentos e material teelmico, dos quaos 
trata estn. terceira rnzão do veto, nii.o sii.o pro· 
prledade dos professores como se póde depre
bender das palavras do Sr. Dr. Pt•oleito. Fo
ram fornecidos pela Directoria ela Escola 
Normal, em virtude de vet•bas votadas pelo 
Conselho. Ficando alli, nem por Isso deixa
rilo de sot• utels aos ·professores, porque as 
aulas do curso nocturno continuam a funcc
cionarna mesma Escola; nlótn de que o Pe· 
dagoglum lambem possue instrumentes e 
material technico, e mais completes. 

Não procede n 4' raz[o, porque está na 
ospltern da acção do Poder LegiSlativo Mu
niolpal, nos termos da lei organica, conferir 
aos empregados do Escola Norm11l os serviços 
compatlvois com as suas funcçilcs, ou antes, 
que são Impostos por asseiS tuncçõos ou a 
ellas siio inherentes. Mas quand·> assim niio 
fosse, o que é ver·dade e que ao serviço a 
ca1•go das inapoatorus o dos preparn•!ores de 
chlmlca e physlca, nenhum outro foi accres
centado pela resolução vatacla, e nem o tom pó 
de trabalho lhes lbi augmentado. 

A bom da instr·ucçiio primaria, normal e 
profissional, no entender do Conselho, ao qual 
Incumbe regulai-a, a resolução manda só· 
mente que os referidos funcclonar!os, em vez 
de prestarem os seus serviços semt•re no edi-
11clo da Escala Normal, prestem no Pedago· 
Blum os relalivos ao curso cliu•no. 

Qual a lo! ou regulamento quo esta acto 
violou 1 

E a prova de que elle não é !llegal é que 

Estes se nugmentarlam pelo facto da mu· 
dança 1 

Nlio e lgunlrncntc subsistente a5" o ultima 
razão do voto cm vista dos motivos que a 
Commlssilo vae expor no Senado: 

O regulamento <fo 22 do no'(cmbro de 1897, 
publicado com as alterações teltas pelo de· 
creto n. 464 de 12 do novembro do mesmo 
anno em algumas disposições do decreto 
n. 52 do 9 de cbrll, lambem do mesmo anuo, 
;up-primlu do programma 1111 Escola Normal 
as eadetl•as de lnglez, meebnnlca, &ltronomla, 
sociologia e agronomia, até então exigidas 
rolos regulamentos de 1881, 1800 e IR03. 

Em consequencla não foram dados P'O· 
fessorcs pnra o ensino des,as disciplinas ás 
alumnos auwrlsadas a completar os seus 
cursos por aqucllos regulamentos. 

A pena imposta lis que niio os completassem 
ntó o fim do nnno passado era a de ficarem 
su,loltas ao reglmen estabelecido pelo regu. 
lamento de 1897. Este prazo lo i prorogado 
por um anno pala resolução de 30 de dezembro 
do 1897, mas ainda. então não foram daclos 
os professores para o ensino das matarias 
mencionadas. . 

Ora, nilo sendo exigível exame o{fiaial de 
disciplinas não ensinadas afficialmonto, o Con
selho, multo justamente, e no exoreloio lo· 
gltimo de suas attribulçllos, usando da tlloul· 
dado do revogar ou derogar as suas lois, re· 
pulando Iníqua a resolução de 3~ de dezem
bro, que noncedeu o prazo mas nu.o deu pro· 
fessores, por outra resolução de 29 de abril 
do corrente anno dispenaau as alumnas dos 
exames das matarias supprimidas pelo . ul· 
timo Regulamento e niio ensinadas • 

o Sr. Dr. Prole! to, illustrado como é e se
vo,•o rospoltaclor elas leis, em sua mensaaem 
do 2 de março deste anno, annunalou ao Con
selho que o Instituto Commerclal la funo· 
clonar no Pedngogium pnra evitar-se a des
peza do aluguel do predlo cm qne funooiona. 
Ora, o ensino theorrco e pratico dos que que· 
rem dedicar-se ao commerclo, a1fastando-se 
mais do IIm do Pedagoglum do que o ensino 
das matet•ins do cur.o diurno dn E•coln Nor
mal, com o qunl so preparam os alumnos 
para n c.trrelrn do mnglsterlo prlmarlo, é 
para a Commlssão incxpllc&vol a opposlção 
que faz a Prefeitura no acto do Conselho, 
tundnda no motivo que expoz no Sanado. 

Onde está a violação da lei I 
E' principio de direito que a exeepr;iio li lei 

só póde ser feita por outr• lel, e a autoridade 
compotento para fuzel-a é a mesma da qual 
emanaram uma e outra. Os decretos acima 
referidos siio todos da mesma fonte -o Po· 
der Legislativo Municipal-que de longa dnta 
os vem alterando toKundo ns convenienolas 
da Instrucção • do ensino, das quoes é elle o 
unico ,iulz nos termos da lei organica do mu
niciplo. 

A resolução veta~a niio fez mais do que 
dlspensat• os exames do matarias que o re
gulumeuto de I8971illminou do programma 
da Escola Normal, certamente por julgai-os 
<lesnocessarlos. A remoção ele nula• ele um odlficlo para 

outro é medida quo nonhurna lol prohibe e 
pó1Je sct• reelnmndn p1u'a bom do ensino. Por 
clla nilo se augmonta o trab>lbo dos funoclo· 
narioll. 

Si um incendlo devor·usse n Escola Normal, 
ou si por qualquer· ruotlvo los"' necossarlo 
mudai-a pat•a outro ponlo da Capital, fi011· 
riam desobrigados os r·espcctlvos empregados 
de prestar os soi•vlços do seus cargos I 

Não Incide, portanto, em censura alguma.. 
Antes do tormlnur a Commlseiio pode a 

attençüo do Senado para as Instrucções de 
18 do novembro do anno passado, putJltcadas 
no Diario Official de 19 do mesmo mez, por 
OJ•Jem do director d11 l~scola Normal. Ness11s' 
instruoçõos expecliclus para se regularem os 
exumes, diz o conselbo aupot•iot• ele mstruoçiio 
no at•t, 6': «Os alumnos que no cadente anno 
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lectivo tenham de completar c curso normal O Sr. Leite e Oltlelea pede ao 
por qualque1• dos regulamentos anteriores Senado desculpa por lnte~vlr no presente 
estão dlspensudos niül só dos exames accros· debato o analysar de novo a marcha Onan· 
cidos pelo regulamento vigente como dos por coira rlo actual Governe que recorre agora. 
ellesupprimidos.> ao Congresso Nacional para c Intuito de 

Por esta dioposlçiic se vô que, cinco·mezes solicitar creditas que justffiquem despezas na 
antes da data da roscluçiio vctuda, já o Con· sua maxima parte, senão na totalidade per· 
selbo Superior do Instrucção, interpretando, feitamente lncomprohensivcis. . 

•' cu melhor, dando exccuçiül ao reirulamento De feito, o credito complexo sujeito á dis· 
vigente (o de 22 de novembro do 1807), dis· cussiio niío ostó. no caso do merecer a o.ppro· 
ponso.va os exames por ello ~upprimidos e vaçiio do Senado, por isso que lhe fallecem 
igualmente os accrescldos. A resolução ••· nao só requisitos osscnciaes como aquelles 
tada estó. no mais completo accordo com que o Corpo Legislativo pela voz de ors· 
aquellas instrucções e contllm, ah\m do justa, dores autorizados tem exigido, e que são re· 
a verdadeira interprotoçiio do regulamento clamados pm· lei. 
que rege o assumplo. . Accresce que a Com missão de Finanças niio 

Para ••llonta1• ainda mais a improcedencia procurou no caso sujeito corrigir a falto do 
desta razão do vt!eo, a Commlssão tran,creve, üoverno nem demonstrar cabalmente a ur· 
por ultimo, o art. 53 do decreto já tantas genoia ou a opportunidade das despezo.s que 
vezes citado-o mais moderno da Escola o credito consigna. ·Sem embargo do haver 
Normal: cE' absolutamento prohibido aos assentado a Commtssilo que as despezas a 
prof•ssores leccionar a alumnos da Escola que o credito se refere pertencem á verba de 
fóra do estabelecimento ou gratuitamente, orçamento que niio deixam sobra, é evidente 
ou mediante retribuição pecuniaria, t'nto que estas se não podem con!undir com as <le 
as disciplinas que professam, como quaesquer exorcicios findos, porque só se chamam verbas 
outras elo curso.» de exercicios findos as que estando previstas 

SI dentro do. Escola niio havia e não ha as no orçamento, não podem ser pagas dentro 
cadeiras para o ensino das matarias suppri- do exercício á que aquelle corresponde. 
mldas; SI fóra da Escola niio podem os pro- . - O que parece evidente é que o Governo 
fessores leccionar, qual o meio de que pode· tem estudado com acurado cuidado as verbas 
rlnm dlspôr as alumnas para se habilitarem votadas no orçamento e por elle mesmo pro· 
a fazer exame dessas ma terias Y Tomar ex· postas. Oabi a necessidade imprevista de 
plicadoros estranhos ao estabelecimento 1 Mas credltos successlvos e sem fundamento legal. 
as condições de Cortuna da maior parte rlellas, E• te systema do legislar é sem duvida de 
sioão de todas, tolerariam as rlespozas com pessimo.s consequeociao para o palz e espeelal· 
cinco explicadores 1 mente para o serviço orçamentorio. 

Em visto das razões expostas, é a Com· Oe tudo isto resulta que os orçamentos siio 
missão de parecer que o ••to soja rejeitado. ordmnrlnmente votados com deficit como o 

Sala das commissões, 2 de setembro de orador já tem demonstrado e demonstra de 
1898.- Aguilino do ,lmarai,-J, L •. Coelho 6 nox~·relações enviadas ao Congresso contém 
Campos.-J. S. Reuo Mel/o. entretanto despezas ordinarlas, que deviam 

o sr. Prealdente-Até agora o. ter sido feitas pelas verbo.s correspondentes 
do orçamento e que o.s excederam. O Go

ll'ta da porta accusa apon1111 o compareci- veruo niio teve o cuidado de examinar si as 
mente de ~2 Srs. Seoadores,nao se pódo, por- verbas tinham recursos paro. continuar a 
tonto, proceder a votação do requerimento do despeza. 
Sr. Leite e Oitlcica,cuja votaçiio ficou adi•da o orador analysa detidamente algumas 
na sessiio anto~lor · verbas solicitadas no credito podido, e entre 

ORDEM DO PIA 

OREDITO P~ll~ PAGAMENTO Dm DIVIDAS DE 
EX~ROIOIOS FINDOS 

Entra em 2" discussão, eom a emenda olfe· 
reoi<IIL, no sou parecer, pela Commissão de 
F'inancas, o art. i" da proposiciio da camn.m 
tlos Doputados, u. 13, do IMOS, abrindo ao 
Minisooi•io da Fazend11 no corrouto exoroioio, 
o ot•odito do I.OU8:3U0.$7U~ paru. pagumento 
de credores de dividas de exorcicios lindos. 

outras as que se referem ó. casa da Moeda e 
á Imprensa Nacional, amplamente dotadas 
já nos oxercicios anteriores. 

Analysa em seguida e oom minuciosidade 
todas as verbas constantes do credito, espe· 
clnlmeuto as que se referem a examinadores 
de concu1•sos, verba ampla o que reclama 
nilo pequena despeza, embora Injustificada. 

Quanto no Mlnisterio dn Gue••rn releva 
notar que a verba - Fardamento - om 
exorcloios findos ti a mais larga. Ha poglnas 
lntoii'as com podidos de vorbtLs p<r<t tilr da· 
monto. Ol'll, quem sabe que o exercito tem 
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sempre numero monm• do praçoa do que 
aquolle flxndo nn lei de orçamento, admira 

·naturalmente qiw o GaveJ•no venha pedir 
ainda mais dinheiro para uniforme do Pl'açne! 

E' assim que se pedom lambem verbas 
para forJ•ngens, dcspezas de corpos e qual'· 
teis, quando ns verbas do orçamento para 
tal IIm cstiio suiHclentemente dotadas. 

Nfio.párn aqui o abuso : quanto ao Mlnls· 
ter1o dn Justiçtt mnl ao comprehondcm doa

. pezas ped,ldas para ajudas tle custo e outras 
de Igual Jaez. ' 

O que mais sorprehende o orador é o pe
dido relativo a Estrada tle Ferro de Batur1té, 
em favor da qual o Corpo Legi•lntivo votou 
ja creriitos oxtraordinaJ'I~B e bastante amplos, 
de modo que difflcil é justit!car eslo novo pe
dido relativo • tal serviço. 

Quanto ó. E•trada de Ferro Central, ó psra 
notar que, tendo esta ja despendido toda a 
sua receita, se venha ainda sollcitar credito 
pa.J•a pagamento de tuucclonnrios que dei· 
xara.m de I'eceber seus voucimontos. 

De tudo isto rc;ulta quo niio deve o Senado 
approvar o creclito pcrlldo, e que lhe é apl'O· 
sentado sem as formal idades exigida• em 
taes casos pelo Corpo Legislativo. 

Salvo melhor juizo e explicações diz o ora
dm• que vota contriL o credi 10. ali às com 
multo sentimento, por so ·achar em des
accordo com a Commlssiia de Finanças, 

O !;Ir. Rodrlguell Alve11 vae 
dar breves explicações no honrado Senador 
por Alaguas relatJVI1B ao cJ•tdlto em dis
cussão. 

Devé confessar desde logo ao Senado que 
tem mui la inclinação pelas idéas que o bon· 
rado Semv1or tmstcnto. nesta. mnterm; acbn. 
quo otrectivame11te a administração publica 
cat•ece de remedia a muitas Irregularidades 
que ainda se p1•aticam em di versus ramos do 
serviço. 

Infellzmento, não é licito exigir re~ularl· 
dado completa sobro ce1•tos serviç.,. &cm o 
concur:;o do outras provl<loncias. 

Emquanto nlio se üzerem orçamentos bom 
feitos, dotn.ndo-so os serviços com ns VOI'bn.s 
necos:~aria.s o indJspenso,veis parfL o seu 
custeio.niio ó passivei ·pl'eJcmdiJ• do <lirelto de 
exn.minnr os que exceder '1m n.s previsões do 
JoglslndoJ•, e tenham sido determinados por 
motivos do ordom publica. 

O honrado Sena< lO!' sal o que cm maioria 
do contabllldado hn mui' O que 11>'-0l', o palz 
rege·so por Jois velb!L9, antlquissJmns, ex. 
ap1•sas no corpo da legislo ~iio. O; orçamon tos 
suo J~il.os om geral com •llropollo; lilzem·se 
as distl•lbuiçõos dos ore li tos por todas as 
repartições aa Republica e pol•tod•>O dccuroo 
do exercicio, ;lo soJ"tO qm vem dahl a maior 
parte d.os males que se pl'endcm nos serviços 

feitos sem verba ou com verbas lnsumolen
tes. 

O Senado sabe que pelos corl!gos de conta
blllrlnde, rle Franca, por exemplo, faz"m·so 
ns dlotribuições dos crodltoa menoalmente; 
no fiJDodo mez manda-se a rlistrlbuiçilo p•ra 
o mez seguinw, rccebendo·so no mesmo 
tempo a just!Ucaçiio das dcspozos fei!ag no 
mez que passou. •• 

Mu é do gran<lo lmportancil< pora a admi
nistração da fuzondo., porque os serviços são 
atten,lldes 1>. proporçilo das necessidades. 

SI se fizerem os orçamentos com regula
ridade; si se providenCiar >obre a distri
ouh,ão do cretlitos, de trcs em tres, Oe quatro 
em quatro, ou mesmo de seis cm seis mozt·s, 
porventura estes males que o nobre Senador 
com alguma razão Incrimina serilo reme
diados, 
· ~iio é veJ•dadelra, permllta o nobre Se
nador que lbe di~a, a noção do que só silo 
rlivlrlas de exorclclos flndos nquelins que se . 
fazem, existindo.nos verbas a que os serviços 
se referem saldo su<llciento para cubrll-as. 

Esta não ó a teohnoiogla.J'Igoro•a do que 
so conslrlern divida do exerclcios lindos. 

Quando exislc verba no orçamento ou so
bra de verba peln qunl possa. ser paga, ó uma. 
divida de exorclcio lindo que p6oe ser satis
leita pelo poder publico independentemente 
de lei do Congresso, 

0 SR. ÜO>!ES DE CASTRO B OUI'ROS SRS, SENA· 
DORES-Apoiado. 

0 SR, RODRIOUES ALVItS- Par11 iSlO é que 
se votam as vert•as ria oxercloios flnrlos den· 
tro das quoes a admlnist,·açiio satisfaz todos 
os pagamentos por serviços nntoriormente 
feitos. 

Si, porém, a verba não d1\ para o custeio 
do serviço, ou ai e• te ser v ir;o foi executado 
sem haver verba no orçamento, mas que 
devia ser feito por força da• oxigencias da 
admlnisti'DQI\o, ne>te caso ao Governo é licito 
examinar como foi constituiria~ divida, ver 
os motivos quo n detcrminnmm, Iegahz~l·a, 
e pedir ao Congresso o credito necessarlo 
pnra fl•z•r o pa~amento. 

O Son~do conhcca sobre esto assumpto n 
lel<le 1880, quo prohibiu á adminlstrnçii.o que 
se fize•sem pagamentos de d1 vidus de exor
ciclos tlnrlos, m\o havrn•lo subras nas verbas 
a ~ue a tlespe'A se rofore. 

Poróm, o decreto de G do janeiro do 1889, 
quo explicou o desenvolveu e.ta materlo, 
esclarece tii.o sufflciontomente " quost.ào que 
o nobre Senador voe vor como ni1o é vordn
dolra a sua noQão de di vida de exerci c los 
findos, 

Diz este decreto no seu at•t. 0". 
Os crmloros do Est.ado, quo nilo ti verem 

sido satisfeitos até o dia 31 de marco do se-
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guinte anno, só o serão depois que a di
vida, estando nas clrcumstancln' lndlcn•las 
no art. II da lei n. :l.23U, de 3 de setembro 
de 1884, ror llquida~ln para ser solvida por 
conta da verba -Excrcicios findos. 

Diz o art. 13: 

A Commi,.ão f•tllou cm seu parecor com 
to•! a a fr~Lnquoza ao Senado; declarou que 
não foz as exlgencias con.;tantes do areamento 
da dospoza citado, porque ;e tratava de 
um credito que foi submottido ó. aprecia· 
ciio do Congre!So em fins do anno pa>Sado, 
e do dividaõ~antet•iores o.o actu{),l exercicio, 

As divirtas a quo so refere o artigo 0" serão de fó"ma que níio era licito n commlssüo,, 
logo •lepols do requeri•las, convoniontomento depois do pronunciamento da Camara, de• 
llqmdadas, guardando-se nas tllesournrins do mo••ar 0 p01•ecor para reclamar esclareci· 
fazenda a seguinte regra: montas exigido; por loi posterior c com pre· 

Só deveriiosAr reconhecidas as que tiverem juizo dos Interessados, 
·por origem o ,par;• monto de serviços ~tutori· Desculpo o honrado Senador. 
zados e com o necossarlo credito concedtdo Não lho é permir.tido entrHr na nn•I:vse das 
opportunn.menre. contonns tio proces~os, que fa.zem objecto 

Estns disposições são para o caM em que o <les:c credito, porque seria um trnbalho in· 
serviço ó determlnudo com autorização !agis· grat.o, o ao Senado seria impossivel tomar 
latlva e com o credito necossario. conbcclmnnto rlolle. 

Diz o art. 14: Pel·•s llstns quo acompanham a mensa~em, 
As reclamações, poróm, que nilo puderem o honrn~o Senador póde ver que ha centenas 

. ser a~mlttidas nos termos do artigo antece- do proccs•os relativos ó.s dividas de exorclcloe 
dente, por ralta. do autnrlznçiio 0 de cre•lito, ftndns o que seria f~ttigante os,e tl'abalho. 
serilo envln~as com as precisas Informações O orador pôde referir-se a algumas das 
ao mlntsterlo competente, 11 om rlc que, si parc•IIILH a que alludiu o honrado Sena1lor. 
for reconhecido o rttre1tadoc1·odor, so delibere Ajudas de custo-O Congresso vota, por 
sobre .o pagamento, responsnb.llzand"·SO 0 exemplo. 20 contos pn1•a ajudas de cu•to a 
funccionarlo que lllcgalmente houver arde- empregados que Pão nomeados pm·a reparti
nado 0 serviço. çües determina•lns ou que são remov1<1os do 

wnas paro outros, da Bahia para Pernam• 
Nas disposições subsequentes se explica esto bucn, para o Amazonas, etc.; esgota-se a 

artigo. (LB.) verba, não ha mais r<lcursos pora atten•lcr 
De sorte que quando o Governo niio tem ao s•rviço, o empregado preci;lt fazer 

recurso:il nn. Jei, porquo nií.o se deu a vorhn a. viagftm, prcci8a. a.tten,ler ils exlgen
necessarla para o pagamento dos serviços, si cias da arlminlstraciln.: o Governo mnnda 
estes são entrotaoto necessarios e oiio se quo ollo siga e que roqueira o pagamento 
podiam deixar do tllzer, neste caso o Go. erno •la n,iu la de custo a que tom incontestavel 
appeihrá para o Congresso, que r'ecidiró. si o rlircrto. 
serviço foi 1 em ou mal detormmado e si deve !sto se renovo contlnu~tmente, lia 10, 20, 
ou não conceder o oredilo para o p~gamento :lo casos rlestes, de d•vidas provenientes de 

O Congresso tom procurado firmar a~ boa. njudas ,J~ custo; o _Governo não pódo pagar 
regras bObre o assumpto, e aintin. oa.nno pas-s· porque nuEt tom ma.!s so\Jra na. verba, runs 
sado votou na lei do orçamento disposições r.ambem DILO pódo dtzer no Congresso que o 
salutares, que estilo de perJetto necordo com •mprog~do nilo t~•n_dirolto ó. importancta d.a 

.as do decreto de 5 de janeiro do IB~U. ujuda do r.usto. bntao, de ""corda com a lm, 
Diz o nobt•e Senador que na lei do orça- l'Oiaclonaost11s •lrvldns o vem pedir no Con

mento do anno passado o Cong1·esso, para ~resso o cre•ilto para o seu ~agamento. 
Jll!der ap~eclar com jus•ica o mod? pc>rque comrolaçiio nos concut•so< de que o hon
fot nutot•tza•lo este ou aqUAiie sorvtço deter· t•arlo Senador Jllliou. tem a dizer o or•dor que 
minado, reclamou elo Gtwerno esclarecimentos o ct'OIIito ~A ro!Pro flos concursos de -ompro· 
e. infor·mnçõe< que o habilhassem a votar oro· ~11dns do fltzrnla Pot• praxe ant.iqulssima da 
d1tos da natur~za deste que se discut"J, o que u.tlminl:;tt•açiio, pngn.-seuma. dial'ilt noindivi
não so foz. fluoquo so presta n sm· oxllminadm• nestes can-

A lei é clara e salutar.- Diz a lei do orça- cur'ISIJ!l• diarliL que é d" 10.~ ou 2U~. Não ha· 
manto do anno passado o seguinte. (La,) vendo Ycrhn, o Governo rêconheco o direito 

O SR. LEITE E OITICIOA-Jrl vil que isto estt\ de romunoraçíto .P"'' aquelle seJ•vico o aJI'ecta 
de accordo com a mluba oplnliio. a ca<o n.o oonheounento do Congre"o • 

O sn. R<>omauEB ALVES- Este é 0 ponto . O SR. LEITE ,E O!TICIO.\- E a verba-Even· 
prlnolpal, mas ba a limitação do§ 2·• que T.uaos-r;uo estú no Orç:unento 1 
diz, (LB.) ' 0 SR. RODRIGUES ALVES- ~!nS esta verba 

De posse dostos esclnreclmontos ,o Congresso pd•lo estar osgotada ou •le,tlnal·a o Governo 
reeolve dando ou negando o or•edJto. para assumptos propriamente oventuaos. 

Sonndo V, 11 . ao 
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1!94 ~NNUlS DO SENADO 

UM SR. SENADOR- E ó o caso. 
O SR. RODRWUES :ll.VES- Pódc niio wr O 

caso. 
O orador coo vóm com o ilonmdo' SenadO!' 

em 'que não ó passivei manter uma regula· 
ridade perfeita ele normas nestes assumjltos; 
mns desde que o Govet·no reconhece aexlstcn. 
ela da divida, que o serviço foi f"ito sentia 
attondidns as necessidades da administrncüo, 
parece·Jllo que o Congres.o faz uma obra do 
justiça concedendo o credito nccessnrlo paro 
o pagamento. 

Daqui por dcnnto, porém, niio se podar{• 
mais toma.r cnnb('cimenlo de ereditos som flUe 
cstcju.m do accôr'do rom as disposições consn· 
gradas no Orçamento da despeza da Fa-
zenda. . ..... 

E cstti informado de que o Thesouro esl{• 
apparelhanclo o• elementos necossarioa para 
submetter. ao conhecimento do Congresso, 
quttndo tiver de tiLZOl-o, os pedidos, !ln cro· 
dito para <li vidas de exercicios flndlls co111 
todos os esclarecimentos exigidos noqueiia lei, 

Daqui por donnte dovcril s~t· o Corpo Lo· 
gisintivo rigoroso n~ apreciação destes casos, 
e o orador estarti ao lado do honrado Senador 
para exigir os esclarecimentos quo forem 
necossarlos, si estes esclarecimentos não 
acompanharem as propostas on Jledidos d6 
crc<lito, 

Pensa que com estas obsorvaçõ~s ligeira· 
meuto feitas o honrado Senador devo oslar 
satisfeito. Em geral silo lôas as doutrinns 
do honrado Senador•, o como ó amigo das boas 
pratlr.as da adminlstrnciio está promptc a 
acompanhlll·o em suas censuras, quando os 
subsequentes pe~idos de ct•edito não trouxe
rem ns informações de quo trata a lei do or
çamento vigente •. 

Ningusm mais pedindo a paiavt•o, encerra-
se a dlscnssiio. . 

Soguo-;e om discu.siio que so oncerm sem 
debate o nrt. 2". 

Procodo·'e a votaçilo. 
· E'upprov~do o art, I'SIIlvo a e'ncnrla da 
Comm1ssiio de Finunçt~8 . 

E' approvnda a cmendn, assim conce
bida: . 

c Supprima-so a quantia do 5:215$4R8 para 
pagamento das rie>pczns Jilitns poia Commissüo 
do 'ferras e Colonisaçilo do Biumenau, man
tondo·se a do 242:0H$380 pedida na Men
sagem para as dividus do Mlnlsterlo d" In
dustria. 

E' approvodo o art. z•. 
E' a pt·oposiçno, assim omcntlndn adoptada 

para pussui' n 3• discus,ão. 

O 8a•. Pa•e,.ldonto - Soguo-se na 
ot•dOin do tlhl a 2' dlsous.iio da propo>içilo do. 
Camnra dos Deputados, n. 21, do 1~08, auto-

t•izando o Poder Executivo a admittlr o 
01•. Belchior <la Onma Lobo ex.delogado do 
Hyglono o A•slstoncia Pubiicn, n pngn~ as 
contribuições ntrnzudns do sou montepio, a 
contar do março de 1895 em diante. 

Esta proposição devia ter iolo ás Com" 
missõo• elo ,Justiça e Leglslnçno o de Fl
mmQas. 

gntretanto, ella tem o.~enns o pnt•ncor da 
Commi>São de Justiço e Loglslnçilo: vnl ser 
romettida á Com missão ele ~'<nançns, o iJ por 
Isto retirada da ordem do dia 

Pil.h."TJI:NÇÃO DE: TOnQUATO CAlCTANO SIMÕICS 

Entra em· discussão unica o pnt•eoet•, n. 50, 
de 1898, da Commls•üo de ~·mancas, opi
nando ~ue sr.!• indeforldo o requet·lmonto em 
que T01·~unto Cuetsno Simões, inspector apo· 
sentn•lo da Thosoumria da Fazend<L do Esta•lo 
do E~p!rito Sauto. vele que a sua aposenta.· 
daria, concedida plr decreto de 22 de abril de 
1890, soja considerada com todos os venot· 
m<mtos marcndos na !abolia- O - nnnexa 
no decreto n. 240 A, de 3de março do mesmo 
anno . 

Ninguom pedindo a palavra encerra-se o. 
discussão. 

Posta a votos é npprovo.do. o. conclusão do 
parrcor. 

PR~TENQÃO D~ FllANOIBCO AIIGUSTO DIC LUlA !C 
SILVA 

Entra em discussilo unlca o parecer n. 51, 
de 1898, da Commislião de Finanças, opl· 
nando que seja lnde(eri•to o requerimento em 
que Francisco Auguato de Llm" e Silvn, apo
sentado por d"oreto de 4 de maio de i894 no 
Ioga r de Dlrectot• do Tribunal de Contos, pe~o 
dispensa do lapso do tempo, que lho falta, 
para poder calcuinr-se a aposentadoria com os 
vencimentos de, te Jogar. · 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos ó approvada o. conclusão do 
pat•ccer. 

O Sa•. Pro•hlont:o -.Está osgota<la 
a ordem do dia, · 

Vou levantar a scs!iio closlgnando para a 
da seguinte: 

Discussão unlc11 do po.rccm•, n. 52, de 1808, 
da commiSIIilO do Finança•, oplnnndo que 
aoja imlclilt·i~o o t'll<luerimonto em quo Joiio 

. 
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Gonoalves Pereira Garcia, tl·nente quartel 
m•stre do 6' batalhiio de lnrnntarin da Guarda 
Nnolonal da Capital Federal, ~ode Isenção do 
pn~amento do sello e mais requisitos da lel•la 
patente do capitiio honorario, com que foi 
agraciado. 

Discussão unica 1lo par·•ceJ;, n. 53, de 1808, 
da Commi,.ão de Flnança•,oplnando que soja 
ind>ferlda a petição em que os empregados 
da Cal:ra Economlca do E•tado no Goynz, 
pedem o augmento dos seus v•ncimentos. 

Discussão unicn do ~arocer, n. 54 de !SOS, 
da Commi'liiode Finanças, opinando que con
vem oguardar a manifestação dn. Cnm1~rl'. 
dos DeputadCls a. rt'speito da. rop!'eseutnç:1o 
em que a Commissão Central do CentenarJo, 
organisada para promover a commemornCl1o 
do 4·• centenario do dtscobrimenlo do Brnzil, 
JIOde para esse IIm, a decretação do vari"s 
medidas. 

çmlves F"rreira, B. •I• McndonGII Sobrinho, 
Kuy Bnrboza, Lopes TI•ovilo, Joaquim La· 
corda, e Gustavo Richard, (12). 

O S•·· ~u liocJ•etnrJo (sei•uindo 
do 1") dú. conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Omcio do Ministerio da Justiça, e Nego. 
cios Interiores, datado do 3 do corrente mez, 
commu11icando que. na presente data é de
volvida á Gamara iniciadora, de conformi· 
rl~tde c·•m o tLI't. 3:1, ~i", da Constituição a. 
H.esoluçüo do Congres!!o Nacional que conce
de mais um anno de licença ao Dr. Candido 
a,rroso do Amam!, medico au:r;iliat• ·da 
Directoria Gorai de saude Publica - Intei
rado. 

' : ....... ~-. ..... 
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LeYBnla-se a sessão á 1 hora e 45 minutos O Sr 4' Secretor lo ( sarvindo d• - ., 
da tarde. 2") dacl.,rn. quo não ha pareceres. ·:} 

67·' SESSÃO EM 3 DE SE1EM!IIl0 DE 18f8 

Pr1siclencia · do St•, Ma11oal. Victorino 

A' moia hora depois do melo-dia, abro-se a 
sessiio a que concorrem os St~. SenndorCll 
Manool de Queiroz, Joaquim Sarmento, Heu
rique Coutinho, Jonathas Pedrosa, Frnncieoo 
Machado, Mo.noel Bn.ra.ta, Gomes· de Castro. 
Pires J'erreira, Bezerrll Fontenell•, José 
Bernardo, Abdon Milanez, Almeida B;Lrroto, 
Rego Mollo, coelho e Campos, Ro;a Junior, 
Vlrglllo Dnmnzlo, Cleto Nunes, Domingos 
Vieente, Thomaz De!One, Rodrigues Alves, 
Moraes Barros, Leopoldo do Bulhões, Joa
quim de Souza, A. Azcrcdo, Aquillno do 
Amarai, Alberto Gonçalvc~. Raulil;o Horn 
o Julio Frota, (~8) 

E' lida, posta om discussão e sem debate 
approvada a ocb• da sessão anterior. 

Dei:ram de comparecer com causa partici
pada os Srs. J. Catunda, Generoso Pence, 
Bellort Vieira, Cruz, João Cordeiro, Ahni
Do Aft'onso, Rosa e Silva, Joaquim Pornam· 
buco, Leite e Oltlclcn, Leandro Moclol, Seve
rino Vieira, Porciuncula, Q. Bocayuva, 
E, Wnndnukoll<, Feliciano l'ennrt, Gonçal· 
ves Chaves, Paula Souzu; Caindo, Vicente 
Machado, Esteves Junlor, Plnhoh·o Machado, 
o R11miro !Jarcellos (22). 

E sem olla os SJ•s. Laura Sodró, Justo 
Cbermont, Benodleto Leite, Nogueira Pa1a· 
nagua, Pedro Velho, Alvaro Machado, Gon· 

O Sr. Presidente- Niio !la nu
meJ'O paro. votrtr·•• o requerimento do Sr. 
Leite e Olticica. 

ORDEM DO DrA 

PRBTENQÃO DE JOÃO OO!<ÇALVES l'ERBIRA 
OAU.CIA 

Entra em discussão unloa o parecer n. 62, 
de 189J, da Commissii.o de Finança9, opinando 
que seja indeforido o requerimento em que 
João Gonçalves Pereira Garcia, tenente-quar· 
tel-mestre do 6'' batalhào de infantaria da 
guardar na •ionol da Capital Federal, pede 
isenção do pagamonto do sello e mais requi
sitos 1la lei rla p11tente de capitão honorario, 
com que rol allraciudo. 

Ninguem pedindo a p11lavra, enoerra·so n 
discussão, ficando a votação adiada por tlLitll 
do quorum. 

I'RETESÇÃO DOS lmPREG.ADOS DA OAIXA 
ECONOMIO.\ DO XSTAD'J DIC OOYAZ 

Entra em discussão unica o parecer n. 53' 
de 1898, da Commissilo de ~'lnanças, opi
nando que seja indererlda a petição om que os 
empregados da CalxJL Eeonomlca do Estado 
do Oornz pedem o augmento de sous venci
mentos. 

Niugulm pedindo a pn~avra oncot•ra·s~ a 
dlsoussdo, ficando a votnQtLO a~loda por !alta 
t!C'JUOI'Uin. 
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PRETICNQÃO DA COl\f~USSÃO CENTRAL DO 
CreNTENAIUO 

Entra em discussão unlca o pnrecel' n. 5-l, 
do 1898, da Commissiio rle Finnnçns, oplnnndo 
que convém ngunrdar a. manifestação da 
Camarn dos Deputados a respeito tia roprc· 
scnrnçiio em !JUO n. Commissiio CcntT'n.l elo 
CAntcnarlo, org11.nizadn. par·n. promover a com
memvrn.cão da. 4° cr.ntonruio tio descobrimento 
do Brnzil, podA, para esse fim, a decretação 
de varias medidas. 

Ninguem peclindo a pn.lnvrn, encerra-se a 
dbcuso1io, ficando a votação ntliadtt por lhlta 
dtJ quorum. 

O Sr. Pre,.ldontc-EstiL esgotndn 
a ordem do dm : 

Vou levantar a sessão designando para a 
la seguinto : 

Votação em discu&~ão unica do p>reccr, 
1. 52, de 1898, da Comm\~são de Fmonçn.~, 
opinando quo seja indelerido o requorlmeuto 
''" que .João Gonçalves Porelra Gnrcm, to
•ente-qunrtcl-lltestra do 6"' batnlhilo de infan
·O.rla da gunrda nacional da Capitul Fcderul, 
Jedo isPnç>iio 1lo png1~mrnto tlo ~cllo e mais 
·equisltos da lei da patmte do capitão bono
n.rio, com que foi agro.ciado ; 

Votação em ~l,cussiio unlca do pnrecer 
• 53, de 1808, ria Com missão de Finnn(•ns, 
plnando quo ~•.ia Indeferida a peti~llo em 
uo os empregados da Caixn Econnmica do 
·stodo de Ooyar. ped•m o nugmo~to do seus 
·encimcntos i 
Votoção em di<cussão unica rlo parecer 

, 54, de 1809, da Comml~•ão do Finanças, 
olnando quo convóm auuardar a ntnnlfesta· 
o da CamnM"rlos Deputados a respfilo da· 
'prosentaçiio em que a Commia•ilo Central 
::> Centenat•io, org~tnlznrla para promovPr a 
mmomornçiio do 4 · centen:nio !lo doscobt•i· 
ento do Brazil, pede, pnrn esso fim, a rle
;etn.ção C10 vnriiLS mo idos; 
Discus~iio uniea da proposidió (la. CamBra 
•s Deputados, n. 71, do 1808, npprovnndo 
oonvcnc"o firmada cm 21 rio de,omior•n rle 
95' pelo MinJ,tro do Estndo 1lns Relnçties 
~terlores, rlovidnmonto toutorlznrlo pelo 
·• Pt•csltlento ria RcpuLIIca, o o Consul 
•ral dos Palzos Dnixos, p11rn a extra· 
·cão dos criminosos. 

Levanta-s~ a sc!lão ao melo-dia o •lO ml
ttos 

--

08" SKSSÃO EM 5 DI~ SP.TEllDRO DE 1898 

Prcsidat~ c ia· do· ~1'. Manocl Victorino 

A' me ln hora depol~ rlo melo-dia n.bre-se n 
sos:>iio, a. quo concot•rom os Sr:~. Senadores 
.Jonqulm Sarmento, 11eneroRo Ponce, Henri· 
quo routlnl10, Jonatlms Po~roza, Franci<co 
Mnchndo, Mn.noel RBrn tn, Lnuro So h•é, Bo
nedicto Lei te, Gomo~ do G~tro, NO/lUoira. PiLR 
rnnfllliH.t, Pires Ferreirn, C1•uz. BozorT•il Fon
tonello, .José Bornat•do, Ah·n.ro ~!achndo, 
Ab<lon Milancz, Almeida Rnrrcto, Gonçalves 
Ferreira. Joaquim Prrnambuco, B. do Men
donça Sobl"inho,Jt•~o Molln, Loito e Olticlca, 
Rosa. Junior, Severino Vielt•n, Virgilio Da.
mazio. Cio to Nunes, Domin~os VicPntc, Tho
mnz Detnno, Lopos Trovão, E. Wandenlwlk, 
Feliciano Pcnna, Rodrigues Alvos, Pauln. 
Souz,,, MoraoR B 1rros, Lcopnldo de BuJiujos, 
.Joaquim rle Souza, A. Azoredo, Alberto Gon
calveR, Joaquim Lacerda, Gustavo Rlcbn.rd, 
Rnulino Horn, Pinheiro Machado o Julio Fro
ta (43), 

E' lida, pmtn em dlscuS<üo o sem deb>to 
nppl·ovrvla. a neta tln. scs~ii.o anterior. 

Deixam do comparecer com causa partlci
parla, o• Sra. M"nocl •'e Queiroz, .1. Cat.unrln, 
Rolfort Vielm, .Joilo Cordeiro,Aimino AffonAo, 
Jlosa o Silva, Coelho o Campo•, Leandt•n Ma· 
rlol, Q. Hocuyuva, Gonçalves Chaves, Caiado, 
Viconto Machado, Esteves Junior, e Jlamiro 
Barcellos (14); e sem olln,os Srs. Justo ChCl'
mont. Po•lro V olho, Ruy Barbosa, Porclun
cula e Aquilino do Amaral (5), 

O St•. ~~'Secretor lo (servi»do dvi·~ 
da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

omclos: 
Do Sr. S•nndor Coelho e Campos, de hoje, 

communleando quo dolxa de comprt!'eccr t\s 
•c,.ões por nlguus rlins, pelo Ollleclmento rio 
:ma esposo. ó. 2 do corrent•' moz no E·ta·1o tlo 
Sor·gipo.-lnleir·a•lo e,na l"óJ·m~ rlo Regimento 
desano,jc.,e. 

D·' Mlnlstorio rl11 Justl~a o NegocJns lnte· 
rim•os, rle I do corrente moz, transmittlnrlo 
n mcusngem com qno o Sl', Pro,lolonto rla 
Republica, tlevolvontlo rlous rlos auto~ra.pbos 
da ro<oluciio tlo Congr01so Nacional, quo pro· 
roga n ""tua! sessiio logl•lntlvn ató o 1lin 2 rio 
outubro do corrente anno, oomtnunlc,t quo 
mandou publicar, pelo tlecroto n. 5UI desta 
ti ata, a rolilrl 'a rosoluçiio.-Al'oblvo·so um 
dos autogJ•aphos, o commnnlquc-so a Camnrn 
doB Deputados, romettendo·so·lbo o outro. 

{I 

• 
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O Mt•. :t~~ iiiceretnt•io 
tlc 2•) lô o vo i o. Imprimir paro. 
ordem dos trabalhos o ,ogulnto 

I'ARECE!t 

N. 50-1808 

(servindo 
entrar nu 

Foi presente IL Commissüo do Constituição 
Po~m·cs e Diplomacia o ·~cto relativo li. reso· 
Jução do Conselho Municipal clo.to.drt do I do 
dezembro do Jb07, que manda contar pelo 
dobro o pnru todos os offoitos a Jose Rochert, 
cscriviio ll? agencia du. Cu.ndclarin. o tempo 
do serviço qulj como tenoute do 1·1 11 batalhi'io 
de inrantui"Ia da Guardo. Nocional do. Capital 
Federo I, prestou em Uofe~n. do Governo legal, 
de 20 do sotemb1•o do 1893'o. 5 de jo.noiru de 
1805. bem corno 110s Ama.nueuses da Dil·e· 
ctoriu do Interior o Estatl;r!ca, Alberto B•r
bosa e da Directoria do Fa?.enda Custellal' Es· 
!oves, para todos os effeitos o tempo que ser· 
viram como Amnnuenses interinos. 

Esta Reoolução roi vetadn: 
i", porque viola a lei orgunlco. no quere

speita á.• attrlbuicaes do Conselho Mumoi pu! 
que nilo tem comp,tenclo. pai'O. abrir exco
pçilo nu loi, legislnnuo para pessoas determi
nadas ; 

2", porque viola o. lei municipal n. 431, de 
2 do outubro de 1807, man lo.nclo apphcnl-o. 
a. dous amnnuomms ile modo a cmJccd,~r·lhes 
favor que, do outra sot•to, nilo lhos >.orla con
ferido. 

Ambas essas razões julga o. Commissão 
producentos; a primeira, porque, segundo o 
§ 4" do art. 15 da lei n. 85, do 20 do •etem· 
bro do 1802, ao Conselho incumbo: Itegulo.r 
as condições de nomcaçiio, suspensão, apo
sontacloria o outras dos empregados do todas 
us repartições municipaes ; » e o que C1z a 
resolu,iio votada niio ó, do certo regular, mos 
upplicar do modo exorbitante a attribuiçiio 
que lhe compete, leglslaudo para casos deter· 
minados o níio em ge1•al como dovera sel·o, 

Constitue essa rosoluçilo verdo.•leira excc
pçilo abec•ta na lei elo nposento.dorms, o Invade 
a uttribuicão do Prcroito, unico competente 
par•tt. uppliCitl·n.. 

inrantarla ela Guarda Nacional ; nilo so acho., 
portanto, comprebendido no disposctivo da
queilo.lci, quocingo-so aos !uncc10narios quo 
serviram. 

Os amanuenscs de que trato. o art. 2• da 
resoluçilo vetada, tombem niio tecm direito 
pola lei quo reguln. as nposentadoflio.s, o. que 
se !boa conto o trmpo que serviram como 
u.manuonses intct•inos, e ó claro, porque. si tl· 
vc~st>m esse dil'eito, seria ociosa a. dispol'liçiio 
comprehendldo. a respeito fieUes na resoluçilo, 

E' poi•tunto css. disposioilo uma outra exce· 
pçiio ab01•to. na loi do aposentadorias cm favor 
do determinados igdividuos, o, assim, do 
mesmo modo quo a comprehonllif.Ja no m•t, Jn, 
infi•ingc a dispo:sit:ilo dn. lei organica. queres
trln~e a competencia do Conselho o. legislar 
em geral e não para. indivíduos. 

Por taes razões, pois, a Commissiío entende 
que u veto devo ser upprovado, 

Sala das Commissües,5 de setembro rle 1808, 
Francisco Machado, l'Pln.tor.-B. de Mendonça 
Sobrinlio.- V&rgilio Dama.:io. 

Posto o. votos ri o.pprovarlo o requerimento 
1lo Sr. Leite e 01ticico. pedindo uo Governo 
lnformnçücs sobre a arrecadação de varlo.s 
verbas da lei do. receita, no I• semestre do 
cori'tmte nnno, 

ORDEM DO DIA 

Votaciio em disoussiio unico. do parecer 
n. 52, de 1898, da Commissiio de Finanças, 
opinando quo s•ja indolorido o requerimento 
cm que Joilo Gonçalves Pereira Garcia, te
nente-quartel-mestre do G' batalhão de ln· 
f•ntarla da Guardo. Nacional do. Capital Fe
deral, pede isenção do pagamento do sello o 
mais regui•itos da lei da patente de capitão· 
honurarto, com que foi agraciudo. 

Posto. a votos é approvada a conclusão do 
parecer. 

Votaçiio em dlscu•silo unloa do parecer 
n. 53, de 189.<. do. Comm,.siío do Finanças, 
opinando que seja inde!brlda a petição em 
que os ompr~g-o.dos da. Cn.IXIL Economic~~o llo 
E•tado do Uoyaz pedem o o.ugmento do seus 
vencimentos. · 

Isto evicleucio.·so do quo a lei n. 431 do 2 
de outubro de 1~07. em sou urt. 2\ mn.n
dundo « para todos os effeltos da lei contar 
pelo dobro o te10po cm q uo os tiveram cm 
armns ao llulo do. Jeg,lllda.!le os tunccionarios 
munlcip<L<S ~. ó oxprosso. llmitrtttdo a sua 
clcsposiçiio nos funcciunurios do tempo da 
revolt!l. que paLr·iuticu.wonte prosta.rum ser .. 
viços 10ih~t·es ~o lctclo dct logalido.do e urn 
dos do 'iUO trata a rosolu~ão vetada si igual· 
monto os Pl'cstou o lllz obt'iHadamoute, na 
qualidacle do tononto do W batnlhilo do 

Posta o. votos é approvo.da a conelusiio do 
parecer. 

./ 

Votn~ilo em di,cu;siio unica do .P~recor 
11. 5·1. do 1808, fia Commbsão tlo Fm11.ncns, 
cpillllCulo que convem aKuarclur n munlles
ta~iio da Cnmo.1•a dos Doputauo• o. respeito da 
representação cm quo o. Commlssilo Contrai 
do Ccntonario, o<·gonisuclo. para promover a 
commemoraçilo do 4' centono.t•io do desco· .. 
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. 
brlmento do Brnzil, pede, pnm 
decretação de vurlos medidas. 

esse fim, a m~irln Hnrroto, Gonçalves Ferreira Joaquim 
Per·~~nm buco, H. rle Mendonçrt Sobri~ho, Re11o 
Mello, Lolte e Oitlcicll, Ro•a Junior, Severino 
Vieir.,, Virgilio Darnazio, Cleto Nunes, Do
mingos Vicente, Tbomaz Del6no, Lopes 

Posta a votos é npprovnda a. conclusão do 
parecer. 

OONV~:NQÃO PARA EXTRADIÇÃO Dm CRISJINOSOI TI
8
'0VIÜO, E. Wanrleol<olk, ~'olteiuno Penoa, 

ENTRE O BllAZlL III OS PAIZEs HAIXOS p U ~ Souza, lo!'Ornes Barros, Leopoldo de 
· Buihues, Joaqurm do Souza, A. Azerodo 

Aquilino do Amar·nl, Alberto aonçotvos, Jco: 
Entra em rllscus~i!o unica, com o parecer quim Lacerda, austttVO Richard, llaullno 

fuvoravel da Comrnls•iie do Constituiçiio,P.!'· Hor•n, Pinheiro Machado o Julio Frota (42), 
deres e Diplomacia, o art. i' da proposrçao E' lida, posta crn discussiio e sem debate 
da Camarn dos Deputa~los, n. 71. do !BUS, approvada a neta da se<são nnteri 
approvando n convcnçao tlr mada cm 21 do • or. 
dezembro de 1895 pelo Ministro do Estado Dolxom de comparecer, com causa partloJ. 
das Relações Exteriores, dovitlamcnto auto· pada, os Srs. Manoel do Queiroz, J. Catun<l&, 
risado pelo Sr. l'l'Csldorrte dn. Republica, e o IJelliJrt Viclrn, Al11rino Alfonso, Abdon Mi· 
consul goro! dos Polzes DÍ>Ixos, para oxl'rll· l•ncz, RoSl e Silva, Coelho e Campos, Lean· 
rliçiio doa criminosos. dro Mnc\el, Q. Bocayuva, Gonçalves Chav01, 

Ninguem pedindo''ri palavra encerra-se a Cala1o, Vicerrte Mncharlo, Esteves Junior e 
discUsdlio • Ramiro Barcellos (14); e, sem olla, 03 srs. 

• Manoel Barata, Louro Sodró, Pedro Velho 
Soguo·so em discussão que se oncor•ra sem Ruy Barbos•, Porcluncula o Jtodrlgues Alvos 

debate, o art, 2', (7). ' 
Poatos a votos são successivamcnte appro. 

va.dos os artlgca. O 8r. ~' !.ileca•otna•Jo (•••••indo dai") 
E' a proposição adoptada o vae ser aub- d!L conta do seguinte: 

nettida â sancção prosidonctal. · EXPEDIENTE 

O 81•. Pre,.Jdeute - Está esgo. 
lda a ordem do dia. 
vou levantar a sessi!o, designando para a 

a seguinte: 

Quinze autbentions da eloiçilo senatorial n · 
~ue se procedeu no Estado de Minas Geraes no 
dia 6 do mozde ago•to ftndo.-A' Commlssilo 
de Constltul~ão Poderes e Deplomacin. 

Disousailo unlca do veto do Prefeito do Dls
ricto Federal ii resolução do Consrlho Mrt- O 8r. :\' 8eeretnrlo (scrclndo 
lclpal, que reintegra no cargo do 1• esori· de 2")16 e vae a lm)lrlmlr, para entrar na 
turarlo da Directoria de FILZI'nda, 0 capltiio ordem dos trabalhos, o ll(lgulnte 
1'aDCisco Coelho da' FonsecaJunior. 
2• dlscussiio do projecto do Senado, o, 4, 
~ 1898, regulando a locaçüo do serviço agrl
~la. 

Lovanta.se a. sess«o ao mele dlu. e 50 mi· 
utos. 

60• SltSSÃ.o ltM 6 Dll BITIUURO DE J 808 

Prcsidencia do s,., Mtmool VicloJ•ino 

A' mela hora depois do melo dia abre·so a 
.siio a que concorrem os Sra. Senarlores 
•qulm Sarmento, Gener·oso Ponco, Honrlquo 
utinbo, Jonatbas Pedr~sa, Francisco Ma· 
•do, Justo Cbermont, nonedieto Leito, 
rnos de Castro, Nogueira Parnnngull, Pires 
•·t•olra, Cruz, João Cordeiro, Bezerrll Fon· 
,cue, José Bernardo, Alvaro Machado, AI· 

N. 60-n~ !SOB 

A Commlssão de Constituiçiio, Poderes o 
Diplomacia estudou attentamente as razões 
em que fun,Jou-se o illustre cidadão Protelto 
do Drstrloto Fedo<·al para •otn•·, a 7 do maio 
do corrente anno, a rcsolu~iio do Conselho 
Munlclp:.l de 6 <lo dito mez, pela qual foi 
cone Jdido n Joiio Bonitàclo de Medeiros Go
mes, ou á em preza que organizar, para roa
lizaçiio do prolongamento a a rua Buarque do 
Macedo até a rua Bento Lisboa, o direito de 
desapr•opriar por utrlldatle publica, na forma 
tias tols vigentes, o espaço preciso para a 
largura. da rua c m~ls uma J'~ixa do 30 me-
tros de cada lado dclla. .. 

As razões udduzidas contra a resoluçiio 
••lada siio: 

1•, infracoiio da Constltuloão Feder•al, por, 
violação do direito do propriedade ; 

' 

-· 

I 
• 
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2·1
, duplo. infJ•acçiio da. lei orgn.uica do Dis· 

trlcto Federal, por• fultn do cOUCUI'I'encia JlU• 
blica o por <xot•bitancin do Consolho n> CH· 
pecle; 

3•, ausencin· do rundnmonto em nlg11ma 
consideração de ordem puiJUcn, capaz do jiiB· 
tiflcnr a dellllproprlaç[o conce•lirla. 

A Commissiio tomnri\ om consldot•açiio cada 
uma. dcstns rllzüoa. 

1." 

A Rosoluçllo 11ctada infl'ingc a Constituição 
Fcdci'al, violandtJ o direito do JII'Opl•ierladc? 

Vejnmol-o : 
O reducto sngrndo dos direitos imlividuaw 

garantidos pela Repu~lica a brnzllolr·os o es· 
trangeiro., resldentts cm no'"o torrltorio• 
tecm, declara-o a Constituição Federai, um 
triplico alicet•co: a liberdade, u segurança 
lndivi<luaJ e a proprleda<le. 

l!stn, que é o direito que tem cada um do 
gozar o dispúr daquriio quo lha portenco «Ó 
mantida em to<ln a sua Jlicnitudo, salvo a 
desapropriação por necc•shlnrte ou utilidade 
pubhca, me<liPnte iudemnlzaçiio prévia.» 

Slmrles limitaçao da plenitude do di· 
!'Oito de propriedade, a disposição constltu· 
clonai, longe do coarctlll' ou lnfl'inglr o 
mesmo direi lo, antes ·o respeita c reconhece 
com a prescripçiio substancial de sot• ades· 
apropriaçao precodirla pela lndemnlzaç,io, 

A raziio Jurl•lica dest!l limitação ó n su· 
prom!loin do intero;se da communltiio poli· 
tico-social, a prel'eroncia 1\0 bem publico, 
sobJ·e o Interesso individual. 

A competencla para j ulgnr e declorar de 
utilidade publica a realização de certa me· 
dlda ou da um flicto ou acto determinu•lo, e 
para decretai' a <loS!\proprinçiío que nciraJ• ln· 
dlspensavel pn!'a consecução daquelin utill· 
dade, os tá fi1•mada em lei o t:unbom orn lois 
so proscrevem todas as formalidades garnn· 
tldoras do direito individual, ncs teJ•mo; da 
Constituição. 

Conforme a especla e natureza do coso, esu 
competcnoill cabe no poder federal no es
tndonl ou ao municipal: no Districto Fe· 
doral no primeiro ou no ultimo. 

Na osphora municipal deste dlstricto, oii!L ó 
claramente flrmad11 pela lei n, 85 do~ I do 
setembro de 1802, a qual no art. 15 diz «1o 
Conselho Municipal iucumbo •.• §0' !teso! ver 
a desapropriação por uttlldade municipal. 

Competente, pois, o unico Jegnlmonte corn· 
potente pnra resolvei• em tal assurnpto, é o 
Conselho Municipal, ainda qut>ndo pareçamo· 
nos bem fundada ou monoa ucertada a reso• 
soluçiio que boja tom!Ldo. A Commlssüo vol· 
tará dentro em pouco o. esta aeserçiio. 

Dcclarnndo-se nn resolução vetada, a utili· 
<la: lo. VUbiica e <locrotando•SO a desapro. 
prmçao que, pli'a reallzn!-u., foi julgado. no· 
ce~s~u·iu,u.cci'Ossentn.-so (o quo nliá.s subenten
dido estaVa) que adesnpl'Opt•inçiio se faça ena 
fórma dos leis vigentes». 

E, ta oxpl'essiio, om tDI.!o o caso, compro
hende : i", a condiçiio constitucional do pré
via indernnisnç11o de pt•odios ou teri•enos a 
do.snproprio.t•; ::.u, o prooncbimonto das fOI'• 
mall!l ades o recursos procossuaos, coosigna. 
<los nas lois rospecti vna, que no OJSO silo a lei 
n. :J53 de 12 <lo julho do 1845, o decreto 
n. 1,061 de.J7 de sotcmirl'O de 185.'>, que J·egu
lurnentou alai n, 816 de IOdo julho •!ornes
mo nono, e o decreto n. 002 de ~4 de julho da 
IHUO, que a estes modltlco11, mandando assim 
applicai·OS li desapropriação municipal. 

o preenchimento destas presoripções le· 
ga.es tem como consoquencia: evitar, absolu
tamente, a inf•·acçõ.o e reduzir aú mlnlmo 
possiv•l a lrmitação oonstltuolonal do direito 
dos propriotat•ioa, cnja inrlemnizaçii.o nunca 
deve ser infeJ•ior ao jnato valor da sua pro
prioJude, no tempo em quo tiver Ioga!' ades· 
aproprinçiio. 

Muito contcstal'el pareoe li Commissão a 
nmrmativa do iliustro cldadiio Prefeito de 
quo, dada a utilidade publioa declarada pelo 
poder competente para fllzei-o, da abertura 
du uma certa rua, os propJ•ietarlos do ter· 
r e no por e lia atra vcs•ado niío podem ser 
obrigados Alniio lt desapropriação do espaço 
necessaJ•!o para o leito da rua.> 

Com ell'oito, tal aílillll!ativa poderá. ser 
admissivel, em bypothese quando as obras 
necessarino para a :1bertura da rua, demo· 
li.-;ões, nivella.mento, calçamento, etc., torem 
leitns pel11 municipalidade, por cujos cofres 
sqjam ellas pagas e tnmbem a indemnlzaçiio 
no propJ•iotarlo dos predlos e terreno estricta· 
mente compreilendidos no traçado da rua. 

Qnando, porém, tenha de ser· o plano de 
abeJ•tura elfeotuado pm• uma empreza ou 
companhia conces;iona.ria," quem a munlcl· 
palulude dll o encat•go de levar a cabeaqulllo 
que declarou de utlli<lado publiea1 mas para 
o quo nüo contt•ibuo com um real uo seus co
fres, ó o caso do perguntar: de onde pódo vir 
a indemnlzaçiio, razoava! e justa, do tempo, 
tmbalho o capital, omprogados pela ompreza 
na dcsapt•oprraçiio o nn.s obras? 

Pai'eco que semelbante questão só pódo ter 
uma de duns soluções, a saber: ou não serem 
taos dosapropJ•inÇ<ios e obrus foi tas slniio di
rectamente poJa municipalidade, por admi· 
nlstraçiío ou po1• cmpJ•ettada, e pagas poJo 
coli'e municipal ; ou. entilo, quando dados a 
um11 cmpreza o encargo das obra~ e o onus 
das despe"ts, conceder· lhe na desapropriação, 
em quo o proprlotario, quer 1101' nccordo, 
quer por arbitramento, rocobe o oquiv•llente 
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dll SU!l proprJedarlo, ma1•gom sumcJonto par~ proprlaçilo do terrenoS e prÓdiOS, domolicilo 
a riiSOav•llndemnlzaçiio acima dita, a qual do•t.,s, o mills obras precisas para os respe
oxplica-so pela dilforen~.l para mala dü valor ct,vo; fins. 
d11 parte dosaproprluda em virtu·lo justa- Cumpro, porém, que a Commls;ilo accro· 
mente das obras executadas ou do molhOl'B· sconte quo uma grande parte dessas desapro· 
mento realizado. prlaçue• o consequentes ouras autorizadas, 

Esta segundo alvitro f,l o prcfo1·ido poJo ainda niio teve e provavelmente nunca torú. 
Conselho concedendo, na !'esoluçilo vebda, 30 reallz11çiio, por maior quo seja 11 utilidade 
rnetl'••S ~e terreno deRaproprla•lo •lo ca1a J11do publica deolarllda; o a r~&zii~ dl>to ó o estado 
do projectado prolnngumont.o 1la rua Bu,u·que permanente de embaraço tlnu.nceiro, com que 
de Macedo ;o Joi ~uctamrmte os1e facto o !un- se vé o, na m•lhur llypoth•se, ver·se-ha por 
d~mento do veto do Ulustre ol•larlüo Pt•efeito, multo tempo, sobrecarregada e tolhida a ad· 
que por Isto taxou do lnconstltuclonnl uquolla m•nlstraçilo rn unlclpal. 
rosolucilo. C•Jl'CO numero, porém, desses melhora· 

A Commissiio de Constltuiçílo, Poderes e meu tos continuou a se1• incumbi•lo a ~m
Diplornocia, reconhocerulo e acatando a grande pt-ezas, conce"lonar1as rle vantagens com
autoridade o o provado zelo pelo bom publico, ponsarlor·ns dos encargos Impostos pela 
que distingue o illusLre ci•larlílo Prefeito, bu•- mumcip>lidnde. 
cou entretanto, em rlrsernpenho do seu dovor, . PormittlriL o Sanado que a Cornmlssiio 
averiguar rio •llr'eito e praxe, a respeito es- mencione alguns desses casos. 
tabelecldos no Dlstrlcto Federal, e pede. Jl. Pot• decreto de 29 de novembro de 1894 foi 
cença para fazer a oxposicilo, resumido o tno concedida aos cidadãos F. R. B. ri e Menezes 
breve quanto passive!, de CLISOS analogos ao o J. C. C. Barradas ou á ernpreza por elles 
vertente no ponto cm qucst1io. organizada, parmissiío para abrirern urna 

O coso mais interessante dos occorri.Jos no avenida de•de a rua da AlegT·ia até a estrada 
passado reglmen, e que ontii.o suscitou nas do lnhaúma e uma rua desde o mar até a 
reg1ões jnd•ciarias e na Imprensa grande estt•nda da Penha, formando no crusamento 
controvcrsla e vobomonte celeuma, t\ o que das dua• uma proça de 30U metl'OS sobre 200, 
se refere 11 concessão feita e1n 1881, ao Dr. A. Para isto o Pt•oMto,rol autorizudo a concerler 
Jtocba B11stos o J. Na1•b•l Pampluna, pam gratuitamente, quor os terrenos de proprle
prolongar a rua Luiz de Vnsconcollos ata a dade municipal, quer os de marinhas para os 
base do morro do Santo Antonio. leitos ria avenida e rua e, igualmente, uma 

(ai.~.·a da 1}6 metros do Ja;·gm·a do cadct lado 
da mcsmrt tl ~:ct1icla e rua, merliu.ute afora
mento do m>~l'inl! •S e porte dos terrenos ad· 
qui ridos para construcçilo de fornos de lnci· 
neraçilo do lixo. 

Nas clausulas dessa concessão, a qual foi 
!ovada a elfet!o com 11 abol'tura e e•lificuciio 
d& rua que teve o t!l>me que conserva. doSo· 
11111lor Du.ntas, ba, em resumo, a.~ seguintes 
disposições : · 

1•, cessão pelo Oovel'no, gratuita da area 
a occupo.r polo. rua. uos teJ•rcnos do Estado, 
devendo os concesslonarlos obter (como ob· 
tiveram) do Poder Legislativo a cessiio gra· 
tuita., nos mesmos ter1•enos, da parto eaco
t.lanw d occupadrt pela 1'Hlt atd 15 meti'OS tltJ 
C1cda lado, sendo 1wcossaria JHtl'art e::cccuçt10 do 
~nel/tOI'ctmcnto proJectado, ou adquit•ir por 
ororamento ou compra na extonsilo que pro· 
tenrlerem; 

2', dcsapt•oprlaciio judicial. por utllidarlo 
IJUblica, dos pl'ctlios e tcrtmlos patticulrti'CS 
que forem necessal'ios para a abei'lura cl:r. 1·ua 
dld•(icaçao dos re,pooti vos prcdios. 

Compulsou a Cummtssii.o de Constltuiçilo, 
Pofleres e Olplomacin, as já volumosas colle· 
\'Õe~ d11 logislaçiio municipal do Ot.ll'ictJ Fo· 
11 era!, posterior á proelumaçao riu ttepubltca 
e obset•vou que u maior P•••te d1'" l'OSoluçúos 
conce1·n,ntes.a rnelltoramentu• Tleclltf'ados de 
tlttlidnde publica, entre os <juiles p•rtiuular· 
!!lonte aberturas, prolong11montos. nlurga
lne!ltcS ou rectiftcuçtles de rua;, cou;lstom om 
n1torlzações dadas ao Prefeito para a Ilesa· 

. Pot• decreto de 15 de dezembro de JBOJ foi 
da•la a pot•mis>íio aos cidadãos engenheiro 
Godo!redo Travasses o E. Cnmpaguao para 
construir um boulo,nrd desde um l·•do da 
ostaçiio da Estt•ada de Ferro central, na 
Praça ria R•publica, até a estação do Meyer 
no Engenho Novo. 

No intutto do compensar os onus im· 
postos à empt·eza ( cuja enumeracão nilo 
vem ao caso, e tornaria . demasiado longa 
a cilação, pelu que deixa do sor feita) fo· 
ram·lbe concedidas diversos vantagens, entre 
ns '!unes as do art. 2" fio deareto oBSim for• 
mu adas : • A lnteodencla concederá o tli• 
relto do des~propriaç[o pnr u'olllr!arle munlcl· 
P•l rios terrenos o etlaUcl~s que forem ne
ccS<arlos para a coostrncçilo proposta, den
tro tle U1/HI .:ana tlo 50 1/Wt/'O."r tla CtttlH lado elo 
btwla!JaJ•d em toda a sua f!a)ftmsao.» 

Por d•croto de 2U de outubro do 1807 foi 
concetlitlu a r\. J. Pinto R1botro ou Li em preza 
CJUU uJ•g,,nit. •l' o direito da tlO:Jilpz·opr·iaçii.o, 
pnr Utilidade publica p~1·a raalisar a abor
tut•a do uma rua, entr• a rua B11rito de rta· 
paglpe, om (ronto á do Matto•o o o largo do 
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Rio Comprido, entroncando com a rua do Justamente a 7 de maio tamhem concedia e 
Bispo. A rua terà a largura de 17 metros -Conselho Municipal a J.A. Oliveira o rlirelt.o 
« devendo ser desap1•opriada '""" (rti:ca da d• desopi'Oprmçiio, para abril· uma rua da 
cad(t lado dtt mc:nna rua, com ~O metro.~ con .. praia do Flamengr, ó. de Botafogo, de U!UO. 
cedida. ao contractatlttJ para ~Jdificaçdo do haM· tb.ixa de terreno de DO metros no morro da 
taç~cs.»- Vi uva a tU o mo.r. · 

Por decreto de 20 de novembro do 1807 con· E; ta resolução foi •ctudn pelo Prefeito, 
cedeu-ee a J, N. do Faria ou 11 em preza que porém nii.o por motivo do infracção constitu
or~nlur, o direito de desapropriação por clonai, (comquanto r .. ssemdesaproprlados mais 
utlll"ade publica. pora prolongar a rur~ Pinto rle 17 mot1•os, larl(ura da rua projectada), 
de Figueiredo ató encontrar a rua Dozembar·· mas sim por bnvei'Om sido conccdirlos ter· 
gador lzldro 0 a rua Torres Homem até en· renos do marinbns poJo Consellio, que (con· 
centrar a ruas Fr .. neisco Xo.v1er. De c~d" forme diz o illustro cidadão Pr·o!elto) cdando 
lado daa ruas prolongadas •ará « desapro· esse direito 110 conces.ionnJ•io, foi aióm de 
priarla mwt {aix" tlo 40 metros. concedida aos sua.s n.ttrihuiç.õcs»-. Houve, pois, segun~o o 
co1lt1·actrmle:; pcrm edi{icaç1to de lw!JitnçrJes.» neto, violação do lois federaes mas não di}. 

C.Justituição, porqne o ter tombem hovido 
Por decreto de 10 de maio do anno corrente não podia ter sido omlttida pelo illustre Pi'C· 

foi autorizado o Prefeito a inlcior um plano feito. 
de viação da cidade cuja realizaoiio compre· Nem podem dizer-nos que bastava oquella 
bonde o prolong11mento, alargam•nto o rocti· rozão adduzida no veto para dispensar o men· 
tloação de IS ruas, com lar~:uras diversas, ção dosto; porque som mando os 17 mel!ros da 
desde a de_l3 metros lprolongamonto_da rua rua com 33 metros, que é a largura das ma• 
do LavradiO ató a pl'llça da Redempçao). d,e rinhas aind<t restam 40 metros para perfazer 
17 metros (alargo monto d~ ru2- da M1sor1· os no coneelidos p·n• do>&proprill.l)ão. · 
cordla, alargamento e-rect1ficacao da rua do A II de maio (dlalmmedlato 110 da promul· 
S, José, etc.), de 18 matros (prolongamento gação do decreto municipal, ba pouco men• 
da rua do Sacramento a encontrar o prolon· clonado, concnnente lis JS ruas do plano 
l!'amento da rua Marechal Florla.no até o caes geral de via~íio) foi concedi• la n Domingos 
dos Mmelros), tle 20 metros (alarg~meoto d11 A, Bibiano o direito de desapropriar. para o 
rua dos Oor1ves entro o largo ele ~anta R1t.a fim de prolongar a rua Barão de S. Fran• 
e n rua Vieira. <la S1lva, alargamento e rect.J· cl•co Filho até encontrar a rua Marão de Mes
tlcaçiio desta ultima rua, a mesma cousa quita, os terreiJOS para o leito do dito pJ•o
para a. rua Senhor 1\os Passos, alargamento longamento, mal9 40 metros de faixas adja· 
da rua. Sete da Serombro, ala"gamento ~a cantes. 
J'Ua dos Andr·adas da prll.l)a C?':_Onel Tama· Tambem esta resoiÚçíio foi vetada pelo' Pro· 
rin~o até o mo1•ro da Cooce1çao, qne serà feito, sob os fnndamootos de Bel' contraria á 
atrave&~ado por um tunnel, prolongando·>• lei organlca do Dlstricto Fc<leral e 11s lei• re· 
a roa ao largo de S. Francisco da Prnin h a), guiadoras da desaprop1•iação por utilidade 
até 22 metros (alargamento ela rua Treze elo publica, (o que o.liás limita-ao a atllrmar. 
Maio, alar~mento e prolongamento da. rua ••m dizer como ou em que) e, igualmente, 
Gnnoalvea Dias até encontrar o prolongamento ao decreto municipal n. ~82, de 5 de dezem· 
da rua Marecl1al Florlano), etc. bro de 1897, pelo qual fõra concedida i• Com· 
. A Municipalidade oft'erece ao proponente pn~bl_ll America Fubril o direito de desapro• 
ou proponentes 11 execução do plano, em pr1açao, lambem por utldade puhlica, para 
glolió ou por partes, a juizo do Prefeito, em abrir uma rua, a pa.rtlr da Baruo de S. Fran· 
troca das obrignções.que contra bem e n titulo cisco Filho até á Gomes Braga entr~s balro> 
de compen811.1)ões, numerosos Co.vores, om novo do An<iarahy Orando o Villa Isabel. 
alin•as, a primeira das quaes é a seguinte: .lust<!lcando com r.oda ruziio, o veto quo.op· 
«<lireito de desapropriaçao por utilidade pU· punha à essa concessão por ser. ldentica a 

· blica, niio •ó para lirea destinada a rua, como que, havia apenas cinco mezes, fõra. da•lo .à 
lambem parrl uma faixa do terreno atd 90 Compo.nbia Amel'ico Fabril, cujos rlireltos ad· 
metros doloroura do cada lado da rua.• quirido• VJOI&va, o illustre cidadilo Prefeito 

Esta resolução municipal está em pleno exprime a opinião ·que (no voto do 7 desse 
vigor no DJOtrf.pto Federal. EU• niio foi vetada mez, ora submcttfd,, aõ parecer da commis· 
como nenhuma o foi das mencionadas pela •ão) já e:.:ternava sobre a desapropriação de 
Commi•sio. E no emtanto, p1•omulgada a 10 faiXIIS marglnaes além do terreno que iilr cs· 
do mulo pr,lximo possado, alia· contém exa· 1.rlotaJl1ente nocossot'IO pam Jeito 1\IL t•ua. 
atamento a mesma concessão da faixa do 30 E', po1•om, de nota!' que os te1•mos cm que 
metros q11e foi motivo do 11cto lançado n 7 do o lllustl'e funcclonaJ•io o muito iliustrejUI'ÍS· 
maio, tJ•es dl"s antes, sob1•e o qual versa o consulto, formula a sua censura nilo doixa1n 
presento parecer. entJ•evct•, nem de leve, que o facto censul'ado 

Bentulo V, 11 :a 
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Importa uma violação constitucional. Aspa· está om desaccordo com a jurlsprudencla ao· 
lavras de S. Ex. são as seguintes: celta e fi1•mada niio só por seus dignos anteces-

cNao serà nunca regular dar a direito do s~rcs, como por S. ~x. meamo, um& vez que 
deMpropr!o.çiio do terreno nccessarlo para nao •ctou a resoluçuo de lO do mato o 11etan· 
um melhoramento publico o mais um o parte do os de 7 e 11 do dito mez, fel·o por outros 
em beneftalo de alguem. como acaba deresol- fundamentos qu~ nilo o de ser a Constituição 
ver o Conselho Municipal.• por ellas ln!"l!'gula. 

. A Comm1ssao está de accordo com esla 
Mencionando esses dous ••tos a~pr~vados jurlsprudoncia. Pelo decreto vetado a 7 de 

pelo Senado sem debate, a Comm1ssao en· mato nilo deu·se violação do art. 72 § 17 da 
tende dever fazer o.mesmo quanto a outro, lei fundamental; 0 que deu.se, sim foi a 
que lhe foi submett1do em dezembro de 1895 limitaçilo constitucional prevista e autdrizada 
e auj_o julgamento pelo Senado é pela Co'!'· no mesmo artigo e paragrapbo por quanto a 
JDissao reputado de !alevante lmportana1a utilidade publica foi declarada, e a dosa pro. 
em referencia á questilo que ella procura re- priação, nocossarta para realizai-a, foi do· 
solver. cretada pelo unico poder competente para 

O caso é o seguinte: em agosto de 1890, o lazol·o, isto é, pelo poder muni01[,al om com· 
engenheiro Tito·· Barreto Gaivão obteve do mettimentos rle ordem muntcipa, resalvada 
Governo Provisorio a concessão da abertura a condição da indemnizaçdo prévia, e de 
de uma avenida por alargamento ela rua Sete conformidade com as !ela que regem a doa· 
de Setembro. Essa concessão caduceu,e assim apropriaçilo por utilldade publica. 
tol declarado pela Prefeitura, em fevereiro Fo1, porém, bem inspirado o Conselho ou 
de 1893. interpretou fielmente o bemf.ublico ou os ln· 

Em novembro, porém, de 1895 o· Conselho torasses do Di~tricto Federa , com es!lll raso· 
Municipal approvou uma concessão, que foi loção? Não à verdade que, sem exorbitar da 
nilo mate uma revalido.çiio, mas antes uma sua acção constilucional, póde, não obstante, 
reproducçiío daquolla que, quasi tres annos ter·se desviado do alvitre mala acertado ou 
antes caducara. Paraabrirosso. avenida entro nilo ter attendido do melhor modo ás con· 
tLS praças Tlradentes e Quinze de Novembro, veniencias do dlstricto ou a a!Jegaçõcs ou re· 
ac concesaionarlo •e facultou, alóm de outros elo mações, fundadas ou niio, ele Interessados 1 
lavores, o seguinte expresso no art. 3' da Póde, ó innogavel; mas desacerto ou inconve· 
resoluçilo: cdirelto de desapropriação de todos niencia não ó inconstltuclonalldade. SI bo. 
os prediOII da rua Sete de Setembro e das leSão jurldica, n especte é outra, e outro o 
transversaescomprehendidaa em uma zona de competente remedia. Voltará á Commissiio de 
20 metros para o leito da aveni~a e mais 30 Constituição, poderes e Diplomacia a esta 
de cadalaao para as novas edificações.~ face da questilo. 

Esta resoluçilo foi 11etada pelo Prefeito; 
mas entre as razões que tundamentaram o 
11<1to nii.o se encontra a de ter havido intra· 
oçio constitucional naquella disposiçilo do 
art. 3•; nem, ao menos, de modo algum se 
attende nem faz-se referencia a essa parte 
da concossão, que é identlaa á da resoluçii.o 
de 7 de mo.lo proximo pussado, que po1• isso 
toJ ,.ltlda como Infringente da Coastitulçilo. 

Submettldo a debo.te esse ••to, loi rejeitado 
pelo Senr.to. 

Os nossos Annaes registram, portanto, que 
o Senado nii.o julgou inconstitucional (siniio o 
não approvarla) o disposto naquelle decreto 
municipal, que devolvido á Prefeitura, foi 
por está promulgado. . · 

Do confronto entre tantas resoluções mu
nlcipo.es, que contém, todas, a clausula de 
dea~propr!ução de tllixas marglnnes, mais 
ou menos largas, adjacentes ooa leitoa das 
ruas, das qunes resoluções, quatro apenas 
foram oe1ada1, sendo-o tres por motivos di· 
versos do de violaçiio constitucional, conclue 
n ccmmissilo do Constitulçilo;Poderes e Di pio· 
macia, que o modo de ver, externudo pelo ii· 
/IUitrecidadão PreCeito nOIIOU l!flo do 7 de lllllio, 

A. rasoluçl!o fJctada infringtJ a lei organica 
doDistricto Federal-no seu arl. 15, § 29 a 
art. 391 

A 

Diz o illustre cidadii.o. Prefeito, que are· 
solução •ctoda infringiu aquolla lei, porque 
no Conselho compete regular a abertura de 
ruas tão sómente c estabefe,,endo regras ge· 
raes, mas nii.o ·contraotando directamente 
com pessoa determinada, o que é funcção do 
Pode•· Executivo~. · 

Em contrario a isto milita o. pratica inin· 
terrupta, seguida até boje neste dlst••lcto. 
Dlstodão documento as divé•·sns concessões 
eitadnsaclma pela Commlasilo;o rol o proprlo 
cldndilo Prefeito quem sancolonou a resoluçilo 
de 5 de dezembro do 181l7, pela qual foi cconce· 
dlda á Compaubta An•••·ico Fab••il o direito de 
desapropriação para abril• uma ruu, que par 
tindo da rWI Barão de S, Frauolsco Filho' 
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termine ... etc.> (E' ~ concessão quo vimos, I 
toi motivo p~ra sor vetada outra. identica, 
Mta da.hi a cinco mezes a Domingos Bibiano). 

Então ·não pensava S. Ex. que, votando 
aquella resoluQiiO, o Conselho exhorbitara. do 
su111 attrlbulçiies. 

A' Commlssiio de Constituição, Po•leres e 
DiplomllAlia entendo que o Conselho não exor
bitou, nem. então nom agora. 

As tuncclles do executivo municipal, que 
silo especificadas noart. 19 da lei de 21 do se· 
tembro, niio justificam aquolln opinião. O 
contrario é o quo deduz-se do § 2" desse ar
tigo, que diz que ao Profoito compete: 

c Executar a fazer cumprir todas as doll
berações ou ordens do Consolho, quando de· 
vJdamonte promulgadas.» Salvo lbe ftca. o 
direito de vetai-as, m11-~ unicamente sob um 
ou mais dos (undamontos exar•ldos na lei 
n. 493, do 19 de julbo proxlmo findo, a qual 
substituiu o declarou revogado o art. 20 rla 
de 21 de setembro de 1802. 

A Joitur~ do art. 15 desta lei. o qual em 
37 paragraphos cspeclffcn as attribulçOcs do 
Con&elbo Municipal, nlío deixa sub>istlr du
vida alguma ~obre o modo de pensar da Com· 
missão. 
. o§ 23 desEeartlgo dá competencla no Con

rJelbo para •Regular a ahcrtUI'Il e denomina· 
çiio de ruas, proçllS, estradas e caminhos e 
sua policia., livre tranalto, alinhamento e em
bello;amento, h'I'Ígaçiio, esgotos plu viues, 
calçamentos e illuminaqão.» 

Como vê-se não Re detormiM neste §, nom 
em parte algumu do. lei, que o Conselho niio 
po&;a dar-lhe execução ~inão «estabelooendo 
regras goraes• (como 11ffirma o vdto) e nono• 
l'OBOJvendo em especle, como fez na resoluçiio 
vetadtl. 

E mesmo, quando so trato, •· g. •lo dono· 
minação do rua• e praças, pardce li Com
mlsslio que soi'IÍ pouco pratico, pelo meno.1, 
fazei-o por melo de regra• geraes. 

llm tO~o o caso uma vez que a lei niio dls· 
tingue, nem o Prefeito nem o Senado podem 
distinguir. · 

E' certamente lnoontestllvel, como observa o 
lllustre cidadllo Prefeito, que o Conselho tem 
co ·direito~ (e dlzomos nós até, cumpr•c que 
o tllçn) cde legislar sobt•e aubortuJ'II do novas 
ruas e prolongamento dus j~ oxlsteates,eomo 
Jl!z pelo decpeto 11. 43 de 2 de agosto de 
1893•, lato é, de modo geral, lançando IIli 
b1111es de um plano gorai de vioçiio urbma. 

Isto porém niio o lnhíbe do legislar em os
pocle, como sempre o fez e em muitos casos 
nílo póde deixar de fo1.e1·. 

Entende, portanto, a Commíssão que a I'O
soluçilo vetada niio Jnlrlnge o § 23 do art. 15 
da lol orgaJIIoa do Dl1trleto Fedor•al. 

B 
• 

Pen"' Igualmente o illustt•e Prefeito que 11 
resol uçlio vetada ó •contraria /1. lei orgonlca 
porque JtS obras para o pt•olongamento da 
rua Buarque do Macedo excedam manifesta
mente do valor de um conto da réls, e só po
deriam ser coatt•actadas mediante concur
r•ncia. publica, conforme o art. 39 da citada 
lei.» 

Ainda o mesmo se dav.c com a rua, cuja 
concessão liJI dad11 som concurrencln publica, 
U. Companhia Amcl'ic(t Fabtil1 ba. pouco ci~ 
tad•, e foi por S.Ex. sanccloJÍada. O mesmo 
se c1o.va com us outras concessões tnmbem ci
tadas o núo ·vetadas, com excopçiio da de lO 
de maio. . 

Mas n'!m S. Ex. nem os seus dignos ante
cessores ancorreram etn falta, a&sim agindo ; 
pelo contrario, entende a Commissiio que an
daram bem e regularmonte, do aecordo com 
o c.spu•lto da lei, 
· Com o!l'elto o art. 3ll, b3m como o art. 40, 
que o completa, foram inspira~os ao legista~ 
dor pelo pensamonto, (nem ao concebo quo 
podesso aor outro ) de acautelar os interesses 
do cofre ·municipal, niio havendo razii~ pu)'JL 
fazoi·O para beneficio das emprozas conces
sionarias, a quem corre o dever o o direito 1le 
zrlarem como cnteudercm os intereoses de 
seus cofres. 

A leitura dos artigos citados niio permltto 
duvidas, Diz o a.rt. ~0: « Os contractos cujo 
valor oxceder de um conto do réls sel'lio sem
pre fdltos mediante concurrencia publica, 
provocada por oditaos publicados 'pula lm· 
prensa.»-Diz o a1•;, 40: «As obras que não 
Jbt•em executa< las p •r •dmlnlstra.cilo serão 
feitas por contracto, de conformidade com o 
disposto no artigo anterior.• 
· Ninguem conteota que a rosoluçiio ••tada 
seja. um contracto ou antes, ttrooiso as baaos 
do contracto a lavrar-se e assignar·Be entro a 
municipalldudc c a ompreza ·concessionaria, 
quando veuba o decreto a ligurar como lei do 
Dlstt•Jcto VederaJ. Mas ninguem J!ira tambem 
que semelhante contracto soja aquoilo que 
dellnêo e ospccifique a exccuçao das obra>, que 
forcrn precisas para levai' a cabo a realisa
çiio da conces:liio, contracto estequo seja assl
gna•io Jllllos concesslooarlos e por aquolle ou 
aquelle• quo se propuzorom á execuçiio das 
ditas obrus. 

Nilo tem caulmonto no caso n preso1•lpçiio 
do a1•t. 39: não se trata v. y, do um oon~ 
traoto, om que se estipule o psgarnonto a 
um dos eontra.ctantes de quantra superior a 
um conto do róis, poJa oxecuçiio do taes e 
tacs obms, próvlnmonto o1•çadllS o mandadns 
ro•Lilzar poJa rnunloipa.lldade. 

SI o•ta qulzesso ou podcsso olfoctual' )I<Jr 
si o melhoramento etu quiiStiiO (caso ern •1ue 

.. 
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. 
a resolução do Conselho não seria o esboço 
de um eontPncto, mas uma aimples autora-
2&Qilo ao Prefeito) eila não J'Odia, é certo, em 
obedlcncla aiquolle art. sn. que visa, repeti· 
lDOS, a garantir a aconomia das Jln"nças mu· 
nlcipaes, deixar de, feito previamente o res· 
]lectivo orçamento; abrir eoncurroncia pnra 
execução das obras preclsns, · acabando por 
escolher de entre os eoncurrentes e lavrar o 
contracto a que se referem os arts. 39 o 40. 

Mas, pela resolução •etndr< a munlcipall· 
dado incumbe a outrem, por completo, a ta· 
rofa. de eifcctuar o melhoramento, reservan
do-se npenas a alta funcção de superinten
donci• e ftscnlizaçílo que lhe cabo cm qual· 
que•· obra publica municipal, E como niio 
so.h1rá do seu co(r.e a quantia, nem alguma 
quantia, precisa para a execução das obr.s, 
é clai'O qu~ estas poderão ser contractadlls, 
com ou l'.lem conCurrencia. com nquellc ou 
aquelles que maia eonftnnça inspirarem á 
cm preza autorizo.dn a f•zel-as orçar e ex· 
ccutar por sua conta e com risco dos seus 
capitaes, dentro <los limites da concessiio e 
sob a. g"rantin, em prol do Districto.l!a super
intendcncla e alta rtscalização, repetimos, do 
poder municipal. 

Entenda, pois, a Commlssiio de Const.ituição 
Poderes c DI plomacla, que a resoiuçiio •c· 
tada niio inl'riglu o disposto no paecitado 
art. 3Q, da lei do 21 de setembro. 

A. t•esoluçdo vetadrt nlfo .<w funda Cll'i- considc-
1"açtfo de o1•dcm publica ou inte1·cssa Mu11 i· 
ciprrl 1 

b•m do munlclplo, niio visou os Interesses 
do Distrlcto Federal ; porquanto : 

1", o prolongamrnto pr~lectado não é re· 
clamado por utllldadc publica ; . 

2'\ cm todo o co.so ó desneccsso.rin. o. dos· 
apropriação decreta~a. uma vez que o dono 
do terreno , •cedendo gratuitamente o pre· 
ciso p~ra o leito da rua, declara-se prompto 
o. reauzar a obra.» 

A Commlssiio do ~onstitulçiio, Poderes o Di· 
plomncln, crendo ter flelmonto I'Psumido a 
opinião rloillustro cidadão Prefeito,no tocante 
a esta toJ•ceira foce pela qual encarou o seu 
'Veto, fel-o n.penn.-1 JIC!a muitn. considero.çiio quo 
lho merece o ii lustre culadiio, a cujo sabor o 
e~·itcr·io,civi8mo e rectidii.o estão confiadas as 
elevadas foncçoes do choledo poder executivo 
deste municipio. · 

SI licito fosse á Commlssão, exorbitando 
da proprla competencla, opinar sobre esta 
thce da questão, discutlnrlo os respectivos 
fundamentos do oeto, ella soria levada por· 
ventura a concordar apenas em parte com a 
opinião do illustre Prefeito. E. ainda como 
provado seu apreço alia o declara, dir·lhe·hla: 
que o prolon"amento projectado parcoe de 
tanta utilidade pubhca municipal, como' a de 
tantos outros ultimamente votados para o 
Districto Federal o approvodos por S. Ex~ 
mesmo, nos termos do art. 21 da lei de 21 do 
setembro, por isso que nilo foram vetados. 

Quanto, porem, á dosnecessidadc da dos· 
apropriação, á vista do olferecimento do pro· 
prletario, a Commissão diria : si com elfeito 
o princip~l proprietarlo declara, de modo 
certo e valioso om direito, que o~tá prompto 
por si a realizar a abertura da rua como o 
nillrmou ao illustJ•e Prefeil.o,toda. a razão tem. 
O SeiJ veto no,ta parte, C a Commissiio O. BUS• 

A Commissão de Constituição, Poderes e tentaria perante o Conselho Munictval, si ahi 
Diplomacia niio pódc duvidar de que tal é o tivesse entrada o seu parecer. 
modo como o illustre Preleito aqUilata a re· Vem aqui a proposlto commun'car ao Se· 
soluçito vetada, nado que, encaminhados pela Mesa, foram 

As palavras o os conceitos que emprega entregues iL Commissão v.arlos. 1locumontos, 
nas razões do ·octo niio podem levar à con· exblbidos pelo proprletar10 o.c1ma alludldo, 
clusiio diversa no intuito de provar: 1•, o seu condcmmlo 

· e d h Com elfelto: S. Ex. clmmnndo do «pretensa a~t: ~~~en ora, sua cunhada, cm grande 
utilidade•" do prolongamento da rua Buar· p . rreno qne !em de s~r oocup;•do 
que de Macedo observa que •o Conselho Mu· dpelo prolongamento proJuctado; ·"• o an)mo 

· · 1 - .'t d 
11 

e o cederem gratuitamente ao municLpio 
DICI pa nao coo! nva • 11, mas entcn•leu cnn· pa1.,. que este faça executar as obras pre
cedei-a a um s~llcitante• ; d1z. que osso pr~· clstlS para levar " clfeito o projecto· 3• as 
longamente «nao parece exlgJdo por consl· Irregularidades 0 infracções do reglmimto 
dernçito alguma.de ordem publica~; aiHrma, municipal de quo alie accusn 0 Conselho 
pdurc

1
m, que 0 prmcipal p<·opraotarLo ~o solo protica•IL•s de referencia ó. l'e>oiuçiio vetada' 

( ec a.ra·&H .prompto a cedo r gr.1tuitn.mcnte o Est s do t ·• 1 ' 
t"r1·eno neceiSal'io p•tra a vi o publica~. ai mia 1 ° cumen os, que n ... a a ternm os 

I d I 
. • ermos •ln quc;ta\o na pa1•to resll'acta ii com· 

ltll\ ~· « oc aro.-se prompto a teall~a"' •1 oln·rt petencla do seno.r1o eatuchdn. n LS 1 · p-;·oJectadtrz, . • 1 t ' uns prl• •, • .• _ me1ras partes •lesto parecer, acharão lagar 
E , pois, oplnmo do I ilustre cldadno Pro· nnturnhnente na discussão da parte do •ato 

falto, que aqueila resoluç~o nito consultou o do Ulustre .prefeito attinentc 11. Interesses, 
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cnnvenlenclas o vt•aticns cstnbelecidns ou 
a estabelecer no Districto Ferieral. . 

A' Commissiio, poróm,niio cn.bo u incum~ 
bencia de examinar e discuti!' essa parte ao 
'Veto. 

Elia nom contestá, nem lhe compete pt·o· 
vnr qne hl\la ou deixo ae haver convenioncla 
publica, utilidn·ie municlpol, interesso do 
Dfstrfcto Federal, no prolougnmonto da rua 
BUILrque de Macedo ntó n rua Bento Lisboa, 

. Não lbe incumbe~ tiio pouco\ o eleve r do 
verillcar si póde ou mlo justiHcnr·se o Con
selho Municipal da niio nccoitaçiío do onere
cimento feito pelos proprletarios do grande 
parto do terreno da t•ua projoctnda. 

Nilo é, ftnalmento, do su• attribuiçlo pro. 
curar intbrmur·se, para trun~mittil-o no Se· 
na<io, sobre o valor da declarncilo que, umr·ma 
o lllustt•o Prefeito, faz o pt'Opt•ietnrio, de 
querer realizar por si esse pt•ojocto, e sobre o 
motivo por que foi-lhe donegadtL a prelo· 
renoia, propondo·se elle ~ fazer o mesmo que 
a em preza couces.~íonnrfa. 

. A Commissilo, pois, niio <iarà parecer sobro 
esta parte, porque ella escapa ri. competencia 
do Senado. 

Voda·l'ho a Constitulçiio Federal, a ler or
ganica do Districto Fe•leral e tt lo i n. 493, 
de 19 do julho proximo passado. 

Qualquer que soja a fót•made governo con
stitucional representativo, é o g"rào de des
envolvimento das franquezas municipaes o 
espelho do adeantamento da sua organlza-
çilo politica. _ 

No regímen republicano e, sobretudo, no 
republicano fbderrttlvo, o municiplo é a cel· 
lula·mater, o elemento integrante, a uni· 
dado politica fundamental do systoma. 

O nosso E,tatuto Federal, o conrtrma, como 
um principio conOLituctonal, no seu art. 68. 
nss•gurando • a autonomia dos munlcipíos 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar in· 
tarasse. 

Eiaboranrlo alei organica de 21 de'eetem· 
bro do 1882, o Congresso Nacional niio podia 
discrepa!' daquelioprecerto; o eJfoctfvamente, 
só pet•mittlu·se a inr.ervon(ilO rln Senado em 
actos do poder municipal do Dlstricto Fo· 
dera!, quando tnes acto; lhe forem denun
ciados. med~nnta 'tleto do PreiCito, como a.c .. 
tentaturios contra a Constiturçilo da Repu· 
blica ou contra leis vigentes, quer fed~r •• os, 
quer municipllOs, 

Nem uma"!'aiavra. por·om, nessa lei orga. 
nica ae encontra, ret't!rente n. 'letos do Con
soltro Municipal. oontrMins aos interesses e 
ao bem do munlcipio : dnrla a faoulrla1e con· 
Jilrida ao Sena·lo do resolver a nullldado do 
taes actos, a que ficaria rerluzlda a autono
mia do município 1 ... Póclc, entretanto, <lar· 
se, e tem·se dado, cet•tamente, oom o Con· 
.solha, como com o proprlo Congresso Jo'e· 

dera!, o com qualquer outramssembhla o caso 
de que, sem exhorbitar da su~ competencla, 
nüo sejam ou não pareçam suas deliberações, 
uma ou outra vez, riuormmrnente pautadas 
pelas conveniencias ou ·pelos Interesses a sou 
car·go. 

Heconhecenrlo-o, o CongrNlSO Nacional, no 
Intuito do remediar a deficiencia do art. 20 
da lei do 21 de setembro, mas 'em violar o 
preceito do art. 08 da Constituição da Repu
blica, elaborou a lei do 19 de julh.l, cujo orti· 
go i" pr•ovidenciou sobre a bypoth•so, melhor 
defininJo o ampliando a attr·ibuição do Pre· 
reito, do tctnr e suspender resoluções e leis 
do Conoelho Municipal. 

O§ 2" desse ar1igo assim se exprime: ~No 
caso de suspensão de execução por serem 
contrarias aus int~ressPs do Districto Federal, 
o Pref•ito as dovol verá ao Conselho \lunlcl• 
~ai com as razõe< que motivaram a susp•n
>ilo. Si o Conselho approvar por dous terços 
dos votos dos niorrrbt•us presentas os actos sus· 
pensos, ficara.unnullado o teto o o Profoito 
a::; executará. 

Aqui està, nesta dlsposiçílo de lei, tambem 
defirrida e firmada a compotencla do Conselho 
para conhecer d<•B votos do Prefelto que te
nham esse fundameoto, e regulada a wanelra 
rlo resolvei os, que é idontica rí que tom io
gnr <•m casos annlogos nas esphorns federal e 
estadoal. , 

Mas, dir-nos·hão, os -vetos porlem ser mix· 
tos, como no caso vertente, Isto é, fun~n~os 
na arguição de ter sido violada a Constitui
ção ou inf'ringillns lois federaes, e lambem 
postergados interesses munioipaes. 

Isto não altera, do modo nenhum. os termos 
d11 questão: quando ta! se der, o Senado co
nhecerá da parte que lhe pertence, resol ven
do sobre os fundamentos de vlolaçito consti
tucional ou infracçiio de leis foderaes, arti
culados polo veto. 

Quando o jnlgamento do Senado for contlr· 
mativo desses fond•mentos, tollitur guestio. 
Quando, porérn a decisão lhes for contraria, 
o Prefeito, a quem seriio feitos as precisas 
communicacões, encaminhara o sou veto no 
Conselho Municipal para os tlns do § 2" 
acima citado. 

E' esta, no entondet• da Comruissiio e de 
conformidade com o exar·ado no correr deste 
parecer, a hypothese que ~e verifica. 

Ao Conselho Municipal caberá discutir ainda 
uma vez a sua ~esotuçiio de O de rnnio, em 
consldernçiio das razões contra ella adJuzidns 
no veto do !Ilustre Perfeito, do ref'oroncla r'L 
utilidade municipal e aos inter·esses dó PIB· 
trlcto Federo!, sustentanrlo·a ou não nos ter
mos da lei do 19 de julho. 
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Em conclusão, a Com missão do Constltuiçiio, 
Podares e Diplomacia ó de parecer: 

1.' Que não I'" Jnconstltuclonnlidade na 
rosoluçilp votada. 

2.' Que niio ha nella lnfracçiio de lei fe
deral. 
. 3.' Que não tondo o Senado competencla para 
resolver sobro as razões l!O ,eto, quanto á con· 
formldade <ia mosma resolução com Jntm·es
ses pocnllares no Dlstrlcto Federnl, deve ser 
communlcnda no Preloito esta clecisiio par,, os 
fins do direito. 

Sala elas Commlssües, 5 de setombro do 
)808.- Virgilio Dama:úJ, relatot•,- B, de 
Mendonça SabrinJJo,-F, J.1!achado, . 

ORDEM DO DIA 

vnro no Pnrn··ruro Á m;sor.ucAo no cuNsrn~llo 
t.mN'ICirATJ nm.ATIVA A n.mN:TEGRAcXo NO 
CAHGO Dg tr• F.SCJUI'TUHAHIO n.-\ OIIUWTOHTA 
DH FAZENDA, O CAPITÃO FRANCISCO COI%110 
DA FONsgcA JUNIO!l. 

Quando multo, póde-so concluir daqui que 
osto funccionnrlo foi illegnlmente domlttldo. 

Da~o. poróm. o caao ela llle~111idade dn 
<lomlssiio, parece-lhe que o que cabia aqui 
er:. que elle fo,so rcquorer 110 Poder Judicia· 
rio ·a reparação da Injustiça' sotrrlda e a 
reintegração do seu cargo. 

SI elle não lbllse demlsslvel ad ""'""'• como 
nll•gn o Profolto nns razoes do velo, pouco 
importa que elle tivesse uma bon fé de am-
olo. · 

Tudo Isso prova que olle niio pódo ser de 
mlttldo. 

0 SR. GOMES DE CAsmo - Póde, n[o é 
vitallcio. 

0 SR. FELICIANO PENNA-Dlz o Prefeito quo 
ello pódo set• .demittido ad nutum; mas, no 
parecer da Commlsaiio, ellz-se que elle já ti· 
nba adquirido direitos a vltalloiedade, visto 
ter servido mais do quatro annos. 

0 SR. AQUII,INO DO AIIIARAL-A Commlssiio 
niio disse Isso. 

0 Sa. FELICIANO PENNA-A Commlsailo diz 
o seguinte, (L8) 

foi' vista deste considerando, pon•a que se 
Entra em discussão unlca 0 parecer n. 57 d!'va estn circum.tancla fnvoravel ao func

de 1898, da Commlssilo de Justiça e Lrglsla·. otonnrlo. 
çilo, oplnanclo que soja rejeita~ o o vata elo Pre· O SR. AQUU.INO Do AIIIARAL- V. Ex. niio 
1\lito elo Dlstrlcto Feeloml ó. resolução do Con· enxerga Isso no parecer. lllie oito di' que o 
selbo Mnnlcil"!l, ~ue rolntegrn no cargo de f~ncclonarlo tivellse mais de 4 nonos de ser· 
I• oscrlpturarto da Directoria ele Fazencla o VIQO, 
capitão Francisco Caolho da Fonseca Junlor. o sa. FELICIANo PENNA- Nesse caso, nl!o 

ti n ba cabimento o conaJdorando dn Comm lssiio, 
vls'o que olle nilo aproveitava absolutamente 
ú. questão. · 

O empregaelo era <lomlsslvel aâ nutum ; 
foi pet•felta e devidamente domlltldo ; estas 
conolderaçOes silo sempre dadas ao juizo do 
Prefeito. 

O Mr. Fellclnno Pennn. esta 
acostum~•lo a rcspeit~r o acerto e segurança 
com que sempre procede o digno Prefeito do 
Dlstrleto Federal, todas as vez•s que tom de 
decidir questões que estilo alrectas ao seu 
mlnlsterlo, que expurimenta surpreza tod~s 
as vezes que suas decisões não silo ncceltas O Sn, CJoloiES DR CASTRO- Apoi~do, Podia 
pelas Commlssoes nqul lncumbidliS de dar nilo sor.justo, miiS er~ legal. 
Jl&recer sobre ~lias. O Sn. FELICIANO PENNA. -Podia nlo ser 

Movido por tal surpreza, teve boje de justo, mns, ontilo, não t!nh o dirJito do 
examinar os funelamen!os do voto com que pedir a sua reintegração. 
!!. digna Com missão de Constitulc~o e Justiça (Continua ·londo. )-
,julgou dever aconselhar o Senado que repel- Or~. paroce·me que a riiZiiD contida neste 
llsse o véto que o Prefeito do Dlstrlcto Fe- consielerando não passa, oom o devido res
deral oppoz" uma resolução d~ Intendenola peito que vota ó. commlssiio, de umn sub· 
:Munlclpnl. tllcza. 

Fazendo esse exame, convenceu-se de que Des1o o momento em que um empregado 
os fundamentos do parecer nilo podiam reais· deixa de o ser pela demlssilo .recebida, o do· 
tit• á an~Jyse. O melhor modo do pt•oval-o é pois é reposto no seu lognr, ba uma pertelta 
destacal·os, um por um, n:t or,Jem mn que nomençl!.o. . 
roram expostos o razer soLre olles a devida O·mals ó um11 questão de palavras; nesta 
analyse. questão de palavras, porém, envolvo-se uma 

O primeiro fundamento contem-se no se- outra de maJor tmportanela que é a questilo 
gulnte considerando. (LO.) da com potencia. 
. As reUoxões expandidas neste considerando Si, porventura, fosso ropollldo velo So· 
niío aproveltnm absolutamente á questão. nado o !!fio do Pret'elto; sr esta oot•poraQio 

' 
' 

-



lll!SSXO EM 6 DE SETJIMBRO IJB 1898 

autorlzasoo, com o sou voto, a lntolllgoncia caso do volvermos atroz. é o caso de nllo 
dada oo modo do comprohondor a te!, o que consentir na continunçiio do um precedentn 
se podia concluir eriL quo o Consolbo Muni· tiio prejudicial, (Apoiado•). 
cipol podia, do oro avante, nomear, domlttir, Si já commettemos esse erro, bom ê volver 
reintegrar empregados, supprlmindo assim, atraz. 
uma llleuidade exclusiva •lo Prorelto. A' vista disto, oilo vê o orador razilo ai· 

E' justamente para protestar contra este gnmo, a nilo ser este ospirl\o de benevolenola 
principio, que se procuro enraizar quo oc· que Infelizmente persegue o carocter naclo· 
cnpa agora a tribuna. na!, não vê razão paro se considerar como 

Não ó posslvel con•ideroJ', como umo. equidade a re!ntagrnçilo deste tuncclonarlo 
simples quos~"io do equidade, uma ques~io quo,aftnal do contas,niloteve nenhum direito 
que envolvo um principio importantiasimo terMo. 
de direito. rrata-so, pois, do uma questiio de indu!· 

Uma tal supposfç[o seria capaz do crear gonoia; mas entro esta o grnnde principio de 
precedentes os maia perigosos. .. competencla que se vae ferir, opta o orador 

Do ora avante, ai o Prefeito demitto, o pelo principio de competencla, e vota contra 
Conselho reintegra; si nomeia, o Conselho o parecer da. Commlssão. 
demltte. 

Niio se trata de uma questiio •le equidade o Sr. Aquilino do Amaral 
trata-se de uma questiio de competencia; e ó diz que a commlssão vai sor multo franca 
preciso nos ta com~etenola respeitar o cri- com o Senado, como franca jti. foi nos conilds· 
torto do Prefeito. Elle é quem sabe si os ranrlo• que apresentou em relação ao ~filo que 
funocionar!os exerceram bem ou não as tone- se discute. 
cõos que lhes estavam confiadas. Não ba duvida alguma. que o empregado 

Ora, si o funcciooario de que se trota foi do que se trata rol demittido quando estava 
legalmente demittido, si nilo tinha direito ii em seu Intimo vigor uma !el de 1893, que de
vltlllicledade, qual o razão, qual o principio terminava que sómento dentro de cinco annos 
do equidade, que pódo ser toma•lo em con•l· o funocionnrio podia sor demlttldo, depois de 
deraçiío, para olle ser reintegrado, e por um sentença rletlnitlva, por haver adquirido di· 
poder incompetente1 relto de v!tallc!edade. 

Diz o parocor da Comm!ssiío que ha a este Tres ou ~uatro mezes antea da publlcaollo 
respeito precedente•; que a lntondencia dn lei n. 431, do 2 de outubro ~e 18117, rol 
Municipal jti. votou leis reintegrando em pro· demltt!do 0 empregado em questão r,zo an• 
gados demlttldos e que o Prol~lto não vetou tecessor do actual prefeito munlcipa • 
estas leis. Essa Jel que acatiel de citar reduziu o prazo 

Mas ba uma grande ditrerença; porém isso de 5 annos a 4, e mandou contar para vltall· 
é qu~ neste caso ba uma perfeita nomeaQliO, ciodade, niio só serviços mnnlolpaes, como 
com indicação do nome do nomeado; ao p118So serviços federaes, e até em dobro aquelles 
que no outro caso apenas haviam l'OIO!ucões que tivessem sido prestados ti. legalldãde em 
da Camara Munioipal que determinavam tempo da revolta. 
certas regras no modo de preencher os cargos, A comm!ssilo comprehendeu perfeitamente 
maa niio •e Indicava nome do pessoa alguma. que esta lei publicada posteriormente á de-

O Sa. AQUILINo no Ar.t.~oi'.AL-V. Ex. eata m!8Sl1o, niio devendo ter elfelto retroaottvo, 
enganado; fororn reintegrados nominalmente. nilo podia oboolutamente proteger ao empre-
Contra factos nilo ba argumentos. gado de que se trata, 

Mas, actuou no espirlto da Commlssio um 
O Sa. FELI.CIANO PENNA-E leJI;!brn-se por prlnolpio tiio alto, tiio elevado, tiio merecedor 

exem~lo do dJre_!ltor da lnstrucçao publica, ilc respeito, que ó o sentimento da justiça, 
em cUJo nomo !)UO ~e .t~Uava absolutãmonte i que nao ó menos attendlvel do que o de iii· 
sua reintegracao fot lotta em virtude de uma ro!to 
intelligenma dada a um nr!igo de lei tlu ln- EnÍendo 0 !Ilustre senador que o senti· 
tendenc!a Munlolpal, mas nao referia nome menta de benevolencla persegue os br!lzl· 
algum j apenas creavaiJ!·Se .rogri!Jl p&ra rolo- loiros. 
tegraçao de funcc!ou&rtos. Longo do ser um violo o orador reputa-o 

Aqui, porém,ó ditrerento,nomela·se com ln· uma virtude; o brazllolro é naturalmente 
.dlca>ão do nome do nomeado. bom ... 

Isto é um acto exclusivo da oompotonola v M ' 
do Prefeito, nilo pódo absolutamente ser pra· O Sa. SmvJJ:mNo !!UM - 08 ao.a-o com 
tica<lo pola lntentloncla !llunlclpal. o que ó sou. 

Mas quando fosso verdade, como aseevora O Sa. AQUILINO DO Ar.rt.nAL, •• o oomo uin• 
o nobre Senador, que nosaas lois houve~~so guom pretendo thzor justiça absoluta, devem 
lndicnçiio dos nomes dos reintegrados, é o todos content!lr-sc com a que é relattva, · 
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O SR. Go~tES nE CAsTM- Mas esta nem O Sr. Prcreito ~Iunlclpal ha pouco tempo. 
relativa é. temlo sido reintegrados, nilo um, mos nove 

o Sn. AQu!I,INO Do AMARAL_ E' relativa; oommlssarios do hyg!ene, deixou passar a 
vai demonstrar. lei, nem a snnccionou, nem a vetou. 

E sabe-se que lato é um sopblsma: pois, 
Ha na lei Ol'gnnicn dn Munlclpalidndo o que anilo sancção da lei, não quer dit.er por 

o.rt, 15 § 17, que determina positivamente !l":rlo do Prefeito a reprovnçilo do acto SU· 
·que no Consel11o cumpra zelar, velar peltt .leito 11 sua apreciaçilo. 
fiel exccuçiio <1o suas leis. Pela lei municll'nl, como pela nova Con-

Poroomegumte c•tá nas suas at.tribulçiie9, stituiçi\o, em relaçilo ás leis J"oderaes, a niin 
quando es>a Jei fór violada o niio podo,'"'' sancção significa positivamente a appro. 
por alia as· a disposição que di~ respeito á vaçilo. 
vioh•çüo praticada por outrem, o o.!RO outrem Ora, sendo reinto~:rados esses commlssarioa 
é o !'odor Ex.ecutlvo Municipal, assim, si a e t,·ndo o P1•ofeito doixado.de 10ctw-, e tendo 
llluniclpalidado tem competencia exclusiva o eonsclbo finolmente J'eintegrado mais tres 
para velar pela boa e~ecução do 9uas leis, professo••os, deixando ainda o Sr. Prefeito de 
antes que um direito qualquer que se diga vetm·, tendo npprovado portonto o nct .. , tendo 
ferido vá pr. curar recursos uo9 tribunaes ju· ainda ha pouco tempo •ido aposentado, con· 
tiJcin.rios, ha o proprio Conselho MunlciPnl, tanclo-se o tempo, como o conselho entendeu 
om virtude des9e artigo de lei, para dote•·· dever contar no ompre~ado do que se trata, 
mlnnr si a sua lei foi ou J)lio fielmente ex· era realmente a um fonccionar~o da Jn,pec
ecutada. torla de .mnttas o jardins que foi aposentudo 

Ora, si por esse artigo de lei ao Conselho pelo conselho sem veto do Prefeito, con· 
Municipal compete exclusivamente· velar tando-se·Iho tempo que niio tinha, o até ~•r· 
pela exer.ução do suas leis. o acto do reln o· viços federnos, quando atei que manda contar 
groçiloniio ó uma nomeação, é a deotaraçilo servioos federacs, ai·Jdu não cstnvaem v1gor, 
de que a lei nilo foi fielmente executada, e pergunta quniiL ramo porque o Sr. Prefeito 
por conseguinte cumpre que o empregado tem duas justiçus, uma par11 os fracos, outra 
ilomlttido seja readmittldo em ~eu emprego. para os Jbrtes., .. 

Si porventura o Conselho resolver,no mes· Qual a ra•iio porque o Sr. Dr. director 
mo 6eotido,quando alguma reclamação lho r.il' ~erul da Instrucção Publica, pessoa Impor
apresentada, em sentiria desfi• voravol ao re· tanto, ex-deputado geral, tendo pedido como 
querente, ne9se cllSo ahi está o Poder Judi· é publico o notorio, sua demissão, sendo po1s, 
clario para reparar o mal causado pelo Pro• um empregado demlttido a pedido- eoteo· 
feito, mas não reparado pelo Conselho. dendo mo is turde que devia ser reintegrado, 

O Conselho é autoridade que se inteJ•põe o foJi, som que o Sr. Prt1olto so oppusesse a 
eotre a nutoridade judiciaria e o PreC.ilto, isto 1 , 
lJBra mandar executar suas lois; manda re· UM SI\, SENADOR- Foi reintegrado em vir· 
mtegrar o empregado que tinha sido injusta e tudo de Jel, 
lllegalmente demltt!do. 

como dl;se, niioil posàivel pretender a pra· O Sn. AQUIL:No 110 AltARAL-Falla·se muito 
tlca da justiça absOluta; devo-se praticar a na lei que, interpretando o Mso, deu Jogar 
justiça relativa. E, deaute do principio da r>que o Sr, director geral da instrucç110 r. ase 
justiça relutlva, ó incoutestavel qno esse reintegrado em seu emprego; mas dnvi<la 
tunccionario com toda a n~iio devia ser re· que 1110 npontom esta lei: ella niio existe, 
integr•do, é uma verdade1ra phantasta, 
· Qual o motivo porque 09 pobres, os infe· Ora, pergunta: pois então em relação ao 
lizcs, aqnelles que não dispõem <1e prot•cçüo, empre~ado que dispõe do outros recursos a 
hiio de encontJ•ar tanJo oatonismo, tanto de- lei é uma, e cm rotação áquella que precisa 
seJo d_o cumpl'il' a lei, quando lecha·so 09 do emprego para viver a lei de•e 9or outra I 
olhos 11 fulta do execução du lei cm relação E' contra Isto quo a Commlssilo não póde 
aos grandes e potentados 1 absolutamente deiXBI' de prote9tar. · 
. Entiio o empregado, porque ó um infeliz, Ainda mais. alei munloipal, (o foi o que 
porque depende exclusivamente do seu Ol'· di09e a Commissão em seu par•ecer, o niio o 
ilcnn>lo, unico melo de ''Ida com que pódo que di9Sa o Sr. Senador porMinllS, queinter· 
contar•, deve ;or violentamente demlttido I pretou rnnl o pensam•nto da Commissão), a 

Violontarnento, diz, por JUO niio houve no· lei municipal que trata em geral, em these 
nbuma palavra de justitl<lçiio para a <lemis· do direito de vitulioiodnde reputa o praz~ de 
são desse empregado. quatro anno9 como sutnelonto. 

Qual a razão que nilo se procedo Igual· Si csto prazo ó om those, c, peJo principio 
mente cm relação a empNgados de categoria legal, suffiolente para que se torno ell"eotlva a 
superior 'I vitaliciedade, repete: o Conselho Municipal , 
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procedendo como tem r,l'ilcedldo, !&to ó, repn
!llndo.quo o emprPgll< o, nlndn que domittido 
antes do domínio da lo! 11e 2 de outubro de 
)807, desde que conte mais 110 quatro do ser
viço deve ser reintegrado, o l:onselho Muni· 
clpal deu 11 lei uma interpretaçiio, boa ou mil, 
errada ou verdadeira, mas que emftm é uma 
interpretação 1ladn pelo poder competente." 

E tanto o Sr. Dt•. Proleito Municl(Jal, ~ue 
é um homem illustrodo, in!olligente o do 
espírito rocto, reconheceu que o Con•elho 
tinha procedido na or·blta do suag attribui
cões declaran•to que sua lei mio tinha sido 
fielmente executada, por Isso que os empre
gados que contavam este prazo, mesmo tendo 
sido demittldo• antes da lei, estavam no raso 
de serem reintegrados, tanto o Sr. PreCeito 
entendeu que o Con~elho tlnba procedido na 
orblta de suas attribulções, repete, que 
admittiu cst& doutrina como verdadeira. 

Pergunta qual a ra~~o por que 1•sta intet•· 
prelação dada· pelo Conselho niio deve ser 
acceita, qu$n1lo clltL diz respeito a um pobro 
I" escr1pturarlo, n um bomem velho, que 
adquiriu este lo~ar por meio de ncce.,o, pelas 
boas notas que teve como funccionario pu
blico, o qual, tendo cahidn gravemenre enl' r· 
mo c tendo pedido uma licença, roi demittidu 
no periodo d•sll~ llculJÇn pelo Sr.Dr.Furquim 
Werneck, unicamente pnra dar-se o Jogar a 
outro ? I E e•ra foi a uoica cousa por que o 
empregado foi demlltido. pois que alie juntou 
à sua prctenção uma immensrdBI1e de docu
mentos, lorne01dos poJo proprio Sr. Dr. Pra
furte Municipal, os quoes attestam que alie é 
um ompr.egado de primeira ordem, muito tra
balhador e que n•lo t•m na sua vrda de tun
ccionarlo publico uma nota s•qu•r contra si. 

Si o Conselho Municipal, lnterpr·Qtando sua 
lei como tem interpretado, fez bem, quando 
nüo fizesso bem. J>rocedeu no exerclcio lo8'i· 
timo· de uma attrlbulçiio que lhe compete por 
lei; ai o Sr. Dr. Preterto Muntcrpal quo, como 
jurrsta, como homem !Ilustrado, cstrí no ctiSo 
de di:!fr si o Conselho procedeu mal, si o Sr, 
Prer.ttodeelara que o conselho procodeu bem, 
e o declara p1,rquo não t·ctvu seus a.rtos a.n. 
terlores, per•gunta:-qual a ra~iio pot• que o 
Prercito ""de entender a fel, em relaçilo ao 
I' escrlpturarro, de modo diverso daquellc 
porque a. entcn•leu para os empregados do 
catcgorll!. superior! , 

E qual a roziio por que o Conselho ~luni
cipaltendo procedido regularmente, no exer
clclo de attrlbuição que ó sua, mandando ap
pllcar a lei de 2 de outubro aos emprega
dos de cnte~orla •uperior, julga-se agora 
que esta Jntorpretacão pot• parte do Conselho 
ó llle~tal em reln~o ao pobre I' estrlptura-
r•lo 1 Que ju•tlçe. ti eslll 1 . . 

SI se qulzer applloar aos prlnolplos ver 
dn.dclro rigor, ver-se·ba que o Sr, Dr. PrO· 

Senado V. li 

feito deveria ter valai/o todas as resoluções do 
Conselho que so ocbasscm cm ldPntrcns cir· 
cunstnncins; ma• si o Sr. Dr. Perroito achou 
a prrmeira intar·pretaç4o boa, sendo clla para. 
caso completamente identlco, não tem raziio 
absolutmnonte pnrn proceder como procedeu 
com· relnçrio ao Sr. capitão Fonseca Junlor. 

Eis o unico motivo porque entendeu dar 
parecer contrario ao 11ato do Sr. Prercite Mu
nidpal: ó porqua ella ed'tendeu. e ao menoa 
o orador entenderá sempre a<sim, que toda a. 
vez que a iustka fôr•fertda por• um veto este 
t•cto nilo deverá mert!c:er pareaer fa.voravel 
do. commi$.siio. 

Deixa o catonismo para os out!'ils: é hu
mano. ó fraco o ó perse1uido pelos senti· 
mentos do benevolencia., como d1•se o nobre 
Senador por Minas. . 

Não ha, no caso violação de ier, porque, 
embora admittindo que o Conselho teoba in
terpretado mal 11 lei do 2 de outubro de 1807, 
pelo ~rt. 15, § 17 da lei n. 85, elle é o unlco 
competente pura. fazer• executar •uns leis c 
pa•·n. interpretai-as: nad" tem o s.nado que 
ver com 11 m~ intcrpr<lnçilo que ell" porven
tura dê li lei, pois o que ó certo é que elle 
tem appllcado Interpretação i lei e o sr. Dr. 
Pr•feito Municipal tem concordado com 
esta jntrrpror.açiio; o uma vez. que coocor
di,u em reluçilo aos outr·oR funcciouarlos, era 
necessario, era justo, que concordasse em re
Iaciio ao 1° cscriptururio. 

Esre runccionario JlUblico ó um homem ve
lho, doente· o qun no estaria cm que se aoba 
não tem h"bil•taçõ•s absolutamente para OU· 
tras (Uncçües que nilo sejam nqueUas a que 
elle se 1iedlcou durante quatro nonos ; e .elle 
adquiriu o sou Jogar• por· acce•'O, como já 
disse. tem optimns notas a respeito de sua 
conducta, ti, emdm un1 bom funccionario mu
ulcipal. 

Cooseauintemente, 11 Commissiio deixou-se 
levar pelos sentimentos rte pie•! ade multo na
turaes cm to1lo o bomom, e, combinando estes 
sentimentos de piedude com os precedentes 
da manlcipnlidnde com o modo porque a lei 
tem sido rnterpretnda, tanio pelo Sr. Dr. 
Prefeito MuDiclpal como pelo Conselho. on· 
tcn<leu acomp11nba1' o pl'Oprio Sr. Dr. Pro
leito M su., resoluç"o om relação a outros 
funccion!LI'ios, e julgou que seu 'Veto niio era 
accei tu. vel. 

Eis os l'un«amentos cm que " Commissiio 
asst!ntou seu parecer. 

Espora que o Senado, ~ue niio pótle nbso
Jntamonte ter a p!'etenção rlc pr•ntlcar ajus
tiça absoluta, att•onrle01lo ao• factos que se 
tem dudo atll nnter·iormento e nttendendo a. 
este principio verdadeiro de quo o Conserbo é 
o unico comp•tente pora lnte!'pretar e fazer 
excoutar suo• leis, espera, repeto, qull o Se
nado não considere este acto do Conselho 

3~ 
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como contrnrio 110 rllroito e li lei, mas ~im 1 _E, St•. Pt•osidento, para demonstrar que 
como do conformidade 011m ostu e que, ainda nuo foi demlttlrlo a pedido, nad11 mais sim
mais considere-o perfeitamente do nccordo pies do que nprescntnr-se o reguerlmento do 
com iodos os prlnclplos da justiça e da eqni- honrado lnspuotor da lnstrucçao Publica da 
dado. (Muito bem.) . 

0"&~~\;n narla mais simples do quo recorrer 
it:l ropnrtiç•íes da Prefeitura e compulsar os 

O Sr. Thomuz DeiOno diz quo 11apels offlelaes. . 
dove declarar quo muito ·longe estava rie Mas o que o orador dizia era que e actual 
querer temor paJ•te~ no rlebate. E Rnbretude dh·ect~r da Jn•trucçilo publica achou-se en
depois que rliscutiu e ucto o honrado repro- volvido nas disposlçõ., !(ornes de uma lei e, 
sentnnte de Minas, que cpm tant11 clareza e por e lias foi de novo collocado no Jogar que 
lucidez analysou um por um os_ fundamento• exercera. 
do parecer da honrada Commlssao, moot!'ando Todo mundo sabe que S. Ex. dispõe de 
que ella não 'tom rnzilo quan'!_o rejeita o. •eto todos os elementoo. necessarlos par& occupar 
do Prefeito, essa sua rcsoiuçuo se consoltdou. este lo"ar. 

Mas o digno representante de Matto GrofSO Tem' gran•le capacirln.de e noto ria aptidão, 
que acaba de sentnr-so, entre as dt!Terente3 elementos esses que impuzeram a sua per
razões com que sustentou o parecer rla Com- manencia no Jogar, 
missilo quo honra com soa preciosa collabo· Qualquer administrador provecto nesta 
raçilo, di"e que o emprogaolo de que se tratn Capital Federal, para o ramo dn Instrucção 
no •eto, tloente durante algum tempo foi no publica niio acharia melhor auxiliar. 
perlodo de sua molestln demitttdo pelo , . ti 

1
. · 

ex-Prefeito para dar-se nccesso a outro funo· O Sa. PIRES F~nR~IRA-E rhs nc ISStmo, 
clonario, . nilo hn.·duvida. (ilpo•ado.• gcraes.) 

sr. Presidente, isto é uma qnestilo de lllcto o sa. Tuo~IAZ DELFINO- Continuando a 
e o necessario uma rootiftcaçiio immediata, responder 0 honrado representnnte ~or Matto 
quando menos seja, Grns•o dlró. que seria enorme a desordem 

O Sr. representante de Matto Grosio ln· nest~ paiz si porventura o• po1leres tivessem 
bora em '!,Dgano: os motivos por que foJ d~a os espheros em que devem agir Invadidas 
a. demlssao ao empregado em questilo sno umas pelas outras. 
motivos do ordem administrativa. mtima. seria uma situMilo inexfrleavel, UmtL ver-

Para que ~emissoes assim se poss~o dar é dtL•leira convulsilp social. 
que existo a soparoçilo dos poderes, é que Niio ba nada mais perigoso rlo que o Se
existem na lei as condições das nomeações e nado entr1.r no exame das questões, enca-
dns demissões. rondo-as pelo lado da sonslbllldade. 

Podia o Sr. representante deMatto Gt•osso, E' multo diiHcll o Senado lançar-se neste 
detendendo o parecer da Commlssilo de que terreno, porque póde multns vezes levar as 
!'az parta, entrar no terreno rins genorolida· suas attribulçiles a extremos perlgo•os, o os 
des do direito, deixando absolutamente o seus motivos de a.glr silo tiio tenues, quanto 
lado dlfflcll da questilo, o lado verdadeira- dellcadoa qutLnto perigosos. 
mente pessoal, que niioelueida absolutamente neve, Portanto, conter-se nos limites da lei, 
o debate. , · dentro dos limites de ftlrro que o legislador 

ReleriU·So o bonra~o rep,esentante rle lançou, porque ne"e caso as SUILS declslles 
Matto-Grosso à nome•çao, ou antes no neto serilo completamente sol,eranas no terreno do 
que foz voltar aologarque oc>upara o actual lei e a lei bem telta nilo ó mó., nem nem 

· rllrector geral da lnstrucçilo publica. ln~enslvei. 
Sr. Presidente, nilo lu• absolutamente pa- Um dos argumentos apresentados pelo hon-

ridnde entt•e um coso e outro. rado t•epresontante por Matto Grosso foi ~ue 
o actual ~lreetor gorai d;t_ instrucçi~o pu- o ;ir;;ri~~!0~1~~~~~pnJ~in~rsgo~r;g.;s d~;~~ 

b!lca, que D!io ~lu dom•asno •. c>mo ""0 pe- ~ssa attrfbuiçiio do legislativo municipal 
dtu nomelçao, nua havendo nmguem c~pnz lm ntendlda nessa amplitude cabo tum
de apresentar um documento sou em con- ~SI a~ legislativo fedei•al· à "'invasão de 
traria, tol collocado no lagar que '!ctualmento e'l'· res tra1.lda como orrlem normal e constl-
oceupa em virtude rle dlsposiQilú geral d• por? 

1 
· 

uma lei, do regra commurn de dlsposlçiio le- tuo o~igo da lei organlca Invocado est& tnm
glslatlva. . bem"em termos ~emelhantos na Constituição 

Ul! Sn.. SENADOR- Corre como certo que &"edoral, onde nunca foi assim entenditlo, 
olle foi demtttido a pedido. Quer crer que o ~cto do Sr. Prefeito será 

o Sn. TnoM~Z DBLFINO - Eu declaro o conslrlerado pelo Senado como a conducta a 
v. J!x:, que não foi demlttido a pedido. mais r~avel, n malsconvonlento, 
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Sente como' S. Ex., qunndo vil a fra~uom. 
a necessldado baterem ú•J•Ot'!:ts •le;ta nlta 
corporo.çiioi mas t:mtos rlo tufto.o.ntcs dn ~en· 
timontalismo, n.ntos elo cot•nção, collocn. o 
respello ás regra• da lei por mais inrl•xi· 
veis que'pnreçam. 

NlnRu•m mais pedindo a palavra, encerra
se n dlaoussão. 

Posta a vote-s é npprovada a conclusão do 
parecer. 

A resolução vae ser dovol vida ao Prefeito 
com a communicação rio occorrido. 

LOCAÇÃO D~ SERVIr;o AGntCOT,A. 

Entra em 2• disoussiio com o parecer da 
Commissilo rle Justlca e Legislação, o art. i' 
do projecto do Senado, n. 4, da 1898, regu
lando a locação do serviço agrlcolo. 

Nlnguem pedindo a palavra, enccr·ra-sa a 
dlsoussõo. 

Seguem-se em dlscu!São que so enccJ•ra 
sem deba.tc, os n.rts. 2n a 8•', 

Segue-se em dlacussiio o nrt. 9'. 

O lir. Feliciano Penna- lm· 
prc!\Biona-me um fa~to reh•tivo " este pro· 
Jecto, de tilo grande import~tllcla. o que estú 
c~rrendo os tJ•amltes da <liscussiio, sem que 
nenhum dos Srs. iiena·lores tome a pa
lavra, 

Attrlbnoo coso 1i circmmtancin de ter sido 
dado o parecer em um dia para ser discutido 
no dia oubsequent•, como é de estyln. . 

Mas trata->o de materla, •egun lo dlôPe, 
multo important• e niio é pos•iuel deixai-a 
correr à revelia, desta maneu·a. 

O Sa. !lmzmnniL Fo~TENELL& - O que o 
projecto quer é a eSJI'avlsaçJio do 'colono._ 

(lia out1·os apm·te.o;.) 
0 Sn. FSLICIANO PENNA .- 0 r.curso que 

encontra é pedir ao Senado qno voto o adia· 
menta dosto discu!siio por 48 hoJ•as, para gue 
se tenha tempo de estudar com cui•lado o 
projecto e pa•·• o melhorai-o naqulllo 0.11 que 
elle estlvrr pedin1lo conceito. 

Não selos! ó preciso mandar requerimento 
por e.~crlpto. , 

0 Sn, PRESIDENT/1- Ató oito dill5 pude se 
requerer o udlumeuto veJ•wlmentll indupon· 
dento de dhcu.,üo. 

0 Sn, FELIOIASO PtlNN,\- Nt>.qte caso, re
queiro ao Seuatlo, o adio monto dl1 dlscussi!.o 
do p1•ojecto, monos nos artigos que já foram 
rllsout[dos, por·4B horas, Talvez seja lnsulll· 
ciente o prazo. 

O Sn, MoRAES BAnnos - E amanhã delza 
de bll.ver sea11io por ser di& de fest~ nacional; 

lia 1lopols um rlla que antigamente era fe· 
riado. 

0 Sn, FEI,IOIANO PENNA - Bem;, nosto 
caso requeiro o adiamento por cmco rhas. 

O Mt•. Pre•ldente- O Sr. Senador 
Fellclnno Penna requer o adiamento d~ dis
cussiio do projecto por cinco dias. 

O Sr. Morna• Unrt•o•- PeQo a 
palavra. 

o Sr. I•a·c,.ldcnte -O requeri· 
monto não tem discuS>iio. 

O Sr. 1\loa•ne .. Uaa•ro• - Para 
uma simples explicação. 

O Sa·. Preodllente- Tem a pa• 
lavro, 

O Sr. 1\l<>rllell Una•a•o•- E' parn 
dizer ao nobre representante do Estado de 
Minas Geraes, que acceito o requerimento 
que s. Ex. propõe, porque, como .i!. te~bo 
•I !to projecto idontlco, por mim otrerecJdo, 
roi julgndo, sem ser devidamente estudodo. 
Por ioso concordo com todo o prazer, com o 
requel'lmento, principalmente, sendo ali~ para 
o tt1n especial de ••r esturlado o projecto. 

Quanto ao np•rte do nobre Senador ,Pelo· 
Cearit em quo S. Ex. disse que o projecto 
tinha 'por- dm escravizar o colono, emprazo 
S. Ex. para '\uo venha tllzor ao Senado 9ual 
adi,posJçiio r o projecto que Importa msso. 

Fica s. Ex. empraza<lo pai•a mostrar .na 
discus!iio. quul o OI'tlgo do projecto que ID· 
corro na sua. consurn, que ucrav1za o colono. 

O Sa, B~zERRIL FoNrENELL&-BIIIIta a lei• 
tura do projecto. 

o Sn. MonAE• BAnnos-J!lmpr~zo V. Ex. 
pa1·a a discussiio. -_ 

0 Sa. BEt.ERRIL FONTENELLE-Sl Dilo quero 
discutir! ,Ja disso que voto contra o pr~jeoto, 

Posto a votos é approvado o requcrunento 
do Sr. ~'ellclono Penna. 

Fica adiada a rliscusstlo do pi•ojccto. 

O ·!ilo•, Pt•coddente- Está ter'!!l
nado a ordem do dia. Vou levantar a sessuo, 
d•signando pura a da seguinte, que se renll· 
zuri• no dia d: 

:!" disoussão da proposiçilo da Camara dos 
Doputnrtos, n. 13, do 1898, abt•lndo no Mlnls· 
ttn•Jo da Fazoud!l.. no cot•ronte oxorJicio, o 
cJ•e.!llo do 1 :008:390.P02, para pngumento de 
cre.Joros do di vidas do oxerciclos lindos o 

Levanta-se a so•são n I 1/2 hora da tarde. 

--
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ACTA ~M 8 D~ SETEMliRO DE !898 · 

Ptcsidancia do Sr. Raulino Ilarn (supjJlcnto 
dfJ SacJ•ctal'io) 

A meia hora depois do moia-dio, aohnm·se 
presentes o~ St·s. RaulinoHorn, Gu>tavo Rl
cbard,Manoel Rarutn.Pircs Fet•relro.Cruz,,Josá 
Bernardo, Abd~<n Milunez. Joaquim Pornam. 
buco, Ret:w MPlJo, Sover·ino Vieira .. Virgilio 
Damasio, Domingoa Vicente, Thomaz Oeltlno, 
Leopolrlo de,Bulhües, Alberto Gonçalves 0 Pi· 
nhetro Macti'ado (16). 

Deixam de comparecer com causa juatift' 
cada os Sr•. : :.ranool de Queiroz, J. 11atunrJa, 
.Joaquim Sarmento, Generoso Poncc, Henrique 
Coutinho. Jonathas Pedroso, Francisco Ma· 
ehndo, Benedicto Leite, llomes de CoPtro, IM· 
tart Vieira, Nogueira Part~nngutl, Joílo Cor
deiro. Bezerril Fontonelle, Almlno A11'onso, 
Alvol'o Machodo, Almeiila Jlurreto, Gonçalves 
Ferreira, Rosa e Silvo, B. ,lo Mendonça So. 
brinho, Leite e Olt.iclca, Coelho e Campos, 
Leandro Maeiel, Ro>a Junlor, C/eto Nunes, 
Q, Bocuyuva, Lopes Troviio, E. Wandenl•olk. 
Fellciauo Penna, Gonçah·es Chaves, Paula 
Souza, Moraes Barros, Caia•'o, Joaquim <le 
Soura, A Azercdo, Aquilino <lo Amaral, 
"!cento Machado, Joaquim Lacerda, Rsteves 
Junior, Julio Frot11 e l!amlro Barcellos 140); o 

· eom ella os Srs. Lauro Sodró, Justo Ch•r
wont,. Pedro Velho, l!uy Barbosa, Porciun
cula e Rodrigues Alves (6). 

0 Sa.OUSTAVO RICUARD (.'crvinda da 1" Se· 
creta.·io) dtl conta do 1egutntc expediente: 

Offlclo do· Sr. Sena<lor Joaquim .Sarmento. 
commun/cando quo achando.so annojndo pelo 
tullecimento de seu genro e de um noto, vt. 
ctlmas de um sinistro, deixa de comp•recer 
por tres <lias à3 sessõe.! do Senado.-lntelrado 
e desanoje-so. 

O ~n .. Ptnl!:il FER.Il&.IRA. "(ser"indo de 2n se
c~ctario) declara que nílo ba parecores. 

70' SESSÃO E>l 0 DE SETEMllRO DE 1808 

Prcsidcncia do· Sr. Manoel Vúuori110 

A' melo. hora depois do meio dia, abre·se a 
sessiLo, a quo concorrem os Srs, Senadora
Joaquim Sarmento, Henrique Coutinho, Jos 
nathas Pedrosa, Manoel Barata, Laura So· 
rlré, Justo Chcrmont, Gomes de Castro. Bel· 
fort Vteira, Nogueira Paranogutl, Pires 
FerJ'eira, Ct•uz, Bezerril Fontenelle, José 
Bernordo, Alvaro Machado, Abdon Mllanez, 
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, Joa· 
quim Pernambuco, B. de Mendonça Sobt•i· 
nho, Re~o Mcllo, Rose. .Juntar, Severino 
Vieira, Virgilio Damnzlo, Cleto Nunes. Do· 
mlogos Viccnto, Tt.o111az Delllno, E. Wan
dllnltolk. Felicio.no Penna,•ltodrigues Alves, 
Paula Souza,· Moraes Barros, Cu.ia.do, Leo
poldo de Bulbões, Joaquim de Souza, /t., Aze· 
redo, Alberto Gonc111 ves, Joaquim Lacerda, 
Gust&vo Richard e Pinheiro Machado (39). 

São successivamente lidas, poatas em 'dis· 
cussão e sem debate approvMlas us actas da 
ultima sessão o da reunião de 8 do corrente 
mez. 

Deixam de comparecer com c11usa partici
pada os Srs, Manocl de Queiroz, .J, Catur.da, 
Generoso Ponce. Ft·ancisco Maohudo, Bono· 
dicto Loit", Jm1o Cordeh·o, Almino Aflim•o, 
llosa e Silva, Leite e Oiticica, Coelho e Cam· 
pos, L..andro Mac1el, Qulntino Bocayuva, Lo· 
pes Trovão, Goncalve; Chaves, Aquilino do 
Amo.ral, Vicente Machado, Esteve~ Junior, 
Roulino Hot·n, Julio Frota e Ramiro B.r
collos (20); e som olla os Srs. Pedro Velho, 
Ruy Barbosa o Porciuneula (3), 

o sr.2• @lecretnrio (acroindo de 1') 
rla conta do seguinte ' 

EX.PEDIENET 

o Sr. Pa•e•Jdente _ Tendo campa· OQ!cio do I• Secretario da Camara dos D~· 
reoldo apenas 10 Srs. Senadores, boje nilo 1 putados de 6 do cort•onte mez, commUDI· 
póde haver so8Siio cando para oonhcmmento do Senado que 

• _ _ aquella Catnat•a, em sess~o do d1a antertor, 
A ordem '!? dia para a. ses•uo de amanha approvou ,,. seguinte• omendus do Seundo ao 

ó a mesma Ja.deslgoada, tsto é: projecto da m•sma c~ uru que autoriza o 
3• discussão da propo.içüo da Cam~t·a dos Porler Executtvo a contract:~r com o onge

Deputados, n. 13, do IR98, abrindo ao Mlnls· nhoiro Ayrea Pom~ou de Cnrvalilo e Souza 
terlo da Fazenda, no oot•rente exorclcio, 0 e José Augusto Vteu•a; ou cum quem !"alo· 
credito de I.OOS::J\10$792, paro pa~atuento de res vantagens o1l'orocer, a construcvuo de 
credores de di vidas do exm•c/clos lindo•· um ramal fet•reo da .Rstrada di!_ Forro Cen-

tml do Bruz\1, a ,partu• da estac•o de SILPO· 
pembe. & ponta do. !ti beira, no. Ilha do Gover
nador : 

Ao <irt. 1•, § 3•, suppt•lmam·se depois das 
palo.VI'llB : c No contracto • 1111 segUintes : 

" 
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c Seriio consignados os onus e favores geracs 
referentes {J. viação ferroa, menos privii•KiO 
de zona, garantia de juros o subvonçiio l<ilo· 
metrica• e, depois das pnlavms : c so consi
gnara" 'a seguinte: c tambom "· 

Ao mesmo artigo o parngrapbo, accrescon· 
te-se : « dejlondonto da appt•ovaçiio do Oo· 
verno Federal.» 

E bem assim que fot•am rejeitados as do
mais emendas sobre o me•mo projecto: a 
supprcasiva do palavras do nrt. 1• o a snb· 
st1tutivn do§ 4" do mesmo nrt. 1". 

Tolegrama rcccbirlo do Aracu.jú em 8 do 
corrente mez assim concobido : 

• Exm. Presidente do Senado -Tenho 
honra communtear V. Ex. que acabo de ser 
reele•to, por uoanimldad.e de votos, pr•s!· 
dente Assembléa Lo~lslnttvn polo que coou· 
nnarel preSJdencia Estarlo conforme prece!· 
tua Constitulçii.o omquanto perdurar impe· 
dimento do i Ilustro digno presi.lento elfeatlvo 
Dr. Martinho Garc•·z. que se acha A'OZ·< 
licenç..t. Sa.udnçües.- Daniel Campos, Pres1· 
dente Estado.»-lnteirado. 

Offlcio do Governador do Estado de Santà 
Catbarlna, do 25 elo ngo,to ultimo, o!fere· 
cendo exemplares da Men>agom que apresen
tou no Congresso Represenmtivo dnquelle 
Estado, por oecasiüo de sua instalt.ção.
Archivem-se e agi•adeça-se. 

O I!§ r. P••e•ldente -E; tiL esgotada 
a orrlem do dia. Vou levantar a sessão, 
designando para a da seguinte : 

Dlscus>iio unica rlo parecer o. 58, de 1808, 
rla Commis,iio do Justiça e J,egislação, opl· 
nando que soja rejeit:t~o o veto do Profetto 
do Districto Federal á resoluçiio do Con,olho 
Municipal, que estabelece as con<licões de 
matricula nos cursos da Escola Normal. 

Discussão unícll. do parecer n. 5!), de 1808, 
da Commts•iio do Constttuiçiio, Poderes e 
Diplomacin, opinando que seja approvado o 
'Veto do Profoito rio Districto Ft!deraJ ú. rcso
luç;io do Consclbo Municipal, que manda 
conto.r pelo r\obro e para. todos os ol1'tütos n. 
José Rockert, escrivão da agencia da Gande· 
laria, o tempo do serv,ço que, como tenente 
do 1411 bll.ta.lhií.o rle infMltnria. da. guorrla. na· 
riODil! da Capital Federal, prestou em defe.;a 
~o Governo legai de 20 ~e setembro de 1893 a 
5 de janetro de 1895, · bem como aos ama· 
nuenses da Directoria do Interior e E<tatistica 
Alberto Barbosa o da Directoria do F,,zenda 
Casto!Jar Esteves, para todos os eiTeltos o 
tempo que serviram como amanuenses inte
rinos. 

Levanta-se a sessiio ao meio-dia e 45 mi· 
nutos. 

--Outro do Dr. Enéas Oalviio, de 3 do cor· 
rente mez, communicando que nesta data 
••sumiu o cargo de juiz da camara Criminal . 
do Tribunal Ctvil o Criminal pau o qual 
foi nomeado, por acto do Governo de 2 do 
mesmo mez.-Intcirado, 

71• SESSÃO EM )0 DE SETEli!IIRO DE 1808 

P~·esidcnci'a do Sr . .llanoel v;ctorino 

A' moia hora ilopois do mcio·dla, abro·se 
a sessão a que concorrem os Sl's. Senn.rtores 
JoaqUim Sarmento, Gene1•oso Ponce, lleni•ique 
Coutinho, Ft•ancisco Macbndo, Manoel Samta, 
Beno•licto L•ite, Gomes do Castro, Belfort 
Vlo!l'a, Nogueira ·Pnranaguá, Pires Ferreira, 
Joso Bernai·do, Alvaro Machado, Abdon Mi· 
lancz,Aimelda Barreto, Joaquim Pernambuco, 
Ro~n Junlor, Vlrgilio Damaslo, Docningos 
Vicente, Thomaz Dolflno, E. Wnndenkolk, 
Felíciano Pennlt, Joa9.u1m do Souza, Aquilino 
do Amaral. Alberto Gonçctlves, Joaquim La
cerda o Pmlteil•o Mucbado (20) .. 

O Sr.~• l!!ecJ•etnrlo (sal' vindo à• 2') 
declara que niio ba parece1•es. 

OIWEM DO DIA 

CREDITO PAR! PAGA~!ENTO D~ DIVIDA DE 
J!Cl.':El:ltCICIOS l~!NP03 . 

• Entra em 3• discussiio. com a cmenila 
approvada cm 2", a pr<>poslç<lo da Camara 
dos Deputados, n. !3, úe !898, abrind~ ao 
Mlnlstei'ÍO da Fazenda, no correu te exet•ctclo, 
o crorttto do (,008:300$702, para pagamento 
de credores de dividas ele oxorcioios findos. 

Nlnguem pedindo a palavra, oncorra·so a 
discussão. 

Post11 a votos ó approvad:< a omonda. 
Posta a votos ó a proposição, assim emon

dad& approvadrt o sondo :tdoptada, vae sor 
tlevoivldt> tlquella Camarn, indo antes ti 

mmissito do Rodacçiio. 

E' li•ln, posta em discu;siio o sem debate 
approvuda, a acta da se;,iio anterlol'. 

Uoixam de compapccer com causa partloi· 
polia os Srs. Manoel do Queiroz. J. ClltUnda, 
Jonatltas Pedt•osa, Joiio Co• doiro, Almino 
Alfonso, Gonçalves Ferreira, Rosa o Silva, 
Ro~o Mello, Coelho o Campos, Loan•lro Ma
ciel, Sovormo V1oiro., Quintlno Bocayuva, 
Lopes Trovão, Gon~alvos Chaves, Caindo, VI· 
cento Maobado,l!stevos Junlor, Julio Frota e 
Ramiro Barcellos (!O) o sem ellaos Sri.Laur

0 
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Violcnch bul'lar ordem soltura recursos Ires 
pronuncias conclu•as juiz quo conformando 
autoR subirão Tribuno!. Uomessa 'Lençoes 
po~>lgui;õo att•oz -Providencias -Garantia 
v1da- Justi~a.- Coronel lltleod"•o Paula 
Ribei>·o.-lntetrado. 

Bahla, O do setembro- Sonado-Rio-Trl· 
o sa•. ~l' soca•ettu•lo, (sw·vinrlo do bunal Superior não funcolonou i. lldtou. prQ• 

.1') dá conta do seguinte cU>ador geral. Ordem soltura nao t•esolvida. 

Sodré, Justo Chormont, Cruz, Bezerrll Fon
tonelle, Pedi'O Ve'ho, B. do Mendonça So· 
!Jrlnbo,.Lelte o Oitlclca, Ruy Barbo,a, Clotu 
Nunes, Porciuucula, ROill'igucs Alves, P,tUJu. 
Souza, Mornos Barros, Leopoldo de Bulhõ•"• 
A. Azeredo, Gustavo Richard o llaullno 
Horn. 

EXPEDIENT!i: 

Oftlclos: 

·Assoalbom meu embarque Lavras amanhã, 
cidades Cochceira, s, Fclix, oito boras dll 
ncompanltado sessenta praçllll comtn>mdadas 
c11pitiio Chovo>, autor prisão, I~ junho, pt·o· 
nuncia doentilo inexacta, l'equisiçiiofalsldado. 

Do to Secretario da CamÍll'a •los Deputados, Requeri outro habca•·<O>'f''"· Baltia hoje pu· 
do bontom, remottendo a seguinte blica. Minha vida orriscada viojando. Dotntc 

!'R OPOSIÇÃO 
bet·lbori, ulóm, receio violeucu••· Justiça, 
Providenclas.-Coronel Hcleodoro Paula Ri
beiro,-Inteirado. 

Bahla, 9 de setembro - Senado - Rio
o congresso Nacional resolve: Acabo ser intimado partida Lavrns amanbil 
Artigo unlco. &' 0 Poder Exeautiro auto. escollado, capitão policia Chaves. lloqnerl 

rizado aabt•ir ao Mlnisterlo d> Justl~a e No· obefe austar vlag•m. Doente bot·lberl para· 
goolos lntet•iores 0 ct•edlro do 127 :oRS.f,dOO, litlco dous annos. Sou um coronel. 0ogoclante 
sopplomontat' á vorb' n. 37 do art. 2' da lei matriculodo, poço garantiu. mjnilas Jmmunl· 
n. 400, do lü de dezembro da 18o7, fuzendons dadea, dtrelto v>da aacriflcada, Ordem Trl· 
necessarlas opera•ões de credito e rovogad:ts bunal snrrlor vilependlat\11.. 4' telegramma. 

N. 36-1808 

, -corone lleleotloro Paula Rib•.ro,-lntel· as dlsposlçOes em ccntrnrlo. rado. 
camara dos Deputodcs, O de setembro de Alacu,j\1, o de setembro_ Presidente Se· 

1893.-Art!wr c:;sar Rios,, preai?cnte,-Ju/io nado- lUo- Congt•atuiando·me com v. Ex. 
lle .U"ello Filho, lo,socretarl?,-ca;lus Auv•:!• pela glodcs~ data •la independencin da Brazll, 
Valc~tc Novacs, ~ ~ecretor10,-A Commls.ao tenho 8 honra de communicat' a v. Ex que 
de Ftnanças, hoje t:>I lnstallada a quinto.. legislatura da 

Do Presidente da Assembléa Legislativa do assembléa deste Estado, •endo Ilda perante 
Estado do Ceará, de IR da ago,to ultimo, luzido uudltol•io de autoridade& e civis a bem 
rcrnettendo, por cóp!a, a iudicocçõ.oapprovnda tlobol'od!l men,agem do Poder Executivo. 
pelo povoco~ronse, por seus Jogitlmos repre. Saudações. viva a Repuhllca.-Brlcio Cardoso, 
aent~>ntes om sessiio tlaqttella sssem~léa de Presidente As;embiéa.-lnteirado. 
13 do mesmo mez, e n • qual offlrmam aos Aracu ju o de setembro- Presidente Se· 
:membros do Congresso Nacional o seu_ reco·. nado- 'T~nho subida honra communlcar a 
JJheclmento por toda recusa A lnnovucao cm v, Ex. que na sessão de hontem desta 
Jllateriadc casamento, •I,IIPilanf!o os C,!liOS de ussembléa terão 1·celeltoa Dr. DJnlel campos, 

, divorcio, como ,resultarJa da udopça~ tias Pres!dente, coron~<l Brlcio Cardoso, vice·pre· 
l'!lformas que toram propoatas ao LCdlgo sl>lente, tenente Marcelllno Jorge, l" s'cre· 
Petul vlgente,-lntelrodo, tarlo, alfet•es Aarilo Brltto, 2' secretario. 

Tele"rammlll! assim concebidos: Rospolto.ns faudaçoes.-Presldenteda Assem· 
. Bell; Horisontl>, 7 de 60temb~o.,.. Sr. Pro- bléa, D••icio Cnrdoso.-lnteirado. 
sidente do Senu.do Federal - Rio - Tonbo a 
taonra do communlcar·vos que nesta data O liir. a• liieca•olpa•Jo ( •vrvindo 
tomei posse perante congresso Mineiro do do 2') •leolal'll liUe niío !ta parocores. 
cargo de Presidente do Eatndo. Curdiaes 
!!!AUdaQÕoi. -Siloiano Drandllo,. 

ll~ltln. 7 de setembro- Senado Fede1•al -
Rio- Contlnúo preso. AlvnrU. dembcdecldo. 
Chore segurança !'ecusou responder ontcio 
l'rllsidente 'Tribunal, estmnhando desabe· 
fii•nclfl. Communlcou hontom sessão Trlbu· 

ORDEM DO DIA 

VETO DO rnRF~lTO lt.1 Rl~iOLIJÇÃO no CONSiaJIO 
l\IUN!OII'AL, REL.\TIVA A CONVI(lÕES i>K l\IA~ 
TRICUI,A NOS CURBOS JlA E.ICOLA NORMAL 

nal üJilciou Governador. Folha olJioial pu-
1 

Entt·a om •lisoussi!o unlca o parecer n, 58, 
blic11o hoJe minha remeasa Jury Lonçoea. de 18~8, d,a Commlsslto de Justiça e LogiJIII· 

I 
I 
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ção, opinando que soja rejeitado o ~cto do 
Prefeito do Distr~cto ~'odorai á resolução elo 
Conselho Municipal quo osta.bolece ns condi· 
çüos de mate·icuia nos cursos da Escola Nor
mal. 

Ninguem pedindo a palavra, oncorra·se a 
discussão, ficanelo a votação adiada por fulta 
do quorum. 

VETO DO PRII:l•'ElTO A' ll:WSOLUÇÃO DO CONSEJ,UO 
MUNJ0U',-\L1·RWLATIVA A' CONTAOEAJ DE TE~JPO 
PELO DOBRO, A JOSÉ UOCICI!:RT E A OUTROS 

Entra om discussão unica o porecer n. 50, 
ele !897, da Commisaão de Constituição, Po
deres e Diplomacia, opinando que seja appro· 
vado o veto do Prefeito do Districto ~·ederal ó. 
resolução do Consolbo ~Junicipal, que manda 
contar pelo dobro o paro tolos os cll'eltos a 
Jose Rockert, escrivão da agencia da Cande· 
larla, o tempo de serviço que, como tenente 
elo 14'.batalhiio ne inf~ntarJa da guarda na· 
clonai da Capital Federal, prestou cm defesa 
do Governo legal de 20desotombrode J8a3 n 5 
de janeiro do 18G5, bem como aos amanueuses 
da Directoria do Interior e Eotatistioa Alberto 
Barbosa e da Directoria Je Fazenda Cast"llar 
Esteves, Jara todos o,. elfeitos o tempo que 
serviram como amanuonses interinos, 

Nlngu·em pedindo a palavloa. enceJ•ra·!O a 
discusSlto, flctmdo a votaçilo adiada por lillta 
de tjuor~em. 

O l!ilr. Pa•eoddcnte- Está esgotada 
a ordem do dia. Vou levantar a sessão, con· 
vocondo sessão secreta P"'"' soguncia-feiru, 
ás borfl8 do costume, afim do Senado tomar 
couha~lmento da nomeações de (Unccíonarios 
diplomo.ticos, sujeitos li. ::~uo. o.pprovnção e 
designando pa1•a ordem do dia da oro:;aão pu· 
blica, quo B<l reolizaril depois da secreta: 

Votação om discussão unica do parece!' 
n. 58, de 1898, da Commissiio da Justiça e 
Legisluçilo, opinando quo sela rej~ltado o ••!o 
do Prefeito do Districto Federal a resoluçao 
do Consoll1o Municipal qnc estabelece os con· 
dições de matricula nos cursos da Escola Nor· 
mal; 

Votação em di!CUSSãO uuian do varocer 
u, 59, do 1898, rla commissão da Cons11tuiçiio, 
Poderes e Diplomacia, opinando que aliJa np· 
provado o veto do Pratelto do Distrlcto Fe· 
dera! li resolução do Cosolbo Municipal, que 
maneio contar pelo dobro e para todos os ol· 
feitos a Josó Rookort, escrivão da agencia da 
Candolarla, o tempo de sel'Viço que, como 
tenente do 14" 1Jatollu1o de lnfuntaria ela 
guarda nacional da Capital Fedem!, prestou 
em de(esa dó Governo iegaldo 20do setembro 

de 1803 a 5 elo janeiro do 1805, bem como aos 
amanuonsos da nlrectoria do Interior e Es· 
tatistica Alberto Barbosa o da Directoria de 
Fazenda Castellur Esteves, para todos os ef· 
fe i too,o tempo que serviram como aman uenses 
interinos. 

Levanta-se a sessão ao meio-dia e ·15 mi· 
autos da. tardo. 

72'1 SF.!JSÃO EM: 12 DS: SETEMBRO DE 1808 

Pl'esidcncia do Sr. Manoc~ Victorina 

As 2 horas da tarde, rlopols da sessão 
scerAtlL conV'oca.da. par1L hoje, abre·&a a seasiio 
publica a que concorrem os Srs. Senadores 
Joaquim S<Lrmento, Gene1•oso Ponce, Henri• 
quo Coutinho, Jonnthas Pedrosa, Francisco 
Mctclcarlo, Mnnoel Barata, Laura Sodró, Justo 
Cbermont, Bone<llcto Leito, Bellort Vieira, 
Nogueh•u. Pat•anagwi., Pirus l~erreit•n., Oruz, 
Bezel'l'il Fontenello, José Bernardo, Abe!on 
M1lanez, Almeida Barreto, Gonçalves Fer· 
rell'n, B. do Mendonça Sobrinho, Leito e 
Oitlcica, Coelho e Campos, Rosa Junior, Ruy 
Barbosa, Severino Vieira, Virgilio Damasio, 
Cieto Nu nos, Domingos VIcente, Porciuncula, 
Lopes 'l'roviio. Gonçni ves Cbewes, Rodrigues 
Alves, Leopoldo elo Bulhões, Joaquim de 
Souza, A. ,\Zerodo, Aquilino do Amoral, 
Alberto Gonçalves, Joaquim Lacerda, Gustavo 
Richard, Raulluo Horn, Pinheiro Machado, . 
Julio Frota e Ramiro Barcallos (42). 

W lida, posta om discussão o som debato 
approvada " acta da sessão anterior. . 

Deixam do comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Mnnoel ele Queit•o:, J. Catunda, 
Gomos de Castro, João Cordeiro; Aimlno 
A1fonso, l!osa o Silva, Joaquim Pernambuco, 
Rego Mcllo, Leaneh•o Macio!, Quintlno Bo· 
cnyuva, E. W~tndenJ,olk, Caiado, Vicente 
Mschudo e Este vos Junlot• 0·1) ; e sem elia os 
Srs. Pedro Vaiilo, Alvaro MllCbado, Tbomaz 
Doltlno, Feliciano Penna, Paula Souza e 
Moraes Barros (6), 

O lllr. ~· Scm•ctQl"IO (sarvintlo da 
i") da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officlo do Sr. Sonndor Rosa o Silva, oxpe· 
elido elo Zurich " 10 de agosto ui timo, orn quo, 
communicando continuar impedido de com· 
parecer i\s sessõoa do Senado, por mo ti v o de · 
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IRUde, requer prorogaçilo 1la licença QUA lhe 
foi concedidn por 30 d1ns.-A' Commissão 
de Const1tuiçiTo, Poderes e Dlpiomocin. 

Estatistic"' Alberto Barbosa e da Directcria 
~e Fazenda Casteilar Esteves, para todos os 
ell'·itos o tempo que sorviram como ama• 
nuenaes interinos. 

O Iii••. 3• Sccretnrlo (saro indo de 
2') lê e dc11 sob•·e a Mesn. para ser discutido 
na. seguinte soss1l0, depois de publicado no 
Dia1·io do Congresso, o aeg~into 

PARECER ., ... 

N. 61-JBDS 

llcdacrao (tnQl da emenda do Senado ti propo
S1'r;t1o da Camara dos Deputados, n. 13, ~t: 
1898, que autol'i;a o Governo a abru· 
ao Jlfini.>~terio da Faunda o credito de 
1.098:390.~792para liguidaçllo de dicida1 de 
txlrcicios {Irados 

Supprima-se a quantia de 5:215$488 para 
pagamento das dcspezos feitas pela Commis· 
são de Torras c Colonização do Blumenau, 
mantendo·se a de 242:041$380, pedida na 
mensagem do Poder Exccuti v o par~~ as di· 
vidas llO ~linistorio da Industria, VIação e 
Obras Publicas. 

Sala rlai Com missões, 10 de sctAmbro dÓ 
1898.-J. Joaquim de Souza,-Gusca•o Ri· 
chUrd.-Justo Cllcrmont. · 

ORDEM. DO. DIA 

Votnçiio em dlscussiio unica do parecer 
n. 58, de 1898. da Commissilo do .Justiça e 
LPglslaçiiO, opinando que seja rPjoltado o veto 
do Prefeito do Districto Federal O. resoluçito 
do Constlho Municipal qu" estabelece as con· 
dlções do mntriéuia nos cursos da. Escola 
Normal. 

Fosta a votos, ó approvarl11 a conclusão do 
pa.recor • 

.A resoiuçiío voe •er dovoivina ao Prefeito 
com a communicnçilo do occorrldo. 

Votação om rliscussiio unica do parecer 
. Jl, 50. de I 898, da Com missão do Constitui· 
çito, Pod•r<is e Diplomacia, opinando que seja 
approvado o wto do Pro roi to do Districto ~O· 
dernl a resolução do Conselbo Municipal que 
l"!lon•la contar pelo . dobro e par:; to,Jos os of· 
feieoH a Jos.i Rockcrt, cscri viio da Agonclll da 
C~ndelarin. o tempo do serviço quo, como 
tenente do 14" butalhúo do infantaria da 
~UII.l'lin nacional 1111 Capital Forlernl. prestou 
em dolb•u do .(tOVei•no Jegnl de 20 rlo sotom, 
bro do 1803 a o de janeiro do 1805, bom como 
n.o• nmtllluenses da Diroctorin do Interior e 

Posta a votos, õ approvadn a conolusão do 
parecer. 

A resolução vae ser devolvlrla ao Prefeito 
com a communicação do occorrido. 

O Sr .. Pa•cooldcnte-Estil esgotada 
a mate1•io. da ordem do dia. Vilu levantat• u. 
scs.silo, designando pn.ru a da sessão so-
gumte: · 

Trabalhos 'do commissões. 

Levanta-se a sessiio ás 2 !toras o !5 mi
nutos da tardo. 

--
73" SESSÃO Jlt 13 DE SETEMBRO DB 1898 

Pr1sidencir1 do lílr. ManoCl Viclorino 

A' meia bora d•poia do meio·dia abre·se a 
sesSiio a qual concorrem os Srs •. Senadores 
Manoel do Queiroz, Joaquim Sarmento, Ma· 
noel Barata, Bonedicto Leite, B~itort Vieira, 
Pires Forreira, Bezerril Fontenelle, José Ber· 
nardo, Abdon Mllauez, Almeida Barreto, 

· Gonçalves Ferreira, B. de Mendonça Sobrl· 
nho, Coolbo e Campos, Rosa Juntor, . Seve· 
.rino Vieira, Virgilio Damazlo, oomlni!DS VI· 
conte, Lopes Trovão, E, Wnodenkoll•. Fe· 
llciano Penna, · Gonçalves Chaves, Paula 
Souza, Joaquim de SouZ!I, A. Azeredo, AI· 
berto Gonçalves, Joaquim· Lacerda, Gustavo 
Richard, Pinheiro Machado e Julio Frota 
(29). 

E' lida posta em diScussão o sem debate 
approvada. a acta da sessão anterior. 

Deixam de comparecer com causa partia!• 
pada os Srs. J. Catunda, Generoso Pooce, 
Henrl~ue Coutinho, Jona.tbns Pedrosa, Fran• 
cisco Machado, Gomes do Castro, Cruz, João. 
Cordeiro, Aimlno All'ooso, Rosa e Silva, Joa· 
quim Pernumbuco, ReRo Mello, Leandro 
Maciel, Cleto Nunes, Quiotlno Bocayuva, 
Mornos Barros, Calado, Vicente Maoltado, Es· 
tevos Junior e Ramiro Baroellos (20) ; e sem 
eila os Sra. Laura So1lré, Justo Cltermont, 
Nogueira Pa1·anagnll, Pedro Valho, Alvaro 
Mnobndo, Leito e Oltioioa, Rny Burbosa,Por· 
ciuncuia, Thomaz Deltlno; Rodrigues Alvos, 
Leopoldo de Bulhüo~, Aquilino do Amaral o · 
Rnullno Horn (13) • 

.. . 

. . 
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SESSÃO E.\1 };) DI·: .;rmm!IRO I•E 1808 2iJi 

O ~i•·· ~.:lu Sl;ec••pt:u•üo, (.w:I'~JimlrJ 
rlc 1") dU. couta do sog-uinto 

EXPEIJJ~X 1'8 

Qun.tro officio; rlo 111 SccJ•et:lrio rla Cnm:1ra 
rlos DeputndtH, de hontom, 1'f:lllcttowlu ns 
HC'guintcs 

I'R.úPDS!Çii::;s 

N. 3i-de JRH3 

O C-on;.n•esso ~ncionn.lrc:-;nlvc: 
Arti;~o unico. Pal'<L o etl'órto tl:t n.pnwnt:J ... 

rlol'ia SOJ'á cornpu1.urln nn Hng-t:ou!toir·o r:ivil 
,Jn;i.o Victor do Mn~a.I!tão:; nor:ws todn o wmpo 
em qnc flOJ'ViU no caJ':::'IJ •lc rmgenhr>iro dü 
distt•icto ria ex-pr•ovincia tle :\!I nas Get•ncs; 
rcvog.trlns ns disposiç1jcs em r:ontrnrio. 

Cn.rnarn rloR Dr.put:tt1o.~. 12 do ~etcmbro do 
IRO:I.-Arllw~· er~.~rr1· l/io.1', pre~itlorno.-Jo/io 
tle J1!r!/!o Fi/lu1, 1·1 SeC:'tlTilt'iü.-Ortr/r.~ _.tu· 
gu.~tu l'alrmtt: dtJ Nuvrtc;;~ 2<~ Sccr.Hi-LI'ÍO. 

A' Commissii.o Uc Finunçils •. 

N. ~8-t!o !SOS 

O Congres . .;;o N.lCionai rm;11lro: 
At•t. 1." T~' concarli1l:l n. fi. Mr11•!n. Amrlin 

!ln Clnstro Machut)IJ,I1!hn. Jr.;;itimn rio f.lllrt~ido 
chol'o de ,Jivi:<iio t'oformn.dn Tl1otnU de C:t:-:trn 
At•aU,Í'', a rororsiio do rnontopin quo rlt~ixa
ram 1!0 pr·reobcJ' ~un. m:'i.o, por (nllr.cirrumt.n, 
n seu irm:io po1• ter cornplct:Hlo a idado 
le~a.l. · 

Arf. 2. 11 A peroAp~ii.l) do rolrlrido mnntopin 
começ1riL n. tm·logat• du. d:ltu l111 prurnulglll}ào 
d<stu lei. 

Art. :to RO\'Og'illll·SO a~ di~posi1;úes arn 
cont•·arlo. 

Cn:rmrra •los n!pUta•JMI, l2dn fWir.mln•n •ln 
1 R!1R. -tl rt lnn· C'r! .·ar Rio.~·. P I'CSillf'!l to .-Julio 
dt• .lldln Filho, l" Sn,~l·ntarin.-r: l'hH J\11· 
tJttalo l'nlt!tllt! f!,: No,·at!~, :!' S•.~C!"Ct:l.l'ÍO,-;\' 
Gommis::ilo 1lo Fin'.l.lll}:ts. 

o Congl'r!HO N:~cionnlrc.-;o!rc: 
Al'tí:.:o unien. Ficn. o Gnvcl'no n.ntminulo a 

r.nw~e~~tl!' 110 lmelruml ~alu:•t.lrwu lio!IH·S 1ln 
~il ~'l'irfl, jniz ~H'!'I'i!)ll/1} 1111 l·:,t:Hln 1lo Mfl:l· 
Z!)Uafl, tllll tlllllll de ji('l'llrlt ('!IIII P ~'•'-"Jll 1 CI,ÍI'o 

::u1p •lu \' , I I 

ot•tlenndo, pru·n t.rnt.nt' de) sun. S:1nrle; rcvo· 
g-nu:.io-so us disposír;ües om coutr·ut·io. 

Ca mor:L do . .; Dr.pntndn;~, 12 dr. s(•trmhr·o do 
J8U~.-.-1J·t/11li' t'~·.>rt!' l~iuH, Prl!sidente.-.ltdio 
r/1~ J[e//u J•i/lt11, I" S'!Cl'..:taJ·io.-em•.'IJ,,. Au
!f1'.·:to Va/1.!11/IJ rh~ Nntrll':t, 2" ::;i(:Cretttl'iO.-.\' 
cornmi~~ilo J.e Fma.:;r;1s. 

O Congrc:o;so Xacionnl rc.':'oh·c: 
Al't. 1.u Não ntt.ingcm :tn~ ~dnmnns r ln E~· 

cola PDiyVclmírm flUI' so matr·knlat'ltlll ~oh o 
regi meu do I'f'J.!U!auwuto d~t 1:-li.J (l tlflci:~iir·~. 
compll'mcnÜLJ r.s l!fi tlisposiç1ics 1!;1. c,,,LI'!./i
r/arlhflUA IJaixoll com o rn·i~o 1lu :~0 do nmrçn 
de J~f:H. Sf1rHJo.fhr:'i ~.'II' •• ntiJas to1lns :J~ van
tagmHl dc-:l rpw o:,t:tvam rlr• jlr2F~O p~ln.'l l'··~uln.
l'llf>ll!O' o rle'i~tíc.:; nnt~•J'iOrü!-J, 1

10 ar.:coriln r.ntrt 
o decreto n. 'ISO. dn J:l dn onJuht•n do JN07. 

Art. 2." As vantn.;:1:ens coni'Cilida . .'l p1)lo c: .. 
tudo decl'nto n. ·1~.0. dn t:J do ou tu Um t\;, 
}:-)\)-;"aos ulnmno:; 1ll1s r·s.-r las 7-.íilitn.r e fie >H· 
nu.c.: coutinnnrn em vi;~or ati: o Hrn •ln cor• .. 
n~ntn 31ll10, sNvlo rxtflnsiva;.: :Lo . ..-; alnmnn!-11\:t 
Esr:ol:t Na.v:tl mn j(}(•l)!,··,~JH {~l 1 1~llln~l.anl:'tn!l, 

J\t·t. :)."Do ignallH:>neiL!in g'u~nl'ii!l :l!JtH·lln:~ 
(]TlP, jit niio f.'l7.cwlo parte tla..; dita!-! B•l'nlaq 
Hiln:n·. }J'a.vnl O 1lo :\lin:t~. tonl11un trqucri1lo 
uw.tricuht. nn EcpoJa Pol.\'trf!hnicn.. 

.\ l't •. J ." Rcrogn.m·S(~ a<; tlis l'o;íçi'i~::J cm cun · 
tmrio. · 

Cilmrtin elos fl,1p!lta,Jn:->, 12 dn Fotnmlii'n do 
J.'i!J..;,-,lrl/ifl•' ü:w1·l:i1•~. Prc~idtmte.-Jo/ifJ 
f!,• ~1fl•/fo F:'l/ill, Jn Sec!'.1t,:lt•in.-r.ar/IJ: .'\11· 
rJIU{o l"ol .. 'iitl~ r!,• Sm·nr.g, ::!" Sr.cr•atariu.-A' 
Commis~üo de Im.tJ'UC•~tio Puhlicn. 

neze-salo ant.hrmt.Ít~;l~ tla. elP.içii.n :-;cn\\t(lr\n.l 
n. qun Sll JH'Ot~~rhm ll!l \•:.;\fi,I'O 1lí~ ~1in11.:-o: (i~r.w~ 
no din. 1) do n.gnst.o nltirnn.-A' Cnmrui!is1io tlu 
Constiiuiç~iio, Potlcro~; o Diplum:tcin.. 

O ~ii·. Gacsi!,:\\.'n 'lt~\'-:ta:u·d (•ll)l· 
plenf,•, ::Neiudo t/,• :!• St'cn::ario) dedat'!l. (jUtl 

não Jw. llil!'eCCI'êS. 

tO ~~~·. :>t•t·!-l~d.:..·~~~ P -Sr.ni!CI a m-drm 
tlO d(n t!'\LI·tt!IHJ:l do t:tll/IIIJ!::siiflS, •l:~:·td /L ll'l/11-
\'l'(L 110~ !-iJ'.~. ,Sc~tl~tdtlj'Nl '{110 U f!l:tlÍi':ll/1 \ül'a 
u.s~utnpto Uo oxpe1l!Cnto. 

(~ ~i;:•, e=-tt·.:·~-- FcH'if•:•ir•.a- Prdt• tt 
p;1\H.\'l".L n.: onas pnt·a ctlm'rltUtir.;lt' u. Jl,··:;<t qun 
11 S.\', ~P.r\ttdl 1' t\1nt'UNI. J:1rrn;;, fo~tt t!J•ixatln, 
p•w moti\•11 1lo r!lH\l'~t.rn. l!l'<lYI' N!l P"·";;:n:l. ''n 
S\\:1. jj~mi\i:l, ÜO CO\llp:ll'i'l'l'\' ;·(~ ;:.i•:o;,;l·li'~\ t\~l~· 

mu:o. "\ 
l'f~ ~..-.~ ... R~l"~"·~:tff~;-e'l1f"-Ç\ ~ull;'t,•lo flq~ 

i UI r•i J'rltl P, 
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O !'->ir. 'Jfbfnning·o"" ~riiecuto
SI'. Presirlcntc, fni hnjo doJoro~:uncnto ~nr· 
prehendido com a .noti~in dadf\ pe!~ J'!''Jud 
do ComnuJI'I!Ío do fal!ectmcnto tlo d !Sttnctn 
ex· Deputado federal Dr. ~lrtliOO! !.cito do :\o-

Te1•mlno prclinclo" V. Ex •• Sr. Prositlcnto, 
quo u.ceoi:o Inl~ll J'CQUel'lmont.o pnrn. rtue ,.;o 
l11nco n;~ nctu um voto dt~ pr[J{'uuún pcznr ywlft 
rnortu do túo llbtincto ('i!lnllüo. (Nuito lJcm.) 

vne.~t MoUo. o t~IJ"', Jl:h:·c~idonde - A lista./ rln 
Comquanto ni'io hnjtt numero p:1.rn. rott-u··sr, porta nc~!lS!L n cornpal'ccimento tt.ponn.:-; rlo 20 

requcit·o que so insirn nn. nc.t:t um voto do sr.i, S(•IJ:u1or·o:•. Dfl w·coJ·do, poróm, com o~ 
'\}czar 1!01' tolo intltU~to nconl,ecunent.o, 0 pt~r:o pr1:c~L1nut:?s U1loptu.1los, cou~ig-mu•-so-lm na. 
li~onçltao Sanado pnrn.dil:cr nlgurnnspa.I:Lna~ ada n roto do ]wzu.r i·ertuel'itJO ]mlo nobro 
cm homen.::·gem n. mcmm·i:t daquello iJithtro :::icnntlor. 
cidal1iio. · , 

o Dr. Mancai Leito rlo No,'ncs Mêllo, }.'in~uom mnis pedindo a. pn.lavro., vou· 
ntLsccu no E'tittldn do A!~g~·,as, quo tanl.ns VIl· lcVtlllWr n ~·cs~fw CllO\'Ídnndo o.; Srs. SnnnUo
l'lics il/ustres tem l.huio ú P;Lt,J•i:t. rcs pam 5o occupnrcm com o:;; trabalhos do 

IJepois do fm•m:Hlo cm mur!icinn, lbi l'f'Sillit• eomml:;:;fics o tlrsi;.mando pnra ordem do 
no J.::Hndo do Espirita Santo. din. 1l:t ::·c!ls:to :St':;uiutc: 

E!oitiJ em !Si::í Dc·put:t'lo iL Asst1mblen Prn. Discu:::siio unicn. dn parocm• n. 00 do 1808, 
vincinl. pelo partido c:;;nsCI'\'ild~l', n. CJI.!D, dn. Commíssii.o do Constítuir;1in, Poderes o 
nliits, nfí.o pertencia.. tü.u bons ser VJI:os Jli'estuu Diploruacin., npinnnl!o qun n::.o h a inconsti· 
que, l'fWOIUIOOI!Ilnndo·~O h, ~!r:lti1l1i0 11iL Jli'O· tuc;iou:i.lidadn Tll't!l ill/faet:fi'.o do lei J'~tl~~ralna 
vincía, Jwje E:;twlo do l~B~Ü'Jto Santo, cua:->Li- re:-·oJw;ão do C:ou:::ci!Jo .\Iuuicip:tl, r:cwda poln 
tuiu-so nO rna.i::~ importanto muuidpio tln l'roll'ito du Dist.ricto Fo1leml c quo coucctJo n 
provincin, cilefrl pro.stiiJIO~O dn partido Jj. Joilo llünifncio do ~fcdcirC'S Oornes, on a cm
bernl. pJ·czn. quo organizar, p:~!·n l'í:n!iznçüo do 

/!Jnllg'lll'ni1o o l'üi;'imen r~publiean~, o prolúit~amont,, dn l'UU. Hun.t·cruc 110 Macedo 
tligno ciUn.dfio,quo acahn do dOJXili' uu. \'JUYez :Ltó iL J'll/l Hento J.isl.Jort, o direJtn Ju dcsn.pt·o. 
n. csposn. idolnti·a~Jn com seus innnCfmtes _H· pria.t• pot• uttlidado lHJ!Jii, n. IH1 JiJrnm i!ns!ois 
Jhinhos, ~no OJ·nm tod1L n. .fHill pJ•coccupa~·;w, vigcnti!S, o espaço prct'iso para n. lurg-ul'lt dn. 
foi eleito e ncceit.ou o mand;üo 110 dep11tado rua, o rnn.i.':l ll!IHL f,dxn. do 3LI motJ'OS du c;tdtt 
Jlülu mou Estado :'t. Countituiuto. _ : la.r!o de !la; o quo ntw teu•lo o Sí•nado compe .. 

Acredito que a nobre l'cprc~cmta~·it.o da Ca. 4 toncit~ parn. r1·solvur :-:~obre nHr:lZÜüs do i'r!fD 

mnr{l. dns Jtnputados, do Es:nllO 11 1' Es!Jll'Ho qunnto ti conformidade dr, mcsma.rc-soluçii.o, 
Snnto, E~t:J.do quo elle ta11r.o IHJIII'Oil o onde uore ser ec.rnmunieadlt ao Pr1~/Cito cstn. dnci· 
btnto so mlientou (apnirrrlo:t) prla uoLrcw .e sii.o l'nru os Hns rlc direito. 
indopcndencia do seu c:u·actol\ poln sua. dodt· 
caciio o virtudes, lw. do sabot• prc~tnr rleviclo Levanta-se tt sessão ao moio-din. o 45 minu~ 

• culto iL nHltnoi-ia de tiio illu.st.ro cidadão. tos. 
O Dr. ~Ianoo( Leito da Novn~.:s Mel/o, pm• 

clesgostos politicas, desses qu~l todos n1'1s eX· 
JlCI'imontamos na vidn publlcn, teve 11e 
doixnr o gstttdo do EtJfJirito-Snnto, c lll!!llou
so dellnitivnmonto pam o RJO tle .fn.noiro 
ando n morte acrtbn do suJ•prohentlr.l-o. 

Excollentc pai do J;Lmilio., mnrido PXOIII· 
plat• doixn. vin\'a \'irr.uo~iHsiJmL, r-Joulwm pf•r· 
tcnccuto u. uma das nmiil distinct:ts li1mil1as 
do EspiriJo Santo, eujo clwll.! O!':L o cxomp!o 
vivo dOi! co.~tumes mai:; soverog. 

H.eplto, Sr·. Prcsl11onte, estou certo quo n 
repl'üsentat•oi.o do meu Estado. llll Cnmnm Uos 
Doputailo~.'lm de· ,..,nlJor hom•:n• a mcmoriiL ll<l 
tiio iJlustro cidudi1o, porquf: !Jom 1lo perto co .. 
nhceou os mus nwreeimt~ntos o ns suus vil•· 
t.uUes, o IJSSiin procetlcwlo llt'CStrt['·lbo·lm upo· 
nas o devido cnHo. 

T.imito-mo !L O.,trLS CIJllSidCI'D.ÇÜC'S, Jatncm·. 
tnnf10 o Ucs1pp:n·r.eirnun!o do 1lrgr10 l'illnrlri.o 
tio Qll.t!lll l'ul amigo mui lo p:ll'tictt!IJJ' apc~m· 
1l:t tlivtw.:<idado rlo idóas pullticn:; o com quem 
th·e lt Ji.JJ•tunu. du ~orvrr un. ,\s~;erul~tUn, Pro
viueial. 

1·1' SE~SÃO I()[ J.j UE SE'I'l("flfto DI~ I 808 

A nwin horn. dopois 1lo moio·dia, n.ln•r..;:;o n. 
se~;~i'to, I\ qu:\l {'OBcorvrm o-:; Sr:->. Semulorc\j 
Manf:f!l do Qvciroz~ .Jon.quim S:.tt•mt•ntn, Ge .. 
nmo~n Punc:u, Hem•lquo Coutinho, Vm.ncir;co 
i'o·lacllnflo, Mtutocl Hura.tu, Lnuro Sodró, Bcnc.
llícto Leito, Gomos de Castt·o, Bel1b1•t Vioira, 
Pi1·e~ l"t•J'1'~iru,, Ct'\IZ. Be-.'l.orril l<'onte-nollfl, 
Almino Aflbnso, .losti Baruat·do, Alvaro "tu
elllldo, Alrneíth Harroto, Gonçalves Ferroirn, 
,[QIHJUim Pm•JHtJUIJUCO, n. tltJ ~Iondon~a. So· 
LJ·iullo. Hcgo Mcllo. Loito o Qlticicn, Coelho o 
Campo~. J{.()s:t ,Junint•, Rny R:trllorn, Snvcl'ino 
\'i(•ÍJ'll, Vil'gilio lJumn::io, Cleto Nuuc:-l, Do
I n i ngoos VicoJJto, Porei lii!CIIlil , Thomaz Del flJ 10, 
l.opc~. Tronio, Fúlicinno Ponna, f1onç:L! ves 
Cllavcs, J~wlrigues Alre~. PJLU/a Sou~a, Mo~ 

• 
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rnos Bo.rros, Leopoldo do Bulhiíes, Jo:Lquim 4_1t ~a·. :~n !'-ie~~.-olna•io · (scn1imlu 
de SoUi~fL, A. J\ZOI'odo, Aquilino do Am:tl'ill, r/1! :.!'~•. dccla.m quo nao .hn pn.rccl:J'IJS. 
Alberto Gon~·n.IYc!'i, .Jo;~quim Lacordn,Gust.avo E 111111, post.i~ eru_ IIJ:-ctl:l:-uo e ::om debato 
lliclrard, Pinheiro )fadmtlo Jul1o Fr·ota. (·ltiJ. approv:Hh a redacç;to tlun/ dn. ommula do 

F.'' I' 1· , ·o:: .·.~ • • •l, 

1 

~ouarlo Ít propnsiçiio da C:Jl!U:LI'Il flos Dopu
.. 11 .t, posttt cm cll.,c_u:;s,w o. s' tU de 1,1.to t lo.'.l l'-' 1 l'd~~ quo n.ntm·1zo. 0 Governo 

nppro\'1ldu. l1JL0t1L da. .Sl'S$tO nnr.orJD1'. ~~~hr·ir"1; 0 ~ii\~stoJ·i~ da Fnzendu. 0 crcditu do 
. Deixam 1lo comparecer, com caus.L }J:tt•ti· J.UU8:300$i0:!, pat'<L liquitlaçi'io de divi,lus do 

Cllp1ula, o.:; Srs. J. Catunda., .Jonatha~ Pci\J'osn, cxorcicios /Indo::~ . 
.Joiio Coriloiro, Hos!l. e Silvn, I .. e:uJrli'O ~Jnciel, 
Q. Ho<>tyuva, E. \\'atldonl<olk. Ca.1nrlo, Vi
cento Machado, E.;tevr.s .runior o Rnmit·o 
Harccllo' (II); o, som cll:t n.< Srs .. lu; to Ciln1'• 
mont, Nogueira. Pnranngu;'t, Pcrlro Velho, 
Abdon Milonoz, o Raulino Horn (51. 

O .S.•·· :"..eu ~ecr(~t;• rio 
de f·~. da conta do teguinto 

EXPEDIENTE 

o meios: 

(servindo 

ORDEM DD DIA 

w;To no PJU-:FJUTO J.lO DlSTT:.JCTO FEDERAI. Á. 
n.E:ior..uç:\o no co:-;sguJO ~ru:-;rcrr.u., l!Br~,\.· 
'flYA. ,\0 l'ItOLONG,\lll!::-.iTO D.\. ItuA JHJAHQUE 
Di~ liA CEDO, 

Ent1•a om discnssiio o parecer n.60,do 1808, 
dn. Commi~são de Con!ltitui~;üo, Podorr!S e Di· 
plomucia., opin~<n•lo que niio ha inconstitucio· 
nnlidn~c num inl'rocção da Jei l'edeJ•al na....reso
!uçilo do Conselho fi.Iunid{)nl. t•etwla pelo 

Do In Secretario rln Cnmara do~ Doput;ulos, Prel'citn do Districto Fodernl o que concedo n.· 
do hontcm, couununicaudo, par;1. conheci- .João Donilhcio tlu j[ürlciros Gomes. ou ã. em· 
monto r lu Senarlo, que nquolln. Camn.J•u. em preza c1ue organizar, parn. realizaçiio do pl'O· 
scss~.o do dia anterior, niio adoptou lL cmonrla Jong-amento !ln. rua. I3tm.rqU'J de Macedo atll à 
dostn., no nrt. I"§ fi" da proposíçü.oda JOC'smn. run Bento Lishou., o rlireito do desapropriar 
Camnrn, tlxnndo a força navnl par:L o oxcr- poi' ut.illdarlo pu!Jlic:~.. no. tôrmn.. da:; lois vi
cicio do l8~.lU.-A' Comrnis~iw de )ln.rinlln. c gentes, o esp:u.~o }lTT1ciso tmrn. a hlrgur:t. tia 
Guort•a. rlm o mais um:L thixn rio ~o metros do cnrln. 

llo mesmo 1" Secrctru•io e dn.ta, reme:ttendo llu.do d~llu.: e que, não tL•Udo ~ .Se!lntlo com-
a SL•,..uint.o petmwut para. ru.-.oh·cr :-obt•u as.razoes do veto. 

o . qua.ntu ú. couJiJrmidurle dn. mesm:-L rcsoJw:-'1o, 
l'JWPOfW;Ãr) deve ser communicad:L no Prefeito ostn. do

N. ·11-1808 

O Cong-resso Nacionul resolvo: 
Al'tigo unico. lO:' o Pot.lct• Exí'cutivn auto· 

riz:ulo n nbt•il' no 'finisterio da .lu~t,ic;n. o so· 
gocios lnteJ'iOJ'i'S o eredito do l7:DOO.$, supplo· 
montar :'1. VOl'im n. a do nt·t. 211 da lei n. ·H lO, 
do IQ de dezembro r lo 1807. ihzonrlo ~~:-; IIHr.:c~
sa.rins operacrjcs rlo crc·lito o rcvog•mdJ a.s 
tllsposiçiles cm conl1•ario. 

Camnra. dos Doputn1los, l:~ do sotcmht•.-:>. Uo 
l8Utr.-~l1'thur Ce$«1' Rios, Preshlento.-Julio 
de Neli o Filho, 1" Scc~'ctario.- Car/lu .. 1.11· 

gusto l'altJtte de .:.Vot~t,t:s, 2 1 Socreturio.-;L' 
Comm\S>[n tio Finança,, f; 

Do )!inistorio jiO' Relações E:dcriorcs, rio 
hontom, trun:unininrlo 1t Monsagom com ~~~e 
o S1·. P1·csldcnto d;t Rcvuulir.a rJevoJ\·o dous 
dos nutogrn.phos {it re:;ulur;t1o, sancciowtdu., 
do Congresso Nncir)nn.J, quo npprova rt r.on· 
vonçiio J1!LI'I~ u. oxtrn1li1,dio de Cl'lmhw~os t~nt.ro 
oRtu. Republica. o os Puu:es Bnixos.-Archivo· 
ao um dos :~ntogmphos c communi(jUO·~o :i 
Cnmarn dos Doput:~rlos, romottenrlo·SO·lho o 
outro. 

cisiio, pum os Hns do direito. 
E' lidn, apoiada o posta. conjunctn.mento em 

discussfio a soguinteomen~ln. substituti\'a. dns 
conclusrjos do parecei• : 

...:F'tcn. r.ppro\•ado o veto do Prefeito do Dis
trictu FtHlm•nJ,tlo 7 úo maio do correu to tmno. 

Em 1·1 Uo Scto!llbt•o de 1808. - 1Jvmi,1gos 
Vicc1ifll,>> 

O S•·· Gon~:::11lve~ Chn"c"" do· 
ehLI'!l. que pediu u. p:.Lln.VJ'a p:~r·u. justillcnr 
ro:-<umidnmcnte o sou \'oto JU\ (].ll{:Stiio sub
wot!.id:~ ;10 cxrtt!ltl tlo SC'nado. 

[o;' 1ov:lrlo a. tom;u• parto n11 discussão, elevo 
dccltLrnl·o om homenHgem no::~ illustro sigun· 
tarios do parecer, a, um o.:;pcciahncnto, porque 
tom a rospon~u.hilidado tlollo, o sou iJlustre 
ttmi~o, rligllrJ Scnndot• peJa B1thiu., 

g• talvez n. pr·imeit•u voz, quo so acha em 
dcs;Lccurdn com ~. l~x. 

O Sn. \'rooll.lo DAMAZIO -0 quo lamento 
pro J'u nr lnmt·U te. 

O Sr~. Oo:"i'ÇM,vgs l 'HA Yl·:~- Som pro tem so 
nchudo no J:ulo rio lllustro Sonorlot• no• 
quostõos mais impor·tnntcs o do nuüoi' reJo .. 
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' 
vnnciaqno so tem debatido nosta Cnsa desdo 
quo teve a honra. ile tomar a~!wntó noiJn.. 

Nus questõe:o~ rclo.tiv:u1 ó pacificnçiio do Rio 
Gran1lo do Sul, Ü. regulamentU~!iin !lo at•t, 0'1 

da Constituição. no osttJdo do sitio. n roforma 
do ensino de direito e (Hll muitas outi'Ii~, 
nessns teve sompr·o o prnzer ue acompanhar 
a opini1io elO t:ou iJ!uHtre amigo. 

~aquolla, porem, que se nctlll. om difcu~~~o 
di vergo prol\w<lumento do pn.recer do seus 
dignos collogns, niio porque eutonda, como .iá. 
ouvru de ai~uns que lillle\•n no Senn.do com· 
}lotencia l'a.ra. tomnt• cunlJecimcHto 1lo. mnto· 
riu, uma vez q uo o ·j)l'to foi 1h•mn.1lo a.nteriol'· 
mtnte il. lei que rcf01"mou n.loi organica do 
Dlstricto Fedor ai, dobntidn no Senn<lo nn 
sessão do nnno ultimo o dect•etuda, crê que a 
19 de julho do>tc anno. 

O Sn. Dom!'(oos V!CIO!'(T~ -Apoiar lo, 
O Sn. GoNçAr.n!s CnAns- Esta lei niio 

fez mais do quo dctoriUIIJnl' Cú!Dpetcncins, C 
como o Senado sabe ESta ó matorin pura· 
monto politica. õ maioria rle ordom publica e 
om tul t~sphcl'o. não cncoutt··~ ntmhum inte
resse, nenhum direito fundamental; sl·, pOdo 
:mcontmr interc~ses inlli villuacs e estes devem 
Jeder ao intcre~so pttblico. 

Em relação a esta lei. como a. muitas out.ms 
•1iin •e applica n prohibição da não rctroaoti
vidade, 

EnteU<Ic, por ccnscquencia. que o Serrado t\ 
'ompctente para tomur cor,b<cimento do 
:s.umpto. 

O Sr<. DNJIXGOS VICENTE- Apoinõo. 
o SH. Go'"·'LVES Crr.wNs- Ntio está de 

Lrcordo plenu~mento com o ·~~r:to do illuswado 
·.,., JJr. J>r·efoito do Districto Fedem!. 

Um dos fundamentos da sua opinião rl que o 
-~onselho deve JlmitfLl'·so n prlncipios geraus, 
leixrmuo " applroaçiio tloilcs ao Pvdet• Ex· 
~cu~ivo, l'PJH'esenta.do nn pessoa do Pre~ 
eito. 
Est~ do pleno accordo com o eonsidoran•lo 

io pa,ccer,. qua.mlo, ncueita.ndo em parto a 
Joutrlna do l'rci'oito, sustenta que o Conselho 
.tuniciplll, Jl!Jtlo tnmbem legtslu.I' em cspecH~, 
. , no caso om di1-cnssii.o, o Cons9lho nii.o tez 
ontrncto, autorizou-o t~pourts, 101. a conco,:;s;io, 
t!CitLJ'OU ns condiçüt!s <•rn que Uovin. Sl:!l' tlr· 
nado o contrn.cto, e, pm· conseq uencill, nii.o 
•iolou o principio constitucional a que se 
efer•e o Prefeito. 
Feitru~ cstns ohsormçücs, devo dccl:u•ar q no, 

stltrlo Jileno accordu com os outt•os lundrt· 
ncntos llo "'~cto. 

p,,t·cre'ilrn quo nn pr•!melm e pdncipal 
om;i,Jeraçito rclllti VtL iL coustiLuciowdidat.lo. 
tU•.';;C um certo e~uinco do n.prrch1~·iio lla. 

~~~~~. rlvod~\·~~t~~~~Jll~~~gl~','rtu 11o consti · 

O p>rcccr sustento que n compotencla p~ra. 
decrNilr por utilldndo publica a des•pro· 
prinçiio de quo haja mistor para obrus pu· 
lllica.9, lrn.ttLndo·lfC dn inttn•essos mnnicipa.es 
on intorcssC.i flUO rstoj!Lm na oJ"bitu. do.s func .. 
çües do Conselho, ó esse Consoi!Jo, unico com
petente para ,iul~nl' ti<t utilidnrle publi<a e de 
qunn.io u. d~J:on.proprinçii.o dC\'IL bOI' feita.; e 
quo uma vez dccrotadrt paio Consolho, n~
nhum outro poder. a niio set· o,iudiclarlo, pirde 
dello tomar conhecimento, 

E' o ar·gumento fundamental rio plrecer. 
O Oi':t·lor disse r;uo sobre esto ponto lha 

p3.!'CCÍII. havet• OCJUÍVOCO na. ap:'C3ia.çíiO da 
honr.ula Comrnis:iio. 

Nilo'" contesta qur. o direito do tl~sapr·o
priaçilo pertence :.o Conselho Municipal, Poder 
Logislo.t1vo, tratn.ndo-:;e de intere~s~s mumoi
pars. 

Mns ha 1> considcrat• duns faces nesta 
questão. 

Ou a dtl ibemçiio de Consolho, sua resoluçiio
M promulg';Hla, é uma lei o dclla não Ira 
1•ecurso sinii.o ~nru. o Podei' Judiciaria, bit'ur
canrto-se rmtiio ll:i cornpetencllls, isto e, si n. 
deliberação do Conselho atrccra um principio 
com;tituciona.l, uma da.c;; garantias consagra.· 
d!LS nn. Con!ltu.uiç:1o, a. competoncia., em vir
t.r!llo tio nJ•t. 60 dit Constrtuiçiio, ó dn Podet• 
Juclici:trio Federal; si, rJorém, ub~tt·a.c~iio f.lita. 
destao•pecie.ou de outrrt qunlquer,quoest<>ja 
COJDprelltmduhL OOS di Vcl'.SOS vara.grap!IOS 
1lcsto tLrt.igo, si so truta a.ponas da. VIOlação 
1le dil·citos civi:t não comprelwnrlitlos. 110:illl1 
elphel'a., ou mesmo da viol:Lçllo du. Consti
tuu~iio. na rórmn. llo nrt, 35 rl1L lei org~tntcn. 
munictpnl, o recurso é Jl~ra o Poder Ju<lici•· 
rio local. · . 

~Ias, na cspecio, no quo existe, quo hn.? 
O Conselho Municip'l declarou tio utilidade 
public" a desapproprinção do certo tOI'I'eno 
1lc dorninio porticular. 

Or•, 1t t•.,soluçiio do Con•elho não é reso· 
luçiio siuiio depois <lo Implemento das con
di~ü" que tt propria lei estabeleceu, quer 
dí~er, sin11o ele pois ,Je ncJio. intN'Vit' o Sl•gundo 
factor, que u o Prelilito ; . só do1pois dos dous 
lilctores couco,•rcrcrn ó quo se d~ o comple
mento dn. lei ou da J•osolu~·ão . 

No cnso cm ques'bio !UL juizos diversos. 
v Conselho cntoudoque a utilidtid!Í publico, 

•• convonierrcias do Distr·icto Federal, llXigcm 
tl ile•apropriU\'IiO <lnquelia Jlroprieilnd" """" 
tiaular. Mns n. r(lsoluç:io nii.o o."tó. complora, 
depende •lll nJlpro,·n~·;io •lo Pl'elhito, quA ó 
olemtJnto le:,;i..;Jur.ivo, lilcto:• compu.l'f.iclprlnto 
datei, e qut" cnten•le o t•ontr·n.t•io, tem juJ~L) 
contt•aJ•iu, entoJHtH qujj u. utilrtlrLdo puhlltm. 
Urin (•Xige 1l. tlt!~llJH'O!H'IIIÇÜ0 1 IJOID UO lllOUUIJ 
oxl:,:n rt :J..j)J'(I}Wiu~·rio, n!Urn duquciiA tBri'A!Ifl 
quu ó l'o\riclttmonte ncce .. urio ll"r" tlii~Cl'• 
tm·a ~ttuvonirlu ou da rua, 

' 
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Não h~. por consequoncio, 11mB rcsolucilo 
quo tenha li..lt•çtL do lui; htt dl\'ot•g-cncia .. dd 
rlouR elomentos quo constituem que tilrtnllm 
a resoluç1!o nmf\iclp:LI. \ 

O rocu1·so cstil consogrndo nnlcl: o recu!·so 
A pora o ~ennrlo: parn o Sonado o porque? 
Porque "' o Senado entendo quo níio so re
speitou nore.•oluçlio o. prop1·iednuo p.11'ticulm· 
ou que o Pro/oito bem entendeu, entendendo 
o contrnt·Jo,que a uo~o.proprlaçilo ó exccssi,•a 
fe!e o pr•incipio __consti tucionn.l. ue~se mornent~ 
nua ho resoluçao completa, não hn rcso/uçlio 
prom.u/gado.~ hn recur~,:o uo.; termos preci:::os 
do. lm orgno 1cn. pn.rn. o Senado, e com es~(j 
fuod.u.mout.o do impoJ•ta.l' umn violn(';i,o dn 
Coostitu.içito, do um principio constitu'~ional. 

Ora, SI csto. é tt.fnce pelo quol pQiie ser· 
encarada u mntoru1., pnr1!CO que nao deve 
prevalecer· o consirleran1lo õa i1lustraUa Com~ 
missão porque nüo se tt•at.a do ""'"resolução 
promulgod•, de uma resolução que tenlra 
1'orç~ de lei. 

Está em litlgio a qn~sliio tle ~er ou niio tle 
ut.illdnd~ puillic:<,:. tl•slpropl'i»çii.o de lel'l'enos 
nos condições pelas qunes olla Jbi conco~ida 
:pelo Conselho. 

O Sn. !Jo'n~aos VJCEN'l'I'-No proprio 
Conselho Municip•l, nii.o flcou demonstrada 
a Ut\lido.do pulllica. (f!n nuero.~ apo·t,:~.) 

O Sn. Gc.N;AJ.YES CH~ves-Mesmoquehou· 
v~:;s~pns~3.do pnr una.uirni~ado, dfsde que u 
lct nn.u fut appl·~vn.dt.L, dosdo que fui utada., 
~ssn. resoluçu.a nua tinha. força. ae lei, et'J. mu 
projecto que dopondia ~o •cu complemento 
isto e, & appre1oçiio do P!'cleito, ' 
• E;tabelcr.eu .. s~ o confltctoi o. corpornGito, o 
JUizo'. o tribuno! competonro pura decrrlir o 
nprecrar cm todos os elementos esta motei•ia 
é o Senado. ' 

Orn, ahun 1nnr!o nos to pooto Ms consi<leri\· 
t:•ie:-~ ·do iltustr{dO Prefeito, perg-unta.: tenilo 
rio ~e n.bt·ír uu1n. run, que nnp,Jrt:L no iii te· 
l't!S~u publico. que, ulóm de espt1ço neccssnrio 
por<~ o tmr1sito publrco, tonlr11 o pa!'tlculo.r 
teri·enos mnr;.cina,·s para, com crlitlcaçõos, 
auferir luci'O;,, 

O Stt. OomNaos VtaE~TI~- O exccdcnto ó 
para compen'"" as despezas do JlJ!iz concos· 
::lionario. 

O Sn. Go:-:çAr.vg; Cru.n~s- ... o depois, 
estA a.vcriguauo si e~tlL fuchn. do 3D rnetras 
vao ferir servflnt.i:Ls, vno prejurlicnr o pro
prietlLrio q uo ó tlesapropriado ·! 

Foi lcvantn.da. esta. tiLCO tla questão, que é 
uma la.co le:.;al, a. nob1•e Commissã.o eucll" 
!Oll·U.? 

O Sr.. OOMIII'OOS VJCE~1'E di1 um aporto. 
O Sa. Go~çAt VE' Crr.WIJ3-De sorte que o 

honrar.to Senador justifica ató o rle;apropria.· 
ç11o plenr1. (lu toJo o terreno cornprchenfltdo 
nu proprier!ado do um piLI'ticulo<', o de urn 
pa.r•ticuln.r que se o!T~rece, scguodo lhe const!l, 
a fn.zor coucessü.o ~l'atuitl\ tio. terreno ncccs .. 
s:u·io para tL abertura da rua. 

O Sa. VmoJLIO DllrAzlo-Não sustonto · 
em rcltu.~ãa ri. convenicncia ou direito de uti .. 
lidnde publica, cousa ne!lhuma; não· enctu•o 
a questão pm• esse !lJ.do. 

O Sn. GON\•ALVE< CJJAI'ES-Mns não póde 
deixar rio encornr, porque a utili•lndo pu
blica ê quo dcterminn. 1t desapropriação. 

Aqui u que;tiJ.o de utilidnr\o atfecta um- di· 
reito J'undnmoutnl; ó pr•cciso saber si a pro· 
priodade pódo >O<' violada ou J'cstringitla por 
uma desaproprinçiw ttio lu.rgn., tão nmpla., 
como quet• o nobt•o 8onador, que n.•lmittu ate ~ 
convellioncia de set' dcsapropi•lndo todo o 
terreno Jl"l'tencentc ao pat•ticulur, 0 Sn, B. llE MENDONQA SODRI~llo-A COm· 

missão não dis~e o coutrai'io disw. 
0 Sn, GONÇALVES CHAVEs-Mos, desde quo 

nll'>~cl~ " prop,.lcdade, re11hnentc, entende 
que tDtlo ra.zão n.~sisto n.o Prcf~ito. 
. A áesapropriaQ11o, quB ó umn.limit.a(:l1o de 

drrolto funrlumentlll, do um diroiro que uii:o 
é crcudo polo le~iol!ldor, nms fónwntu tlccl~t 
rado pOI' cllo~ Jci que ó Jijit!.l, wi.o pu.r1L !uni
til r ou rc.stt•ingir esses 1liroitos, c no cou
trat•i'?, pu.l'a illtr-Jho:i o. maior arnplitu~o, 
o maror <lesonvolvlmcnto quo.l r\ o dir·ortu 
rio propt•ictl•rlo, o oucros lfiroitos dono. 
minado::~ J'nw!&mt:mtnes, desdo que, Nu u.t
tonçc1o ti. ordem publica, no intor~~so puUiioo, 
no intc!'es~o du. commuuhiio soclu.l, u. Jui Jdz 
umu f(lstric~·flo nosso Ui rei to J'uudamcnt:tl, ti 
Joglco, JUlo ó III'CCi'o nenhum texto rio lol 
pura o dcclnrnr, U uma. deduc~ii.o nntnml, 
uecossn!'ia, indiscutivt~l,que n. tleH!lJII'OPI'iaçiio 
não pôde 11' nlóut dlliJUilloquc ú prectsamontu, 
str·ictumonto, recl<LmuLio poJo serviço publico. 

O Sa. VmoJLJO llA,IAZJo-0 que digo 6 que, 
soja qual ror ll porte dc;npropriuda, "qucs· 
tü.o do conveníencin ou n:1o convenicnciu. do 
tal ou qunl desapropriação não pertonco a 
nós outros, quaudo se trnt~ de questões mu
uicipao>, 

0 Sa. Go~;:ALns Cli.\Vr<s-A questão é 
gravo, e tleve ·-;,,)el'ecer n u.Lten.;oilo elo SentLdo •. 

Tmtn-so do '~mo. 'h:S!tproprlnçüo. lsto ó; 
trata-se da l<mit:Lçiio tlo <lirulto do P<'oprle· 
dndo, que é umtL gtLruntitL constítllciona.l. 

EnLL'e os clemNJtos que constituo IL I'Bsoa 
JuçJ1o, o neto legislfLtivo, quo uil.o o ó, porque 
os ti~ ·t·vtado, hn. divorgenchl prul'untla : o Con· 
sr.Jho t'lltOiltle qUO 1L tle~mproprinÇiiO Ó COnYCa 
niPutono interesso puhllco, o Pr~!bitoentontlu 
cm sentido contJ'il.l'IO. 

Ag'ittl-SO, portanto, csln. quet't~o hnpm• .. 
tonto: o direito do Pl'Ojll'ie<lM\0" ou nilo or
Jentl!tlo 1 
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· · O P1•ofeito n.ppelln pam n Senndo, que tem 
do l.lntrar IHL iuvesti~uçiio t!o.•to l'<ldo. 

Ot•a, ó no e:, tudo c oxamo dest!l conveniPil .. 
cia., quo diz nintl!L ncsto ponto fJIIO o Pt•el'tlitu 
tom J'il.ZJ1o. pol'que 11;i.o · pódo curnp!'eho11dor 
dcsu.propt•inçiio parLL ut-ili!lndo puiJllc:L, siiHi.o 
a limita~~ii.o por propriotl!ldO, rcstt•ictu.mcn to 
necOSS!Ll'i!L no serviço publico. 

Nfi.o ó isto o que se dO. no caso presou to, 
porque n.lUm 1lo torl·ono nccessario á n.!Jer· 
tura dn. run., U:'L-se ainda uma mo.l'f;CIJl cm 
1h.vor Uo pnl'ticula.l' on umprcz~t. · 

Parcco, portanto, qun neste primeiro fun
d:tmonto do 'Veto, nü:o vigoJ'U. n. c1·itic:t toita 
pol:L Commissão. 

N;1o quer alongar-se, Já. tom ()OUUnei:vJo 
m;üs do quo prctcndin. ; mn.~ lHL um outro 
1mnto. 

O segundo fundamento ~~ o 5cguinto : n 
nobre Gommissii.o contc::~t1l que o art. :m, in

c.vocndo pelo Prefeito. niio é ferido pelo pro· 
jocto de resoluçiio do Conselho. 

O art. 89, tlir. (Iii). 
O parecer f~z umn rc,trioçiio, rliz que esta 

rcstricção não se rorm·o siniio aos coutt·ndos 
feitos pelo Con,elho Municipal, tratnnrlo·sn 
de obras do Conselho, etc. 

Só pola redacção do artigo vii-se que ollo 
rofCro-se a. todos os contmctos; qunlquer qut~ 
scJn este, Uesrle quo exceder quantitL deter· 
mimuJa, o legislador dn. Joi m·gn.nicn, onten!lo 
que o intere~so publico oxi;;o quo esta obrn 
soja i'lllta mcdinnte concurroncia publica. 

Ar~nmentn. ib luz dos principio~ cOn!'ti· 
tucinnuo~ c le~a.r)~ ; eu tendo quo o n.rt. 30, 
t•ofel'mr\o·~o a t•ulo:i us contructos. uiio nnto
ri:m a limituçií.r• ampl!t fcitfL peJo nobt•e So· 
nwlm•, entendo mosmo que~ nccessm•io que 
o . ..;;,n, disposicüo comJH'ehontlõL todvs os con .. 
tr·nctos, mesmo nnuclleR cm quo nfio ha. di· 
S{lcntlio elos cofres publicas, qno são feitos 
por concessionarios, porque, tt•at.nnrlo·se do 
umrL oht•a publica, é prom~o que o Conselho 
exija. ns conrlkõ JS de melhor scrvico, de 
mnlllOI' J'unccionnmonto n. bom elo intel'esso 
publico, o IL cuncut•rmh.:ia .r\ cortamento uma 
garnntia pn.l'J. a i.Júa. oxccuçfi.o da obra.. 

Por consegt.Jintfl, ú umrL razão quo pro· 
valeco ern relaJ.~iio n. qunlquet' contracto, ou 
Jeito llil'ecta.rnrmt.o pelo Con~elho, o. expont~n.'l 
do~ corre~ municipaes, ou em rf.'sultu.tlo do 
uma. conco~s!lo feitrt n. Cllnproz:u•ios. 

O quo o Con<elho tem em vlsta cm um o 
outro cm;o, ó o intm•e;o;so publico, o o interesse 
publico inquest.iono.velmentc recln.ma que 
so,jo.m c::Jtnholeciclas tolln.s !L!I gnrantlo.s pa.ra 
quo o sm·viço seja IJOID foi to. . 

Silo estes, os rundo.rnentos do ·eito, com os 
quacs estó. ele pleno accordo; e a vistn dellcs, 
Uó. o ::;ou voto, com muito pezar, como jiL 
declarou, contt•:t o parecer da illustrada Com· 
mbsão. 

(Htlito bem.) 

o S•·. Vh·;.;llio Dnmnzlo pro
nunciou mn discurso que serli. publicado 
depois. 

Ninguem mnis -pedindo n. palavra., cncer .. 
ra.~s~ a tliscnssão. 

Mn,, si o nobre Senorlor diz que níio deve 
distinguir, ontle n lei nüo, distingue, po1• 
este mosmo principio e pela r•:tclonalirlarlo 
da •li•posiçiio, compt•ehcnde·se que o pousa· 
monto do logislado••, foi abranger todos e 
quncsqnor contr·nctr.s, pois (juo o intcrcs~e 

publico estava ntliante dolles, o o legis· u S•·· nomin;.;o,. 'l'lecnl.e (peh< 
lador, como disse, entourleu quo, desde quo o m•tlrJm) _ UertU~I' [ll'oferoncio., nn. vobtQiio, 
contracto oxceflcsso ccr•t:t impnrtnncin. pe- p;Lrn. n. omonrla Qne ofl'oreceu. 0 bem assim 
cuniarht, ora prcci~o fJUO llouvosHl concur- - ü .1 
rcmcin. para. melhor ser ser\'lJo 0 publtco. quo n Yotaçao 11. mesma emenda soJa no· 

. minn.l. MtLs, não u sonumto osto. con~idcrar}êi.O. 
O ••·t. :10 diz, (/<i). Posl.o a votol, ó approvado o r·oquori· 
O nrt. 4U <liz (lê). menta, podindo proforoncia, M votnçiío, jmra 
Yô·so, por conseguinte, quo esto artigo, a cmonílit. 

tlgumndo a hypotlle,o, a cspccio, ó" provn Po>tn a voto>, ó approvodo o rcqum·lmento, 
do que o at·t. 3ll cstalmlcco um11 disposição pedindo vot11çiio nominal para a omonda. 
gm•al. 

Nilo aclla nbsolutn.monte rar.iio uns oonsi· 
dcrnçües da uobra CommlHSiio. 

0 Sn. VIIIGH.IO DAMAUO- Dit um npnrto. 
0 Slt. GONQAT,\'~fl CII.\Vgs - Nüo n.rgu· 

mont:t com p•·oco:lcntes, porque ollos porl<Hn 
sor I'o~ulttulo dn um cquh•oco; argumrnta 
corn n lei. 

H;~ p!JUCOS rlitL~ í.hH'UIO·I:lu lluw; prt~cedeuL~:; 
U(J SuuuUo. coutrarios aus iudicadu8 volo 
nobre Sanodor·. 

0 St•. t•t•eHid.,nl" dlz QUO vne•SB 
pt•ocetlet• ó. cllam1ula po.ra n. votnçõ.o nomln1ll 
da omourla, tlovondo responder ::i 111 os S1·S. So· 
nrtdores quo o. npprovn.rom o wTo os quo tt 
rojoitnrcm. 

Procm]o.so IL chnmarln. o rospondom sim 
os St•a. 1fnaquirn Rat•mcntn, ~lauool /lal'ato., 
LtLUJ'Il ~udJ'Ó, BuueUidu J.uitu, Oomus do Ca~· 
tro, BolJ'ort Vieira, Cruz, Bozut•t•il Fontunelle, 
Almlno AJl'onso, Alvaro Mucbado, Gonçalves 

• 
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Fm•roir;1, ,loarpzim Peruamlntcn. H0~0 i\lcl!o I 
Leito .o Oit.i~d(:•~. nn--:n .. lmdm•, Rny'"JJ;u·IJn•a: 
~C\'01'1110 Vtetl'a, Hetll'tf!llO CouLitdw, Cl~lt,u 
Nune~. 1Jomin~o~ Vieontn, Pn:·c!utH:ula. jfiL
,t~ocl ~do ~ íJ_u~iroz, Thumaz Dulllno, LOJiü.'i 
Jrovuo, l•cllctano Peuna, Go:Jçalvcs 1::1:~Ycs, 
Rodt•igucs Alves. PnnhLSouza, f.[üJ',lCS Bnrt•os, 
I.eop(Jtdo elo Bulhêí·J,':I, .ioaquirn tlo Son:m, 
A. Ar.e!'C1lo, GoncJ•oso Pane:•, Aquilino r!o 
.Amo.r.11, AIIJCl'tl • GmH:al vr:i, Gu.si:L vo Ricli:Lrd, 
Pinheiro Madmdn u .Julio Frot.n ('10); o ,l,io 
os S!'s. Fmncí~co Maclmrlo, Pit'fJS Ft·1'J'P.irn, 
. 1o~6 Boru:mlo, B. tlc Mf•wlow:a. Snbl'inho, 
CO(Jlllu o Cnmpus, Vii·;;ilio D.unnzio e .lonrJuim 
Lacc:·da (7). 

OS:.·. ~-•ro,~•t-oii(~ou:e- A cnnnndn foi 
npp!•ovudn llUI' :1s \'otoR ciJntr·:t 7. E!·itii.o pru
juliicati:L~ U.:l cohclu~ões dLJ parece!', 

J\ resolução va.e :-:m• tlcvnl viela. nu Pl'ül'oil.o 
elo Uis~t·icto Foclcrul cortt a. cumrnunic;~ç:tu elo 
UCCDl'rldO. 

Estú csgotuda. n. orl.!cm elo din., vou !C· 
vaJlta.I' o. ses~ü.o ilcsigrmwlo para u dn. sc.ssüo 
seguinte : · 

DecJ;li'J flUe por fm•r:a maior deixei de COlll
}l:tJ'crm· à ::iP.fsilo do honteru o fti !Jove!lso 
('St:ulo IJ!'C!~E::Dt() \'OtO.l'ii1 n. _/ilVOr rio rc!O !lo 
Pr•cfrito r,ppr1~LO ;i, rr.solu~·ão do Conselho 
~lunícipol, rnbti\'n!llcute uo rrolougamento 
dn rnn. Run.rquc de ~fa.ccdo. 

Senado, 15 de setcm!Jro de 1898. -R . 
1\"o,uleol:ll{/;. 

N;in IHL\'cw.lo quom faç1 obBcr\·nçües, tla·sc 
a : .. wtn.por• iL!Jll:'O\'ad:L. 

Puixnm de co;ilJl:LI'cccr. com co.usa. p:Lrtici
pada. cs Sr:-~ .. J. Cntunrla, Ge:wt•oso Poncc, 
Jonat.lws P1~t1:•ost •. João Cordeiro, Almino 
.:\tl'ünso, Rmm. c wilvr~ •. Joaquim Pernn.mbuco, 
Cm·lho c Cn..tnpos, l.e:tnd1•o J!ncícl 1 Q. Bo
cayuva, Caindo, Vic<H1to !\1ucha.olo, .Jorlquim 
Lacerrlo, E~tOW:!S .Tuuim• o lt:t.mlro B:tt•cellO!i 
( J:J); o, sem cllu, os Srs. Mnnncl Bal':ltn., 
.Justo Che.rmoat, Ptjriro Velho, Leito e Oiti
cicn.. Ru)r flarhmm .• Thomnz De!phiuo, Feli
einuo Pcmnn., Aquilino do Amnr:Ll, Gu:;tu.vo 
Richnnl c Hauliuo Horn (lO) 

Continuac:ão da :2·' discussão do projecte) do 
Senado n. •J, do 1803, rogultwdo u. !ocaçâu do 
Hen·iço agricola. 

~li S!l·.?-..!'0 ~ce:t"el:tJ"'.ãO (JUI't"il1du da 1") 
Lovnntll·SO a SC,!.Sii.u ús 2 1/2 horas da 1lú conta do SC!guinte 

lal'de, 

75'~ SE:iSÃO E!\I 15 DI·: SETI~Z!IllltO lJl~ 1898 

A' mcin.-horn. ilcpois elo ffiüÍO·t1ia, al1ro se n. 
sessão n. quo cmlt'ol'rc:n os Srs, Scnndor'(•S MIL• 
noel ele Que· iro?., J!laquirn Slll'!TJCnto, JlemÍI/lJO 
Cout.inhu, F'l'lliJCiSe•) Mllc!uuiD. L!ml'O soar·c\ 
Beucdictn Loitc•, GunH·S dn C:a~t.ro, Hcllill·t 
Vleira, No~uolt':L ParJIIU/~Ui·l, Pit·c~:; F'crrt•im, 
Ct•u:~. BoZOl'I'il Font.onc•llo. .Tosé Bot'tlnrd•J, 
Alvnro Mnclmdo, J\bdnn r-.!ilancz, AlrnoilitL 
na.rroto, Gonçu.lYL'.3 Forroil':t, fL de Mendonça 
Sobl'inho, Hco::o Mcllo, l~osn. Junior, So\'crino 
Vieira., Virg-ilio lltLmuzio, Cleto Nunes, Do· 
min~:os Vicünto, Porüiuuculn, Lopos Trorüo, 
E. "\Vandenkoll::., Gont;alvo . .; Chave.-:, l~odrj .. 
:.mos Alvos, Panln. ~on:m, i\lm•:w:; Harro:-~, 
Lcopnldo do Jlulhõ~!1, .TO:HJ.Uirn de~ Son:~:t, A. 
J\t.OI'ntlo, Alb!!dU no!Jt,'ltl\'US, Piuhtil'u Ma~ 
clmdu o .lu tio !o'J'ota (::;.) 

g' litl,L ~ {HJ,'Itit CIU di.':iéU~~ilu i.L acta dn 
tit).s~üo unLet•iOl'. 

EXPED!El:TE 

O meio <lo presidente do Trlbunnl Jo Contas, 
de hontcm, envlantlo um excmpllll' 110 rola.· 
r.ot•io duquollo Trii.Juna.l, orgams1tdo do con
formido.dQ com o art. s~~ du decreto Legis
llltivn n. :m~, de S do outUbi'O do 18!J6, 
rohl.tivo no oxercfcin do 18!17 o communicn.ndo 
que uo dia. 5r.guiuto seriio romettido:::; S!J 
~~xom pln.r~s p:11'n o. distribuiçito pelos membros' 
do S:;!nrulo.-lnteii'ntlO. 

oJ. ~ ~1·, -:. n ~c(_•.t.·C~ ;.u•io (~CI'lliiH(O <(C~~) 
lú n:; seguinte.:; 

1'.\nECERI·:S 

N. G2lle 1803 

A Com mis-são do Finançns c1o Sonndo, !onda 
cm vi~tn. o m•t .. H\ 1in. Constiiuiçi1o Fcdorn.l, 
df•tnl'minnudn i]lW o sub:·ddit• do Prosidonto o 
do Ybt·PJ·t~sitlunto tl!L nopuh!ica duvo SOl' vo
tudn polcJ Cong-l'P ... ~:o ll!l p~l';ndtl prosi!l~ncial 
:LIIt.uriul'l\fl ttlTI quu HtJ!It'JlC.'i :-!Úu chamildu.::i a. 
UXt'l'CI.!l' flUaS J'UIIC't,'Üe.-1, O 

Colhidcmwlt1 tjllt.) 1111 pt'C.1il.mto Pf.ll'iwlu o 
CuiJgt·cssu uiucla JJ:i.o ::iO licsuJllpO!Jhou do lloVO!' 

.. 

., 
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i" 

:~ 

·I 



20·1 

que lho íneurnho dü fi'Xn.l' n snJ,sldio rlM{IIPI!es 
..runccionn.rio~ pam o p~1·iodo lll'Csidclwial a 
c.:cmef,'!ll' cm I h de uorc:mbt·n do IH\JI'inté Ji1 tlo 
llO\'e/11 bi'O do 1!10:!, \'C!Ill oflerOret• ;'t t.!D!ISidC· 
l'Ur;Ün do ~enadr, osr;.:-uintn 

da. loi, ma:.·tmv fJUn.ndoj;t c:xistem prccrdon~ 
tcs. 

Assun, ,inlgn. n CommisEii.o do Ma.rinlln e 
GuerJ•a quo n pl'npo."içli.o ~tllndida. cst!i. no/3 
C<IW:i do ~CI' npprovadn. 

l'f:fl,li':C1'0 

O Cong-J\J;::o ~"'acinnll doer~ to.: 
Al't. 1. 11 l\ro pcriot!o pr•t•sidcncinl n. dccor

rcll' do J .i de unYcmhr•n dn cnrrrnto nnnu, a 
15 dt! novomln·n ·do l!JO~. o Jlre~idrutA rla 
Rcpuldica vr·n~·er·ú o wh .... !did do l:!O:OOO.~Ono 
tL11111WillH'!Ifr~. c o Vico·Prr:ddelrto rr r1e 
:m:noo,:; um u outro trag:tV(ds cm J!I't:!:ilar,t•oa 
mens:ws. 

·;,_., Ar·t. :!. 11 No c~1 FH de impe1limonto pm· mn· 
Jcstia, ou do liccn<;rt o Pl'l'sidente. du l~c~pu. 
bJica vrnccrà n1ct:u~n dn ~nb:-:idiu, 

.Art. S.".O Vkr.·PJ·e~idontc ou qun.lquer Uo 
fi'!U:-1 :-tllb:-:!Jtn!.IJ~, fJIIRI/f)rr JJ~r l!li.!J'cic•tr pleno 
<h~ !'nuc~ties prü:'ldt·nciae~. not~ ttwmns !ln 
af't .. J l tln Cow~Lítttlt::iio, p<~t·celrcrt't o mesmo 
õ:íUt.:-idir1 fixadf! 11nW o Pr~~~it!t~ltte. 

.1\J:t. ·1." novngai!I-Sf.l 08 Jist oSiçtiC.S Clll l'Uil· 
t.m.rto. . 

F:ila tlus Crrm:l:i~.~;üos, om 1-t de s:nt.Pmhruclo 
.!8\J.'i,-...t. U, (;rllm.~ rl1: C'rr.l'tl'o-Porciuti111'Üt 
-S'c1'1 ·riu o l'iri.··o, ro ·a f r r r-R o ti , .... !JII rN· ...t /r•rH 
J·~l i1'i11 ~~ 11 1 jenna-/JeJwd i elo J.dt fJ-f.t:r')J~·!dfJ 
d~ IJdluJr:s, 

N. G:l- IED8 

A • Cummi:osfio tlu M:trinlm o Gttút'l'n. foi 
Pl'P:-:oute fL JH'OíJosi_r;üo dn Camarn do.'l Depu· 
1at\rJs, n. ll \I tlo l NUf>, rolflvan•lo u. Pt'O:iCJ'i pçfto 
nw filiO incoP/'1!11 U. MaJ•ia ./ostlplliu:t. FoitnJ 
J.im::qmJ·n. percc}Jr;;'io do rneio·so!do n qun tem 
1liJ'üit(•, do 6 Uu ::;etcml.Jro do lSt'5 ~~ JD lle 
:tg'()Sto dfl J8~1:f. 

Exnrui!Hmdo os documentos quo ncompn· 
tl}ULI':tlJJ a pl'OpCr;'liçoão o Ll!ln as:Üill o c.!llt:in 
1. 'iG. doo t\r: julho dfJ 1r:an do ~lmi~liH'lo 
IIL · Far.e.nd;r Vti·~u que, ru:.rll!rt'IIIO sü pol' 
;,:'(.Hif':LIICHL d:~.:; \'IIIJ[llg'(!ll!oi a flUO tiUJIIL di!'td!O 
1. ~IUJ•ia. Feit:rl, üitltdeixou.rmepüc:t rlovida, 
o /m.bilit.11I'·-"U ~o o r·r~cobi rnnutu d:t rtim lu u r.u. 
uantin. do 5·~;ô:H. fj!Je IH!J'dou do fi(•IJ pan, o 
mNrto I'eliJr·m:uJo riu oxercito Miguoo"l Mul'iiL 
o Nul'onlm. Ft'it11J. · 

~:diL dn.i! C(Jmmi.c;~ncs. 24 dcngnsfo rTo lSOS. 
-ljire.~ F1n·,.ára, rll/al.ot•.-'E', ·lrmuler~lto/1;.. 
-lllmdidrt JJm•rfto.-Nom Junior.-Rclj'vJ•t 
l'ieil'l!. 

E111 p<·l.i~iio !lo 4 !lo sel.cmLro de ISO.J, diri· 
;.:ida ao Coug·rcs.so Nncionn.l a npr('scn .ndn à. 
C,tmnrn. ilo::;srs. Uopntarlos, wl;cttou O. Ma.rin. 
Joscphina Foita! Li rua. relornçrw da prcscri
pçiio em qTHl in~or·T·eu, p1~r teT'·HO hn.biluwJo 
Jí'1ra rlo pmw legal pnrn. perct•Uer o her:e!l..!io 

·1!0 nwio·~olllo, a qu~:~ tom direiro como lllha 
Jo tenente l'l:fOJ'JJHl.llO Migu('! l-olaria ele Nora~ 
nlra J.'cit.nt. · 

Fnllr.ceu üllo" a do ~ctcmhro do 1885 o a 
]Jllbilitit~,"ftO t.Ja .llt'liCÍGilllri!l, para ll. perccpçiiO 
du rel'cri1lo br.Heflcio, ~ómento tcvo }tl~pu• u 
20 tl(.>, ng<sto th~ l81J4, i::.to é, qnasi qna.tro 
ltDlHIS uU•m rio p:·azo. Jlélo qru~ pr·etenr1cc!Ia. 
que por acto csJlccin.tlllc mnndu u Congl'es:m 
p:rg-:n• n. (]uantlil. dn l.Jcnotlcio, t•elati\'O. ao 
tempo rlccor·rido tliL data do fn!Jecimonto de 
~tu Jla.u a data da. sua. habilitu.t;fi.o. 

Ouvüla. na. Cllmn.ra ~obro o n.ssumpto. n. 
Co:nmis~ão de Fa.ztndn o ladn!itt•ia.!", opinou 
e.stn. mn pa.rccct• n. l!l7 tlaquclle JnC$100 anuo 
( 18\l4), ntt seu tido do ser nlt<•n•lidlL a suppll. 
cante!, ú vi~ta. do seu C:-itndo do pübrcza, e ~~e 
acconlo com e~sa couc!m:fio do parecer·- om~-
rccr.u um prniecto que Iili npprovudo nu anrJo 
seguillto-J8!15-u t•emcttido :ro Son1~do. 

Sujdto ello no ·exame da Commissão do 
l\·1nt•irJha e Guei•J'n. rnanifoston·se esta fu.vo. 
ravel {L protcnç:1o ela. t•eq uercnte, ncceitan1lo 
nos rundnrnentosdo lien pnt'Ct.:~z· asallega~!õcs 
fJOI' e:;tn. ad1lut.ida::~ cm sua petição e actma. 
jiL reti~ridrL::I. 

E' ncstiLS conrJiç,jes (ruo tom tle externar·se 
sobro v. mntm•in. a Commissiio de Finunças e o 
sr.u \'l;t.o niio pOde intt·lizmcnte sm• tU.vorn.\'ül 
~~ pcticion11rht ; no contrario a Commiss;i.o 
O!llCJJd n { J li o IL Pl'OJlO:'iit;ii.o Un. Cnln!ll'a. nr~u de \'e 
~ii:-I'ttprt·ovada. · 

O decrctr> de 22 <le n~vcmhro de 1831 cstn
tuc qU<l o mc:o~olt~o.coccodulo pela lei do ti do 
novomLt•o do 18:!1 ns viuvns, orplrüos me
uot·cs de 18 11n:.os, 111lms solteíru:i e rnãrs 1lo 
ofllcit~es do exercito, cnmcçn IL ~O!' contado du. 
Ja.Ltl. d11. tnot·to do otnclnl. 

AinrlJL IJifl,iS: 1)0/Hld (l!'Sn. 'importnncitt, rt'tl. 
·:ln r! c uma quarJt!IL a·!qni!'iUa por sou t:t!IO· 
~O p;10, I.:OUlO I'OHIIIIIIH'IIt;ÜO dtl l'OiH':i SCI'VÍ· 
rs pi'I•SI.rldos pol' Jnugt•1! ltl!HO.:;, lllio ser•ia 
St 1J f! (1(-', \'iUVH. O JJJhf'ú COI/lO SU rtdla, tem do 
hm a t)rluerLI', u Scuarlu neg:~!lSCI·llio essa 
utng-c·m,sonwute p("lr luwcr flutlado o p1•a.zo 

P;~rn norlerom os benetlcindns fazer .i na ao 
pngameilto de!-i~IL pPm~iio, estfl.bclocen-5o o 
prdi'IJ~r;ado tla rCS{JO~th•n lmUil/tnc;l1n, o qrm.l 
pura tl:u• dil'oito no bonoUcio intugl'lll. dovo 
ustur temliuallo dentro 1!0 prazo de ciw!onn .. 
uo~. em virtmlo tio capit.ulo :wo dus ot•de
nu<;ües uo Fazenda do 17 do ouLLILt•o de.lü!O, 

• 
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confirmnrl• polo nrt, 20 do de01•cb n. 41 do 
20 riu /'oVCJ'<lÍJ'O do 1840. 

Renlmonto, nrcoitn pelo Seno do o sonccio· 
nadn. a pt•oposiç!lo d11. Camor:1, u. mc•ncionuda 
lei rle 8 de s•,tembro rio !Si5, sem e,tnr 
rcvo,.zoda nem dcrogada. e, prwtnnto, em 
seu pleno v!gat•, deixtu•ill. do procluzir e!Teito, 
tleixnrin. do'"'' applknda no caso particular 
dn, pcticlonnrin. . .l!;sto resultado~ além de in .. 
comprellensiv~l. cm thco dos principias de 
rlil•eito, que re~ulnm as lei• civis, nlem do 
nctunr sobro o pa.,~ndo tlestruincfo um etrdito 
d11. lei rle 1875, já rcalizndn, apagando um 
/í1ctn jà consumo.do-1L pi', !cripçiio-daria. no 
acto do Cou;:,·osso um caracter r o orllosa ex~ 
copçüo, que n. Constituir;iio uão permitte nern 
tlio pnuco ó ndrnissivel em po.1z algum regu
lu.rmeute m·gnnizado. Mos allega a potlcio~ 
narin. n seu th\·or a lgnor;tncin em quo por 
lli~um tempo esteve, do direito que lhe PS· 
~istm ao meio-soldo elo seu pne. Em face da 
nos:;a.JrygislnQiifl é inndmisslvel o principio 
clfl que a ignorancia do direito aproveito ils 
nwlhores. Accaito assim, de modo absoluto, 
na phaso primitiva do rtlrolto romuno e 
depo1s ne/le mesmo npplicado com multas 
restrlcçüos, semelhante principio niio encon· 
trn. npoio cm nosso rJíro.to pscripto nem seria 
compativeJ·com n actunl situaçitoda mulher. 

A' vlstlL dc!!sn.1lisposi~·iio os boncficindos que 
d.f'lntro de ~~inca annos fl. contar da. moJ•te rlo 
ntllcinl n:io '" ilnbilit.nFSem á prwcopr;üo rio 
meio sol1lo. pm•diam o di!•oito a C.!,to. 

Prneccnrla rir~orosa do mnis C'SitL pt•escJ•i· 
pr;.iio, pcr·mittin o deeretú n. 2.fiJn. do 8 do 
'"rcmbro de 18;5, quo ollcs se il:t!Jilitem cm 
qtmlquer tempo, C!!t:~tuintlo, poróm, quo sí 
o fizerem dcpJis doR cinco o.t100s rnm•earloH 
nn. citacl1~ lt•i do 18·10, começará o meio soldo 
a ser cont.1do, niio 110 tlin. do f;t!lccirur.nto do 
otrlcíal, nm~ sim dn. dntn ri:L habilitaçiio. 

Como so n\ a c i tntln lei do 1Hi5 procurou 
garantir ·o dirt~lto á pcnsii.o, flJzcndo quo ellu 
prevnJe~~a n.lém do Ilrilzo de cinco annos, 
1l:xn.1ln 1111 ordona.dio de fazondn. elo 1510 o loi 
de l811J c permittinrlo n. ilaullitnç:io om qw>l· 
quer tompc> ; porém, dando as:sim no lJeno
hciudo esta raculdndo, incontestavclmcntr 
do grande vantagem. lirnitou e.o;;~a lei no 
mco~mo tampo~ epocn cm que deve começur 
n C'1fectuar·so o p~gnmento da pensão devida, 
c isto nat11ru lrncn to par:~. rllgu lnt•isnr o scl·vic:o 
elo Thesouro f~m t:Ll ns3umpto. 

Utilizou-se a poticionarlu. dns vantog-en::; 
que es•n lei offorí,ee; b:LlJilitnndo·•e Jürn do 
prazo dos cinco nnnos, o pr~do cllspensa da 
cnrnm:naçüo estnbelecirln qun.nto li. Bpocu em 
que dovo começnru. coutn.r.-so o meio soldo. 

Para. que a pcn::iio comr.cnsso n cOI'J'Or do 
ri ia rlu morte do >011 pao (G do sctcmbr•o de 
188õ), d01•cm ctla tor-so hnbilitnrlo ntó 6 do 
FeternbJ·o de !SUO. mns como EÓ termiuou 11 
!Ja!Jilirn~ão • 20 dengosto de 1804, perdendo 
pai• isto a meio solrlo rclutivo ao periorlo de 
ü do setemLro do 1885 • W do ngosro do 1801, 
solicita do Congrcsfio a rolevnçlio da pl'oscri
pçrlo cm que inr.orrcu e o pagnmcnto da 
pe11siio durante aquclle porlodo. 

Nilo se comprehonrlo a nntnrezo do neto do 
CongrcS!a que relevasse, como fez 11 prop~· 
slç:io d1t C:unnra. n pr•escr•lp(ilo em quo 111-
CI'lJ'I'CU n. peticiunnrilh nem se oncontraria 
pn.ra i~w npolo O!L Ct·n.;;Utuiçíto ela H.cpuh)icn. 

Porrlm, QUIHHlo mosmo ello porl•sse ser ln• 
voca.do, so ror ventur,l a per.icionaria o ti~ 
VC'SRe a seu favor, :.'t vista. delle e por causa 
dclle~ outra. seria a. situar;ão da requerente~ a 
prescipçíio niio se teJ'Í!L real;sn.Uo paT'a e1Jn,n:1o 
se npplicnri~t li seu r•spMo a disposição da 
loi de 1Si5, a sun. pensii.u clevcrlt~. legalmente 
começur n contar-se da da tu da morre de sou 
pne, c nesse caso, armada com csge direito, 
de1·eria olln reclnmar nc;sc sentiria pc1·nutc a 
administrm:ão, e, não sendo atloudida, re· 
cm•rer no Poder Judiciaria. 

Eises seriam em tal hypotbeso os meios re
gulares, de que dcrcri11 lançnr milo a inte
rc~sada e nunca dirigir-se ao Congresso, pois 
a este não cabe amparai' direitos individuaes, 
npJlllcando os preceitos ria lei nos cnsos occor
r·entos. 

Resla agora somente a nllegnçiio dn po. 
br2zn. E' muito íli;,!'na do rcspeiw, sem du· 
vida nl;.mmn, oss1t. circumstnncJa, mas nilo 
póJe >el'l'ir de base ás rlomora~ões do Cou. 
gre~.~o, ~orno aliás se pretendeu imtwopr/a ... 
mento DON runcl:Lmentos do pnt•ecet• 11a Com
llliFSilo rio Fazenda o lnrlustrrns da Camara. 

Uma lei po1• cm·to nilO M'in scmelhnnte 
acto; nitv J:O rovestiriiL elle doi! cn.rnctor•isticos 
doR actos Jogi.!!l:tti vos; sm•i11 ~wm clu vida urna 
crc-nçi'io exot•bilanto dus nttribuicões do Con ... 
gros~o. urno. phnnt.at~ia impossiveJ do applicur· 
;o som •·o~ult,ndo absur•do, ern face dos prlu
cJpjos jurirti('OS quo I'N.:"t.om o IUIStllnpto. 

Com e!ft•ito, scmelhnnte neto, h1ngo rlc 
Pl'esc•·cvor por ut11idarlo pu1JIIcn um" reg~" 
gct•al plll'fL cortn. 01•dcm ele fMtos. contorm 
npcnns urnn' p~·escripçiln de cn.ractot• ÍJI(Ii
valunl o do mais n. mtli~ com este rcsultlltlo 
de to!! O o pouto inn!lmis~ivcl: :m~-ipendoJ•iu 
pal'n um Cll.so o o1fl!ito do nmu. lei, licllnclo, 
HJl tretnnto, esta de pó, .sem ser rovo:;culo. nem 
~orogml~t. 

Esse motivo, do uma gcncralillado qunsi 
sem Iimit.o.<,levnrill o raiz n um rrgimcn do 
V('t•'adeiro soclnlismo, que a n's~u. orgnni· 
znçolio polnimt ro11C/Je, 

Como qrrer• que seja, o r.on~rosso niio tem 
por!ol'cs pn1·n natos desm ordem. 

.Sunt~do Y. H 

No sy•tomn quo nos I'cgo, rio po1Icres liml· 
tndos, n:i.11 tem o Congr•·s.IJD outro. 'i nttrihul~;Ot~S 
soruio oquol/ns que lhe fomm oxpressamonte 
conferirias na Comtituiçiio da Uopubllca cus 
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quo nr.llns so nchnm implicitnmC~nto contir.Ias 
como meios inrlispensa.v(Ji,:; JHll'ft. o sou cxcr
cicio. 

Tuelo quanto oxccdo!' dtLhi 6 manifosta
mcnt.e inr.onstituc·IOOI\l, at.t~ntor•io do rogimon 
lll'c.~idencia.lalluptn.Ju, pura. absorpçüo pnrlo.· 
nlentari::;l.rL. 

São es~as ns rn.züos com quo o relator dn 
Comm is~ 5o nogll tiCll voto {L PI'oposiçfi.o da Cl~· 
llln.l'll, quo so diRcnte i mas pur·a. collocnr a 
wn.teri:~ cm um cnmpo neutro. om quo pos
sam convcr~ir ns opiniões, olln olfoJ'cco it 
nssiguntur:L t!a Commi.ssiio apenas ;J. couclu· 
~Do seguinto: 
E~tntuindo as lri:t ele 2~ do novembro do 

JS:l/, n. ·11 elo ~O eliL li,vcc·oi!•o elo !RIO o 
n. 2.GI'.l do 8 de ~ctembrf1dc IH7::l que as ha
bilit1tçü~s pn.rn. n pet'C<'fll:ii.o do meio ::oldo 
dovcm ser fcit:ls dt•ntr•o do Jll'/l:t.O rlo r.inco 

.. , ... o.nnos, n. contar dn. c lata. rln. mol'to do oflldnl 
]JlLra quo cnrncco a COl·ror cln. mesm:L data. o 
roferido lioncficio, c, quo sendo 1eitas fúra 
dnquellc prazo, ('Orncc;ur;~L ello a cor•t•ct• dtL 
(lata Uns resp~·cLivas halJJliütçtjes, caso este 
cm quo so acha D. Ma1•in .Jo;eph inn. Fci tal 
J...imn, c, nito :-;ando 110r outro lado conva
Ilicnte nltClrnr cssns disposições le;..\'islativas, 
ll n. Commir.;..,;lo do p:ll'ecrr quo o Scnnclo ro· 
geitc n. proposiçilo do. Camm'<L dos S:-;. Dcpu
tndos, quo relovn. 11 prescJ•iprüo cm quo ineor
I'OU aquelln. senlwra. 

Soln. ~"' commhsües, 14 dq setembro do 
18DS.-A. O. GomC.'i de Casttn.-Ilcnedido 
Leite, rclatot·.-Lcopohlo de !Jui/uJes, vcnr.ido. 
- Rorlrim~e.-.: A/oCI! .- Ft..'ticiano Pcnr.a.-Scce• 
1·hw Vic'iro:. · 

N, 01-DE 1808 

A proposiçiio da Cnm:ll'n dos Doputae\os, 
11. 2·1 do corrente anno, calerul:l ~ohre 11. Men· 
&agem do Poder Exccu t.ivo,do 27 1lojulho tam
bC'lln dr . .;te anuo, C1111 CJlW :-o JlC!lC o Ct'O!Iito do 
100 :00/J~. mocdu. corr,..nto, p!lr:t o sorviço l1o 
J'cstaurnçi'io de lt1'll'COS rms t'J•otlt.cir:IS nntJ'O 11. 
Republica Brnzllcii•a. e a. do Pcri1, dC1 liJ!cm•do 
com u nju~l.u.clo no protiJCO!Io do ::8 cl(l.~ttnoiro 
de 1807, f!J•mado pelo ).!iuisl.l'O dal:lltolu~~ür.H 
Extoriol'es c polo Enviado Rxu•,,or1linarlo c 
Ministro Plenipotonci•u·io dn Hopublwn do 
Pm·ü, nLtentlendo no expo~to na. rofericlz~ Mcn· 
sogem, 1mtoriz1L o Govm·uo a abrir no 1\Iiuis· 
tel'io rlus Helaçõ~s Extot•iorea, no vigente cx4 

orcicio,o credito peditlo. 
A Commis~ií(l llo Finanç;ts do Sonru1o, exa.

minauolo a ma teria c r.nnform~Jntln·fO com os 
rundnmonto:.:; do ]lll'CCC!l' dtt Commi8SÜO tl:L 
~~o~umm tio~ Doput.atlns, opina pelit appl'o ... 
I' .:u,:~.U I !U. 1Jfl I }JU~11;:1o roJiJrida, 

S;tlu. du:; Goulllli:.;:;tic:;, J.t tlo ~cte111Ll'o tlu 
18U:{.-A. O. Oull/cs de. Ccwro.- .SJJocri,lu 

l'z'l!i1'tt, l'Ofn! m• .-l•'d icirmo PtJana.- lliuh·i
qt 1t'.<: A/I)Js.-JJenedicto Laite.- Leopollo de 
lill{ftrjcJ. 

N, 115 - DIO 1808 

A Commissüo de Finnnçns tlo Scnn.do, te:wlo 
do dizer S.)brt' n, fll"Opnsiofi.u d:L liamtu·n. dos 
J)cputadu,-:;, n. 20 tlo CtH'l"Cilt.C :tiliHI: propc~ 
fjiç:i.o que nnt,ot•istt o llovm•no n. n1JI'I1' 110 MI
nisterio d:t:; JteltL~Iir.:-; Ext.erh1re~, no corrento 
f'Xürcicio. um ct·cdito cspP.cir~l no. irnput•!aucia 
1le lilO:OOO.~. p!ir:L pl'Ocedtn• :L clemarcaçao d:L 
fronteira Ua t:cpublic:t com n. Conli!1lnrnr;ri~l 
Al'~ent.in;t c•rüra o~ l'io~ Ut·uguny c [gua:-o~ll 
considera. c~so Bcw~·içu cl;L umior opportu
uidadC', em cxc~cw.~ão cln. sentençll <~J'hiu•al 
pmlbrid:t :.:obre :L Hrculnr qucstü.o de limites 
cntJ'C ns dmt:o~ ua'"ücs visiulln8 tuL zona supr:t 
indietl!lu, por is!'Õ (J elo parncor q uc ll reli:!· 
rltla prOJlO:iÍI,'Üo :-:Pjn discutida e n.pprovaU.a. 

Snla Uas Comnli:::;Uos. 1·1 ele sotombro de 
1808.- A. (), Gnme.ç do Cmtro.- Sc1"1WÍIW 

Vieittt, relator.- 1·~-'liciano i'c~wa.-l~odl'i4 

que,ç AlVJJi>'.-fleuedicto Leilt.!.- Lcopo/du da 
11!tlh~es. 

N. 81\ - DE 1898 

A' Commiss[o do Finanças foi presente o 
projecto n. 7, elo 1896, que mnncln equlpilrnr, 
tL partir do I clcjanoiro do 1807, os venci· 
montas dos mestrrR, contrn-mestrcs,opor:u•ios 
o emprega• los civis !los nrs~nncs do mnrinl1n. 
o gnm•m, do PariL aos ttuo vigorarn no. Capital 
Fedcrnl. 

A Cammis."iio reconhece que n. vidn nü.o 'é 
fucil no E~~ado do Ptll'i't, por scrom elevados 
os pr~~·os de gonm•o.'J do primoirn nece:-si.tlado; 
mn..c;; con~itlcmuclo que n. crise, (JUO a.J111ge o 
p:dz, fh;, sentil· Hms effoitos em todos os Es .. 
ttulns indi::;tindumonto; considorJUHio quo as 
cowlk:llcH r lo Thesouro nctwLirnonto uiio po:·
mittc:m qtml(juer :lUgmonto do !lc:-;pe;ws, 
:;alvo a11 Uu indecliuavol ucco~:-;ida,lu, o, :m 
cour.r:Ll'iO, impDem n rna.i~ ~everlt economht 
em todos os mmos do uerviço publico, ó do 
parecot• que, por inopportuuo, S(lja regei tndo 
o projeclo, 

Sul:~ dos Commissüo", 1·1 do sotcm bro elo 1808 
A. O. Gome.~ da CaMtn,- Feticim'o Penna, 
rolnt!Jr• .- LJ~opoldo de JlulltiJcl!. -ScueJ·J·no Vi· 
cim.-Potciuucula.- l~odl'iques Alt·cs .-JJIJ .. 
nediclo LcUe. · 

N. ll7-180S 

i•;m Jll'l.h:ít,·l do:; dn outulwu tlu lH~I.f. tliri~ 
g-ida uo CungTl!S~u .Naciuual o ;qa·cseu t:tda :w 
Scunt!o, ullog~m IJ. Jonuun Lyuc~ !lo .1\Junral 
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Brzorra da Cunha o :ma irmii D. Tlwrr.z:t 
Lynch tlo Aliutt•al Barros, que tnnrJo pet•dirlo, 
qunntlo c~st!tvnm niwl1~ em mrmoridndr., sou 
pni o cn.pitiio .Jo;io Ha.p!J.;t •· cio Anmral u 
J\Iollo, flcanrlo a~~im t·J•phiis c dc~arnp:x.rncln.s 
de protccçií.o regular•, IIÚO :;e JwbJ!it;trarn ;'L 
)>ercopçüo do moi o Roltlo :1 qun teorn ilircd to, 
o solicitam a rolevnçú.o rln presei• i p~~ilo nr11 tJIIO 
incorJ•oram, nflm do fJIIO pol'su.m agora. lmhill· 
tar·se ao refl~rido bcnollcio, 

Antes do tudo, cumprJ notar quo '" poti· 
cionn.rins nü.o par,lcram, por· faltn ttl. lmUili
ta~·ãn, o diroito ao rneio-sol\lo. 

Pel:ts lei:; 1lo ~:.!de novcmiJrü 1Io 18:31, Cl do 
20 de fcvm·oiro do JS-lO, fll't.. :w, os lJencll· 
cia.1lo:; com n. pensão 1lo meio-sol!lO d1~viam, 
soi.J pena. !le per•1lcl-n, ha.!Jilitrti'·So a. clln tlt'H
tro rlo cinco anno.~. a contaP do. morto 1lo u/11· 
clali pm·óm a lei tle 8 de ~etombro do ltli5, 
pol'mittiu que a lmbilit:u;ii.o ~o f11~·n (jJU 

qu!Liqurr• tempo, comci;ILD!lo, poróm, a porco· 
ber-se t1 pcm!IIO da 1htt:L dn h;Lbilitoçiio, Fe 
cstn. tivep Jogoa.J' fút•n d:1qur.llf1 p!'azo. 

Nest.rL hyvmhes~. o projwzo ~et•á unicarnento 
a llOI'Ilo. da pousão no periodo decm•l'itlo 1lo 
tallecimento do o!Tlcinl a t'lpoca. liu, Jmbilitnç;t:o, 
prejuízo quo nii.o attinge Of-l menoJ•es pela 
Jll'oteccão espccinl que a Ic1í lhes <ln, n:lo por
mittinrlo que se,inm pre,iurlicntlos poJas fali aR 
quo porventura commott.~m nqucllos sol! 
cuj<L gunrrln estlvcrom. OI·d. L. 4', '!'. 70 
§ IJIJ 

' Ã ·petição nada esclnroco sobre eslo ponto, 
niio menciona. o di11 dtL morto do p li dns l'O· 
querentes, nem explica si o mondona.do praso 
do::; cinco nnnos dccort•cu dur:Lnte a. menor· 
idade doll~s. 

Como quer que SC\jn, no Congr.JSSo n:to cabo 
resolver sobro· o caso vcl'tonta. Si o quu que· 
rem as peticionnrins ó uuica.rncnte pm·mhs:i.o 
para ho.billtal'em·so :~ pPll!'JÜO ú .. q uu tcem 
iiit•oito, l'ssa pct•missii:o está drvln. n11. Joi do 8 
do setembro rio 1875, quo nutot·iz" ;tl.,hHi· 
tnr:iio om qualquer ópoca. Si qum•om o. !'úlo
vnçiio da prt•SCl'Ípt;ún, pm· n:io so tcJ•om lmJJi~ 
litndo no lli'IIZO lcgo:Ll, lltlm tle qno }JO.~s:un 
pel'cobor 11 pensão, desde u. tl:Lt.n. tl~ mol'to 
de seu pa.o, niJP-gnndo ~~umn ulle~-ram, que 
nqnolla fllll[l. dou-se dumnto a suu. nwnor· 
idudo, nesto cn~o {1 vista. iltl pl'otect;:i.o t~s· 
pocinl que a. lei garanto n.os m~not•os, nii.o so 
verificou proprinmento a prosr.rip1,~iio na. h~r
pothese o teorn as poticionnrins direito dn 
t•equoret• n pensão intc!gJ••ll ao Pudor l~xo
cutivo, rocorrcwlo ;lO jud1ciariu si nilo tlwcm 
al.tonrlhl~s. 

Em circumt,t:mcin. nl~nmn., cnbo nn Cnn· 
~I'cs~o int.orvir na e:·~pccin fl por lsHn tmb~!Hlo 
a Gommi:-~l'tiio qno tt pctit;tm (!ove ~-"l~t· wde· 
fol'irln. 

A Commi.t~HÜO do Mtu·inllll e Guurt•n do HP
no.do, em parecer do :.!3 do uutubi'O do I!:IU·t, 

mn.nit;,8ton·~P f.'tvorn.vrl ;'~s :-;npplicautcs, c, 
pondm·;LJIIIO qnc: ~~:deve Jaeil1t:! r· :1 re/ovaça.u 
dUS pl'P!lcript:fll~S t•m (jtiO. illCU!'l'C!Il fJ.i benO· 
.tlciadus f~OIII 11. p~n~:Lo do mrdo soldo, poquo 
ta·~s fado,~. co·ür:t~·ios rLn8 B1ms iut.cre.;:ws, . .;<i 
poJ' motivo i indepr·udnute~ tl.n :Hl:l. Vu/Jtll•le su 
jlt1llem daJ', o!rt:ll'i'Ct} como conclu~ão do pa.
recer um pr·ojücto autorizaudo o fiO\'Cl'no a 
rotr,v'at• as pl't·~cJ•itl!;(,o:i f'ID que tenham in· 
eorrido ou ven!Jdlll 11. inC'JI't'•~:· as Jle~soas a 
qtwm a lei concctlo~ a !Jí!IIS~1o do meío :;o/do. 

.\ Commi.'ls:i.n d•l Fin:J.Ot;ns ~~~o ve couvt:~ 
niencia. t·m a.ltm•n.t·-~o o.lc•gi~l:l(;iio !inbrc I':·'!C 

as~umpto. A !t·i d:'L uru !ll'aZD p;Lra a habi
litm;üo n pt•nzo n:"io pcCJUéiJU tlcJ cincu n.nnos, 
para ftl!O o nwro soldo eow•)Cd a eorrtar·w du 
!lirL d:~ mof'r,o tio ollldal, e pc~rmitto :tinflo. 
qun dia. ~e f<tç:J. om qunlrpiCr tempo, com a. 
uuica restt·ir.1:ii.u Ue comer;at' de su11 dD,t.a, 
UL·sto cu~o. o p;t~-rtunon to do JJenetldo. 

A eúnYmieuc:r:L do pr·a:w 6 O\'ídunto prtl'i1 
regularlsal' o set•viço 110 Tllesouro e só m11ir.o 
descuido 1lo intcJ•e·~a(l(J t:u·iL fJUe, no decut•.so 
de eínct"' anuo~. ni'io ~c lmUilitu ollc a recebei' 
:L pens;Lo devida. 

A Comrnis..;;!·o opina, poi~, polo indefuri~ 
mcn tu da pctiç:to. 

Saio. das Cnmmissüos, J.t do setembro do 
1898.- .:1. O, no111CS ri•! Castro,-RenediclO 
Lcitt:, r e ln t ?I'. -8.: !ll!l'iHo l"ieira. -Rud l'i !Jtii:S 

Alves.~ Feliciano Pcn11a. 

A' Comrnie;:Jiio do Mu.l'iJÍha. e nuorrn. fui 
pt•csorrtc um:L }Jotição 1lo Joamut Lyrrch do 
Ama!'al Pereirn. tla CunhfL e ThorezD. Lynch 
dn Am:tr:-tl Bo.nos, fll!Jas 1lo 1ltrn.~o c:tpiliio 
Jofio Bflpti~r,o. tln Amnl'nl Mello. 

Allc~-r:un qu~ trem direito no meio s·)Ido do 
~ou timtc.li'l pao ; q 110 menot·cs e ~c:rn pl'otccçiio, 
nilo pudr·l':Lmlog.) h:lhilitnl'·Se Oí'Ó a~Ma pro~ 
tcnd1!!0 Gtzíd·:J pO!' po:-:suiJ•nm os documentos 
rrecc~s~;u·io.s; ma:-; a seu direito do percebei' o 
o ml'io soldo tendo (em parr.e) im~nrl'ido om 
prosct·ipt.~~o. pet.lem o fa\'or de sor·lhcs rstn 
!'uluvat.Lt. · 

A Cummissii.o c(liJsidc!'all!!o: qnu o meio 
soldo g;,rtmtit!n its vi uvas, tllhus, Jlll1os, mi'ií!S 

o irmiios dos otndrws do exercito, cumo moio 
1lo ~u!J~istoncin ó um tlir(_lito [U!Hl:ldo em lei; 
umu. divi•lrL l~nutrn.lrida pela Na(,~iio Pln \'il'
r.udo dn clcwndo'.l pl'i'IICípio~ do j u~tiQ<L, con
vcnicncia pnblien. o sentimento~ dn hum:mi
dndP; C]UO o compJ•ombso turrnuh1 plLJ'It com 
e:- . ..;o,.; tlolcusnrcs da. p;tLl'ia p1t1' cont.emplução 
r los ~r.I'Vl~·o~ quo nos momentos m:Li.-1 l."l'n \'es 
dc.'llllttJIL•JJhltt/1 /naltllntr!.ll, V!llll ~a.~riii•!Ítl tln 
l.tufliS I~S l~O!JIIIIO:lld:uiL·~. do ltJLJat-~ Htl Sllll:-i ~j:.· 
Jilit;óo" o tltti da propl'in vitla, não (levo r~m• 
iliurliuo, solr qualquci' Jl!'et.oxto, cm teiilJIO 

... 

. úlij'. ,, ' 
" 
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algum: que no contrMioniio se deve regatear 
pussivcis fa.vorl'S a. esta. ciJL;,se d,, mrvit1ures o, 
cort•elativamente~ à~ pessons que lhos ,Je,·oru 
sor mais c.,r.•s as QUO toem jà do longa rluta 
a protecçiio cln lei; que chvidll de to! natu. 
reza. devo set•, cm gerul, reconhecida e paga 
a todo o tempo, s~ndo rupuguanto quo, na 
cspecie. o E,tado sn provn.lt!(,~u. da_preect•ipçü.o 
p!LM dar por oxtinctu a sua obrigação do 
pagt~t•; quo a pro~cr·ipçito, no maior numero 
úos c:tsos, 'ó póde ncont,,ccr p<•l' justo ÍlnJlO· 
dlrnento ou motivo escu~avel, nüo seudo 
crivei negligencia da parto (Tos neccssltrutos; 
que, fina/utente ó justo J:.eilit.ar por todos os 
mofos o goso doquollo direito, do quol ordi· 
nn.riu .. mente se veem pri \'Udtt.s ns JlC-::t~oas mais 
dignas de considornçiio quo a lei tem em 
v istn. am pa.ru.t· : 

E' de parecer, que, r.omo medida geral seja 
autorizado o Pocler Executivo a conhecer e 
relevar da proscripçiio. 

E neste sentido olfereco o seguinle 

PI<OJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo >mico. O Poder Executivo é nuto

l'isl.do a conhecer o l'cievn.t• r1a prescrípoão 
em que baJn incorrhlo ou vanba a incorrer, 
o meio solrlo a que tonbnm direito vi uvas, 
1llh·os ou fllicos, miies e Irmãos rle oflkines fio 
exercito o. cio outrcs a o,tes equcparn·Jo~. 
por11 o beneficio do meio soldo. 

Sala das Commis•õe•, 23 de outubro do 
]804,-/. Jortquj,,, de Sou:fl,- Almeida Dar-
1"1!/o ,-Pi1•es Jl't:J•reirn,-JDW)ItÍm S~lrmento.
()l'u;' 

N. 68-1808 

A' Commiss~o do Finanças foi proscnto o 
requerimento n. 4i, de 1~94, que D. Maria 
Ama/hL de SJ\ EJ>l'p dlr•iglu no Congresso Na· 
clonai, solicitando rslevaçilo dn pr~<scrip~iio 
rm que lncorre.u, por dolxar do fazer, no 
JU'tU.o leg1Ll,a. hu.bilitlH,~ii.o neoossarin. pnrn. per
ceber• o moia soldo do socc'pai o l'•llocldo brl· 
sadeiro Jose do Sli Blttoncourt Camara.. 

Ecn cru;o !dentico, ocooc·ridn com D. Maria 
Joaephinu. Fuitul LimTL, mamfcstou-oe dotiJa. 
JJJonte a Commll:!.sfio sobro este assumpto, 
pela niio npprovaçlio da proposc~ilo ·da Cn· 
mor·n, que conr.edoc·a a rclevllçiio pedida. 

Collercntc com caso seu voto, o pelus mes
mas raí'Õ~s, entende 11. comuu~siio quo n poti
cionoria mio pódc ser atr.endulo.. 

Em virtude uus leis, quo ~cgem a mntcrin, 
1lo ~~>lo nuvembro do 1831, ~O de fuvorelro 
do 18·10 e 8 de setembro do lH7f•, >lcvlu a ro· 
qt~orente, paru fJLzer jus ~o meio-soldo desde 

o rli~ ria mm·te de seu pai, ter prcparndoa 
re~pectivn lmbilita~fio doutro do prazo_ de 
ctuco un!Jos a cantar duquolla. d!lt!t; ~uo o 
tendo !oito, poróm, o tondo uo contrariO se 
hobilittLdo ao beneficio fóra clnquello prazo, 
súmonto da dotn da hubilí:açiio começa o be· 
nellcio a ser contado. 

Bstando assim provista na legislação vi· 
gente a hypotheso quo 'e do.u c~m a petl~io
naJ•ia., niio lHJ.venrlo convomenma. tlo mod1fi· 
carorn·Ho as disposiçlies sobro estte nssumpto, 
e tacubom niio >onrto passivei abrir uma eX· 
cepçiio, suspenclomlo o erro· to dn citada lei elo 
ele 1875, par" um cnso 1\eter!"!naclo, ó a Co.m· 
misoiio de parecer quo a petcçao dovo sor Jn· 
derer•ida. 

Sola das Commissões, em 1·1 setembro do 
1803.-.-t. O. Gmnet de Om:tl'u. - Rancd1'cto 
Leúe, roJator.-Sctcrillo Vie:;ra. -Ji'dUciauo 
Penna,-Rodriyucs Alvc.ç, 

N. 60- IR98 

A' Commissiio de Finanças foi presente o 
requerimcmto. no qual D. Maria Marceilina 
Pinto Serquelra, vcuva elo i" tenente da Ar· 
mada Arnaldo Jo;é Pinto Serqu•ira. pede a 
revarsão em •eu ta vor do. metade do mon· 
tepio instituldo por sou marido, a qual, tendo 
pa.,ado a s"u !Ilho Arnuldo, deixára de ser 
pago visto havei' o beneficiado nttlngldo a 
maiorldndo, nos termos tlc> lei n. 2~8, de 6 
tleagosto de 1895. 
,A requerente funtlamen~ seu pecilrlo, alie· 

gando que a quantia do qUinze ~ui récs, lm· 
portnncia da matado tlo montop!o em nada 
concorre para o accrescimo ela fortuna pu· 
blica, ao passo que constitue aUXIliO offlcnz 
para a sub•lstencla da petcclonarlu, 

A Commlssão considerando que a raziio nl
leg,.d~> poderia ser invocada por todos aquel
le•·que recebem o benoficlo do montopl? .o 
que, si fllsse procerfoute, o quo· cumpJ'tt'JlL 
ora decretar m•dida geral, que lmpol'tn.se a 
deroga~iio dos preceitos legues que regem a 
matoria.. 

Considerando, porõm, que nenhuma convc
nioncia de ordom publlcn nconsell!a a alto· 
raciio de tncs disposições e que nenhuma 
,.,,xilo existe pac·a que se abra cm bene.11cl~ tln 
poticion~tria uma oxcopçiio, que se_rln wtocr!'· 
monto lnjustillcal'lll, é do oplniao que nno 
:ojlt defenda" pretonçiio. 

Sala das Commissiles, 14 do setembro do 
l8U8.-A. O. Gome.~ de CaslJ•o, - Faticiuno 
lJ(.'nna, rolator.- Soverino v,·,:ira.- Ro•Jrt'
!tucs Alvc.>t,~Lcopolrio t!c }Juf/uio.,,-lJcllâÚicto 
Leite, 
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N. i0-1808 

O En~enheiro Antonio do Souzn ~!ello 
N•tto, Director do IMrado <lo Forro <le Paulo 
Alfonso, em proro~nçilo de liconçns quo itÍ lho 
toem sido concedidos pelo Govm•no por ·lll'nr.o 
total de seis mete~. rOq\ter mais seis mezes 
do liconçn com orduna<lo para completar o 
tratamento do SM aaudo. · 

O supplicnnte pJ•ova com attestados medi· 
cos ser l'tm~ado o sou podi<lo. 

O Ministerio d1\. lndu:-.t\.'ia., Vinçü.o o OUrl\s 
Publicas, ouvida pela Cammi"'iio sobro o.pre· 
tenç:lo do pet.icionario, informou sobre ns 
licenças que Jho teem sido ulr.i ma.mcnt~ con .. 
ccd1das. sem impugnar n. mcsrna. pretenç1lo 
e o nllogndo em que ella se luuda, 

Em vista dia•o o havendo o Senarlo ado
ptado o preoorlento do concorler licenca nas 
condiçuo~ nr1 impetrnda pelo peticionn.rio, ó 
a Commissão rte parecer que seja deferido o 
pedido com a adopção ela seguinte : 

PRO:JI!:CTO 

N. Jl- DE 1808. 

O Congresso Nacional resolve: 
A1•tigo unlco. E' o Governo autorizado a 

eouaetler M angenhoit•o Antonio de SottZ!l. 
Mello Netto, directO!' da E•tt•a!la do Fet'J'O r lo 
Paula Alfonso, mais seis mer.es do licença com 
ot•denodo, pa.t•a trn,ttu• de su:-t. sn.ur!o onde lhe 
itll' mais conveniente, l'<wognda.s o.s dispo· 
aiçõos em c,;ntrnrio. 

Snla das Commi,.ões, J.l ~o setembro de 
IBGB.-Gonws de CaslJ•:J, - Seucrino Vidra, 
rela.tol', -li'eliciano Pcrma .-R'Jcl1·igue.~ Alocs 
-Eet~etlicto Loitc. -Lec.JWldo de But!IU:s. 

-· 
N. 71 - D~ 1808 

A Commlssiio de Constitul~iio Poderes o 
Diplomacia, tomando conhecimento do requo· 
l'l!ncnto n. 33, do corrente r1nno. dirigiria !lO 
SenlldO pelo Sr. Sen~tdot· Rosr1 e Silva, ó do 
parecer que seja pr·orogada por mnis um mcr. 
n. licenÇil om cuju gozo so acba. o mesmo 
senhor. 

Snla das Commis;õe•. 15 de scloml,ro de 
l8DS,_..;Frauci:rco Macharlo.-B. cltJ ollemlonça. 

• S:Jbrinlw. -l'iryfla'o Dama;1'o. 
A'lmprlmil• vat·n entrarem na ordem 

trabalhos : 
dos 

N. 72- 1803 

A' Commls,[o <lo · Ma1•Jnh~ n Cinorl'~ foi 
JlfOiD!ItD Q Jll'UJHIJ~iiO dll 01101111'11 ao~ l)rpU• 

tado~. n. R, do COl'rente anno, que manda 
constdomr o. reforma do general da hril{nda 
gr;vlundo João do Ollvoim Mo!lo, eJfoctivr1 
n~s:.e .. po:ito, com a. graduu.~ilo do general de 
dlVlSllO. 

A Commissiio rio Marinha o Guerrn, to
mando co:Jhecimento do l'cquerimento em 
Q!JO aquello gnnoml reclama contra a prate1•í· 
Cl10 quo aolfl·on, a 17 de março de IB[JO, no 
po~to tle tenonte .. cor·onel pn.ra coronel e rnnis 
<loc.umontos annexos o pede repn!'llção, por 
mero do melhoramento do rcformrt, que equi
vale a. cou:tídet•a.l·o, uii.o no posto do cot•üncl 
A"nu!unllo em genern.l !le brlg-a.rfa, mas no 
dos~ e posto com grarlunçüo do general rlo di· 
V'Js~o. !econhoco ~orno pJ·ovat\n. a injustiça e 
ma.1s n.mda. f'tUC nao só houve olfensa. aos seus 
di!·~! tos, corno postGJ'gaçiio de Jilrmuias pre
scrrptas nas lers, polo fac:o de não haver• 
t,ransrtnda pelos canrtes competentes nem 0 
pedido rle reforma motivado pela cr~nço de 
Q!!O .não alcunçifia a reparaçii.u a que tinha 
dtreJto, nem n. rccln.maç-ão em tempo oppor .. 
tuna apresentada contra sua pretct•ição. 

A Commissão de Mnrinlm o Guerr~. consi
doranrlo que na protet·ição <lo nlludirlo gene. 
ral loi golpeado profun•Jnmcnte o principio 
mgrn·!o Uc o.nti;.ruulade; · 

consídcranrlo que, si houveS<o sido ntten
rlido quando om tempo util reclamou contr" 
n preterição, sua. reforma se \'er•iflcnria no 
posto imrnc11ilimmonto supe1•iot•, isto é no do 
!;f'lll(!l'a\ 1~e b1·igada.; • 

Considerando, finalmente, Q\10 sua l'o de 
otneio I'o:;istr:~ relerarrtes serviçc·s de l{uiwra., 
que tfevlu.rn sor-Jha :.:-arnntin. contra qualquer 
pr~~julzo ua hiernrcb•~ m1lilur ; 

E' do parecer 
Que n proposição dn. C<Lrnarn dos Deputados 

entro n' ordem da3 trab:rlhos e sej~ appro
\'a~a. 

Sala elas commissiles, 15 do setom~ro de 
1808. -E. lFtwd~.mhollt. - Ro.çt' Junior.
Bel(url Vieira,- ·Pire':; J1iwreil'd, 

O !!o~t·. J\.lllot•to Gon.,nh'oM
:3r, Prcsitlonte, o meu lwnradÕ collega do 
representação o Sr. Jon4uím 1-•cot•da, pediu
mo pJra. commnnicnr que nã.n po·.1o cornprL· 
ftcer• hnjo c tnl vez alguus t.lins desta semana, 
11..~ scssõc~ l.!O ::-:onndo. 

O l'i•• P•·o•hlcuto- O Sonar lo fie& 
inteil'<'do. 

O ~··· lllot•.nf•"" fJsa•a•o"'-St•. Pro• 
nilloute, Jltlleceu bontum nostu. Cnpitul um 
IH·nr.lloiro notavel !101' muito• titulas, Jo,e 
Vioim Qnut,o de Mngllihiies, douta)' O!ll d1ro1ta 
pel!l ~nonlriadr, do ~. P!luio o gonoml rln 
bri~·ldtJ. IIPOOl'lll'IO jllll' .~Ol'VIÇOS 110 g'Uól'l"a, 
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Depois de um cm·~n hrilhnnto na F:tculd.~rlo ·Silo ropr.ti<los ns seusm•tigos sobro eH verBOS 
de nit'<'ilo. cm que, 4':'tUt1n.utn l'otno Ma, .J:t a ponto:-~ da nnssa. ttdrnini!'itrcll;:i.o. 
~1m itdo!lig:c~ncia um :l.pl'O\'r.it:ula como pl'~l· ~:1o innumcJ•os os :-:oWJ serviços, niio nn 
ti.r.-sot• do p 11 i 10.'1 •P h ia. 11 li c1 Jll~"nd;u :11 lu m llt •gto J•al' tn poli ti c a, .i um :11 ... nn p:tJ•t.o pu rumcnto nd
Júão Carlos, apl~It:ts J;\1'rwu\ll Joi d~:trn:ulu lnllli:..Lt·utirada. lw;trucr,..,iu Pnblicu.. 
llal'tt a Jll'üBideuci:t. du fivynr., com viuw t O seu numo tururnt·RO conhecido no pn.íz 
U\IUco::;a.nuo::. do id:ulc. pot· gTanrlo . .; :>eJ·vit;üS prestados como mlmi-
.. lutln pat·n. :tlli,comp'rl'hrn 1 lc~u 0 l:tl'go J'utm·o uifitrudm•llo quntl'o pruvinci!Ls, como poJa. 

11 I. t 1 1 1 t sua scionda. . 
quo cspel'.:ra nqlW a. or I :wu:t, r.eptmt eu o Como rli:-;so, rlesnppnl'ecou ho~tom esse il· 
principaii!H:utc do via:; t'o eo:lllllllnic~u:ão. lustl'C fH'azil(.'ir\), 

N'e!sP cm;~enho, dt'scoLI'iu como lll:tis thcil ·can!Jc.!l~dor de :-uns rtnn.licln.tlcs porque 
e pmmpt.iL n. cnmmunh'at:li.n oll'ol'ocida pl:la. c1nvivt em sun. intimidndo desde os bancos 
nn.reg:u;iio duArllguayn.cTtJC:llltin!'l, quo pes· lla Academia, po:osn dar tcstemnnho de que 
soaluwnto rxploi'ou. ('S:ms qtnlid:ules inrlividunes C]UO o nrlorno.· 

Ftn·nm largas a.s sun.·: vi.stíLc; r! c atlminis- vam ermn tão elevadas. ttLO uwritorias como 
ü·af,'ãn so!n:~ aquella pro\'Íil~in ~~ ClnpeniWIH•c as suas qwllichules de homem publico e tle 
~rn.ndemoutt~ peh uun•;;a<;ao dacruclle::; Uous homom delicienci:L. 
rios. I Foi um hraziJeil•o notn.vol ; todos de,.·emos 

jJu;mtlo sa.hiu tlo . nornz, pro;)nsiblmento l;lf'ncmta.t• :mu. morto ; o. o Scn:ulo nü.o dm·o 
ncccdtou a pt•nsidcneia do Purn, al\111 tlo cuut.i· ::cr iwldl'ut•erltc IL cllo.. 
nunt• 110 llk~l!lll e~tudo do na.\'Og'ar.;:io duque!.. Poi' i.~Ho, illlimn-mo :L rrquerer que se con ... 
lER t·ios:, que, como sabemo.~. tt·CHII utna gmudo suite o Senado si cnnsento quo na. :~cta da. 
zon:L aba.n:o tln.:3 !t•ontotra~. navC'gn.vc/ 11t.ó ses.siio tl·~ hoje ~wj:1 ln.JH,!a,dn. uma declo.rn~!ão 
(i(lyaz, r1 oc~inm d:t::l lronc,..ira.s, eomo nmil. rio p1·ofnndo' pczar pelo 1allccimonto elo ge-
nuvr~gnc::iio J'ra.nc:t qun vuc ott.ú o PaJ'á, ncral .Tosó Yioim Couto tlo Mn:;alhües. 

O gent~r;ll Couto tlc ~ln~ni!Jtir-s, ct•a pt·c~i· Ftlhudo j·Iinos, tn.Ivez RC cutmulesso quo 1 
clonto dn \la.tto Gt·o~.'l09U.1Wlo fut. t.rnn-ipor·tr.s :•opi'l•.::lcntantos claquelle nobre Est1Ldo J\.i::;so n. 
cm cat'ros na cxtt'ltSilO tlu JUU 1oguas tlü qnum cumprisse cs:·iCJ doloroso dovet•. :Hns 
St•t·tii.o. olle el'a. panlistu. tlc •·oraç[io, em S Paulo ro· 

O pT'imcil·o vapm· fll.Hl snlouu nf1nelhls sidiu dul'anto qua.-;i to1to o tempo do· suo. 
og-m1s, ntó ento11J si!fllwio:;a~. l'ui devi! lo ao:; vida. Eis a ruziw por quo tomei tL Uinntcira 
sei·~·i~,:ostlutlJ~ttncto e il!u.•~rc c:dllolâo. n.os nohrt!H Stmalloru:; por Minas Got·nes 

A }H'Osidtmcin. d~:~ Matto !.lrus..,o cnttlJO·Iill' (Jluito hcm.; mHito l!l~m.) 
ct.n I_nnl~ ~por~a c_J'Jtlca, om CJII.! aque!h1 IH',O~ 0 Sn.. Go:\'r..\r.VI~s cu.\VES _ Como mi
VInCIIL lot Jn,;:nrl~~l:L Jm_lo~ .Ptti'ILg'~ll~YO~, o l~ll ncit•o, a~socio-iuea (J::itlt rnanifestnçilo com 
el!o quem or,nntwu tu_rt,n::;, n t.U.IU.. !rt:rtto .. o 11 ruaiol' abunclaucÍ!L do soutimonto. 
cnllocou pa.m o~ expell_:rdn Ct1l'Umba.. PJsto n voto:<" ú app!OV<L'io u roqum·i .. 

Por taes :'01'\'lr,~os~ IOI·lho dttt1o o tttulo cio to ' 
Ha.l'i'io do Cnrumba, qua não acccit.ou o Jài men · 
cmtii.o fcir.o géOCI'.ll dn brigada, t.itulo que 
accr•itou o tlt~ quo u:-:a.vn. co1u o Jllltiol' pr:tzm·. ORDFD.I DO DI:\ 

Senrlo o umio:· soJ•Iaurjo do Brn.zil 1 po;:-:-!l 
cm immeditl!o t~ •I!Ladn cnrn os: indw:-;, toudo 

1 LfJC.U,~ . .\t'1 118 SimYIÇO AGB,ICOT,A. cnnsnguido f,t!Jou· Ot ::;crever curn !adllf.ttd~ a 
liuguu. gci'al tios tupys, 

:--iiio tlctarcis;t~ oln·as quecscr•cvcu sobro o,:; l'ontim'w. cm ·2' cli.;cus!iã.o o nrt. 9'1 dn pro· 
nos~o:oi iwJ;ns. jcct11 tln Senndo, n. ·l1lo 1808, rogulawlo a 

Foi nittdot o ultimo prPsiriC<nto 1lo S.P.mlo, liJCaçíio elo SOI'VÍf,'O agricolu.. 
qu:lTHlo t\ii proclumuda a Ropublic::t. 

Eu!.iio, o sou p!·ocedimentn J'oi o mais cor· () ~~·. nozct•ril Fontcnclle (I) 
l'Ct~tn pos:-ivel. · Sr•. Pl'CsiJontn, ou como~~o peclindo dnsculpn. 

Intim:ulo no cli:L 15 de no~·ornbt•o par:L cn· nus meuil honraclos collogn::~ do Semulo peln. 
trogm· o potlür, e:-:p~·l'OU apenas o tompo IH~· minhn. ousadin. de t"Jrnnr partem:. discussiio 
ccssurlo pnl'it nwlflcor.I' ,..;i u murimcntn ope· dcHte projecto. 
rndo ('l'<t \'Ol'Lirt.dl~ll'll e e!llca:~. Nii.o nt'lL o_~so o meu intuito o o Ronado 

gntr('~Uo o po:!m• ao G11\'CI'no Pt·ovisnl'in <.'1 test\HIIUitltu. do 'lllllnto z·•lo esto 1levcr (lllll 
1la Hc·puhlica, a!'astt1tt :-t~ tln.s lll'grlcitiS pu- lllll iutpn:~ cle nii.n mo iut.ronlmtcn• cm CJUcstüo, 
blh.:o~. som uuncl U!l'·~n dc.~t!l:m~do l~upll· Jtill':~ aHtllLu!S tlií.o trnhu nptidiio, 
Lltc!Ulo, tmÍ.l'(~tauto jn.1t1uis dcixuu dí\ tomut• 
iiitL:rcsse lll~los negoei11~ pnblieo~ clB 11o~su 
PatJ•ia. (I) l~t!Lol diKcur~o n:Lo fni l'n\'hlo 11o]o orndm·. 
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Um n.pn.rtc meu, pnrém, por occa<iiiio de 
di~cutlr·so o projPcto nos HHHi oito 11J•irnldl'n:j 
nrt.i1~os, obt·iglt·mo :~ rptcbrnl' o meu pro
posJto. 

li Senado deve ~stnl' lrmbrnrlo do inrliffe· 
rcmil"mo, a 1'1·irm me:::<mo com quo Clri·rc~u o 
t!ob:~te deste pl'Cl,]Ccto, ntC f'JUC o ncrs:;o co!lc~a. 
pnt• r.J i llllS, vcndn rpw J·c:tlrmmtc uiin Ol':~ pos
siYcl Jovnr por dJa.JJL!} o IJ(:~tc mnrlo n dJs· 
c:us:-~üo,lJediu que elln Lssc :ulhtll:L por nlgun:> 
ri ins, atim de q uc cadtt lllll dos mom bro~ do 
Senado c:;tullusse convcnicntcmcnto o as
surnpto o dd!le lllOílo emittir mais con~dcnte
mcnto o f.iO:Jll voto a. re:;pcito. 

Pot• e~::-n. oecns1íio c:Jtfi.o t1d um aparte, CJUC, 
pnrece, sm;ceptibiJi:wu o :wtor Utl project0. 

O SJ~. Mon.\E::l R.umos-):üo n.poiatlo. 
O Sr:.. RE:zEJtRIL Fo:"iTE:-i!~J.J.o-Dis.~c cu que, 

pela minha Jlnl't.c, pouco importrLVIL quo ~t· 
:ulias:-:e ou nfio n. disenssão. pm·q unmo e~tava 
j:'L rti~po:;tn a votm• contrn. o !Jl'njecto, pois 
quo el!o niio f:::r.ín. mais !lo que csu~bo!ecur n. 
csc1'a. Yidão {\o colono. 

O Sr:.. ~!OJ:ARs BAunos-E c:~ti"i.o cu perli n. 
V. Ex. que mu inllicns2c qual a. di~poskilo 
do projecto que importn.vn. nc.s~a esct'iL\'irlllo. 

O Sn. Hli:zrmrm. Fo:':Tt~xnLT.li:- Reptndo n.'ii· 
r.ím, por 1•stn. JiJrmn, niio podia rleixar do vir 
a tt'ibunn. reS110ndcl' no meu collo~a <~ a~~im 
provar-Ihe, pl'lo menos n. cunsidcr:l,(;ão quo 
!!lO merece. 

Discntii• o pl\1jccto corno intlica. o RC'gi
mcnto, artigo pol' lll'ti;;,\ C pnrn. mim muito 
dítncil, ma~. folizmonto o ncn.sn t'ilVorccou-mo, 
vi:· to cnmo a discussão inici:t·SO ngorn. Tlf'lo 
n.l'ti::o que ó just.r..mcnte o que mnis fi:ra n 
lihertln.rlc l1ns infelizes colonos, umcaçadns de 
ctel'nn escra vitlüo. 

Não dcscjn.ndo tnmn.r pnrto nn tliscm.c;iio 
rlos al'tig-o!-l scgnintcs, IÍ. propnrçii:o que ell!·~ 
Jbrr.m :-;onda })ostol'l em diRcussiio, explicarei 
no d1;.:-nn nutot' do p!'njeeto o (}UO me p·1rectHI 
lun·m· do noto.vcl, 1ln inconvcuiente, atrm 
do jncnnstitucioua.l, ua lei quo S. E~. !az 
l'OViVOJ' :1,:-{0J'IL. 

O Senado niio ig-nora flllO csto prn,iocto já 
foi discuti1lo nns tluas Ca:o:n~ rlo CO!l).!'I'L'S~o. 
SüJlt]Q.J!Je llPf!:UJ\0 Sili!CÇI10; llO ftUO CUJICO!'dOU 
o Sonnrlo em vnt.n.~:"i.'J C)lpPdal, mais apezat• 
disto S. Ex. onterulcu ~uo m·:~. ucce~~nrio 
t•ovin•J.o, npro~·c>utnmlo·o 110\'nm~mt~. }101' b:so 
quo julga-o do ~rande nccossidndo pn.r11 o 
}Hl Í z. 

Parece que So31ll estrt loi, tlo todo dcs:tppn· 
l'('Ct1nl :L lavon!'o. no Bl'n:dl. 

O Sit. :\IOJt,\ES I'L\mws-N;i.o dissn Í!'i-10, 

1li~cm•so com quo ~.Ex. ju5tiflcon o ~ou ]ll'O· 
ioeto, ro, n;Ln ok~t.nnte tL minh<L iucompott:nci;J, 
'pa.r:t i:-~n. t.l•ri!t !J~tstll!J!n largllüi:.l pam aeOJJI· 
p:tnl1nr• ;wJ'i p11s.''1t a rli.~cus~ün, c.:unn~rmr! n 
jusLi!ie:tt{ao que S. Ex. lUz, n ffill . ..;tJ•at· quo 11 
raziín me :-·11br:t para dt:-:eordn.r dt·:-do :L pri· 
mc1rn. 1 nlm atO a. ultim;L tia prnj~cto de 
S. Ex, 

IntciJ':l!IW!Itc (lStl'an\ln a este nssurnpto, 
pt·uvavcllnonte ter~i . iiJ~JJl'l'ido !m mc::;mn. 
pcdm n. (ltlú S.Ex.atr.rtiJUIU o !Jifltt\'ot!o rero, 
declawmdo quo tln.turalment.c o St·. Vico
PI'esidl~nlo 1I:L ItnpuLltca, n:"lo tinha liilo o 
projPcto, e limitam-se a ~uhscro-..·or o reto, 
apre~·c·ntar!n pelo seu 8ec:L'etru·ill, qnc !aml;um 
JÜÍ.O ó juri~c~ousultn. 

Este-tambom-l'az '\'t!r que o \'ice~·Pt·e~i
dento tlrt Rt~publie:L.mio :-;i)n:1n Icu,procc;!ondo 
l6vinnament.o cm um assum}Jto tii.o gJ•u.vo 
como e:ste. como niw1a qno n fC!z :-:rm tol' 
compt'tl!nei:L, ou anr.e;o;. ainda que o lc~:...litl, er:t 
i!ll'v!lllJétentc, porque nJo ó jur:scnJJ.SOlto. 

Deanto4Jost:t Jn~jc,1 ó facil ao Sonat1o \'CT:' 
a po.~iç11u etn qne me ac:ho pa.ra ornittii• opi
ni:.io, quanJ.o no IIIJtaw•l bt·azileiro, i.L quem 
foi Jr.tlo 1 f!'t::-;id ir o~ destino::~ dt!~tn. l'n.tl'ia, l'ni 
dada n. pOc!Jil tJ,J incomt:ctcntc, por ni'i.o ;..;:r 
juriscon:;ulto! 

'J úrla.yjn Sltstentarci, n!Cm 1l:L Jninlm pro· 
]lMJic;:tn, d'~ qtw csw pt·o.io'd.o trtt?. u. mcmvi
I'IU!;itn tlucohiJIO, o:o; llluli\'ll!i quo sr.rYil'ilffi do 
bn.se ao ·r:cto du~.;ru. pt·oposkiio, que u[w chrg'ou 
n :-;or lei, 

Elln. ó inconst.ituc:ionnl, porqun n.ttonta. 
contr<L ft libm·dado p1'n!h;sionnl, lirnitawln 
este vnsto cnmpo 1!0 lilleJ•rlndrs con5-a,t.mttlo 
pda nos~a Constit.uic:ão nnart. 72, ~~:t" c 2·111

, 

c:t•cnndo lois C='JICCinos p:trn. um corto numero 
rio inrlividuos,. nlóm do n.ttcnt:u• contrn Ofl 
uut.is eom1·sinho~ principias tln.:-: lois (!O r.co· 
nomia 1-.oUüca.. 

Si hom quo o nutor do prnjcrto sn enc:tl'I'C· 
~as~r rlt.l tll?.el' quo rllo nii.o trm um:~ pal'to 
eoerci ti v a, rio pell:tlit1a!lt\ tli:oõ"cnrc lancln tam
bltffi d;L opini:to do vt:to, o prop~·io projecto ;..;o 
cuctll'J't'J:<L do dlzer qno S. Ex, mtú om con
tt'JIIlie~·ii.o comsig-o me5mo, portJU<tnto c:tpitula 
0111 di\'U!',:;US :LrtigO:i 11 p:11'tO ptm:li a. quo :'t:l 
sujei!,n os colouor.;, ,]:'t impondo rnultns, jiL 
Cl't~nndo pl'l\'ilugít"l!'i Jl!lrtL u lncatario. o tJUO 
rc1lllnrla em prf'jllizo Un locndm·, :-!CnlJII'Cl P.:;. 
quccido nn.lei, JlOl'_QUO ost;t nii.o ó.ftti~a :-il'n:1.0 
pn r a o.tt.ClJttlN' nos Jlllerc~scs partwu ln.l'í'S. 

o Sn.. ~ronAI~s ll.wnos- \'. Ex. não achn. 
nem umc. multn contra o p!'PStadur tln ::icr~ 
\'iç.os. 

n Sn. BEz!mHII. Fo:'-i'J'E~l!:!.L!~-Sotl t.>tt que, 
cstit tliztmdo. ~la.s, SJ', P1·esidonte, (IIJI'i~atlu a. 
OXillicaruquillu quo soritL objPetotlonum Vt1t.o 
snni.Jolico, vi-mu IHL ncce~sitlado 1lo lar o 

o Sn. Tll·:ztmtur. FI•N'J'I·~:'-il~r.u~- V, Ex. mo 
dir:'J, ÍSSO tjliiLildO f!\1 1\.11' tl'll!al' do IH'i vi}(~,::JO 
quo se tlú llD loctt!.at•io, do oxccutiVt\ tliL ucç .. io 
SUUIIII:ll'i:JSi !nU, 
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Pod•rá mo dizer tnmbom r1ue o locador fica 
com este pr•ivilcgl(l; mas, todo o rnuodo sabo 
quo ó o resultada da as:;ocill.\!fi.ll Pntro um 
liomom pobre e um r•ico e poderoso lhzcn· 
doiro. 

Preciso n.ntes da proseguit• dizPr que o 
nob:•o aut()r do pJ•o.Jeeto cstu. cm antagonismo 
com o modo do ponmr do r~ctunl Prosidente 
rln Ropublicn. 

Segundo ouço S. Ex. ngra!lP.cou no Sr. vieo .. 
pl'csidonte tor t1J1wlo o projec:o. porqno li~ 
vrou-o deste vexaLJnA, n quo não st~ furt:1r1a. 
si estivesse no exercício do suts. funcção. 

O Srt. ~lonAr.s BAI\Ro.;- gotilo o P1•osi· 
dr-nto da Republicn. n~I·ndecen ao Sr. Vico
PrPsidcnto tor t'l'far/IJ o projecto'? V. Ex. 
nffirmalsto. 

o Sn. BEZERll!L FuNTJ~NI(I.LE- ouvi dizer· 
Mns mo soccor·roJ·oi do argumont.o~ muito 
mais plSitivos emltti!los por.urn seu co-estn.· 
doano, !lomom de notu.vcl sabor, ,iuriscon
lmlto, cuj 1s idéas todo o mundo conhPco. 1~· 
o actual Sr•. Mmlstro dr~ Pnzend~t": N:lo rc· 
sumirei a opini:~o de S. Ex .. pnra nii.o ser 
infiel ; peço per·mi.>silo para fiLzm· puulicat• 
os tre~llo~ desse rcllltorio, que mostram que 
o Sr. Mini~tro cstU. em nnta~onismo cnmpl~to 
com n.s duutrinns cxpendidas neste pt't~octo, o 
que vem corroborar o• mo ti vos pelos quncs 
t:lle 1ili ·cl.'frulo, 

O illnstre Mlni.<tro diz muito positivamente 
que n!io ó ]lreciso cnidnr da leis cspocines 
pn.rn. sanar n. crbo ngricola que va.e :.ltl'u.\'CS· 
~ILndo o pniz. 

Lembro·me bem quo entro os apartes que 
ouvi cm J•esposta noquedizia,hou\•H um quo 
oi o >eguinte: « Y.. Ex. diz isto ]Jorquo não ó 
1d.zcndeiro ... 

Tomei nota do aparte; niio preciso citar 
qual o nob:·e collega que o pronunciou, rnns 
ouvi muito distinclamente. 

Não tenho a dito rle ,et• filzendciro, porque 
nii.o tenho fUrtunn.; mu.s pos~o gu.l·antit• IJUO 
os liJ.7.cmdeiros silo o~ tntLis suspoito~ pu.ru. 
:tit.zerem esla lei: são os mai:j iut~res:<ndlls o 
po1• ist·J me~mo ó que cstii.u com e!'t!l. theoria. 
de nrrücllo, da c~cJ'a.vbaçJo do colo.1o. 

SI n e~to pn.iz cJncoi·russrrn tau tos colonr-s 
quo t\lsso po:;aivol a. escollm .. lit:Vúl'·SO·hi<L 
tiJ.zet• esta Joi; m;Ls qut•rn pf•ccis:L do c ;loni· 
bllÇiiO, QUOfll proeisU. elo CStl',I0;.%0ÍI'O p:ll'IL Yil' 
culth·nr· o solu, nilo deve ltl'uj:er•utal·o com leis 
clrnconiann.s COIDIL cst.!L, Esta lei, O Vtmluch.\ Í! 
um pouro mnis wlornvol do quo ns outms 
qUA o naht'il SeniL lol' diz nqui no [Jl'ojccto que 
ftc<llll l'OVOg'ddlls; mas, atwla. n!:l~irn, tlumn.
siado rkof'osn • .., quasi i-{ uni úquolla.'i out,rns 
quo. Ióliz~nunt.·J, uurtr.:L ent.t'iLI'IlUl t)fn u..;o, 
jnstiL!IlCIJtO pm• e~tn Jhcto: tL'I Hlis cll'nc~· 
niouua, uo• prtizc·•llv!'!•s, Cl\lieiJI no ~~'lllrlCI· 
lliP.IItD C UU lbjll'úZU, 

O Sn. MortAES llA!trtos- As lois de 1830 e 
de 1837 forrun J•igm•osnmmrto curnpÍ'idus du· 
mote muBo tempo, o cm virtude delln.s 
muito colono l'oi mettldo na cadeia. 

O Sr:. UE7.ErmrL Fo~rro~m.r.E-N:lo M tal. 
O Sn. Molt.iro> B.1nnos- V. Ex. não pórle 

dizct·- Nrlo hn tal. Eu posso garantir• que 
Isto n quo lllO refit•o se deu. 

O Sn. !IIOZE!m!l. FONTIO~•r.r.m- O prnjocto 
om discussiio lemlH'a, inltllizmento, que nintla 
no Brazil niio foi c:;qtwcido o o~ci'ltvi~Hno, que 
lâ. ~e foi, tamllem para os escr·o.vo~ se tize!'ulll 
leis esp!?ciacs. 

O nobre Scnndol' me ,ta.rti. liconcrt. que ou 
nbol'do n ~crnonstl':lçiio quo ~l'mondo tiLzer, a 
respeito c.lcsto u.rtigo, re/ntlvam~utc ao quu 
tenho dito 'obro a esoravidiio. 

Ao lor e~to ILrt.igo, o al't. O•, lembl'oi-mo do 
que so tem <htdo com os trauall:arlorcs quo 
vüo pal'u. o Amn.r.r~na.s: oxtrnhir borrachu. 

Diz o J:r·ojocto quo cmquunto o colono es
tiver• a. dever nuuco. se lhe ünrh n cnrta 1lo 
u.l!'orrla, isto ó, o attcstado c.mt que ollc 
conqulst.!ll"il. novllmonto su11 lilH3J'ànde pn.l'a. 
ii· CLIIlti'.lCta.t· seus Sdi'Viços com quem cnten 
der melhor. 

Com os soringueiro:J dó.·se coso iUe11tico: 
r:llos toem o direito do compl'al' a queur 
qu1zorem; mas, do ordiwl.rio, como vtvom 
1Üi'LL dos ccntl'OS de população, )'ii.o os lw:a.~ 
tnrios quo c::>to.belecem seu.9 nt•mnwns o Jllr
ueceru uo preço qno lh~s cJrnilrn. A~sirn, o 
tra.balhtld(ll' IJào contmhti umn. divirJa. tlir!l .. 
ctamcnto com o locat~trlo, mas cont:o.ho di~ 
Vld.IL com o pr_opn.sto dcstu, e por fim, 1111 
liquilução 1las conta.s, o soring-uoiro t'st!L 
so~nprü n. do~·er a.o patrão; e ussim, scmpN 
sujeita ao ~ou seJ•viço. 

.Agora. appltque-so o :dmile a.os colonos, o 
ncceita cstu. thspo;;içilo do !Hi, nunca tnuis o 
colono deixo.rú. de ser o ct•in.tlo do pr•imeit·o 
lt ca.tario em flUO cahit·, uuncu. cunqui~taró 
SUIL li bordndo · · 

E ue:n .se 1n•gumonte com a ncc;ito summnr·irt. 
QUe ~;e rlú. no c..,Jono, as~im como s~ clá no lucn· 
taz•Jo, porque omquanto o cotnno uão so mo.i; 
tl':tt• quho com sou pu.LrilO nüo pt'JJO intont~r 
[L('t;li.o. 

E'. preciso n.tú dcposital' o:n dinheiro, o 
como C qulJ csso hornom que r1ii.o vóJc po.~:tl' 
o C!UO dovo pOJ.o JUzer dcpo:iito 'i · 

O ~n. IImm.HJUro Com'JNJJO -Pom;o attl'.st:n• 
que mlt:1~ flll'lleccm cupita1·s, prwqu(luouwu 
Estutlo ha lnUltoS coh.lllO.i quo tum tlintwtrn. 

O Stt, RFZ~~IttUr. FoNTEN"r.r.B-Jfus o quo ó 
CCI'W ú qno muitCJN ooloun.~; nc·1dmm ilo tlizot•
mu CJUO t-ti n. not.icia do ü1Jtlt1' (lStu }Jt't"tjectu 0111 
<l"""'s:io tum lovuntl\olo l!lliitus fl!'ul,;,t·:s t'lll 
f:, Pllli[fl, 

\ 

I 
I 
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O:>Sn. PI~I~S F~-:r~r:F.I!:A :- w _PfJJ'QUO Jú rm I r/JSS:lllllO n.o topico principal o fJUC mais 
~· llUJio h.t t1t111bem 1p111t.n auaretustv., que w•.r•to :;r~ J•cfere ao 11:-ibUtnpto, Jiz 0 illu.stro 
c cornl'l1 n onlulll, qne e iuimig-o i!;t Ir~ i. :.llllistr•o (/1:): 

O Si-~; Hl!:i':EJ-utn. Fu!\:1'1·::-.::-:r.r.r~-Eutão V. Ex. «:\'o interior dos no~sos E~tndos não ú dif-
tarni.Jom tom u iugetluiuadc rlc supptJr. •. Jlcil Ye!' o J:Lvra·!or na crl.f'enci.L !lbsolutft rle 

O Sn.. Pm~<:s Fmmc:m.\ 1lll. um :qn:u·b. hrMN:-l, emqua,nlu (JlW n.s tu.vcrnns, si tus no 
o Srt BE~I~Imn, Fo;-.; 1·r~;-.;Er.r.E- ••• como 0 longo dns r.ntt•:u.la::;, quo vão tor :\suas pro• 

lwnmdo SurmdOI' P''I' S. P;ullo (jllO c·~ ta. loi prici!arlrs\ C!Jchúi!J·!'A de oeiMos. que ILIIi vão 
. h dc~pc~ndc!' u~ rL·Su t.atlos do . .; furtos do ~encms 

v:u acn ill' com as (]UC!-itüu~ entl'lJ 03 patriJe;-; da.-.. fazendns .ou o.:; rccursDS qtw aul'crit•am, 
o os colo111 IS 'l 

0 Sn.. Pmi~S FEIWIW!A-Niio vn.i :tc;tb:tr 
com if:l:o, ma~ vno rc!gulamPntat•. 

O ~~~. BI~Zimn.Jr. Fm~TJ·::\"r•:r.r.1::-E~trt lei vnr 
enltir sobre H~ fl'uco.:;, doixundo de l!uln os 
poderu:-;•.s, que ~ô U•1·ii.o de ganhar com cllu.. 

Dizem pnr ·ull i os !azcndoii'oa : 
& Dccm~no:-~ um meio 1los outro~' fazr·n

~J.eiJ·.~s_ nii.o yit·t~rn sed ~Jxir os co_!ou(~s qun 
,Jll. 1·stno localH:ndos, e Imo se prcctsnl•a n1a!s 
1lesta lei•. 

Eutüo isjo P qnc ó projc~c~t.o lilJC>J'!tl, como 
dix o uni.Jro SeuaclrJt', que n:L :nw .. iusLilit!:lr;:lo 
flllOl' pt'fiVal' quo o pl'ojocto tem tuJa::; a:-; 
ViJ'LUdtS?! 

~las eu pt•oeiFo rcf~rir .. mo :to ponto em 
que o aetual St•. 111inistru cht F;1~enda.. c•ntJ':l. 
cm cou:·ddel':tçli:•s ger:L('S n1> wu IV·Jat>~rio 
sobrn a cl'iso i1UC nos asloOlwt•hiL, o incidé'Ute· 
moute falln de~re n~.siiJtiiJtn do cnlúnisn~·:i.n, 
iliJ.cndo nn.:~ h:L~Ln· a. log.~lação que teJJWS c 
fmeJ'g-i:t fia pa./'te d:rs au Wl'it!:L ic!-l. 

Nli.o IJ'om.:.o o Rclo.tin·io dt:: S. E~ .• porqm~ 
1i volumoso, mns vou lot• o oxt!'ftr'IJJ Qllll túi 
publicado uo lol'mtf. 'do Br1t:.il e quo .VuJ•i
rlqu::i conter cxactu.monl.u o que e::)tti. no 1~·~
ltLtot•io. 

Tudo n qu::l cli~so o St•. :\tiuisLro parece cm 
antngonhnao cum o p!•ojecto t.lo illu.::tro .se
wtdoJ'. 

ll;z o Sr. Uiui;tro (18) : 
-t N':ts nepublkas. sú nm rrgimom eco· 

nomico pll,io f-ur·titlcar-o da 11ifltt'ibuiçiio ;lns 
tí!l'i':lS ll r(a·J!Il quPira tru.balh:lJ'-HüjnJn na· 
cion:tc::. ou esr.raug-eiJ'{.Jfi, A vn:,tldãn do nos.:;o 
~t1lo püile oeeupat• t;·,das /L li ncti \'irl-.1th·s q tw 
q ueir·u col hdwrat• llit ol.lriL du e<ugt·:l!ltle~t· 
monto ilo p:tiz. 

E' preri~o rcnli:~nr n Jivisi1n do sóJo. cri· 
tOJ·io~umoutu, :;om (•Xcr.;;,;rJH para wlo aullr· 
chl.s.n• lt diYhiiu da pt·opl'itHI:tdo tt!l'l'it.'JI't:tl. 

durante os pouco . .; rl.tas da, sema.nu, cm quo 
fi(l entrcg-a.J'illll :LQ tl'nlmlho. 

Pam co~:::ar ('~St' abuso não ó ncco~srwia 
lW11lnun<L lei rlc excepr,·;io ;-ha.starn morlirl;Lq 
putieiaos-;·r"lltl :lJIOÍ(l d:t no!ois:t Ie:.:-i.~ta.r;üo em 
\'ignr-e um pouco mais tln cuidi.tllo e ca
p!'iclw d:L ptlt'tú das nutorit!:.u.lcs no t:umpri
nwnt.o do ~;ous r1oH·rc·s. 

Alóm d1LR medi· la~ pu.ru. au:.rmcntu.r ostra
b:,Jlmdo!'es recl:un:ulos pela lavout'll, upro
vcitan_flo. o:-~ b1·a~~os nacionaes peJ;L repressão 
rln. I1CIOStrl:u1c o (liL cmpJ·egomn.uia-l! inüis· 
IIL'IISM'cl-os go\'ornr s e.-;t:uluues o os tazon
' !e iro; pro mo v o mm r~ coto:1 isaçüo e~tmngP.i r·a, 
encamwhaudo para os s~us tot'ritot'iul:i co
lono=~ uJor•ig-CJ'iLilos, utei~ o hu.bltuad.os u.os 
rc .. ::pe~~~ivns tral::tlho.::, que se submetto.m no 
systcmn 1lc pni't•r!riu., cnm proveito para si o 
paz·a. os ~cus p:ttJ'tJcs,attenllondo ao~ ciC\'ILtlos 
!!ali~t·ios _ll:t;.!O . ..; pL•!os ~er\•ir;os tCito,:; ajornal
i.lcvidos u c:,J'üs!ÜL t.l:t nlimentu~·ão importa.tl:L 
-pçlo nii.u cu!Li\'o de ccreao.:; ü pela 1J.1ta. do 
crJar:~o do nnim:tt~S. 

.\!'!sim os culorws po·lcr<1o eleva.r·s~ u. pro
PI'i,.Larills, CI'ean1lo Pl'•·spet'JS centros ag-ri
colas :-oU n inJiuxo t.lu. p;:,lyculturu. o dn. dis· 
tl'llJ:!il,~;-tO mct.hurlica u l'n.cioonl 1lns tm·raa, 

S(·l'ii.o ,·m·d(·irl.!s patriotas- nmnntcs elo 
Hm;:ll-c·S q uc cuopr:rarem paru. es:;e.:J resul· 
t1ldos. 

Só po:lom prns:Lr 110 mollo divm•so nqucllcs 
qm;, eivadu~ do Ultlil'i.~1lW-sontimi.!Uta n.pa.i ... 
xunat1o, !J(li'Il!Ciosu n contt•nrío ao pro;.:resso 
l'<ml r!as 00\'ll:l flii~lieS-pl'OCUI'tUO CO!JfUUdir 
esse tacCLnho soutirnt!nto com o patriotúloo, 
qunndo Jm cntru cUo:l \'GI'du.de1r:L antiuO· 
!llilll>. 

Eis a opiniüo do Sr. Ministro d[L Fo. .. 
:wud:t. 

O ponro es~oucint o. que so rc(cl'o o meu 
ap;.t._t•ttl ::::i.11 e~sa.IJ dispo.=iiçõcs stn'c!J'IlS quo o 
pr,•Jt•cto comum do mndo u. cstalJelecoJ' noJ•
rna.o; iutcil'auwntc diJl'L't'OJÜcl:i ilnqucl!ns dn.dns 
:t cada um quu tom ucce~su.hu.le rt€1 prc:-:taJ' os 
t:it!U:l :-~t~I'_Yir;o.EI, do procm·at• um outro :L quem 
~e as~lt."CJtJ p tt't~ pt·o~ttu· o sou LJ·ulJ dho. 

Fuçamt:..s tio tl•;t.b;t.ql!trlot• o do C1dnuo intr-1· 
\ig"(\UtC o \mmigTarlU O pn•sttidot• r \:is t..:l'l'i.l:-; 
quo culti\·a-u Villctllt!JUHl·u ao ~úlo 

A HJpn!tlk~L ctunv~·iJ•;'I. tt ... ~ilu uJurt rl:tt; O sn. :-.ioluf~~ ll.\Jml1~-v. Ex. j!i. npoutou 
JHll'lt!S uHt.l~ :mpdt'L.1Utl1' d11 soa pr·o;.:Tilllltlllt 11Liil.'l ÜISV1Hl~·in!S Uo Jll'. 1jud.ll, 

. ccono,liico- f;t:•.t·nr1o ~ul'gir· a dtHnuct·.u:iu. O Sr:; llEZ!~IWH. FoXT1~~l~U.'·>- E.'itou cli· 
l'llt·n.J f)IH.ll! Jl ;J't'~C!:l1 U l~l!'i;di~I!IQ ~CJJII~I .. I ~etuln a V. Ex. fJI!Il wi.n mu ó pl\!'lllit.tido ~u-
l'unl>, 11'1'" tlo nt·~i~'.l 0111 ~ioCll$,fl'! o ~uc ''-!'"'"'~ dr,. 

,...:i\ll·''l'l \', H :1~ 
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~ejnva explicar o aparto a quo V. Ex. soro· 
teriu. 

o urtir,o quo foi posto em •li:-:cu~s~o. vor 
!Hicitln.rl~ lllltlhtt, Lt•.•z justam;mttl uum dt'S· 
Ül.S tlispusiçücs }ll'ivil~ ~j;1d:;.:; pa.nt () lu•~:ttnl'iu 
cl contra o locaU.nt•. O meu pcn::ial!l1mtn Jlc;t 
pet•f,~itnmeur.o C!!c!n.t•ecido uesta. pu.rto, mas 
hn. outros il.l'tig-o::~ :ündn. tnn.is fi,.IS:tntcs. 

1\stn<lndo o fundamento pelo qunl S. Ex. 
substituo ns J'oJ•mulas :.rcrn.es do contracto, 
quo emm mtds garu.ntidns 'pelas lo i.~ n.nt.o· 
riO!'cS nós vcmoR que S. Ex.. coru.o seu pro· 
Jccto, 'rovo~ando torTas us o~tras dl:-;posit;ücs 
da. lei ncabn. com todos os m:o;trumdltos tio 
contrncto, o nMm dr.s::tt'l cxig-cnc:i!ts quo p:ts· 
snm a ser oln·igatnria~ pan1. aquclltos C]UI\ 

voem pt•ocur·ar servi!_io, hn aind:~ inuovnçües 
que constt·tm~cm~ac~oital·.as. . 

E' ;1ssim ~uo llltO o pructso rnats elo que um 
emi•rpn,nto J'azcr um contt•acto rerba!, quo " . . não otfcrece ~arnnttn. a ntngucm, que so 
obriga a prcstrw o seu om•riQo a um razondeiro 
qualquer parn no tll!J do corto tempo y,cr se 
subordinado ó. condt<;ues <lo contractos Ja fot· 
tos pm• outros, 

Ora, ú possível que so concorro. p'll'.t se· 
mclhnn to arbitraricda<lc '! 

Aqui está porque digo qun todns: as 1lispD· 
siçõcs dcsto projecto so coucnturmm pru•a. um 
n.l'ICicho completo contra. os pobres r.olonoR 
quo procuram tralltLlho. . 

O Stt. Mot<A>1S Rumos - Pnl':t Jillertat• o 
colono. 

O SR. BgzEJUUL Fo:>TE:->~<LLE-Por ostr, lei, 
no fim do n.nno o colono nilo ptldo se li bar tal' 
porque cstO. devendo o fiem. ip.w far:to sujeito 
n.s mosmus condíçücs dos outros conti'nt!to:.:~. 

Outr:t <llsposiçiio ó n <lo art. 19", quo obriga 
a um homem a servir succossivnmento cadn. 
anno. 

E' esta a <loutt•lnn. qun, poln simples lei· 
tm·n. rlo p1•nj~cto Ihz-mo vota.l' contra. c! ln pOI'· 
que PilO vem l\St·ra.vi:oa.r o colono o U isto o 
quejil se estie dan<lo cm S. Paulo. 

Ha outra lJellrt disppsiçiio no nrL o!G·•, om 
i'elo.çü.o a pnrcerin1 o por consrguiu~e, o (]UH 
tcrin do dizm· rolntivnrncnte a. estes artigos 
se1•i:L o mesmo quo disso ~obro o:1quo .i!\ cstii.o 
n.nnlysndos li~otramC!nto. 

O sr. Ministrn dn r'azenrla no sou Rchtorio 
aprewnta um tor•ico que so applica porfoita
m nto n. o~sc particuln.r. 

nastiL lot• o ucto pam quo o Sona<lo rellicta 
sobro n renovn~·ii.n tlosto Jlr·ojccto. 

S. Ex., si bern que tivos~;n declal'lHlo quo 
o Sr. Vico-Presi1Tont~ drixou pa:-:::ar JHtr) tcrn 
muito cuidnrlo a deixou.so !ovar pelu. tlou· 
trina. um pouco t-:ocialista. do Heu SI!Ct'otat•io, 
o lH'ojoct.o niio Iogt•ou passa.r no Sotmi.lo, o o 
quo ú mais n t•do alcn.nçou mniol'ia. 

l\~110 hn ver maior (losm·gnni:mf,•ii.o do :-~m•· 
viço do qno c~sa iwlic;ula pelo honr;tdo Mi· 
JJ~srro. tlrt _FazPnda? 0.:> C!LpitnJistas, 110rque 
~nu dmlictJ'O~·o!l, t:nt.fl!lllcm quu n:io 1levom 
!azat• ca:;o .:o~ colono:-;, E o sr. ~liubtro l'C· 

~omJtwnrla ~~~~ onn•o;;;tl•cchos do J:etn,tol'in ~ue 
c w~ce:::~s ll'IO o~tal'utos de aeeordo com 11s 
idé;.ls cconomicn~ dr~ twculo, ~uo ó pt•cciso n,s~ 
socr;u'OIIHln cnptt.:dt~tus o oporn.rio~, JlOI'que 
aqucll.cs po.:>~uem lCl'l'as, tcom dinhon•o, mas 
Dito 1\Ispucm do Urn~:os,,. 

O Sn. l\1tlrtAJ~s HAtmos- O que tom isto 
com o projecto? · 

o. S!t:, BI~ZI.mr:.n, Fo:...rF.::-..'!U,T.E-.Jti antos dn. 
CX'ttU1:r;nn da. l~fil't'avidci.o os fn;.o.endcirn.~ Jnta
vam com diillcu!Jade::; p:1r11 obt.erom hr;1ço~· 
a~abados os c~cmvu::; :-;fio obrigttdos u. mon~ 
tl_y:~n.r ~ cDncrm ... o dos opL11'Ul'ios ;~g'l'icolas, o 
nuo ser:L de cúrto com c:~m loi que o concurdo 
Vii'Ó.! 

E dis:;e o llo_urat!O Sena.rlOl' (]UC o projcrto.U 
do tantrt Utihdudo I'}UH o minrst.ro italiano 
quando nnrlou pol' 8. Paulo, <leclnt'JU quo a 
dosorgunisaç:io do ~OJ•vk·o c n. cawm do:-i con
tlictos oram devirlns iL filltn. t.lessn. lei. 

O Srt. )-foH.Al~S BArtnos- O mlnislro itn· 
lín.no foi quem rt•clttnwn com mais cner~~in. 
\111111. Joi UO loc:u;fiO do HOl'VÍt,'OS. n 

O Stt. J1gJ~:Erwn. Fo:\Tr·:~F.r.r.N- N;io f;CÍ 
que mellwria pólio 1.rnZl!l' I'~Hn /oi~ qnnndo 
entendo quo clla sú dm•it motivo.; pzu·a. r~:cln· 
rna.~~~rjcs. 

O Sr:.. ~!on.AES B.\mto~- .riL tomei nota 
tlos n.rtigos que, di:~o V. J~x. escrz~visn.varn · 
se terrl mais algum, cito. ' 

O Srt. BEztmrur .. I~o:o-;1•g.\'r·~r,tr~-ritci tl'cchos 
rlu RBintot•io.do St•. Ministro tia Fnzcmdn, cm 
que S. Ex:. tliz f}U<l o quo so tlovo n.rJoptzw n 
este respeit.o .SÜO PI'íÜICilS llOVIl!-: do UCCOf1l0 
com as idéns cconomicns do 1'leculo ; quo é 
preciso não t!cspret-ru· o braçn do tr•abaiha.dor 
qne t'l JH'eciso quo lmjn llffifl, n:-::;ocillç~o l'tl.· 
dnn:tl tmtro o I!Hpit;dh;tn e, o eolonn, quo t'l 
necessn l'ia. a. tl i vis:lo 1 las tert'as, parti lh:uulo·u. 
entro pequenos l:m•núorcs, etc. 

Os ... MoRAF..< B.\tmos- Most<•o om que o 
proJcctn vni tlu encuntro 1is id1~ns tlo Sr. Mi .. 
ni::~tro Un Pazonfln. 

O Sn. l'lEZEimrr. Fo:o-;Ti~:":m.I.I~ - V1Ll do cn· 
contra porquo o projecto com a~ disposiçtics 
mnnopo!isa.llom~ quo eucerrn. vno cri:Ll' pro
vilogios prLrn. 03 llLíW!lllr.•ii'tlS,danllo-llws outJ·os 
ltlt!m dos IJUC natuf'n1mento ,iii tom. 

O Sn. Mon ,u:s B.\ttRo< - Mn• anilo c;t.iio 
o:-:ses rrrnuopolio:, '( 

o ~lt. lü~zrmrur~ Jt'ON';!'I~~Er.r.t~ - .Acahoi flo 
ili?.IH' ontlo eRtiio. O projecto cl'nia um t'liro 
ct• i mi llHl fJ uo niio oxis1.i:L ; Ub tubo I cee mamlrtd.o 
oxocuti \'n, ncr.~rtes summiLl'issimu~. etc. 

• 

I 
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0 Sn. MottAIO< BAIUtOS- NitO hn mnn•lo.do 
executivo contru. o colono. V. Ex. nlio leu 
com ntton~·ão o prldccto. 

O Sn.. fHtzERJtlrJ FoxTE~RU.E- Vou tcl'
mínar, citamlo sirnplcsrncntc os rtt•ligos qno o 
honrado Senndor l]U('l' que cite. Si !'asse 
n~O!IlP 1nlutr o projocto todo nn.s sua.s di::1po· 
s1çucs contra os colonos •.• 

0 Stt. MORAES BARHO.<-l'oçn O lavor de 
.mostrnr isso. 

O Srt. BEzEnntt FoNTt~NEr.Lt~- Ji,· tenho 
mostrado. 

O Sr... MonA E.; RAnno;;-Acceito como mo 
dlrfn. cof~rci ti vn coutra. o colono n que V. l~x. 
npontnr. 

O S1t, REZE:Iuur~ Fo:'\TE:'\ELLE-Y. Ex. nn 
sun.justítlcnçilo disso quo n;1o criosa. cnsos 
novos, nem monopolios. Entretonto no pro· 
jecto se diz que'" violoçúes da liberdndo do 
trnbnlho rot•ão punidas nn confot•midado .~o 
codiso ponnl e processados p· r queixa dos in
tcrossndos ou po: iniciativa do ministerio 
publico. 

O SR. MonAt~s B.,nuos-Mcr~ rcforenoia no 
codigo JlCnn.l. 

O Sn. Baxwnn, FoxTE~Er,r,E- Um ct·imo 
que totlos praticam. n lltltn. do pngnmcnto, 
.durá logar a urn proeoS>o por cobr·urH;n do di· 
. vida, IHto por essa maneira.,. 

0 S!l., MOitAgs B.\IW.CS-A Clllll'.lOÇa. ele <Jj. 
vida não ataen a liberdade do tmballro. 

o sn.. JlgzEIUtfL },"O~TEX~f.LI·!- Contra 
p:wticnll1·es entre Jncn,lnl' o locallu'.n~. o 
tretrt!ll.o, pelo pr·~ doe to :-;ãn ob,ieeto:o; dn in 
vença() do pu·lcr puh!irn. ptll" nu·io rio r!isp 
Ç[JCS, tn[}as ullns cm prejuiZtJ 1los Cltl!i!!o.,, 
rccc a.tó que td frtzendeil'ns term abuntln1 
de tr(Lb"':llmrlore:-J, o por cssn. tin•mrt, l]Ut'! 
v o r-se 1'1 vrcs r1uH~R. 

O !JonrntlH Scnnrlnl' di!o!"S'l que onf.J':l C!>pc 
do scrvi1;o, n. da cria!l::t~l~m win pl'ecis:tvn 
rcgulo.mnntnda o CJUO ,·~ vcrrlndcirn. cnni 
~iCI;'Üu, Jlnr iSSO (]1!0 t,urltl b /t ffiMímn. COl 
o, n. mcsmn. prc:itnçãn de ::iOr\·ir,·ns, Pnt't 
dl:iipcnsnl' os que ~odcdi~"aln. nn~ tt·n.hn.llws 
mel'.tif'ní\ das t\Xi~rr~nci:l:;.de catlem~·ti\s, 1ll.l 
titdns de bol t'omluct:t. ü r.udo m:tls que 
oxigo dos eululln!-l :~~t·icnlus? Si so attr 
contJ•a. a liberdudo prntlssinaal cm um Cil 

ta.mbcm so at~cntn. r.11 outro. 
O Sr:. MoRAITS BAnnos- )/as quem di 

que se nttenta contr·u n. liberdade proftssin 
C(ltn essn. r~:;ula.menta<;ritl ·~ 

. O Sr:. BEzrormtL Fo~TENEtr,E-Com essa · 
gularnentaç1io e com os monopolios qnr 
pt'Pjocto crcin. 

O Sr .. MottAEs ll.\nr:os-Ondc? 
O Sn. BI·:;.:Jmmr. FoXrg~Er.Lg-,JIL citai : n 

posso estn1• constnntomon i e J'epotinrlo i Iili 
no art. 3•, . 

O S!t. MortAE:O: BAnr:n:.J-V, Ex. ritou 1!0 
nrtigos, que rlisso, r::;crn\'isnvnm· o color 
~·n.mos Vút' (]Une~ siin os artigos filiO violn.n~ 
l1bordndo profl.<Sional. 

O Sa. llEzEr:nrr, l'o:-.TS,EWJ:-Citoi cnt 
muitos o art. 3•• 11a sogundo parto. lemo 
ainda ns disposiçií.::-J dos :Jl'ts. 15 lO, 17 
IS. ' 

O Srt. REzEnrur. Fo~TE~Etr,E-V. Ex. luz 
com que um <~rimo pal'ticuhtt·, que intot•essa. 
unlcnment~ a pn.rticuhLl'CS passe n sor cln ai· 
çado do ministerio publico. Como dl"o ujll<· 
titlcaçíio do ttJto,o pl'l\i~cto é um nttont1ulo 

· contrll n.libArdado protl:osional. E' vcrd:vle To1los CS:ó:(!S nptigm são dlsposiçii.'!S qt 
que n. Constituição n.L!]n vnlr. ~\gora mesmo o1Jl'lg-:1.rll o Governo rt intervir. inclovicla.mon 
l!m S. PunJo, e~tiio ohril-!nnr1o os mcclico~ a. IHil tn:üPritl pm•amentl~ pnrtir.nltti', cm rei 
npreRcnta.r•r.m seus tit.nlos, JlOrquo 11111 flll~t.,· 1;iíos ,dcs individuo.; entro si. E' por isso qr 
n11eiro oppn.ret~CII !ti, intm•vindo rm medirinn. 1m tl!).:'O fJtlo o prnject.o ó u.ttent:Ltorin dn I 
o o quo O mal~. esto homem foi JlOI' iNto per- bor·UrHlo }li'Ofi'i:;ioual; fa:r. i utorvir ;L n.cçiio 1 
sogu1do o po,qto do Já. llfll'lL ll\ra. Tonhn uoti-j Grn•c·t·no nm negucios. p:Lr·ticui11res, o inli•li~ 
citL tnmbem drHJUC l!'t no Norte, no Amn.zonn~, J?ClOto ~alm-so o ~ue vnlo n intcrvow;i'i.o t 

urn outro r.i•lndr1o foi pl'ocrssn.do. porqno níí.{l l•OVArno. 
~onrlo morlico, era. Iwmmpathn o oRta.va A~or11 mesmo nhi Q:;lrí. um cnsn do lmlJ1''t 
curando. En trotu.nto n. rw.ss:•. Constitnk·üo cs- 1 '~ 1 ;,ms dn.nllo-nos um digno e:'t:cmplo que se 
tn!Jch~cou n plena libord:ulo profis.;ionnl. vu·a pn~a. os rlemnis dict:ulm·es. 

Pelo prcuccto, os mc•licos toem hmlrcm o~tn Tenho concluído, 
net;ilf• nxecntivtl, cst:~ Jitcilido.l.!e ilu coLJ•tlt' 
suns di\'ido.s. 

o SIL. Mon.AES n.umo:~-~rr~s om flUO o 
projecto v lo!" rt Iiuerdndo prn/lssinn:Ll ? 

O :'in, BJczJmnu. Fn~Tg:'liEr.r.~- E'!ltabcln
cewln cstus l'O:itd~·õcs tolas que \'ou L'ntitnO· 
mndn. 

O SI~. MOR.H:l'l B.-\n.Itos-Qun.{)s são '! 

O Sa•. l'llnr:lc•""l lltn:•t·o~ Jo\·antn.n 
rlo·so comoc;a. dizendo quo llào nrdle. nm~ :~t 
llW~l bl'os,cla Com m js;io t.ln L~;.ri~l:1~·ii.o o Ju!itir; 
cnltm delondc·l' o pl',l.ieoto, 11111S no1o l'stn.od 
lH'CRnnto o rolntOI' ''Ô-H.' n orador IHL nece~ 
~ir!ado do touuu· a rlufos:t r\t) seu JH'oj~·cto, pe: 
~~~·o (]no qun.udo :t Jlrurcn~,iio l'lltm no e~p 
l'ltO Ue qUUIU I!UCl' IJUO ~eJa, rcz YCl' us cou~P 

' 
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)lO!' pl'ismns 11iffcrentes 11nquolles quo vm·dn
lleil'amonto !ião. 

bo!ecet• a sua fórma; o o quo dispõà o pro• 
jectn é n quo já se pratica om todas ns 
lilzendas do Estfillo 110 S. Paulo. O projoclo cm discussüo to i nHosontado por 

um flLzowlciro o isto do eel'tn. J'ot•mfL concon·e 
]Jaro. prevnnção contra ollo, e ó nssim que 
'J)Ol' mais que clamo, peça, insto, pal'U. quo 
Je iam o pJ•ojocJo e mostrem que n disposição 
quo nscr1Lvisn os colono~. nüo consegue quo o 
1'tlçnm. o isto deu prova o illustro Sonn,lor 
pelo Ccai'Ú., que veiu ú. tribmm _prevenlllo 
cont.ra o projecto; n sua. impugn!H;u.o niio re
sultou de um exame 1le uma. Joit.m•n. medi· 
tarln. do projecto, r ln umcstu1lo des:tp!LÍXDU:ltlu 
o J'etlect1do dUi'll-iUUs divor~msdispo~ir.~õPs. 

0 pt•c•jccto foi a.Cr~US:LdO f1U C~f"l':n'i~:ll' CO· 
Iono; iusLigado o ~eu acvus:ulot· para cont:~i· 
gntu• c~srt cscrn.villü.o. lemitou-sc s. Ex. a 
opt•esentnt• ns disposiçüns tlusnt•ts. Bn o o~. 

O :tl't. su ó uma medida cnutolosn., mesmo 
o favor 110 colono, que esti• pe!lt !oi impr.dillo 
:lo ohri~nr-se por ma.is do 5 nnnos. O contrn .. 
:ltO "'et•bul "Pra:>ume-so que li por um anno 
'lgru.rio, cuja !luraçfio está mnrcniln. no nt·t. 
J·~ isto ó, nunca. pódo snr por mais de um 
'LOIIO, p1'1do :-.or por menos, pm•quo o colono 
\ll'l(lc vir 01mtl'1Ltar seus SCI'Viços o.lguns mo
·os r1opoi; do linda a colheita, 

Si cllc deve, u:io lia. tluvida; rleStlo que 
·eccbeu clin)Hliro pm•a pngnr em scJ.'Viços ó 
Ja.t.urnl que ~:ontinue n. trni.Jalha.r n.tli pngnr o 
!llll ostú. i.levenlio ; ~:i dc\·e, mns niio está. sa
isfeitn ou o p::&.triw n. surL ohri~n~üo ó, si uã.o 
1unr continUrLr IL trabalhar nlli, ir pt'OCUI'ar 
1utro p•tr;io ~uo lho adianto· qunnt.o dero, 
nas Sf~tnprc tldxnntlo quite o seu pn.triio. 

r.Ia.s quando ello não quize1• mai8 continuar 
prestu.I' seus ~.,;et•viços, nem quizor pu.;,!nr, o 

br embora.. o qn" t'C~fi:L no Ioc:1t:Lrin é J~ropoJ• 
=ontJ.•u o. colono umn ac~.;üo puramente civil, 
:o marchn.::;ummn.rin, pa'l'u. lmv~r de lomtdOI' 
quillo quo ello 1110 llcou a doi'Or, 
Quanto a accusa~:ii.o f~ita contra. os litzon

Cll'OS obl'l~arem os colono:; lt comprarem ge. 
oros uos ~.::!Is propostos. não procedo porq uo 
projecto mesmo 1Uz quo destle que o pai,J'ão 
bri~ou o colono IL compl'ar só dello, 11ca o 
ontraf!to 1le nenhum cfíc~to, ó uma. justa. 
a usa rm.t•;t o colono tlcspeíhr·se .do fiOU bOr
ic.~o. 
Dosto modo, srnrlo os nrts. s~ o !J·1 os cita. 

os como cscrnvi:mdOl'os dos colonos, a.na(y. 
vJo:; vê-se bem que estes :süo lle uin libera. 
s1no inexcedivd. 
Di1.endo quo a acção elo colono cont,rn. o 

:ttrii.o O executiva. uxplicn. o orador o quu 
~n. n. ncr:ilo summariu, cpw tem o lm·nt.nt'lu 
Ulll'iL o locador. o ns van tagcn . ..; du ncc:ü.o ex .. 
~uttVIL que t~m o loc:ú!ot• contrn. o Jocn
tr in. 
Tmtnn•lo 1ln. escl'iptm•;ll;iio, censurou o uo. 

"(I Snn:ulnt' Jlrlo.Cí':tl'Ú. O. ill!Lil'\'CJJÇ!io ~n Go. 
~ral'l ma:j e::-~t~~~ iiiH'I'\'C:U :'Jll\:lus P·ll'i~ c·~lLL-

O orador mostra como sento-se o colono ga .. 
rnntido com a sM cn11arneta, quo ó CÓJlla do 
livro, em quo está oscripturndo o sou debito 
o o seu haver. 

Responde no q uo disso o nobre Senador 
pelo Coará Fobro o nrt. 10, e mootra que o 
pat.rão só doin do dor o documento do qut. 
tnoão no colono. quando este abandona o ser
VÍ(,~u. flcanilo n. dever. 

O pa.tt":lo tlcn. ::;cm n. menor garantia JlO.ra 
hn ver o que I h o ti c ou a dever· o colono, o 
este nnda wlfro porque o projecto uilo nuto
ri2n medida alguma contra. clle, a não ser a 
acçüo summariu., puramente civil, para sua 
colJrnrH.~a.. 

Nota o orador que foi muito deficiente a 
leitura, ~uo tez 1!0 projecto o nobre Senador 
pelo Ceará, o por i>ôo o condemna. Só nsslm 
se explica. a. sua. censura no nrt. 25, que não 
se l'atoro no colono. o nüo pódo por i"o es
~ro.visal-o. como di::;se o nobre Senador. 

O n1·t. 25 dil no primeiro ptLttiio o direito 
de havei' a sua. divido., exigindo o pa~n.monto 
tlo se:;unrlo pa.trão quo utliciou o colono, o 
nada. mnia. 

!'assando a consi1lerar o espirita liberal do 
projecto, diz o omdor que modidns coerciti
va.,· contra coJonoH siin Jnetll~"azes e inconve ... 
nicntes; o isso ~::o dil tamb(•m quanto no ser
vico domestico, que niio dovo ser regula .. 
muntn,lo com meuidns l'igoro~ns. 

Expr.nUo ll~ razões do l:leu asserto, assenta~ 
as o oradot· prlnolpnlmonte na falta do brncos 
pm'tl. o serviço, o, portanto, na pressii.o da. lei 
1lu. nccessidndo. 

E' por issu que fo1•mulon o p1•ojecto sobre 
bases libomes, o oom um:L só moai<la coorci
tivu. contra. o colono. 

O nobre Senador pelo Coar>'• roforiu·se iam
bem no art. 33, quo trata da ncr,iio executiva 
contt•a o Jocntario, e o omJor repete as suas 
anteriores considerações, mostrando que U 
o~su. diSIJOsiç:lo vuntujmm. pa1·a o colono ; não 
gozu.ndo do igual vnntugem o loca.tario. a 
quem só soccm·ro o clit•eito commum, o. acção 
summarin.. 

rolo II!'C. 17, no qual tnmbem so roferiuio 
nobro Senador, incumi.Jo ao vntrão n. obriga~ 
çfio de da!' um nttostudo ao colono, com a do. 
clu.rnçüo iJo ostJll' findo o seu contlntüo. Ntlo 
comprohenrle o omdm• como smuelhnnto tu·~ 
tigo pos~a feT'Íl' !L 1ibor1l:ulo pro/l~sion:tl. J~sso. 
th~po~kii.o ó tão JiLvoravcllto colono. ~uo o 
art. IS incmubo n.n juiz a obdgnt;!i.o do lllr
uccPI' e~so t!oc!!lllouto ao colono, qunnclo lhe 
tonlm sido l'Ocus1uln pelo pau·üo. 

A respoit.n dn Jillél'iiJLdO }ll'nJlc;~ionnl faz, o 
o1·ntlor eon:-jrlornctios cnntrnl'inndn m~ l'Uí'.ÜCS 
li'' •'"'"• "" ~u""' >O referiu n noiJ> o ~~r::t 'ol' 

' 
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.pelo Ccat•it, e noga ~uo a simples inlet•vcnção Jroirn, quo o orador considera como o maior 
do Govrrn~, e~t!Lhetc~ci~l;t pelo pl't~icdo, soja JUJ•iscun~nlt.o br·uzilelro. . , 
attontator1a daquolla li bordado. Pt•otegido pot• tal nutorilla<lo om mater1a 

Mostra qutJ o projecto foi feito dn modo a tlo úrrclt~J, uiugucm tcrU. cs:rupnlo de votar 
proteger o colono o com o ftm rl" attrahil·o pelo proJecto. 
ao plliz; rcgulumentou a locnc;Ji.o do sorviço 
n.gricolr\ fJorquo ó e:.~to sor·vtço condic;üo do 
vitla para a nação: o provncln, corno :;o n.chn.~ 
a sua. ncccssirlado paru. g.1rantia mutua 
do Iocatn.rio o do locador·, devo ser convertido 
om lei. 

As dispOsições ccnsurn.dns do nrt. 25 rlo 
projecto tem por fim evitar con/Jictos ilcs'IS· 
trosos como o flUe occorrtm no Rioclas Pedras 
como o (\rndor já. cm outi'U. oc:':L:iüo no.rrou 
ao Senado, 

Esta Iol, si o projecto for coHverti<lo em 
lei, póde Jitzer desapparecct• Odtes graves in· 
convenientes. 

Alóm do caso do Rio das Pe<!J•!Is o orador 
púde u.intln. citar outro cnso aindr~ rmLis gravo 
mais so.ngreuto occorJ'ido no .fnhU. Os culo· 

O Iii•·· Prc>~i<hmtc- !Mando ndl· 
antada. n. hora o muito I'Ciluzidu o numero 
dos Srs. Senadores preseutes, Jlctt adiada a 
discUssão do projecto. 

A ordom dq 1liíl: para a sessão !seguiu to C n. 
mesma da do liOJO. 

l.ovan t:L·f:e 
tur•lo. 

iL sessão ús 3 I /Z hora~ Ua 

70 1 tmSSÂO l~~r lO DI:! SETE~lDllO l>E 1808 

Prusúle;Jcitt do St, .Jicmoet Victol'ÍIW 

nos de um lu.zendoiro ti aliam parente::; e nmi A' moia. liul'a. rlclJOi;.; du meio-dia. aht'(H:C íl. 
gos om uma filzonJo. vi:tin!Jo., o tomando ca1'· ws:-;iio,aquocnncot•t•cmo~ Srs.MauoclclcQuoi· 
rO~!llS e outras conducç,ies Ji fllram buscrLI-os ror., Joaquim S;Lrmento, Geuct·oso Ponca. li cm· 
para. vir irnbalhur oude so n.chn.vnm. O 1lono rique Coutinho, Frnnci~co Mnc}l!ldo, J!at:ool 
dasegundtL f;lzenll:L oppo:~·se ú. p;n•tidiL dos Ramta., ,Justo Cllermont, Benedicto.Leitc, Go~ 
colonos que Uw eram dt•ve1lorcs, rcs1stiu tl'n.· mcs do CrJSil'J, RuiiOt•t Vieira.. Nogueiru. Pa .. 
vando·so coutlictocrn quo esse fuzendeiro Jbi f"unng-uú, Pil·es Ferrcir:t, Cruz, Hezorril Fon .. 
morto e cabiram mortas o feridas outt•as tcnelle, Alvaro Machado, Abdon Mil:cncz. Al
pcssollS. meidn. Bn.rroto, B. du MentlonçJ. Solwinho, 

Si o llrojectoaprese11tano poio orador fosso Hcgo Mollo, Coelho o Campos, Rosa .Junior, 
Jci nn.do. dhso terw. acontnculo. ltuy Barbosa., Sovorino Vieit·a, Vir~ilio 1ln.-

Os colonosd l Rio 1Iu.sPe1h·us 0 os colonos 110 muzio, Cletn Nunes, Domingos Vicent,e, Pol'· 
Jahu podeJ•iam mudar do pali'ão sem quo 0 cluncula. Thomaz Dl•ltln o, Lopes 'fJ'OViio,"Gon
primelro .sn oppuzo~tiA n. isto 'POlo. violoncia, çal\•.:s Chu.ve:;, Ro'll'igu~s Alv~:s, PtLUiuSt.lUZtL, 
pois 0 segundo patrão 0 indomnizn.t•iu. tlu:; Jloraes Ba.}'ro~. Joaquun Je Souz~, A. Azo· 
dcspcza:; feita~ c si o nilo 11zcsso voluutaria· J'cdo, Aqm!mo do. Arn.<tra.l, AlbertoC.1CI~._.:\lvos, 
mente ser i., eoa•ido em juizo. Itaulln.o Hol'n, Pmhell'O Machado, Jul1o ~rota 

E' est:tn grande medida do projecto. I e R~m.":o Burcullus (41). ·. ' ' 
Está demonstrado quo niio póde, niio dove, E_ lJd,, e . P?Sta cm JlJ,eu.suo a neta lla 

nii.o convem coagir direr.tnmonte •J colono ; acs~ao nnter101. 
usa rlesse mola indirecto-o rr.spousabili<hlile 
do segundo pMrii.o pela ilividll do colono !'C· 
aponsubílidu<lo pura e simples qu~udo o pa
trão limita·se n receber os colonos, respon
sabilidade do dobro da divida COIItl'nlJidu pe· 
los colonos quando estes fÜ.O por elle alliciudos. 

Quando um pntl'ilo taz ndlant:uucntos no 
coltmc e ptLrn ser pu.go em sorvlco, objecto do 
contracto des!le que o colono ab:~ndonu cs.~o 
serviço, levando-o lL outro p:ttril.o ó Justo 
que este se l'osponsabili>e pelo contraetu, 1!11 
um stwif,: no contrncto tio hypothm·u dll um 

O ~~~·. Gonnc~ de Cn~t•·o-Sr. 
President~, o projecto o. presentado pcl;L Com
mis:-;üo do Fmn.nçus, Hxn.ndo os vetJcimC'ntos 
do Presitlouto dtL Ropublíea., no proximo Jlü• 
rlotlo prcsidenciiLl, ~uhiu com um l:l't'O, que 
pecou v. l~x. manrlocorril!ir. 

O projecto marcn. o SUlJS;tlio de 1:.!0:000$ no 
P!'esu.loute da. Republica, o quo U o mesmo 
que u.ctunlmon te percc!Je o P.t•esitlonto. En
tretanto, crn vo~ do- 1~0:000-, sahlu-
150:Ut:O$UOO. 

p1•otlioquo obriga lt quem com cllo C'sti\'Cl'. o !.o'a1t·. ~--•·c~id(~ntt•-A :O!es[l. jo't hn-
Aquílllo que oht(lnt um HOl'\'ko, uhjcwto 1ln \'h~ pJ•uvidonci!\du pum COI'I'igil' o eugauu. 

cou~J·u.cto tlu colouu, Uevo rmg;tl·o. E:-~ta diN· 
}Jusit;Ju uliús\ j(l cou~t:L Ju. loi do P~70, ltli O SM". n"-~~Cil"t•iJ l"oil,.üil(,Uü
IJUU ó obt'~ do Dt•, Ln/i1yetto Hudrigu,•s Pe· St•, l't•e•idento, os poucas pnli•vt•us IJIIO vou 

.. 
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proC.JriJ• tem :.ponns por fim rcct.ificarom nl· 
·gunstopicns do qno Iili pubric.111o no 1Jir11·io 
t(o Cont;rt:.~:so ílo hole, como tendo :;ido o 
que ltoJitL•m dis::o soLre o projecto quo se 
Uiscutia, 

prova os netos do Podot• Exocutt vo c seus 
n~cntcil rosponsavols, pt·'lticndos por occn:Jiii.a 
1lo cstn.do do Hitio, tlcel:tl':ulo por motivo rlo 
n.ttcntado de 5 t.l.e novcmlli'O tlo nnno t~t·uximo 
passado. 

O JJia1·i.<J 0/f.dal d:i.n. entender que ou ouvi 
c~lm .. os 'lllO fazjttlll rcclnmnçücH contra o pro· 
jecto, f1Uruulo o C]UO Ji~so é que n.lg-uos cal· 
legas rnc avi:::avrun tio quo a rcHovnçti.o Ucsta 
pro,icdo já cstn.vn. filwndo surgir u.Jiumus 
·cc\a.UlfiÇi..ies, em S. Pomlo. 

Consideranrlo ~ Commiss[o que no · Con
gresso comp3te: I", tomar conheclm~nto dns 
modídns du excop~·ão qno tenham sitio toma
uns, pü!' motivo do sitio, l'einl.:ulas pelo 
Prcsicteutod:L Republica (Conotituiçiio, nrt,SO 
~a"); 2", vm•ificn.r si 1dmsos houve naquol
las metllclas. PíLI'IL quo por cUos sejam res
ponsabtJisu!las as autoridades que as tenhu.m 
urdenado (l&idtJ,il, § •1") ; 

()outro ponto •iUO prceis.> tlc rectificação ó 
L rcrere ncin. '1 uo flr. no mon1 1polio dos mctllcoM. 
~íi.o disso que pelo projl•ctn so crcn.\'~1. JHLro. os 
ne1licos o monopolio de cub!·:Lrr.Jn ns suas di· 
·id1s ~;:Xf!Clltivamcnte: lli:<~e quo pol' este 
wqjf!cto erea.va. so pnt•a. Nl li1ztmdr.n·os um 
wi vi I c•:: i o que j:"L cxtsto par;l os modicas além 
o pr·il'iiPgio quo C~-itP.:i jú. temn do serem us 
•n icos ofilci~lmeulo hnb1litauos n curar. 
Tenho quo rcctitlc:n•, em tol'coil'o Jog-11r, o 

Jpico reJUronto no haln!a,.,·corpus que JiJI des
bedccido. O IJOÚI'B Scn~·iol' JlOI' S. Paulo pel'· 
nntDu ClUem ileixnria do appolla.r nesto p:Liz 
n.r-:Lo soccorro 1la lei; o dis::o entiio que to rios 
J di:Ls nós vomos nestu p<tiz ntó a prop1ü 
Gllstj tu ir,![O desrcspei tudu, ru~im como o !ut.· 
\t:ll' Jll"lllCipio dO /11//N:as-mi')J!IS, 0 CJU:ll f(lj 
JtimnUlOillü <.!o~ubodeci,lo llil Hall ia. 
é;mn1 ~::stns as I'ectitlcuçúL•s ~uo dcso,lrwn 
ze:r, p:L1'!~ ~uo c1uem lcs:-;o u p:)uco que disso 
l!Ltiv1unento tLo ;Ls~;umpto, ufí.o suppuzcsse 
m tinha. ornittido (IStns itléas, quo ub::oluto.
Clllo uii.o podiam pormauocor no meu dis
rso. 
Nilo lHn·on1lo nmis obsot'\'ih;ücs, dú-so o. neta 
I' oppromda, 
Pelxant do comparecct', com cn.usn. pa.1.•Lici· 
t!IL o.s Sl'.i. ,Joakim C11tun1ln, .JorrathiLS Pe
J.o;.,, Joiio Curduit•o, Almino Allonso, Josó 
rll<lrUo. H.osn. o Sit\'1\., .lo:Lquim Pm·nnm-.. 
C('), LmiHiro Macid. Q. H::cayuvn, g, "'an
J]\;.0!1{1 Cd:ulo. Viccur.~ "lilcilwlo, .Joaquim 
cr.:rdn ~' J~stores .Jnninr tl·l); l:l snm e!lu •• os 
;, J.a.ut·o ~ollrú P1•1lru V~"lhu, Gnnr.~n.h'P.S 
'J'(.~Irn 1 Lciro I! OiLh!il~t~. I•'tdiciauo Pcnna1 

lJH!h!o rJo Bnlltües o 1 i uHtu.vu IUcllnrU (7J. 

j Sa•. ~,, ~!~h:~ca·ctaa·~o .. (sdrvi,ldtJ c/IJ 
!lccl:n':t.fiUO uüo Jw. CXJlcliiente. 

) S•·· :~·~ ~f:'lct·t~laa•io, (:wrvlnrlo ele 
I~ e l'!lO u. itupl'lmit•p;u•acntl':tl' na. ordem 
tJ•abnllw's o soguinte 

Con..;iderawlo que nn. exprc~siío IJ:n.utori1la· 
tlr8» e~t.úo comprciJOI1!Iidos ..c.o Poder Executi· 
vo o sr.us o::an tes responsa.veis» (Coustituiç11o, 
nrt. :H n. ~1); 

Consilh~l'u.nrJo que. cn.so houvesse 11ido ro· 
con hccida a. ex i!itoucia. do tncR abusos pela. 
Commis~fí.o do Constituição, Justiç:~ o I.egis
laç:lo da camam doa Dcputndow, a quem ea· 
bin. rlennncia.l-ns, nos tol'mos elo n.rt. 2" da Jei 
n. 27, do 7 do ,Janeiro do 18\J~, tor-se-hiam so· 
guido os tr:Lmitea ronrco.rlos nos nrts. 5" n. 10" 
du. n esmn.Iei. concluinrlo·se pela declaração 
de pruceUencio. ou m1o 1111. nccu!inçiio do Presl· 
dente 1la ItepuLiiea perante o Scnadoi 

Considerando que, no em vez disto, nquelln. 
Comrnistiüo IJrOJlJZ li. Cnrnara a n.pprovacão 
olaqucllns mctll•las ou actos do P01\er El· · 
ccuLivo o seus n;:rentcs t·esponsn.vei~. submet· 
tid:L:~ motivnd:tmonte uo seu exame e pare· 
cer, o a. Cu.rnttra. assim o rcsolvou, votunLlo a. 
pmposição oro. considot·adu. polu. no:;sa Com
mfssüo ; 

Consldornll'IO que" npprovaciio dessa pi'O• 
posição niio pó.Jo equivaler ú rle um bilt de 
imlcnmirlarlo, ncceitavol no systerna pol'lD.· 
mcnlut•, porém mio no quo no.s rego; 

Con<ill<'rnnuo, porlanto, qne ·cua só pó•lo 
NJUiv:der ao prouunci.lll!cnto fiJl'ID:ll n dctl· 
rur.i\'o, feito p~-<lu. C;urmr;~ dos DI~Jml:vios, du 
nfi'J t••rern sido, nas lllLHiida~ do o:teí'!J~~ão OI'· 
d.tunlliLi, couuuottir!os utusos cnpnZN~ do de· 
r.ormiuat' o ]H'Occsso 11.e J'e~ponsa~ilidade do 
cheio o agentes d:.quclle podor; 

Consi•leranuo fin~<lmento quo ess" opini:lo 
d:t C:~mn.J•a dBVC tl!r-so como peromptoriiL o 
1lecisivn. n1L espocle, à \'isto. 1l1L sou. prerPgu
ti \'O. con~titucional, um termos do nrt. 20 t.l.n. 
Constituição Fctlcrul : 

1',\lti~CErt 

N. i3-i6!JH 

A Commissiío do Coustituiç'io, Po•leres o 
Diplom,.cin ri do pm·ecm• que n pi'opcsi•;:"LO seja 
apprCH'ILdn. 

Sa.lu. 1lllR Commi~xríes, 15 do sotom Lt•n da 
'Cntlltllissiio tlo Constituit:;1o, jl{llleJ•e:-r e IHU~. - Vrrqi/iu Drw1nsin, relutOJ', - F. 
Ulllltcli~ Iiii prosonto n IJroposlçfio da Cn.- Macluu/o,- jJerilurdo diJ .olltlndon~:a SCJúrinAo, 
lL !.lu~ l>O}JUÜ.LtiUS, n. J~, de JSU8, que Hjl• CUUll'CStt•ic\!ÕiJ!I, 

• 
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•O ~··· 'Jt..-lf'hrt ~rrüiix•.:1- Sr. Pro· 
fiidcnt.e, lia qwtti'O dia::! :1 Commhsiio dr~ .\Ia· 
l'inhu. e. GlltH'!'a, por meu llltl!l'lllOrlio,npt·o· 
sentou lt Mt!Ht o parcc.JJ', por ella omitridn, 
ncm•cn. da pro,r..~sit;ii.o do. t':t.marlttlos IJPpll· 
tu.dos quo Jll'OV!dencil~ n l'espcito dos vonci· 
mentos . rio:; tnilitn.I'~'S, quando, Ucpoi~ elo 
suhrnuttulo::) n cunwlho r lo ;;uorr:L, ~110 absol .. 
villus. 

O~pn.t:~cer• J'oi lido nn. 1\!o:;a, mas nn '{Juhli
cn(:Jw le1tn. no JJiatio do (:orltfl'rs:w ufio lm 
uoticia ulguma n. rcf:pl'itcJ do/lê. {l('ÇO :t V. l~x. 
(JliO. rno iulm•m(! o que Jm a l'e.~peilo do 
clost.mo que tomou csto p:tt'l)cer. 

o Sn. PnE"ilJJI~~1'1•:- l•'oi :'L Commi."siio rlc 
Finnnça.s, !J?.rn. cn~pi'illlCHto. '~' df!.'ilHLt:lw d;t 
:Mc:-;a, dado a ullud~tla Jll'OlJOSJt;.u.o. 

O .Sn.. BEr .. Po::'I' Vu~m.\. - Eut;io, \'. Ex. 
]lmlor;'t mo inlbrm·lll' :.-;i ó o parecer CJUe t.1~m 
do sct• sulmwttido no estudo da. outr:L Com
mbsão, ou si .ó o ~i..l;SUmpto da f•I'Opo.siç;''io. 

O. SJ:.. PHESIIJI~~'J'I~- E' o :LSSUTOlJt.o da IH',)
l\OSIÇt~O. 

ORDlm DO DIA 

Contint'ia. om 2• discus . .;iio n nrt. oo 1lo pro
jecto tio Sena,rlo, n. 4, do lHOS, rcguln.mlo n 
locução do serviço n.gt•irol:1. 

Niugucm IJAtHudo a pa.In.vrn, cnceri'n.·Ee n. 
1lil:lCUSSÍI.O. 

Seguem-se om discusRão, que so cncer·ra 
sem dobnto, o,-; m•ts. lO, li o 1~. 

() S•·· ~loa·no"" ltnl•t•oM (pela 
m·rlem)-A Commi:-;:siio 1le .JusLíç<1 c Le~isluç:ín 
ull'crc~ccm uma nmcnd:l ;~·Jliitivn., ctue tom dll 
ser cullocnda ímtro o~ m·ts. I~ e J:J. 

P:woco quo ó Ol!cn.si:io de~ tli~eu~.ir .. so (':-;La. 
mnowht nchliLiva. 

O Sn. Pn.EstDE:.ITg - A o;ncndn !Lclditivn 
SOl'!\ lli.c~cuthln. no flm, ten1lo :~ collocaf;üo 
quo n. C()Jnmissiio lho dosigon.r. 
·o Su. MoR.IES BArmos- A collocação tln 

ommltlo ó enti'o os nrts. 12 o 13. 
n Sn.. PB.I~siO!·::-.:ri·:- A cmondn smi~ 1lis· 

E' lidn., npoindn. e pn.c;tn. conjunctnmcnl.o cm 
fiiFcu~:s;i.o, que so cnccrr<J. som 1lebato, l~ so ... 
gumte erncudi~ : 

Ondu di::-0 parcciro-nccrcsccnto·so -lo· 
catlO!'. 

Snln das scssüos, 10 tle setembro tlo 1898.
J/orflcs Bwrros. 

Seg-ucm·sc om discussfi.o, que so encerra. 
fiem dt·bn.to, os u.rtc.:. 42, 43. 44, ·15. ·16, 47, ·18, 
·19, 5(), 51, 5:!, 53, 511, 55, 55, 5i, 58, 59, GO. 

R••gu!":-so cm tliscu:J.'lflO o n.rt. 01. 
E' li!lil., apoindn. e po .... tn. em U.iscus . .,ü.o. que 

::·o ('IJCül'nt ~cm debate, a seguinte emendn. 
Onde diz- E:-;tiVOl' u. servir- diga.·sc! 

-e:stiver a dever. 

Sala da., se,sucs, 16 t!e ~ctomhro tlo 1808.
Uorat;;s lJan·us. 

SC'g-ucm-sc· cm disCus~ü.o, quo se encorr(L 
sr\rn deiJ:ttP. os o.rts. ü:!~ 03 e ü-l o a. emend[L 
a1ldit.h'll, otrcrccída peh Commissão de Jus
tiça. e Lc~islnç~<i.o, pal'u. ser colloclld<L depois 
do§ :1" do art. 12. 

Procedo-se {L votnçü:o. 
Postos :1 voto.;;, são sllccessi va.mento n.ppro· 

vndo~ os rwts. 1 o. 2::. 
Annunciad<J. n. votn.t;iio do nrt. 2·l o Yorifi

cnn!lo .. ::;o não havm· mais numer·o pa.l'a. votnr, 
pi•uceflo .. ,so iL chamada elos Srs. Senu.rloros que 
compar~cernm iL sessão (·11) e deixam •le rc· 
spont!t:r os ,;rs. Mnnoel Bu.J•nt:L, Justo Cl!et•· 
mont, Reg-o Mcllo, Ro~a Junior, Ruy Bill'• 
bos:L, Gonçalves Chaves, .A. Azororlo, Aqui· 
lino do Amar•a.I, Pinheiro Machado, Julio 
Ft·o!tt o Ramiro Bnrccllos (10), dos qunes o 
Sr. Rego 1Icllo quo communlcou O. Mesn. so 
reti1·;~va por incowmodndo. 

O ~··· PreMidentC'I- Nito ho. nu· 
mero. F'ica ndí:u1n. o. votnção do n.rt. 2·1 do 
projecto; o nad<~ mais havendo n trntar, 
vou lCVitntnr a so~silo, designando po.t'.L 
ord(~lll Jo di:L dn. seguinte: 

Cuntinu:tçiio d:t voto.~·fi.o cm 2• 1liscus.süo 
do pl'ojP.t:to do Scun.do, n. 4, de I89H, r('gU· 
lantlü a. loc:l~'<i.O Uo sct•viço agt•icoln.. 

Lovautll-se n ses~ü.o ó.s 2 horas o lO mi nu• 
to.:; da tardo. 

77'1 SJC:-;si\0 EM 17 DE f:,g'l'!i:!\HlRO DIC 1808 
eu!;hlll. no Um tlo projecto. 

Sr~tlf)JIH.;o 0111 llisr.nsf\iin, l'Jlln /oin lliJCIH'I'Il Pl't!~id··llt:l'!t dn' :-;1~·. u;.';'"~J· )dt; Och~ij•(l; (\"il·r-· 

St•JIJ ilnh:ttf', o~ nrl.s. 1::. 1·1, JG, 10, 17, I H, l!l, l 
1
'•'·''

11 
''

11 
'·' 

!:!o, 21. ~~. ~~::, ~.t, ::!5, :w. :..!7, 28, 20, :lU, at, 
3:!, :t:, 34, 35, :J(), :-;7, 38,30 ll .w. 

S~guo·so cm dlscussiio o n~-t. 41. 

A moia !Jol'll depois do mcdo·rlin, n.bro-so a 
scssilo a quo conctwrom os St·s. Senndoros: 
MJLnooJ do Queiroz, Joaquim Sarmor~to, Hon· 
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riqnc Coutinho, ,l()U:lt.hn.;; Perlr·osn., FJ'Ilnulsco 
).Jac\Jal!n, L<lllt'O So i ró, .Justo Cllm•mnnt..llr>nA· 
dic!.o Loito, Gomes •lo ca~tl'O, H··JJ'III't Vhdr·a .• 
Nogueira P:u•atmguí't, J:ezPrril Funt.c11rll!•, 
.Tos~ Bcwmtrdo, Alvnro JI~charlü, Alir\!"JII ~Iilit· 
noz, Almeida. P.n.rJ•et'l, 11. do ;\Iemloncn. Sobl'J· 
nhn, Rc~o l\'Inllo, Loito o Oiticic:t, Crlfllltn e 
Campos, Ho~fL .Juniot•, Virgilio ll.'lmn.zlo, Cloto 
Nmws, PorciuncnJn, T/wmm: llt~ll!no, llon
calves Chn.vcs, RoUl'ig-uos AlvC's,Pa.ni:L Souz:1, 
Mot•ncs Barros, LfúPL)J, ln do llulhtjPs,,Jo:ilJ nl 111 
do Souza., A~ullino 1!0 Amtu•rtl, AILc1•to Uon· 
çalvcs c Julio i'l'Ota (3·1). 

E' lidn., posta. em di:'1~ns~ão A sr.m doLa.tc 
npprovada u acta. tia sos~ilu autol'iOJ', 

Deixam do comparecer• com caum }1:trt.iei· 
}lado. os S!'d •• J. eatunda, Genf!l';lSO Pouco. 
,João Cordeiro. AI mino .\ff,u.so, Ro~:n o ~ilv1~. 
.Jo:II]Uim Plil'nnmLuco, Lo1nrlrn ~Iaciel, Quin
tino Boc:1yuvn, E. \Vtt.Oill!llkolk, Cu.i:ulo, 
VicAnto ).Juchn!lo, Joaquim Lncor:ln., Estnves 
.Tunior, Piulleiro ::\!aclmdo o l:.;tmir'o fln.r· 
cellos (15); C~-"l!m f.J!a, os Sr·A. ~Tanncl B:tl'ILtot, 
Pires fi'orreira, Cruz. Perlro Yelilo, lionçnlvcs 
J.~crrclrn., Ruy BarbO!;n, Sewn•ino VieiT•n., Do· 
mingas Vicente, Lupe~; Tro\'ÜO, Fül!Cianu 
Pmma, A. ,\zoredo, liust!l.YO Richard o Ratt· 
li no Jlm·n (13), ' 

O §a•. ~~~~ Scc~:•ct:u•io (sat1im!~ 
de t·~. dl~ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcin do I" Secrctnt•io rla ramnra rlos 
Dcpumdos, de hontom, rc·ruottcnrlo a so
guiuto 

JllWI'.JSJÇÃO 

N. 42-1883 

O Congresso Nncional ro~oh·e: 
Art. 1." Em faltn.rlo colonin~ corrcccionnes, 

ns prmts e~tn.heleddrt.!'! p8lu. lei de J I du julho 
do l893 c rc~ulrurwnto n. 1.7fJ.I. do lk!Jl, 
Herão convm·r.idus em pri~ii.n ~-imples, do r.rm· 
formida.do com o art. o10D do Curligu Penn.l o 
respoitiid"" disposição rlo urt. ·101 do mesmo 
coctigo. · 

Art. 2.0 Revognm·so 3.s llhlposif.•ües cm con· 
tt•nrio. 

Cnmnra dos Depttla•lo,, IG dr• setombro rlo 
I~DH.-AI·t/,,tl' Ct'.>'-'11' Riu:;, l 1 re~j:lmJto.-.lu/io 
tft~ Jlff'/!IJ Fi//ifl, 1" secrota.r•itJ,-('111"/11.'1 Att.fJII;:to 
\'ll[,•ott~ ,f,. ~Vnt~,,, ... ,., ~·' :-:r~t~mtuJ'in,-.\' l\J/u· 

mis!iãO Ue Ju~f.if.'U. u L!!:;islu\'i'iu. 

f) ~1·. ~~ ~t~c·r·(-~.:u·in (~•'l'l'indo 
rlv .:.:' 11) doclu.rn quo nii.o lm pnrcct11'Cs. 

ORDEl! DO DIA 

Conlinuflr,·ão da. votaf.~ilo em ~ii di::cossão Uo 
rw.:~je:.:to do !:i~JJ;;dot n •. {,do 1898, roJula.ndo 
a :ocu(i.o do :;crvic;o a.~I'il!ola. 

Annuncl:ula. n. votnr;ii:o r lo nrt. 21 e· verifl" 
(~nnclu·sn nii.o havet• m1li!'l nnmm•o pn.ra. votfl.r' 
proccrlo·sn {L r.hamn.rlrt dos RrN. Srma!lnres quo 
compJt•occram á sr•:-:-;;i.o (::.1) o rlrb:nm tlo 
:>t•spond(n• os ~t·s. Thomn.z J)olflno, Benedict.o 
Lt>ite o LeOíiO!do dn Bulhtw!'; deixando os dons 
pr-i moiro~ de I'e .. ponrif'r por se acharem cm 
t:·a.OniliOS de Cumruhsú•JS. 

Cl S11•, iP'A'L~f'oiSde!J~Ic-Nii.o hn. numero 
pn1·a votar o, uada. mais ilnvr>ndo 11. tt•atnJ', 
vuu lov;wtrll' n. ses~fio rlo;)ig-nando p:11'11 orJcm 
tlo c lia rlu. ::~essii.o ~oguinto: 

Continunçfi.o rln vobçií.o om 2:~ disaus:)fi.o 1l0 
projrcto tio Snnttdo n. 4, !lo !SOS, rc:;u!uudo 
u. loc:\r.~ão do ~CH'VH}O a~-trir.ol!L. · 

Di~cn~~rro unica. rio pn.t·ccer n. 71, do lSOS 
dn. Cornmis-ão do Con:o;tituu;ão, Pnclct•es c, 
Diplom:u:in,, opinn.nl\o pela. p!•orn~nc:ü.o JX~
rlida por nmi~ urn mçz da. licr>nçn. 111n cujo 
ªmo ~o nelw. o Sr. SenadOl' Ro~a e Silvn. 

2~ rl'tscíu . .,iio rlo }WOjecto do Senado, n. 10, 
do IR!lR, doterminanoJo (jU•l, no JWriodo presi
dencial n. rlecorl'nl' r! o 15 1lo novcmhm do cm•
rento nnno n lt'1 rlc nüvumbm rle IDO~. o Pro .. 
sirlent~ da. R~·pnblica. voncl'r:t o suhsi•lio do 
cr.nto o vint.o conto"' do r•t'ds n.nnualmont{l, c o 
Vicc·Presidtmf.o o de t1·inta a seis co11t.ns r!o 
rói/'\, um e outt•o pn:;:-n.vois cm pr'Cl'\t;t~·ÕBS 
tnensnc.;; o úa.udo outr;~s Jll'Ovidench•S; 

2• di~cus~fio d11 proposição !lo. Camn1•:t. dos 
D~putl\rlos, n. 2·1, d~ 180::5, llUt.rJI'iz:tndo o 
Poricr Exnr.utivo :L abt•it' ao. Ministoriu das 
ltolnr,:üus Exteriores, 110 p1·o•onte oxorcicio, o 
crcdi to especial de 1 no :000$ pnr a occor'I'Ot' r'ts 
despm•.a.s com :L :mb~Litnição dos ffiltl'COS n.r· 
ruin[l.rlo.s ou que hou \'OI"Om _dmm.pplJ'ocido mL 
front.eirtL uu Hr·azil com :t Republh:n do Pm•ú 
th.ze.ndo paru hso n:; necossarim:; oporaçõr::i do 
Cl'1~Clito; 

2 1 llifir.U:t~iío da proposit:fio cln. Cn.mm•:t tlo8 

Deputados, n. :W. do am~. autor!Zlmdu o 
Podur Executivo tL :dn·Jr ao i\Hni~torio d!Ui 1\o~ 
lut:üa's gxtOI'ioros, no JH'•~seut.e cxor•cl~io. o 
crerJ1to o~pecial rle IOO:UOfJ$, dost.in:L!IO ns de!-!· 
pcz·•s com n domarcat;ito rln. !t•tmtoim, dn:~ 
~[Jssrio.~ com :t J{.OpitlJiieu. Argentina. coutbt'IDCJ 
o hm<lo ar!Jitrul. 

J.ovnntn-sc n. sc::efi.n no mr~io·dia o 110 mi ... 
uuLo:J. • 
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78·• SI~Ss.\.o 1m lO nt~ .'ill:'rE:nn:w DI~ !803 O S;•, :~n !~e,~•·eHu•Jo (..;IJrutnrlo drJ 
:2·~ Jô o YÜ.lJ a. Imprimir p'lrlL entrarem na 

I p,.csirlr!!ICi-1 tio ,•.,'J•. Jfaorwl r/iJ Qllr!iro; (V' i CC• Ol't!CIU ÚOS trnbn.J bus, Oti seguintes 
JIJ'e.-:ilh•nt1:) · 

PARECJmg~ 

N. 7·1-1808 A~ mai1L hot•:t rlopois do meio-~ ia.. n.bro·sc u. 
soss:w a qno concOI'rom 03 Sr.•J. ~en;ulorcs: 
1\lnnocl ilo QuCiiroz, ,J,;nquirn S(l.rmcnto, Oc· 
nwo::o Ponco, Jiem·iquo coutinlw. r·1·nncisco Em J1Ctif.~i1o do ~·i rln maio do 1803, dit•Jgida 
Macl111rlo, L!t.uro Sorlré. Hencrllcto Leite, n 0 .. no Ct>ll~l'í'SSo e aprescnt11d:L á Camnrn.· dos 
meto:~ rlP Ca:-1tJ'o, Rclfort Vicil':t, Pires Ferl'eil·u., Dc~putaúo~. reqll11 l'€U D. Ernestina Mar•inho 
Cru:.:, Hczm•ril Füntcno;Jic, .JoH~ Be1·nal'!ln, AI· ~uc::\.lú1' 1'Cio•·açil2 da )Wesc.ripçiio cm que 
vn.ro :\!acha-tu, ALdon Milu.urz, Alrnn1dn. Ha!'· Jncorrcu, pot' ww f'O ter habtlitado tiontro 
l.:et,o., Gou~·nl'-'eH Fc.rr·ei J'a, H. do :Uúud 0111;:L t\o p1'a2o legt\l. pa.rn. }le1'.cC! ~et· o b~ndkio do 
:-;o?l'lllllo, ltl!go ~le\ln, I...t~\teo üitic:ku.,Cneiho mcJn-sohlo, n. que t~m l.hrelto como· filha do 
o Cnmpr)s, Hosn. .Tunior Ruy BtlJ•bosn Sevo-fllllitdl> phnrn~ttceutJco rcforrntulo do exercito 
ri no Vi(lliJ·n, Vir~ilio D:;.mniío. Cleto 'N.une~, Pedro· .Alexawlre Nucator. ' 
~OI'Ciuncula, Lopes Tt··w~.o. E. \Vandonh:olk, C(lnsnltnrla sobre o nssumpto, a Commi:-35ã.o 
(jonç:Ll'.'Ni Chn.ves. nodri~tHlS Ah'e:~, ~IU1'atli do Ff~:'.(!llfln. o Jndustri:t claquell:L Camnra 
B,m·r·os, Leopoldo do D11lhties, Ju:t~uim de cm }Jilrccer do lO 1le julho daquelle rnosm~ 
~OU1.[1., .1. :\:".ercdn, Aquilino do AmaraJ, AI~ anno, optnou pela r~lrvaj;ã.o impetmdn., a.flm 
horto. Gon~:nJ.,·es. Rau/wo Horn, Julio Frotu. o d~ pef'Ceber ll suppl11::tntc o mmo-soJdo de~de 
){umu·o Barcellns (·10). ~ clat" da morto elo >CU pne, c nesse sentido 

tlfl'el'CCCU 11111 [!I'O,ÍCCtO que foi 1tppi'OV!J.dO em 
E' Iidn., post11 em di~cu~~iio o sem delx1to 

oppro\'ndn. n. acta da ~es~i'io anterio!•. 
IH97 o so acllu. n.got·a sujeito u.o estudo da. 
Commt:-;siio 1lo F'inn.n~;:1s cto Senado. 

Em Yi1•r.udo úas leis do 22 do no\·~mbro de 
1~31, 20 •I• fevereiro do J8l0 e 8 de Ectem· 
bro do 1875, devera. a peticionaria, p:U\1. 
perceber o bcnoficlo dcs·lc o dia do fallecl· 
menta Ue seu pao, ter preparado a ba.bili· 
Ja~·ão dentro do cinco nnnos a cont!r 
1!nquolto din, o, niio o tendo feito, poJorti. 
hahilitar·so cru qualquer ãpocn., mas, neste 
c~t:-:o o bent:lficio ~ómento scr·ltlo·ha. conta.do 
da da.tlL da. habilit:lçiio, por dc:lnto. 

E' es:o;a :1. lcgislat;!lO cm vigor sobre n. 
ma.teriu. e n~m pljde nl.Jrir o Congrf'SSO uma 
e:xrorJ~fi.o, lll'ustnndo·~O o. peticionaria dos 

O !.!tta·. ~~~ Scct"Ol:tn•Eo (.~eJ't'/11(/o cfl'elto:; 1lessas clisposicürs, nem deve ta.mbom 
dtJ to), llú. cont:~ do seguinte modiHcnl·nS, }lOis o prazo do cinco o. unos pn.ra 

Deixam de compnreccr coro caus1~ pnrtici· 
pn1ln os !-lrs. J. Cr. tunda .. lollat.lms PcdtY·sn.: 
.1o:t.o Cot•1lciro, Almino J\1Yonso, Itos,'\ e ~ilvn, 
.l!litquim Pf1l'na.mlmco. Lcamlro ;\laciel. Quin
tlllO Boca.ynviL, C!L\I:clo, V1cr.nto Mn.cha.1lo, 
.Joaquim Lncerdr~. E~tcves Juniül' o Pinheiro 
Maclmd<• {13) ; o '"rn clla, os ~rs. l>lLmocl 
Hn.rnt:L, .Just.n CtJc-rmunt., Nogoueim Pa!'ana· 
guá. Pedro \'~lho, TJomiugog Viconte, 'l'hom~tz 
llelfiuo. F'c>líciano Pcn11a, Punlt~ Souzu, o Gus· 
tavo Rlchal'tl (!J). 

EXPEDIENTE 

a lmbilitnç:"Lo Jll'oduzir os Nous e!l'.ltos desde 
• dnta dn morte do otnciul, não •ó o rnzouvol, 
sem duvido. nl~uma su!llclente, como t11m· 
hcm ó Uc toda tL convcnient~ia paro. IL r•oguln.• 
ridiL!ln do tal sorvir;o no Thc::;ouro. 

Officin do 1·• Socl'et:l.rJo dn. Cnmnra. do:; Nn1lu. 1liz a. requerente na. petição acerca 
0Cjlnt1HIIJs, do 17 du corrente rnúz em que 1le sua. ill:L !o, porem, n Commissiio de r•·nzenda. 
communiciLndo para couhccimcnto do ::iCJl!L· e ludustr•ia du. Cnmaro. n.pont1 como um 
rio, quo !tquella CiL!nn.rn. cm s~R~ao do diu. !Li, dos l'undamontos ju!)titlcn.tivos do seupo.ro· 
nppl•ovou put• ~/3 c1us: votos tlos Deputados ctu• tuJ dittlcu!dndes que gern.lmenw oncon~ 
pr·csnntos, n. rr~soluçi'i.o ·i•t:lar/n do Congt'CI:!MO tl'tt.\'..Lffi os orpbt1os pn.ro.. l'iatisfnzcr a~ for· 
Nttcioual, corwP.dnn1lo no DI•. c1mdhlo Bu.1·- m.:tHIJR!I~s uxi~idtt.S uos-~nw tmhnm do 
roso 1lo Amru•11.t, rne1lico n.uxiliat• dn. Direct'J· lll'otnover p~rnnte M rcpa.rtiçües de fazenda 
rirt. Gor·:tltlo S:twlo PniJ!Jcn, tL Jll'OI'úg'ilt;ií.o do IL Stltt habilil.:\t;íio ~~ porcepçiio do meio-soldo 
ruais 11111 auno tln lic .. w:n., som voncüJnento!1, dontr·o do prnzo mrwcnrlo pdtl lei. 

· rmra t,J•ntllt' do ~urt s:nlrll'. J'mnet.t.o n :.dludu!u. H r, porvonttn•a, n. poticionu.t•ia U monol' ou 
J~c~OIUf'iio p:~r·a mi tlovhlos ultoit.os. ::1i o [Jrar.<J P 1r•.L a IHLIJilitut;áu uorr_eu durlluto 

' a HUtL moHLWJdado, pohL protecçuo csPcciul 
A' Commi:la:Lo tlo Con;~tituij:ii.o~ PoliOI'CS c/· que alui tlU. nos monoros (ord. li v. 4·•, tft. 70 

Diplomacia, R 2"), està ella isonta cl• pl'Cscrlp~i•o o devo 
~oundll V. II a',) 

.. . 
·' . 

·' 

. ., 
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fazer provo.lccel' isso pernnto o Poder gx
cautivo nu o .Judlci:uio si nrccssn.riu lhl', nada 
tendo em todo o caso n fn.zm· on. espocio o 
Congresso. }lois JJ/U'Il. tul ilypothc~o o ac:to ro· 
clnllla<lo ó de •imple< applkuç•>o de lei o c'l" 
funcção nilo cabo ao rurno le~islntivo. 

Pelas razões expostos o de nccordo com o 
,·ato manilestado om outros pnrcceJ'os sobi'O 
casos annlogoos, entende n. Commissü.o do 
I<'innnçns quo a propusiçfio da Camora dos 
Deputarlos n, G7, de 18g7,, reJeviLndo dn. 
prcscrip~11o a requerente, uiio devo ser 
uccolta pelo Senado. 

Sala das Commissües, 17 do ;etembro do 
18!18,-A, 0, (;IJIJICS tft: L'lt..,II'O,-/hJ/II:fliclo 
LcitiJ, rofu.tor, -Hm;iuncll!lt. -Ror/;iyucs .tt. 
-t:e.-:,-Sc,:ul'in(} Vieira, pelu. conclu~ão.-Leo
JiOldu cic B11/ltUes, idem. 

N. 75-Jsns 

A proposiçiio da Cnm:rra do< Deputados, 
n. 8 do corrente nnno, autm•izn. o Gover·no a 
abrir no Ministerio da Industria, Viução e 
Obras Publicas, um credito oxtraor11inal'io uo. 
importanciiL de :.!:532$:~12 para pagar uo en· 
geuhoiro Jorge ltudcmakm• Gt•unow~Jd von· 
cimentos do cargo do 11~cal do 211 cla::;so dn. 
lospectoria Geral das Esu·adas do J'crro, cot·· 
respondentes ao tempo decorrido de G do 
março a G do junho do J8U3. 

Da simples leitura da proposiçlio d11 Ca· 
mara se ovidoncia Jogo a cla"iflcaçfio im· 
propl'ia que ella faz do credito qno autorizo. 
ao <tUal não púde CIL!Jor a qualiflcac•iio tio ex• 
traordinario. 

Examinando muito detidamente a mnlcrin, 
verificou a Com missão de Fino.nçns do Scnndo 
o caso que rcsumitlamente pns.a a ~>Xpor : 

Occupa.va o c•ngenhciru Uadcmaker GI'U· 
newnld o CILI'g'O de chute d 1 tt•u10go da Es· 
trntla t!o Fo!'l'o central do Brazíl, quando por 
portaria. de 211!e feveroiro Jo !8H:r, do Miuis· 
tel'io ela Jncltu3tl'in, Vta<;ÜD o OIJI•as PuLlicas, 
foi tirado lJCStO Ctll'g'O O IJHLOdndo SCJ'Vh• COIIIO 
fiscal de 2• clnsse na Jn;Jiectoria Geral das 
Estradas do Ferro. 

Niio havendo, porém, nesta ropartiçiio vaga 
alguma orn quo J'us;o accommo~ltLtlo o !'une· 
clonaria a clla. llestinallo, a.rran,)urnm-so as 
cousas, dando·se·lho prsse como uddido om O 
do março do rolorido anuo do 1603. 

Nesta. situução pormnnccuu o cmgcnhcil•o 
Rn1Jemoker ntâ ü do junho dt. Jnf.'SfiiO :uma, 
quando foi restituido no sou Jogllr antorior 
llu lllll-{cnhoiro chefe do tr·afogu da .. E~t.rado. do 
Forro Cnnl.ml do llmzil. 

J\pl·esontanUO·SO 11. l'CCClJUl' os HOUS venci· 
mentol:! de lJscal de 2·1 clnase dnlnspcctot•ia 
Gorai, Impugnou o 'l'ribunnl de Con triS o re· 

Rpect.ivo pagamento :lOb O plausivoJ funlill
rllCiltO 110 que o Ministro qun o nom<·OU níio 
t.iulm compoteucia. p1u·a IIIOJI!inr ou nugnHm
tar• o (j1IU1lro L) o pe~soril tlnqu(:JI:L JuspoctOI'iU, 
C'fn fltLP- do nrt. :l!l, do decreto n. l.Jti.J doU 
de dezembro do 1892. entíi.o eru pleno vig-or. 

Com e/l'cito esse decroto, reorgnnizundo o 
qund!'o tio pessoal da Inspectoria Gorai rias 
Estradas du ferro, preceituu.vn. nn urtigo 
citado, nliôs, rofot•indo-so :L emprcgar\os quo 
ntU essa. 1ln.tn. pertenciam n. Hop~rti~-ão: «::mo 
cnusidcrtulos em cowpleta disponibilidlt~lo c:s 
empregados quo nilci ~stivnrf!IH incluidos 110 
qu:ul!'o t~ppruvudo por portlli'HL desta. dat:t.» 

Em presen(;n. •!e llbpositivo t;lo t<n•mlnnnr,e 
il JnôophtsmiLI'el a l•t,cusa rlo registro fcitiL 
]>Cio 'l'l'ilrunnl do Contas tio pug:uneulo po
tlido. 

Pelo§ 5' do nrt. 4B da Constituiçiio i'u· 
dct•uJ o Podal' Executivo só tem competcnciiL 
para JlrO\'Cl' cmpJ•c,aoa, -qunwlo ostcs tiverem 
sido crendos pelo Le~isla.tivo eorn n.ttJ•ibul· 
çúes tlxadas e "Vencimentos estipulados uo~ 
termos tio n. 25 do nrt. 31 du mesm11 Con· 
st.ituir;ão. 

Ora, a 11ortn.rin 1lo ~!inislerio do. Industria, 
Viac"o o Oura; Publicas, de 21 do fovot•oiro 
do lf-03 proveu o en~enheiro Hademakct• em 
cnrgo que w1o existin. por so acharem pre
enchidos, na Ropartic,ão em quo foi manoado 
liel'vjr. todos os Jogn.t•cs legalmente crcados 
na cathcgorio. que lho foi designada; logo 
niio lhe a•sistc dtreito de rccobcr do 1'hesouro 
venci monto algum. 

Si.Jho ca!Jc algum direito, si csto pódo pre· 
valecor comrn. o Jacto tio hn.vm· o crdudiio do 
quem se tt•atn. ncceito nomençiio plmL logaJ• 
que níi.o tinlm existcncia Jcgul, como lhe era. 
lllcil verificar, ti sonronto contra quem lho 
expediu n nometu;üo plll'a esto lag-ar. 

Por estes fuwJumontos ó u Com missão do 
parecer q uo a. propodiçã.o da Cll.mltro. seja re-
jeitaria. . . 

S!tla dns ComrniRsõcs, JQ t.lo sotomllro do 
JSUB.- .1. O. Gume.~ dr! f'aMro.- Scct~l'illo 
\'itJi1'1t, r{,\1\tOl',- Rudt•iy~tcs Al~·~~s.- n~:llt:~ 
rlicto Ldte.- Ptn•cillucula,-Let~poldo de: llu· 
lltúcs. 

N. 70-1808 

A' Cornmi<RÜO do l'lnanç;lS lbi presonlc a 
pro}msiçiio 11n Co.mnrn dos Deputados, n. 21 
elo 18!18, quo 1~utori;,:~ o Poder Executivn o. 
rcadmittit• o Dt·. Belchior du. na.mu. J.oliu, ex· 
dc!e~a1lo de ]lygiouo o _n<:tua.lmonto ~~ommis· 
mr-iu do hn~irmo o a~sistcnein. pu!Ji icn como 
cnntl'ibuhJ!II do montnpio obrigatoJ'io dos em· 
lll'ogntlos publico:; lcderu.o~. 

A Commissiio ó 1le pa rccm· q uo nito ~r.Jn. 
npprol'tlua aquolla proposlçüo, porque o So· 
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undo jú. induflriu pcLiç1lo scmclh!lnt.e, ronflr· 
rnn.rulo n. iut.er•pret:u;IT.o <.lucia., pelo Po Jor• 
Executivo it. dispo.:;ir.~iiu do v.rt. 211 rio r!ccrcto 
u. D·l~ A, t!e3llle outubt•u dn Hmú. 

inPpcctol' gural do ter'rns c coloniso~~ii.o, du· 
mnw o exf!r·clcio do U!U7, 

T1mUo e:xr~minnrlo os documentos que ncom· 
pau!Jam lL rcclama~·iio do rct!wido engenheiro, 

Sala flus Cornmis~ües em 17 do sctcmbrn rle u. Comnlis,r,~o vor•rtlcou que wi.o lhe a~siste o 
IHUH.-J. O. Go,,,r•s r/rJ ('a.~I/'11,-Lr·riJmf,/o de direito n esse pngatnouto por tor sido cllc 
Bll{lllil~.'{, relntor.-l'rn•ci!rnclllfl, -1Jr~11mlicto I dispr~u.stHlo do rofrrido co.rgo em 31 de Ue· 
Leitc,-Rmll'iffHr::: .-lh·e.~.-.':l'eocJ'ÍIIfJ VltJirfJ. zcmiJro do JBOG, uiio lhe n.pl'ovoituuclo o dis· 

N. i7-1808 

A' Commlssiio do Fir:anças li) i presento n. 
p!'opo..;lr;ão rla C:imarn r~os Doputndos, 11. 25 
fio cot•r·en!o nnnn f!UP. :lltt,oriz:r. o P~1d01• 
Exrcut.ivo lt con,.edcr ao Dr. AH'i'edo Moroim 
rlo B!tl'ros Oliveit•a Lim1, lrmto entlwdratico 
tia Fneuldade de Direi lO do S. Paulo, novo 
mezos de licença, com ordenado, p!lra tratnr 
de su~ saudo. 

Considerando provada a nc,essidnde t!e 
novo mozes tlo Jicença pnro. trnt.a.mento do 
sw• saudo polo Dr. AIJi•edo Mm·eira <le 
Barros Oliveim Llmn. é n Commiss;io úe pa· 
rccer quo o Sen:1úo adopte n l'<feri.IP. propo
siçilo. 

Snla dns Commisstjes em li dr.'set.emhJ•o de 
l89R. -,t , O. G fJtllt:.~ dr: Ca st l'fJ,-/ 1orci 11 JH~II la, 
reln.tor .-Brlledfcto LdiiJ. -RtJdl'ir;ues ..l/as. 
-LI'IIJWldu d1J BHlltúc.~. -·~'tJt'IJI'ÍIIn • Vidm 

N. 78-ISOq 

A' Commi~sii.o Ue Fin:mçn.q fui presento n. 
proposiçii.·J cl:L C1tmnra dcs ll~]mtl1rlos n. ~~~ 
do ctn•ronto anrw. quo antot•iza. o Potlct• 
EXI!Cutivo n. concctlm• um nnno tio liconc.~a.. 
com o respectivo m•demt1lo, ;~.o 2• otiJcin.l ela. 
Bibl!Otltera :Xacionrtl Alexandre ,\1\•at•es Oo· 
mos But•r•oso plU'O. tt,ttllt' de sua suudu. onde 
11m convier. 

ConsidorallllO qno o nlludirlo J'unccíonn.rio 
pro\'Ou cst;'u• dHcnt.e e pr·ocis~lr retirnt•-st~ 
pnrn climo.J:~vot'nvt-1 no h•atnmonto t.lu srm 
Sll!ltlO H di!ltlfiiJSL!'OU tel' ~\Üo, tlUl'illltU l•l an· 
uos, l'uncdoll!Lt'HI assíduo u ~cioso, O a Colll· 
missiio Jlu JHLI'ecel' fJUU o ::ionndo adop:e a 
alludirla.. proposit;iio. 

Sal., das Cornmissües, o1n 17 do setembr•o 
do 1803.-.. l. o. Go11ws rh· Ca.~·tro.-l'ol'cillu· 
t'llht, l'llllltm·.-llrmedicto Leite. - Rorl1·i,qutM 
Alr•e.~. - Leupo/1/o de Bul/uic,o;, - S~re1'i11o 
Vieh·c,, 

N. 73- !SOS 

A' Ct 1111111 i.~.•HÍ.O:l ti~ l•'i ua nc,•as {o i pl'P.:·u~u tn n 
prup(),,i~;úu da. CullliU'a dos lJPputadu' 'JI, :n, 
1le 18tl.~, qtw mrLnt.la. pag;u•ao cng-anhoit•n Mil~ 
nocJ M11ril~ tlo Cai'VIllho IL quJtntm tlo 12:0UO$ 
COI'I'eSJlOUúeuto uoS voucimontoa do ca1:so do 

posto uo art. o·•, u. 11 do§ 5" da lei n. 4~~~
do 10 dezombro do 189G. 

Com esse fundamento a Commissüo é, pois, 
do por!'~Cl' rtuo a p1·oposiçito lla. C:unn.rn rios 
D~pularlos enlre nu. ordom dos trabalhos o 
seju. rejuita•ln.. 

Sala Ua.s Commissõe~. 17 rlo sotombro do 
IRUR.-,1, (), Gonu:.~ 1/u Casli'o,-LCfJ}JIJ/r!o de 
Bl•/hril!.~, reh~lot·.- l'orcitiiiCIIlrt,- llr:ncrlh:to 
Ldte.- Rotll'i,f)IICS .'lh'l!.~.- Severino v;cira. 

N. 80 - 1808 

A' Commisoilo do Finanças tbi presente ~ 
pt•oposiçiio úa Camara dos Deputados n. ·11, 
tJo IM!'IB, qw, uutortsit o Poder Executivo a 
a.br·ir ou Minh•terio dn ,lnsti(,'/.1. e Negocias ln~ 
teritH'CS o cJ'.:"dito do 17:!JOO.$, supplemontai' 
à vot·ha. n. 9 do nrt. :2'' da lo i n •• HJo, de 16 tle 
dc"ombro tle 1807, 

Tornnnrlo conlwcimento rla Mr.nsiJ.gom 1lo 
Prct>h.loute rlu. RcpuLlica. sobro o nssumpto, o 
oxn.rninnndo a uemonstru~·ão dus despezaB' 
Jhitas pelu. rnoncionarú~ verba, verificou a 
CommiMsi'io :1. lnsutllciencin. dn mcsmB o reco
nheceu os fulldltruentos dn re11pectiva. cxpo· 
siçüo do Ministro da Justiç~ o Negocie-s ln· 
teJ•ioros. 

E, om ta.os canil içtins, ú de parecer que o. 
proposiçiio jfu, Cnmnm dos Deputados entre 
nn. clJ'dem dos tru.hu.llios do suu:LLio e seja 
upprOVI~dtl. 

Snll). das Commisstins, 17 do setembro do 
lROR,-:\, O. liHw~;: de~ Castro.- Lf~/JjiiJ/1111 rir: 
JJulltJe.~. rcd11tor.- ,\'et·oritw l'idl'lt.- Rodri· 
!IH~.'I. -llt J1ctl i c to Lei te.- 11orci t~ncnltl . 

N. 81- IBDS 

A Cnmmissii.o tle Finnncns examinou o l'O· 
querimento 1le Mugdu.lonn Buccinl'Olll, viu''lt 
do ongenhoif•o nrchitocto Snnte Uucciarelli, 
prol~~s~Ot' cuntr;lctotlo da Escoln Nnclonn.l du 
Bellns Artes, em quo petlo lho sej~ pnga n 
grllti!lcaciio qnu lt sou marillo liira ~~~·IJi.trulln 
pol' Lrnlmlllu qno executou 110 edJUcto tlu 
JustituLo Nnt!iOIIul tlo }![u~;ictt. 

O l'OfJUCI'imcuto é Jwompn.uhntln tlo cot•t.hliw 
dns iut'ul'maçlics presto.dus pelo director tJosso 
Instituto, om que doclnl'll torem slúo as obra~ 
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autor·!v.ndas p~Jo llecrHo n. 1.102, do 20 do 
nov~lmhro do 18PO, A exccntarla.s com n. co
opQraçlio otre!'ecida. !le pro!~.ssorcs da E!'lcola 
Nncíonn.l do Hcllns Artes; dut'arn.m mrtis do 
dous annos o dirigiu· as o f'allc"ido profcs•or 
Bucci~rclli. pot• R.ccortlo com o respectivo f.Ii· 
nistro do Estado, que Yorlnllmento concordou 
com o ::cu )Hij!!J.JOento no tcrrnin:trom-so. 

Allcgn a pcticlonnria tot• J'cquorido, impro
ficuamente, no Governo esm pngnmento. 

A Comrní:.:silo tlo Firmnças CrJo parecer quo 
no Sonnrlo niio c11bo tomo r conhecimento dcs· 
ta. potkão e quo soja. por isso indeferida.. 

Saln 1l1ts Commi~sõe~. nm 17 Lhl setembro do 
1898.-.·l. O. f.t~ite de Casti'O,-i 11Ji'CÚim:ula, 
relator.-Beuer/icto Gome.~·.- HIJ(l,·ltJw:.o; Alt·es. 
-Sr:veJ•iuo Vici1'lf. -Lenpolrlo de lJulhües. 

N. Bi -JSDS 

A Commissüo rle Fina !iças tomando nm con
sidcraç·üo o rc(]uerimento dn. Comn.rn. Muni· 
cipn.l tlo Paranngu;'t, EMtrdo do Parnn{L cm 
que pede um auxilio de 50:000$. par:> resta· 
bclecer llS suns finanças e os sruH creiHtos 
pre,iudicailos poios cltoito9 ela revolta de G ele 
setembro e sua. consequente rn.mitlcuçiio pelos 
Estnuosdo Sul dnRopublrc•; e ele pnrrcot• que 
o Senn<lo sn conforme com n impossihilidaclo 
de at.tender ao pedido da ref,ll'idn Camara 
Municip•l, em vista do disposto no art. 5" 
<la Constituiç1io Federal c por·quo seria, fi 
quizesse deferir a. peticão, mn.nifebtnr prefc· 
rencia rxcepclonni pelos interesses de uma 
Camnra. Mtwic1puJ, cujos pt•Pjuizos for;~m o~ 
rne~mo)l so1Tl·idos por ouLras, igualmente 
victimas dos elfcitos d~ revolta do o de 
setembro de 1803. 

Soln, dns Commissücs, 17 tlc setembro de 
lBUS.-A. O. Gome.-; r/~ Cttt~lro~-l'ol'cit11WIIIa, 
reluto!'. -l(odt•i,qtlf!S Alt,,J,o;, -Bencdicto Leite, 
-L~op11ldo de Bti/IHic.~.-.Stlt~t:rino l'ie,·ra. 

N. 83-1809 

O Bnobnrel Joiio Mnnocl Mondes d~ Cunha 
Azorcdo 1li1. ter• sido ~po:;ent111lo poJo Governo 
Provisorio no c~trgo do secretario do. Re/ac;ão 
tlo Rio Orando do Sul, em 1800, contr~ ox
pro;sa disposi~iio do decreto n. 5.457, do G 
de novembro de 187:1 e pe•le !Iro sejam au· 
;.rmentadus o~ vencimentos !.ln. BIJosontadorio.. 

Parece querer qncu Senndu adopto a. re· 
~oltt~;ii.:J do dcdtLrlLI' que n. Rim nposent:ll,~l1u 
st~jn. como n dn onLI'ns funccionaJ•ios, que, 
aUIJ•ma. go.·mlll·nn. com tc•dosos veucime11tos 
tcudo i~ual tmupo tto set·vit;u. 

li:' n. Commissiw do l•'imHJt,'llS l!u pnret!Ol' quo 
ni\o ú da compctcncia do Senntlo ccnrhocor el11 

matoria · desta petição o que seja, portanto, 
llldcfcrida. 

Srdn rins CommiRfÜcs, om 17 do setembro 
elo 1Ct.I8.-A. O Gome . .; r/e Ca.'itm,-i'm·cllln• 
cu! a, rcl:t!or .-.~·,~em·ino V,.dm .-RmltitJH!!$ 
A/l.le.'i,-Bt:nctltcto Ldtc,- Len]w/do de Bu-
1/irn•:;. 

N. S·i - 1898 

A Commit;são do FinançnR examinou n ro
quel•imcnto di!•igido no Congrc!!so Nuc:ooal 
pelo in~qwct.or, CI'!Cl'AvC>nte 'e nuxilio.res da 
lnspfcçiio Gorni do Vchiculos da Ca~itul Jo'c
lleral, em que ped('rn n.ugmento dos ronci· 
rnentos, cons·dm·ntln:~ exi~uns. 

A lnsprc;üo do Vehiculos ost{L snb n super. 
intcndencin dn Sccrotnria do Policia c pcn•a 
n. Commi!!~ií.o que n. dcspezrL com e~so servico 
EÓ deve ser alwrnda. modiflcam!o-so a tnlJ.-~llR. 
nnncxaiL lei n. 76 rto IG do "gosto de 1890, 
medirmte preposta <lo Poder Executivo que o 
o compotento para. 1liz~r. td os vencimentos 
ntllo. mnrtadol'!,f:lfi.osuJllcir.ntes JllLt'O. tt:r J'UilCC· 
ionnrio!ll quo EO cnetLrr~gucm do exocutn.r o 
I'C•lJCctivo rf'gnlo.mento policia.l; U de paro· 
coJ• que ~ei• iu·lefcrido o rcr;~m·tmento. · 

Sala elas Commi«ões, 17 de setembro do 
1808.-.1.. O. GmM!S do Castro.- P()j•r(wt· 
cH/11, rclr&.tOJ'.- s,~t'l:l'ino Vim'm.- RmlrÍ[JIIt!t 
A lvc.~. -Bcnedh:to ·Lcilt~.- Leopoldo de Bu· 
l/iü(S, 

N. 85-1808 

Plulino Francisco Paes Rarrclo. nniigo 
profcs~or de gymw~sticiL o nntLLçfio dn. Escola 
Militar elrsta. Ca;.ital. om pet.i~üo de G do ou· 
tubro co lbOü, dirigiria ao Conv.rnsso Naci· 
anal e npresonta.da. no Sonndo, n.Ueg-nndo a 
insumcicncia. do rmus vencimentos. que oram 
do 1:000$, requereu qua fossem ellos clova· 
dos flcando equipnraelos 1100 .do professor, de 
gymnastica do Colleglo Militar. 

Ouvido ~obre o nssumpto o Governo no cor
rente nnno, inlilrmou quo o pet.icionnrio l'IU 
lSOG, clulmdo se dirigiu no Congr~eso, estava 
ro~lmonto nas cunclições allegartas, ma. qu~ 
nctunlmonto estó. em Situuc;fi.o mnlt.o divci'Sil, 
pois cstl~ com oxercicio pm•a. o mc~mo fim o 
cummuintivamonto "" Escola Proparatoria 
o 1\e TlLctica e na. Companhia ele Aprendizes 
Artiftcc< rio Arscnttl uo Gucrr•a destu Copito!, 
porcobondo 3:000$ anuunes cm c11oa um desses 
e~:~ tu btlccimontos. 

A' vi•ta tlislo ú a Commlssüo do Finnrwns 
do parecer que SPjiL irulul'el"idiL n. peti~·iio •• 

HrLia tl11s Gomrn i...;~iíe!-i, e III 17 de sctcmii/'O de 
l8U~.- A. U. Utw/11:1 di) ('o::fto.- J:r:ucdi!'lo 
f.rite, l'ufa.tOl',- & t't 'I' iuo l'it:i l'll. -Rml1'i!/1W$ 
Alt·es.- l'un~ioueH/a,-Leopoldu d,; lJulhth'.~·. 
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N. Stl-1803 1 ter todo o ossoio o moralitlado nos IogarE! 
1 quo ceeup~r. 

Foi presonto ú. Commissü.o de Mnrinhn o O prnzo tla concossão será do 25 lttmos c o 
Gucn•a. o. cmencl:L rlo Soua.clo ;\. propOEÍ'.=iiO dn. concessionaria tOJ·ú. plena il:cnção do licenças 
Ct1.rnnro. dos OoputadClH, flUO tixo.afol'r;;t navn.l rnuniciplll'S c iUifO~tos pt.Lt'U. :1. l)UO. conccs~üo. 
p~ra o oxorcic!o de ISDO. emenda que deixou Basta n lri!ura da resoluçüo para se ver 
tle ~ortulolltado relfl. retiv idn. Camu.ro..· quo oJio; uii.o ttm outro tlm sinü.o monopoli-

Esta omondn foi oiT~t·ccidn. pela Commi.c;~;io sur o exercício do.s diverdies de que trata; 
tlo Ma.rlnlm e Guet•rn, que ~6 a li.wrnulou iJe .. porquanto, pnrn. pol-tls em pratica níio ha. 
pois do ter ouvillo n. pn.Javrn. do Govol'no por ~~:?c~sida.de do. concessão nos termos om quo 
1ntermedio rlo Ministro •I~ Mnrinh11 o a lor· e l.etta pch ''""olu(iio, p,rque ellos podem 
mulou no.1 tot•mos em (tfJO est,ú. concebida, CXISt.tr.tntldm.nto licenças fjli9 o Executivo 
col'ta e coDvicta Uo h~u·et• não só fixado nm MtJn!ctpa.lnclm·se autoris:~tto a. conceder. 
numem ~uOlcientA dA pr•af,'rt.: rnl'n. ntt!:'ntlcr g, se11Coassim,a l'esoluçüo ICro a lillm•dado 
ás ntC{'S!'itlrul('~ do sorvicn n. que é dcstinndo do concurrt-nci:t. em g1·o.ndo dctl'iinento da 
o corpo de infn.nter·ln do mtlrinlla.. como ainda. receita municipal. Dt'.5ÜC quo o concesslonllrio 
att.nndi1lo ás cond!ç,jes flnn.ncrdras do Pniz. dove.gosu.t• dn. J::tmr,ão de licenças e imr,ostos 

E por !oõer nssim. n. Cnmmissã.n ó do pn.recerlu·nUltcipoes, t!ca bem u.ccentuado o privilegio 
que a emenda seja. mnnthln pelo Senn.do. que torno. a concesj:ão. além tle inconstitu. 

Sala das Commis~õm:, 10 de sctcmlwo de C!onnl, od~os~ •. afustn.ndo a concurrencio. e f~ .. 
lRUt'l. -Bdj'rJrt Viei,·a.-E. 'V1wtft'JJholh.- • r1,ndoo prmcJpto tla Jgunl,Jaile. perante a lei. 
}Ji, r!.~ JiÇ 1•1·cirn. _ Ra.~a .fuHioJ', _ .Almehla E JlOI•tnritO dt' p<Lt·ccer fJ ue SCJí.L o -oeto n.ppro
Btti'I'Cto, vencido. vudo. . 

Sala dns Commissües, 10 de setembro do 
1897.-F. Jfachadv, rciu.tor.-B. dd 111 cm/ún~u 

N. Si-1808 Su~riulw.-V. Damr.t~io, • 

A Commissiio do Const.itulçiio, Poderes o 
Diplomacia, cxnminnndo a:o l'n.zõcs do ·c1:to op. 
posto o\ o·csolu~ão do Conselho ~luuici~al tio 
30 de abril elo 1SD7, chr·~ou ú. conclusão ele 
nuo, não ob~tnnte núo ncliu.l'·SO do nccordo 
com ellns. devo o 'Cdu Hn· t~Pln'Ovado pel()s 
motivos qttc pas:n. :t ~xpor. 

A re~olucJ1o a.ntorizu.uconrt=s:iio n Joaquim 
Fernandes rto Ccst• ou ti. cmproziJ. quo orgu
uimr. pnru. estabtlcccr nos Jardins publictiS, 
cuja. área pc·I·m;ttir o a juizo da odruiui.:;t,ra
';üo, muuicipul. lllftlinnto motlica contribui· 
çüo. cct'tuse dctei·minadns dnersões,.nilo de .. 
V<"n1lo nenhuma out.r·a. sH pol'mitt1du. ·~:~C'm 
pl'évJo n,visó e consentimento da. Prefeitura; 
cfelti• e manter eXJlOsiçtjus ptn·ic.t1icai ou pm·· 
mnn<mte.s, da pl'oflucws u;wlonats, inuus· 
ü·iue:i 011 UJ.rl'ic?iiLS. em pavJJhüeM Pni'U. isto 
fSpl•cinlmcnto c·m:;truidos; realizar concertos 
m usicnes, matimJe . .; e cou rureucins puiJllcn~ 
~olH'e ns~umptos qne concort•am pn.m 11 edu· 
uu:ão civica. do r.ovo; cst.nbelccer restnurun
tf.•s n lmf/i!ts, oud~ o publico oneontrn o con· 
liJJ'l.o o o.briH"D nece~!HI'ios úlll tuca lo:zm·cs. 

O C\lnct•ssh~na rio abrl~a·!ifl: lt. p:t g:u• n nnuu.!
m~uto O. Municipululn.!o o. qunrHi!L tlo 8:000$: 
11 l'!·rt.nqucftl' du:~;.J vt·zrs púr mez os 41y~·r·ti
montllS ncs rdiiiii/JO.-i tltll'l o~colas mumcqmes; 
1lCUJJcedel'llous hOJ:r.tlclo:-.· nnnunc~ em lii\'Ol' 
elo thcatro c tuunt.(•ptn muuif!ipacs; n. con· 
bti'Uit• t!dillt~io::~ proci~os. Ft·~undu plllll ll::l o 
p!ano:i upprovadu:<~Jlf'llL Prcl.t~it.um .. ~endn (>S· 
i>OJ udificiOR do.srlo Jtoi.{O lll'OPl'JOll: JUUU!ClpU.t!!i; tL 
11ilo pot•miLLii' ;o,;o tlo pspe"iot•lfJUII]Ilf t\ mun· 

N. 88-ISCS 

A Comm!s;ão do Justiça c L• ~lslnçilo, a 
cujo e> tudo foi submcttido o t•eto do Prefeito 
do Di~trieto Federal, ~uRpendendo a. oxccuçiio 
d• ·rcsolutiio elo Conselho Municlplll, sob,·e o 
prov:rncnt.o tias C'icolHs primarias, vel'itlcou 
que incidem na ccmura do 't·cto a clausula 1:. 
do nrt. l" o parD"g'rnpuo unico tlo art. !!u c o 
art. 3'' dn prcdicta l'~aotut;i\o. A primeiro.es· 
tnbclcco o provinumto dus cndeirns vagns, na 
rueiio 1ln doUI'l terços por normalistas !orrna
clus cont'.a·n:e o r~gulamtmto do 1~81 8 um 
terço 'los diplnmOL•IaK pelo• regulamentos pos
terlm•e, de lfU3 e IBU7. 

A segunda mnntln proVO I' 20cndoirns actual
monto vugos por 17 nol'mnlislus diplomudns 
cto 18~1 e tr., cadeiras pelas <liplumndns do 
contilrmidt~do com o• regulamentos poste·. 
t•ions. 

cumpro ponderai' que oxislem 42 •lnquol
ln~ UOI'm:LlJ:itas conCUJ•J.'OUtCS Ü. cadeirus 8 
sete tlas ul~imns. 

A torceir:L antot•isa a ob<Jrlura. tle um era .. 
dito (•XÜ'UOI'IJiUnrio de t::'G;UOO$, ;'L l'Uhi•!ctL J4 
tio m•çamot1to vigento. 

Os fundamento~ do ~~f'tLJ,t'c•pPctivos úscluns 
lll'imon·as di~pc•s\•Jes Ua Re.!iolu~·flO, quo Ucarn 
II~Slg'lillhldOS, l'~t-Uillüffi·SO Jl[L COllt'UI'Il. do quo 
o regimem obi cstntttitlo /ore dlr·oitos udqui· 
t•iclrs rli\S normolbtu~ diplomndO!! pelo roaU• 
ltilllOUto do IS07, eujo progt•ammtt ó !Uttl~ 
oou,ptoto qti~ o do rcaulnm~nto do 1881, · 
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'A razüo elo l!f'ln qunnto n. aÇortu1., ~o cr~.. li bern.~iio leg-ishLt.i,·n, ou exocuti v a, ;i. nmnlstia 
dita extraordinnrio, nFmntlL sobro IL vwlO'.'IlO rlecretnda pel:t. !C~.i n. 310, clc ~~I do outulll'o 
do nrt. 43 do. Lei or·gnnica 1!0 Districto Fu· do Jfl:J5; rcvugadas ns tJisposir;i:ie,q om con-
doral. tr:crio. 

P;Lrocn ú Commit:sãocloJusti ... a o Lm.•.isln."'ÜO co 1 1 •• 1'1 1 s Jc "t•o I• I'"A " •.. .. .c~ll :L c a.'~: ..:ess(, .. -R. • 1 o e. mu c " N• • 
que os t!ous f'und:um~nbs do -~~~·to carecem de -RH!! Boi·l!rnm.-SI!tNino Vit!ir·o.- Vil',llilio 
o.ppl icabi li1lnde, no. rspe1!ie. Dn 11111 ;i o . _ P. Jlach ·r do. -A l1.teirla B11r1'flo. 

Um c outro inclu~m-so nn. com petcr, ja tlo -.r. ,\'. Reyu Jft I! o. -/Jtllllill!fw: Viro.,ta. -L, 
Renado, porque ou ó umn. lei ltlrlornl crnc Sfl dr; n 11 1/11ic.~.-RIJ."rt.fullior.-Uouçah,e ... 0/m,:,•s. 
cliz postergada, ou fÜ/l direitos JHlquif'iclos -.!, L. f'ocll/(j (~ f'wopo.~.- ... YIIflltcira Pnl'fl
deS!'O.Speitados; o a noção dn semoibantos di· 1,,,1mi.-Henl'íqlln Cout,:il!w.- C'ru:, -A. O. 
roitos porteneo ;L esphern. elos direitos pr·i- ·Goou·.~ do Ca#ro.-.f,rsto CIIC!'IIIGnt, 
vados. 

Mns niio hn oiJ'enm rle direitos adquiridos. 
Si ·ns regnlin• e garantias quo o• roguln· ORDEM DO DIA 

mcnto~ conlhrmn ús uornmJistas ro ~otlem 
compn.rn.r n direi r.ns uclquirido!l, os di plomndos conti 11 nnt.~ão da voLa.dio em 21 diswssão elo 
do 1881, dc\•em aor os prim~~iros atterHlidos, projecto dn SmHld.o n. 4! do 1808, rcgulnmlo 
jü. peln. prioridnrlo clo titulO-J)J'hu• in tem· o. Jocnçüo c lo ::Cl'VJÇO ngrlcol!l. 

, ' pfJtc, p1·ior lnj11rc, ,ili pelo ma.ior tempo de 
serviço e mais longa pratic~ pcdagn~ica. E 0 St•. Prc,.ldcnt.e _Ainda nilo ba 
nem prevalece o. consideração da. tJoslg-unl· numero para. vata:r·so. 
dndo de pro~rn.mmas ontreos elo regulumonto 
rlo J;SI o os dos po;tcrim·es pm•qun é o 
proprio rflg"UJo.mento fiO J897, n.rt.. 107 ~ Jo PROUOGAÇ:\.0 DJ.; J.ICT~:"ÇA AO SR. SENj\nOR nORA 
remiPsivos 110 rlo 1807 quo garanto os direitos E SJJ,YA 
das normalistas do 1881, considor:cndo·a' 
h a heis para serem nomoa~Jas. Entra cm cl iscm;sü.o unic.'lo 0 p11.recey· n. 71, 

Parece igoun.lm.onte ó. Commis~ão nue não de IBDH, da Conuuissit() do ConstitUiQii.o, Pn
ho. viotaçií.o do art. 43 dn. lei or~nnimt. Ah\ rlet'Ht-: 0 Oiplomnei,1, opinrtndo poJa, prOl'O;{liQ~O 
se prohibe que seja Ol'ilflnar!a tlespcza. som pt!tlidn .. llOl' mai~ u:n mcz d,t licenc1~. l!ffi cu~o 
que haja para ·etJa verb:t consignada no or· "LSO se ncb~ 0 Sr. Seua<lOl' ilosa 0 StiVt\, 
r.amcnto. Mas n J'r·5ol.uçiio '1)/!trtrla consigna ., 
56:000$000 dostinnrlos ao L~boratoJ•io de Hro· Ninguem pr.dindo a palavr:t. eneorra·•o 1\ 
mn.tologia. cuja. tnst.n.IJa~ii.o suspenclon ; n di~cnss1io, tlcando a votação adiada por t't~.ltu. 
manda. deduzir 7G:On0$000 dos 121J:000$0il0 de 'JIWI'Hnl, 
verb~- eventu:te• quo fica di miou ida dcsfa 
qmmtia., Sf hlL inconveniO~te neR:"ILS mcdicl!l.S SUBSJillO DOS SUS. PHil:@JDJCX1'1C E YICE·l'Rlm· 
não é certamente pol' violnção l'ht loi orga.n ica. DEN't'E JJ.\ H.J~I'UUI.IOA Nu 1 ·Emooo l'tl.I!:SI· 

Tnc's são os motivos que levam n. Corn· ng.\'CL\L oe 18!18 A 1902 
mifsiio do .rustil;a o Legislação :c pen•at• quo 
o Senado niio elevo appt•ov:Lr o -t,t:to do qnl: se Entt'il. em 2·1 ,liscnssito o m•t. Ju 1lo projocl.o 
tratiL. rlo Sonarlo n. 10. dl! 1893, deteJ•miwmdo f!UP, 

Sn.la. das Commi'lsôos, 19 clo ~et~mbt•o c) r. no pcwio:Jo presiclenciu.l n. dOCIIl'l'Ol' tlc lú do 
1808. - r.mt~~IIINM ClmM.~r relator. -J. s. novembro elo coJ'J'orlto nnno n. 15 de uuvomhi'D 
Reao Mello.-A'Juih'n' r/o .. liJtatal. do 1002, o Presidente <la RcpuiJ.licn. vonCCI'ii 

o subsidio cle cento o vintli contos r1o rris 
O S1•. :i:l.uy Dnrho""a.- PorH n pn.· annua.lmontc u o Vico-Presidento o de trinln. 

I<Lvra, Sr. Presidente, unin.~mcnta par11 sub- 0 •eis contos dfl reis um o outro pngavcis ••m 
mettet• n. consiclernção do !-iemulo o pl'ojecj,o prestações monsn.es, o dn.ndo otttl'a.s prO\'l· 
que tenho a. hourn. do cnvia.t• li. Mesa. doncins. 

Vem li Mesa c, ostnnc.Jo npoin.tlo pelo nu- Ningucm ]1cdindo a pn.la.vrn., cnrcrm-er tL 
mm·o tio asslgnnturas, vno a imprimir pa.ra di!mussü.o, 
entr•at• na. ol'dmn dns tt•ahnlhos o l'if!g'llinto Soguo-so em discussil'l o nrt. 2' 1, 

PROJECTO 

N. 12-1803 

O Con:.rre~so Nnclounl rJsolvo: 
Art. Ficam rlo todo "'PIH'imidas, para 

totluii os oll'oltos, n.H l'e:ürict:tins post1ts, JJOl' do· 

o t-lr•. 1\lorul'~ !'11u•roR-Sr. Pt'P· 
siflonto, ro~:~ Olll't. ~u tio pt•.ljCcto em di:wus· 
SilO: 

«'So cJ.so de lmpcclimonto por moiNitia. m1 
do lieon~a, o Pl'c•idoutc d" ltupuulicu, von· 
cm·l• metndo do subsidio.» 
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Som ter ostudntlo profun'l"mento n quos
tiio, ontret;mr.o esta. ili:•po:'ir,~ão 1lo alg-uma 
mrmn choca 111011 Uom sonso: wtn mo parcco 
l'lL<!(IItVül (jno no caso dn !Jcon,:n ou do mole;-;
tia do Pro::~idoiJto se I !te curte moüulo dn sllh
sidio. 

Lieencíndo ou cloento, o Pt'l!Hhlcnto lh H!!· 
puhlicn, ,·l som pro o Pmsidr.nto dn. lt13pu!Jlica, 
(apoirrtlm:) e, C(JJOO tal, devo porcobet• o :mbsi
dlo f'JIHllho ll)r flcsi;.maflo pelll Constituiçií.o. 

Creio mesmo f'JUO eBtn dívisiio nii.o deixa jle 
ír dt1 encontro ó. di~po:-1i~~ilo ConstitucionnlrJUe 
marca o :-Jubsitlio: c t'!StiL inJustiça, quo a.pp:L· 
reco po1• si. torr.m-so flngor•a.!HO comparando-se 
n. pos1ção do PJ•esi,Jent.n doonte com o riu PI'C
sitlente pmnuncindu poJ• cl'ime de l'O!!Jlrln~abi
Jida,lo. 

O decreto do pronuncia contrn. o Presidenta 
tln Ropubiica tem entre 0-3 sons dfeitos o de 
pT'i val-o da motnrlo do subsirlio; isto por llispo
siç;i.o dn lei n. 27, fle 7 do ,i1meiro de 1802, 
que diz no seu nrt. 12: 

<~;Qg cff~Jitos do decreto 1le a.ccusof:üo princi
piam no dia !la incinuu;ii.o e siío os seguintes: 

Alúm disw, a licença de um Presidente de 
nepublicn é um Jileto extl'n.ol'dina.rio, que 
p1'•do na o ~o linr pm• um motivo qun.lqucr' pelo 
qual ú liconciu•lo um emprc~1Ldo aub!LlteJ"na 
dn admini!o!traç1io: csttL l1cuw;<L p1'1de SPl' mo· 
t.ivn.dn. por int.eresr.ws :mperiore:-: do ordem 
publica., ptjtlo :.:er cm serviço muito impor
ttlnto pr~:stado pelo PI·csidonte no pniz sua. 
retirada !lu. :u1minhitrnl;ão por meio de li
cença, ainda. nesse caso, si ollo ó licenciado, 
tambem ó razonvel que fiqne privado do me· 
tarlo tio sub,irlio. 

Peço, port11nto, liecnçn. á. Commissiío que 
m•ganizou o p:trecor p;tra discordai' e sub:;ti· 
tllll·u por uma emcnd•~ que 1lcelaro que, em 
cns•1 de Jicençn. ou mole~ tia continue privado 
de lot!o o ordenado ou subsidio. (l'a11.«.) 

O Sr·. S.lo•••u"' DnrJ•o•-Sr. Pre· 
sidonte, cm vez do aprescnt:tr n. emen1lo., me 
parece preferivel J·equerer a V. Ex. que 
con,ulte a Cn~a 'e consente que o projecto 
volto á Comrnissiio p:1.ra. rever o seu art. 2(). 

E por isso roqueiro que o projecto volte ó. 
ComJnis5iio. 

"" "·" · · • · • • • • · ·' · •• • · • · · • • · · · • • · • · '.": • Vem à Mes~. ó lido, apoiado o po;t.o om 
~ :1. 11 susponfier-sc-lha motn.do rlo snhs11l10j discus.síio 0 SC'''Uinto 

ou per!lr.l·o eJl'ccti\·nmouto, si n;i.o !l'lt• atlnnl o 

n.b~ol v ido.» . . RE:QUI·:rtum~TO 
Do :-IOI'tC qua o Pt•esulr.ntc pronunctn1lo, c, 

pol'tnnto, su!lpeito lo~almcntn do :-;m• .twi rn i· 
unso, Pl'l'rlA tnot!ulo rlo su1Js1dio, SUSJlOndc-se· 
llle n mota!lo do :-.ubsltlio; m:t'l, si nfltml ü nb· 
sol\'i1lo, rnosmo o~tn motnde lho ó restituiria., 
Ue :;o r te q uo vem u. JlJI'ccbcr o sub.3il!io por 
inteiro. 

Comp14l'O·sc esta. situar;i'io feitn pcln. lei ao 
Prositi(mtc mettido em proccsl::io e corno tnl 
pronunciado pot• decreto !la. Camn.rn. llo'l De
putllllos, com ll}J~:Oif,·ão ct•en.da. por ~!Stf1 p1·o~ 
.1ccta prmt o Pr•esu.lento doente, e ver-~o-lm n 
injuHtll.~n. quo ha crn rcl:tf,'ilO u. e~ to ultimo. 
( ..1 pn iwiM): 

Pois uií.o ó ~un.nrlo o P1·esidonte esb'L dornto 
que f'lle ll!iLÍs pl'eci~íL do todu.-3 m seus vPn
cirnonto~. poi~ vae mottor-:m om trn.tu.monto, 
or•dinariameuto db-;pendioso, pndundo ncouto· 
coi'. o no tw:-;so rcgiruon li J'acto rnnito com .. 
mum, poUondo acontecm• flUO o! lo iliin teu!Ja 
t•ccut·.:;os prnr1·ius, que cl!e nii.o sojfL homem 
tlc liJt•tunrL? ! 

E l'Ciluzil·o nC'stns conrlh.~1ies n. motn.do 1lo 
~ub:.:idio ó pól-o om condic:1iO muito prccn.rirL, 
ó deixnl·o sem I'flcursos pill'B sou tratamento. 

N11o ó l'llZOI'L\'UI, não li justo quo, exacta .. 
mento I'Jllll!Hio (lllo mai~ pt:ecüm do AtHt 
subsidio. nos caso!' d(t rnoJP.stm, tlo r1o~pozas 
ext.rnordinariHs, so llw cln•to metndo do 
:mh!litlio. 

Pot· is~o. Jlllt't!cn-me que O rnzoa.vel o jn!'ito 
quo o Prollident(•. fllWt' lieend:u.Jo, quer 
doonto, pet•cobn. f'CnlPJ'O t.otlo o sou subsidio. 

llorpwiro que o projecto n. lO, de 1898, 
volte iL Commisf.:iio para. l'cconsiderar a des· 
po3ir:ií.u do art. 2(). 

Snla ilns sessões, 10 de setembro do 1898.
..lfol'ttes Bai'J'o,.;, 

O ~••·· Pt·~Midente - Accusando a 
listo. da port:L n presença. de numer·o IPgal, 
vue-so proco1lor a votação desta o das demais 
mnterl!t~ cncorrndas. 

Posto a votos ó npprovnrlo o requerimento 
1lo Sr. Mor•am~ Barros. • 

E' o P''".i<wl.o rcm•ttido IÍ Commissiío de 
1;-innlll:as, ficando adiada. n diseussito. 

Cont.inonç-üo da. votação em 21
• discussão do 

projocto do Senado n . .J, de 1803, regulando 
u. loca~~iio do ::-at•viço agt·icoln.. 

Pu~tns a voto.; são successivamonte appro
vndos os ar!s. 2·! a 40. 

Po;to à voloB li npprovodo o at•t. 41, solvo 
n emenda do Sr. Moraes Rarros. 

Posto. ti. votos ó appl'Ovruln. n. emenda.. 
Postos á. votos silo succensivamente nppl'O· 

vndos o.• arts. •13 a ao. 
Posto" votos ó npprovndo o art. 61, salvo 

n. mnnnd:~ do Sr. Mames Barro:-~. 
Pastlt a vosto~. ó npJ)ro\'adn. a emendo.. 
Pmto~ tL votos, Rl1o ~ucces.;i vamento rqr~)J'O· 

va1los os n.t•ts. li2, n. n.t e n.omcnda n.cldittvn., 
poJa Commiss11o t.Jn Justiçn. c Logislaçoüo, paro. 
•m• colloo•uln 1lupois tio fi :J" !lo nrt.. 12. 
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E' o projecto, a~slm emcllllndo, adoptado 
plra. pas~:u· ú 311 diS!!msii.o. 

Vota~~z1o orn discus~ii.o unica do parocm· 
n. 71, do ISIJ8, da Comnusslio, Podl·l'u3 o 
Diplomacia, opinando pela. prorogaçào pcdi1ltt 
por mu.is um rucz d!L hconçn om cujo go.so so 
acha o Sr. Senado!' lto•a o Silva. 

Posta a votos ó app1•ovada a conclusão do 
parecer. 

CREDITO ESPP.CIAL PARA A SUUSTITUI'I}ÃO DOS 
MARCOS NA. l•'.RO:'IiTEIHA. DO llltAZIL COM ,\ 
R~~I'UJ]LlCA Dd l'EH.Ú, 

. Entra. cm 2~ discussfi.o com o pnrecor fn
vora.vel da. Commis~ii.o de Finnnr;as, o a1'tig-o 
unico dn. proposição thL Cnmaru. dos Do pu ta dos 
n. ~·!,de 1898, autorizando o Podm• Executivo 
a o.brit• uo Minb.1t.erio das RclaçúcsExtf1riores, 

. ~Q 11rescnte exerci elo, o .credito especial do 
100:000$ pnr,, occorrei' as dospezas coma 
substitui~iio dos marcos tmuinudos ou que 
lJouve!•em dosapparcci<lo n:t fronteira 1lo BI·:.zit 
<Jom a Republica do Pei'ú, lhzondo paru. i•so 
as ncce:"saria.:; opcrncUcs de credito. 
Nin~uom pedindo a palavr11 encorr~·so a 

(l;cnssão. 
Posto a votos, ó npprovado o artigo unico. 
E' a proposiçiio adoptada p11m passin' :i. 

3~ diSt!U:SÜO. 

Rnldo a quo tenhnm direito vlnvns, filhos ou 
fithfll{, m:1es e iJ•mãns tio nfllciaes do cxorcito 
e de ClUtl'JS a. e ... to equiparados, pnra o bene
flcio do moiú·Soldo. 

2:• discussão do projrcl.o elo Scnn.Uo n. 7, 
do 18!.1t), tletm•minunliu quo n pnl'tir• elo 1 de 
,janeiro de Jtl97 o~ voncimentoB dos meatl'cs, 
contl'n·mcsti•cs, oper!lrios o tmlprí.'~ndos civis 
dos u.l'.~ormcs do mm•in lia o guerra do Pn.r·á. 
soriin equipnr:uJosansquevigoram nu. Capital 
F~derat. , 

211 discus$ão do pro,icdo 1lo Senn,lo, n. I I, 
de 18G8, autorizando o Govcl'no a concctler 
no otlgenhcit·o A1ltonio de Snuzt\ ?\r(• I lo Nol.to, 
rlirnctot' da l~'itrada do Forl'O do Paula A !l'ou~o, 
mais 5ei.s mez(•.s IJ(j licença, com ordenados, 
para tr:ttar tlo :ma . .sa.ud.a onde !ut• mais con-
,venit:mte. · 

21 discusBão do. proposk11o da. Cnma.rn. do3 
Deputot!os, n. I lU. do I HD5, que releva a. 
pf'c.Sct•il:çiio em que incol'l'ou ·o. J[al'ia Jose
phiml lo'ei tu.ll.iru11, prtt'a.jJerccber u rucio·mldo 
u quo tem direito dH U do sotombro de 1885 a. 
ID do ago,to de ISD·l. 

Discussão unico do pni·cccr· n. 68, de I 80S, 
da. C•·mndssií.o de Finauç:1,:; opinn.nrJn qun st•jn. 
iudofcri1lo o J·equrt•tmcntu que D. ?lrat'Jil 
Anwlia do S;'t Eu.r·p tlit•i;dn uo CongNJs~o Na· 
cionnl, tiolicitando relo\•ação 1la vrt.·lH.a·ipc;iio 
cm quo incorreu, por• dcixa.r du f:tzet• no 

cnB:DITO EspgctAr. r.ut.A. A nE~I.\.RCAnA.o TlA pt•nzo leg-al a lutllil!taçiio nccos:;:Lrin. pnra. 
FRO!'/Tl':IRA DAS MJ~SÜES CO)! A. HEI:UJH.ICA, ~CfCi•lJer O meio solde? c!e SCU tme, O fa.!lecido 
AHGEN1'1NA. Brigadelt'O Jusó do Su. biLlcncom·t o Camuru.. 

mntrlL em 2a diCUSSii.O, COffi pa.recot• fllVO
raVoi da Commis-iio de Jlinanc>R o art. I' do. 
proposição dn Cnmarn. do!l Duputndos n. 2~. 
do 1808, autoriznndo o Podo!' Execmivo a 
ra.brir· no 1\linistorio dns RehLçües Extel'iot•es, 
no presente exorcicio, o CJ'Otilto eapcl!iu.l de~ 
1 00:000.~. destina lo Ji; despezas com a dornnr. 
cnçü.o 11~ fronteira.· das Missõe~ com n.ltcpn· 
blica Ai'gentma, conformo o lnu<lo nJ•bJtml. 

Ningucm podinrto n. paln.vna., cncCI'l'n.·so a 
discus~üo. 

sc~menHie em 1liscu.s~fio, que 1:10 encerra 
se1n flcb:~.to, o al't. 2°. 

postos a votos siiG successivamente nppro
vados os artigos • 

. E' a proposição n·loptnda pamvussar Ii 3" 
di.scussao. 

O Sa•. Pa•eoddcntc -Estl1 osgot.ndo. 
o. ordem do dh.L, vou lovo.ntli.t' a so~~:to desl
gnnndo para. ada sns:,ü.o ~mgulnto: 

2~ rlir;oussão do projocto do Sonndo n. 
de i8fl~, filiO ltUtOl'ir.a o Poder E:"'ecutlvo a 
oonhe:bi' " I'<•i•' a1• dn pro.crlpcão em quo 
Jillj~ lllCOri'I<.)Q Qu YOOii~ i~CorfOF1 9 11.1~!11 

Di~ou~são unica do pat·cecr n. GU. de 18~8. 
dn. Corurnissü.o tlu Firmuçn.::;, n(Jillando queSI),Ia. 
indcldi•ido o rnqual'üuonto cm qtH1 v. ~!:Lria. 
).fn.t·eelliun. Pinto .Serquoit•n, v1uvu. llo I" to
IIC!rite da n.t•rnad:1. At·uuldo' .losó Pinto Sor· 
quniru., pede a J'.CWli'S:io, om ~ocu favot•, de 
nwtnde do montApio instituido pot• tou 
m1Lr·ü.lo, o qu:LI, ttmdo passado 11 tiGU lilho 
Arnutdo, diJIXiLI'U. d~ Se1• pago, visto ltavef' o 
bcncflciudo ltttmg-ido lL IntLiorillad~. no~ terreos 
du. lei u. :.!8~, dt; ti do ngo:.to 1/o 1~95. 

Lol'~n!Jt.,e a se~,[o ~ I I /2 ho1·~ da tnJ•tlc. 

j!)a :m•s\o E)l 20 DE Sl·.'!'l~~tiiRO ng 1808 

Pt•csiclencia elo S!', .lfrmocl rltJ Q111:fJ·o~ (l'i:-J;o. 
]• j'('8 ;'r! 1'11/ 1) 

A mcin hol'b. dPpoh• 1le meio 1lin ahro·so o. 
sest:ão. a q uo ronc!OI'l'Pill os Sl'.f.l, SeUILdol'mi 
~{ILIJUOI do Qncii'O~, ,Jouqnilll t-lr~I'Jilt!Uto, lin
llOl'OHO Pouce, l!our iq uu C nu li !I h o, .luua tiJIIS 
l'ód]'o~~~ l•'J'tllli:Í'"(:Q ~Juchtt<IP1 LIIUJ'Q ~OUI'i•, I 



St~SSÃO Jlll 20 DI> SETIWB!Vl JJE ] SOS 28D 

Justo Chel'mont., ncnoclid.n Leito. nn~rr.s rlr. 
cast1·n, Nogur.im PnJ·:utaguit, Pire~ Fm·rní· 
ra, Cruz, IJf!ZCI'l'il i"ontow~/lo, .Josl, Jl,··rn:mlo, 
Alvnro l\Iaclm.tlo, AlHlon Miin.ncz. Ainwicla 
JJni'roto, (1Qil(;:dvcs Fm·roir:t, R~';.;-n ~Iollo. 
Loito o Oiticicu, CoeJIJo o Cn.mpGs, Lcn.uclro 
Macio!, Rosa .Jnnior, Severino \'Jcira., Vir
gílio Danmsio, Thomoz Deltino, Gonçalves 
clmvcs, Mornos H:Lrms, · Leopoldo de Bn
!llões, .Joaquim t1c Souza, Alhorto Gonçal· 
ves,R~ulino Horn e Julio l'rot~ (:ll). 

E' Ilda, posta. cm rliscussüo o scrn dc~n.to 
apJll'OYatin n.act.n. tlo. se:::&Jo nuterior. 

Dob::am .Jc eompn.rccm•, com cn.nsn pnrtic't· 
-pat\a., ~ srs •• 1. Catnniltt, Bolron\'ioirn., .loiio 
cordeiro, .·\lmitlO .:\1l"onso. Ho;;a o Silva, .JOil
QUim Pernambuco, lJuintino llocayuva. E. 
\\'an1lcnkolk. Caindo, Viconto :\facll:tdú, .roa· 
quim LncerJn, Esl:ovc.:.; Juuior, Gust~Lvo 
H.ícluu•d, Pinheiro 1\lnehndo, o Ramiro Bar· 
collos (15); e, sem elln, os Sra. Mnnoel fi~· 
rntn, p-.[ro Velho, JJ. do Mcndonvn Sohr•
nho, Ituy Barbosa, Cleto Nunos, Domingos 
Vicente, Porciuncula, J..opc;; Troviio, l'cli· 
cinno Ponna, UodriJ.rUes Jllvcs, Pnul1t Souza, 
A. Azoredo, e Aquilino do Amaral (13). 

O ~u·. !:.! 0 So<.•t·.:r~tat•.io 
r/c 1") t1ú. cont• du sc·guinto 

Olllcio do Sr. Sonnd01• Gustavo Richard, 
do 17 do corrente, cormnunicando quo de· 
viela a incommodo do snúUe, deixará do com
parecer ;.is so:sües por n.Jguns li ias .- Intei· 
rauo. 

PaJ'! ·1·0 it Com m l s'l;i r • r le .Tu sti r:a o LC,!.{ islllqii o, 
a cujo c;t,udo /'ui snbrnottida. a pt··•pnsi· 
r;iio qun, dn rlllturezn. c~per.lal, como t!ITO trtN~ 
ct·tmu;~ cujo~ ehmwntos qua~i ~crnprn ~u o 
estw!o o a p(ll'Spicac:in. elo julg;uJor• TJOtlcm 
com ~cg"tlrn.u~·a, apprelwnilcr JlOr um lnrlo, o 
pot' outt•u n. mau•.:irrL porque ó constituiria o 
trilmnal do jury, c~mposto, em ~cr•al, tlo ci· 
daflú.ns sem os pr•ecisos conhecimentos do 
Direito c q11C, 11 despeito de :ma imlepondcn· 
cin. c respeito à .Tustir:n., porlcm sot". o cffecti· 
v;tmonto o ~:1o, núo ra.r•ns vc7.cs, dc:;viados du 
~nus olovarlo~ intuitOs pela hnbilidarlo lln. 
defe::;n. que consegue triumpho, qno é o ~a
ct•illcio uu. ,Ju~tic;a, ol'i:;iJHiiHJo n. impuniclndo, 
p01l<•l'OSO iw~~~ntlVO iL pt•af,icn. dos m·imes, a. 
Jnt)dida m!opt!!da, !'etir•;tw!o n jul~nmento 
de~·sr~ el'ímcs tio .Jm•y pam clal·os no.~ juizes 
singui:u·es, C ncceitavel o Jlt'Omissoria de bons 
rc~mttudo.s. 

N:"io C e!!a., porúm, novn. tle tot'o. 
.Tá o 1lccrcto n. i07, c To D do outubro do 

IS~O. por farçn. da. lei n. 5G~,do 2 úe outubro 
rlesôo anuo, regulando o processo, além do 
outros. clo crlrne Uc moorliL f;Llsn., l'ftil'[Lrn·o 
do .im·y p:~.rn. dat· a com potencia do sou julga
morno ao juiz singular. 

Alóm disso. tL proposic;li.o, no posso quo 
clocroto. niio PI'C.;crevr~r em tempo algum em 
J'ILvor do rUo domiciliado ou lwmisindo em 
pliz cstrnngcir•o, o erimo do mnocla lilbn., do
clut•n o mosrno c1·imc sem pro in:ttlnnc11Vel. 

Estas lH'escripr.~ties t.lero;.pun o Codigo Pe-
nal, f!llO, estu.bolo~ondo v:trias figuras do 
ct·imc li•~ mocd<L fa.!sa., ndmitte pelo mnxlmo 
d11 pon:t dccrct~ulo, üln nlguns eusos, a. lhLnç::a. 
elo c.1n formidnde com o.:~ procei to:; ncll~ t~s
tn.tunlos c ro\'Ofl"atoPios do. lei de 3 de outubro 
•!o 18:33, .ii~ dúroga.dn. 

O !Sr, :~n ~cel"Ot:n·io (.~ariutlo 
.:? 1 ~ lô e v11o u. imprimir paJ'IL ontraroln 
ot~lem doh' tra.b:tll!ot: o.c; :;cguintc.;; 

,h' CtlffiO e s:~.bido, o decreto n. 77~. do 2 do SC• 
na tcmUro t1o l8~Hl, alt.emnclo o Jircito vi~ontc 

c,msn.•.('rnu rt prn~ct•ipção d;t penn., clouti'ina. 
o.-iJhS;MliL polJ i\lrlign Pr,IULI, quo mto tez 
como o citnrlo LlocJ'et.o, tli.;;~iUl\'llll entro róJ 
;w~wnt•J cm pniz ustJ•an.~dt'il ou residente 'no 
torritol'iO nacional, 1lr'lll:tntlo, om torlo cuso, 
urn ~ô conceito consunnte ú gt•avitlado tla 

1'AHRCF.r.ES 

N. 8\l -JSUS 

A pl'oposküo da carnnl'ndog Oopnt:ulo.'. so~ 
u. 2t:!, d:Ltatllt ele J6tlo a~oiitO ulttmu! JUICnub. 
om vil·tudo de i\Ienstt·~om do Pre~IJ,mto d;~ 
Ropublicn, solic.itumlo do Po!ler _ !,egisla~ivo 
JnCciid,~ q UO as~·eg-Ul'aS::JO /L J'Vprt!.:'SS:t.U (!O CI'IIIIC 
do moedn. fili~<L {ltJla.rnmiçilo du::i de~ll1 1lUCllt\% 
.(cmbt•rtndo o jtJJ:.;:Iutwnto elo UlC:-iil\0 _Lwrmo 
p~lo~juizes sint~nla~'-'~• :Lt1optOI~ o nln_Ll'O ,., 
I' O ti muJo , tn. com pote nc!I:L tlo J tll'Y o .JC_llg;l.,.. 
moutn daq t.•rimcs tlL"sltL n;ÜU!'L'ZO. n JJ•rt· ~~·na.! 
dos do contr:~bantlu o pei.!Ulat.o, nt.t.l'Iilmu-cr 
iltl:-; jui"l.\.'S tto ~l~\l1.:f~u. l'l'~utaudu u (ll'tlt.:l~;st~ t!n. 

inat.I'Ucl;áo ou !ili'lltll'.~iiu tia 711IJ1t~ u do Jlllgu .. 
Juunto, o dawlo uutra.!l pruVHhmct~L:l. 

p00[t. 

ÜI':l, a pt•opo.sic:ii.o com n. innovar,iio inr1ictldn. 
inspirou-se JHt m~ces:;i•lntle llu assc;.:-nr<LI' •~ flU· 
nkiio dos dolln~uent.es elo cri mo t.;lo pr('ju:H~ 
cinl an nr~LHto lJUlllico, impoH:::.ibi1itun1!o fJUP. 
reliidiudo t..:Jlc·H cm p:dz csttaugdro ou ~1hi 
hoaJ1ôi:ldos, illllpaJ'iLdw; pelo bcnwth!io ~la . 
pt•;-'!'(H'I(Jf.~;lo, HJ acollnun un tm•t·itorio n:lCID· 
na1 un pam ~~outinua.rom 1l nxr•t•L'il':n r1o t-Ha 
/rr(·""tlr<r illlfll.l(l'iil ou ~~t"l;:oll'l~lll t.rai!(}UÍI!u.~ u-1 
Jbwtns dc.l!laj;"L eolltiduti. 

,\ ]•:'djlll,'-dd";:o (1n:l:tr:~ i;:U:d,ih'Ut.o lli~l/ ~~·l', 
L!UJIIO Jlll m•lmo llll lllOL'LIIL f..J}.;J, ;lJüJilLid;;. \.I. 

liau~·:!, WJ Uu t:vutnl.!J;uulu. 



ANNAEB DO SENADO 

Entendo n. Commissiio que a proposiçíio at
tcndendo i> consirtcmçüo do quo nem sompro 
os m;Lis pct•lgoso.s ugontes dcs~es crime.~ 
Fii.o os tlttctm·cl, pt·ohlbiu que pode.!lsom 
goz:tl' do tavor dn. lln.nço. os co~rüoH, IL·qumn 
nü.o se purJClsRo 1Lppllcn.t• e~Sl\ qua.liflcnç11o, 
tnllocando torlos nn. uw~mn. situação ,juridica, 
nbstrncçüo lilit• rla maior ou menor• gru.vi· 
dade ela :pena o procurando ns::~im, sinã.o evi
tn.r os cr•rmos, melhor garantir• sua punição. 

Observa, poróm, n Commissiio. que, não 
senrlo crime do peculato em todas as hy
potheses llguradus no Cooligo Ponal. inaflan
çll vel, o art. 4", cstatuindo o~ meios rle dofi:!sn. 
nntcs de mbir o processo ao juiz de secção 
p na. a contlrmoção ou niio tln pt•onuncia. co .. 
gitrL sôrnonte do r·óo prrso,csqurconrJo, o n.ft:,n· 

:,. ça.do qu~tudo nfio ha ra.ziio de türctto pur:L se· 
melhante rf'st;ricçl1o que se repete no urt. 7•1, 

A Comrnissito O de p:tt•ecClt', (lOis, que l1 pro~ 
]lOSl~·üo com n.!J moditlcru;üos, a quo se reforiu, 
mer·eco ser approvada, o!Tereccntlo as se· 
g11intes 

E~lENDAS 

.Accrescen te·so : 

.Ao art. 4" tlej>ois das palavras-si estiver 
preso-ou afiançado-o depois das pala~ras 
-si o rco uiio estiver preso-ou allan· 
ÇildO. 

Ao art. 711 - Ao afhnça1ID don•t·ti. ig-ual· 
IIICUto o escrivüu untre;;al' um:L cópia 1lo li~ 
lJel!o corn ucldit~uneuto, si o tiver, dos do· 
cu montas e o rol elas testemunhas, si elle ou 
sm1 pt•ocurador appal'e.:orom pari.L recobel•o, 
exigintlo recibo quejuntu.rú. aos autcs, 

Sala rias Comrnissilos, ~o de setembro de 
18118,-J. ~·. Ilcua Mello.-Gon!~att:es Cha·l)ts, 
-.:\tjldtimJ do A1mtrat. 

N. 90- !SOB 

Foi presente á Commissiio de FinançM a 
proposiç•io da Camara dos Deputaolos n. 33, 
rlo 1808, que autot•izo. o Poder Executivo a 
11.l>rit• :10 Ministerio ria. .Justiço. o Negoc!os ln· 
toriores o credito de 100:000$, supplementat• 
li. verb" n. 1·1 do. lei n. 490, do J6 do de· 
zcmbro de 1S!l1, paro. rl!Jigoncios pol!ciaes. 

1 
O Ministro d" Justiça e Negocias lnte· 

riore~, em sun. oxposi~li.o do 22 1le junho do 
ccrrente nono, quo acompanhou IL A1entmgem 
d" 23 do mesmo mr•z, dil•ig!rla polo Sr•. Pro· 
sidenttt tln RcpubliclL ao Congr~r-~o Nn.cionnl, 
jmtitlca o cror!lto pedido, mostrrmdo que uo 
e:o<erc!cio paS>o.do rlespendeu·•e pela verbo. -
Dillguncins policlaes- a ilUilntia de 200:000.$, 
e que o. mesmo. verba foi dotndo. nu corrente 
e:'<ot•c!cio com 150:000$, quantia hrijullloiento 
pa!'ll as dcspezo.s ex ti'UOI'dinurius c de c a• 

racter ur·g~nte que o Governo teve de fazer 
nos eircumstoncios nnormnos que pt•ocedera.m 
e se scguil·a.rn no sitio. 

A Commlssiio ó de parecer rtue o. dito. pro· 
posição en t.re na ordem dos trabnlltos e •eja 
approvnda. 

Sala dns CommiRSiies. 20 de setembro de 
1898.- ..t. O. Gml!OS do Crt:~t1•a,- Lt!Opolrlo 
r/e Rutluics, relator.- Rodriguc:: Alvm~.- Bt!• 
nt•t!ictrl Lrite.- Pm·ciuncula.- SevcJ•ino Vi• 
Cil'lt, 

N. 91- 1898 

A Commissiio de Finnnçns, tomando conl!c
cimento dos motivos pulos quaes deliberou o 
Senado em s•ss:i.o do 10 do corrente, fnzer 
voltar o.o >cU exame o pro,jocto n. 10, deste 
onno, oleclarn. que nada tem a oppot• á 
adopçiio de qualquer omendo., consigoando o 
ai vltre nes>a <liscussiio suggorido e nssim, 
manifestando desde já o sou accordo com 
quulquer moditicaçiio que do sentido alludirlo 
possa ao!Trer o mesmo projecto, é do parecer 
que ellc volte á ordem rlo dia, dando-se-lhe o 
andamentoimpo•topela obsorvano!a doart. 46 
da Constituir.iio Federal . 

Snln das commissües, 20 do setembro de 1808. 
-..-1. O. Gome.~ r!e Crwro.- .'~'c!:CI'ino Vieim, 
rolator,-Ror/riyttes .:llJJca,-Henedicto Leito. 
-Porciuncii/11,-L1:opaldo da lJulhrks. 

O !!ii•·· Vh•JI;'ilio Dum o,. lo- Sr, 
Pre,hlente, fui incumbido pot• cidadrios J'esi
dcntes no Estllllo do Pat•aw< de apresentar ao 
Congresso uma representação contra uma 
disposição leglslnttva do EsUido, quo dizem 
os rapro•scntantcs, lere seus direitos politicas 
de cidnrl•ios braziloiroa, e, por conseqnouoia, 
n Constitulç•io l'edoml: pedindo remedia no 
mal que nccusam J>Ot' meio desUL rept•oscnta· 
çilo, da qunl permittirá o Senado que ou leia 
alguns trechos. 

U>t Sr., SENADDrt-E' preciso ler. !orla. 
·O Srt. Vmon,ro D•~tAzro--Si para subir pn· 

bllcarl• no meu discurso é precillO que eu !ola 
toda a rap1•esentsçiio, vou fazer oss:. leitura: 

Srs. Membros do Congre~so Nocional- Os 
abaixo assignlldos, oidarliios brazilelros, no 
~oso de seus direitos cl\·is e pol!ticos, resl· 
dentes na capital do Estado do Paraná, veem 
perante o Congresso Nacional roprosontnr 
contra o. loi du EstiJclo n. :!8~. de 2 do agosto 
rio wrt•ente anuo, a qual ootabolece « condi· 
çüos !udispensavois para bot• o cidadão quall· 
ncadJ elortor com <llreito de voto na.s •loi
ções estuduaes, muu!cipnos e d!strictaes:. e 
determino. o procosw poru. o qualificação do 
laes eioitoro•:- o assim procedem os abaixo 
Rs~ignudos pol' lhos parecer c5so. lei ·a u&ur• 
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paçiio dos direitos politicas do ciuadiio bJ•azi· 
lciro-direit.os que a Unhío l't~conhccH o ~11-
rante c quo o govorno Uo Estudo Jo Pnr•au;'L 
quer supprimir JJJr moia de um ni•ti/lcio le· 
gi~lativo, nppal'L•ntemcnte garunt.idor tlo~ses 
JJION:riOS ílÍl'Oi((Ji;i, 

Os abaixo us:<í:.:-1wdos invocam, r.ois. n fJl'O .. 
ciosa ILttcnçiio do Congrc~:;o Nn.l'ionnl pm•au. 
cxposiçii.o singela. o Yerrlndoirn. que vii.o f;L
zcr. a resp3i to (JCS.'ia lei. esperando do pa
tl•iotismo e so.bedorhL tle tão n.ltu. CorpDraçi'io 
Legisln.tiva dn. Nill;ii.li o remedia Icg:d pn.rn. :L 
situ:wão anol'mnl tJ n.n:trchica creada no Pa. .. 
ra.nU. Jlur cs~n lei. 

O <.iovcrn;vlor do P~n·anú., m~ M(lnsa~cm 
quo, a 25 tlc junho ulLimo ( A. J:e,nthlicl/ 
ns •. 130 e 141 ). dir•igiu no Congros!'o Legi.~· 
latim. porello convocrtdo ospecittllflmlto flitrn 
votnr urnu. lei eleitoral oxclusi\':1. tio Estado 
(I), thz Hcntir. tlos seguintes tormo~. a .x nc· 
cossidncle » rruc, tcrn n situação dominnntc no 
Pa.J•aniL do < Jilml'tnr·so )>, em mntcrin oloi· 
torai, do. justh:a da Unilio : e mrlnifm;tn tles~o 
modo o pummmento de rtniquJiar completa• 
monto a approvnçiio ao governo estadual. 

Eis as pnlavrns tln Mensagem: 
··< Como sn.bois, uma parto tlo SCt•Vlço ao 

quahllcaçiio do eloitorcs de ucrm•do com a loi 
foderal. e o reconhecimento t1) do oxorcicio 
1lo direito pollt•co ~tlS cldwiüos, estilo sujoi· 
tos ú. inttwvendi.o t1o n~en tcs IC,lnr:wt~. 

Deixar, pois, a. a.utouomia du Estado(!), 
amJlC.Lrado. principalmente no livro oxm·cicio 
elo 11ii'eito do vnt~1, quusi sob a exd.ustvt1 
competcncia. desses ogentes, il. visüL tio que 
tem·HO presenciado, soria, aiém do uma 

(I) Razão nenhuma do ordom JIUlJiira 
ncon::clhnvn. semelhante nwdlda.. O E:;t:~do do 
Paramc jó. tinha Joi cloitorol. 

A lei n. 131, de 27 do dezembro de ISD·l, 
n5sim dispunha : 

c Art. 1." Sii.o elnitOI'es com ,Jircito tln 
\'Otnt• cm toda:1 aN olciçlit~N est:~dtuu~s os 
mesmos cidnd<ios alistados de conformidn•!o 
com as leis olcitoraes da Unliio. 

« Art. 2.11 E' acccito pelo Estado, tcn1IO 
complet:t applicaç~o pnr11 ns !'cspoctivas eM· 
çúes, o mesmo u.lisw.mcmto 1~Ho pu.rn. as 
eleições fedcrnos. ,, 
·Ora, o flicto do votar-se agora umn outra lol, 

• desprezando-se m;tns disprs1çúes o ltdopttmdo
so um nlistrtmcntü uxclu~ivanwnto J't'itO paz·· 
nurorJchulrs c"l:tthl!los, rcvo!1L n\•illcntomonh' 
o 'pi!Lno do ~UIJPI'lmh··::o o dil'oltO politico do 
torlos~ ou, polo meuos. do gruudo pa.J•to d~s 
cidntltüS quo 1111o commungum co1u a. HI tmtçoao 
dominante no ~sta<IO. • 
nme&~;a "" sa~&·ado direito popular, rema· 
tada a inquai!Ucavol inepcla, 

E' precls>o, iJHllsp·)nsa. v~l mesmo, I] nO ao 
monos no~ ca1'go9 quo dizPm I'cspoito D. ndmi· 
nis:mr,·üo n.utouon111 o iutlepon!tonto do Es .. 
htlo, no-; do !'ll!L le~isJatnra. e rws de o.dmi· 
nistrnçiio c lcgi:-\lntura municip1cs, «<não i':!O 
:\inw. a inr.ortt~r·orwüt, do eujn. duluroSlL oxpc· 
ricncia. o~ Ji.tct(IS teom accumulado repetidaS 
provus->. 

os domimvlores do p,,.raná, senhores do to· 
das ns poslcüos. ninda. nü.o Ot:itiio SiltislCitos ! 
Qnorem suppt•imir cm rnnteria. eloltornl a. 
justl(;n. tla União, unico recurso dos que, no 
Estltdo, ,ió. não teem mais nenhuma gu.rnntia 
phl'tL o cx.ercicio do seu voto. 

O ~overuo do Paraoà quer absorver totlos 
os potlero~, 

E' o carnct;ri•tico •le todas ns tyrnnnins. 
O Cong-resso Lrgislativo. pois. '«cGmpeno· 

tra1l0 r.o.v.l~n. con vcnicnda d:L medida proposto. 
pr!lo go"·ernudor», deutr·o em poucos dias vo
tou:L lei ele; tora! fle qua tratamos; e, corno 
o direito t1o voto «nfio tinha. garantias, por 
csla!' parto do 'erviço uc quallll,nçiio alf•cta 
as nutoJ'idndes ii,doraes e purte iw cstndoacs», 
o Congresso do Est1u1o <<~m·antiu-o completo.
Ulcntc», cntl'!'gan,lo nquelle serviço, iu eot11m. 
a o:;tns ultimas autoridades! 

Embalde prolcstou a opposiçiTo ; embaltlc 
apresentou emendas libct•acs, uo sontluo de 
gamntil"t n. despeito dos partidos. n. verdade 
dns uruas o o d1reito do voto 1!íl totlo o citln.
d!1o brn.zrl~iro; u mn.ioi•ía do Congresso, po
t•Om. a nuda uttonJcu. «Sobet•ann. tJ omnipo
tente,. nns suaij dectsües. o dlrl:lito de voto e 
n. vm•dad(l da.~ urnas de nenhum modo a. pre· 
occupnvam. O ocu objectivo capi•al er• c é 
porpctuat• no Esta·lo, por moia de uma me
dida lc~isilttiva apropriada. a situação poli
t.icn domln:.ntc no Paraná. Votou, consequen
temente, a lei oleitoral, quo Ro adupto per
!Citn.n""Lnnto n.o plano combinado, fo.zondo 
timbre cm rojoitar todus as cmenua.s l'unua
rnont,nes nprc.:ientnda~ pelu. opposição, que, 
ct•nsidom.ndo-:-;u t.lomais no recinto daqueJJn. 
cnsa,dollo ret.iruu-so di,•m!t o p.'l.f.r•toticnrnente, 
decl!tl'lillflo nito pwlot• ajudat• n. carl'('::'lLI' o 
osquil'o das li~oraadcs do povo paraoilcnsc. 
( 2. ) . 

Vamos, pois, an•lysal·a, hoje quo, snnccio
nuda pelo governador, ó clln 11. loi do Esta~lo 
n. 282; mas antes Jitça.mos u.Jgumns conl:li· 
do!'nçüos de ordem gcl'al. 

"· 1 pnkin, ~lz ulgurcs um publicista, ó <le 
totlos os cidndilos, o todo o cidadü.o tom o di· 
rei to elo intrwvlr na. ,;(stiio !ln. ca.n:;o.pulJiica, 
uo scntitln Jo SCl' 1Jo1u ~ovorrmtlo.» 

(:!) D'scm•so pronunci<Hio pelo Deputado. os· 
tu.duul Ut•. üeucroso Mu.t·qucs dos tiuutos, nn. 
sossiio de 22 de .Julho ultimo, JlllblicatiO na 
Gtl.lt:t't âo l)ur~o de 24 do me~mo mo~. 
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Est.o principio nüo son'ro contcstncii.o mo· Exhillitlo, pois, o titulo do eleitor•, na con-
dm•namento; nilO lm., no uosw tempo, U!ipirito form;tl:Ldo d;r. lo i d tadn., n~ mr~ns olc!t.nrae!-1 
n!lenntudo qno U!\guo ser clle o t'undo.HH'Ilto om Clt'iO ;Llg-mu, fJlWI' so trato ri(~ eloit.~iíps fc· 
do governo do povo pelo povo. A Con:-;Li1.ui· dc·ra..:·8, ()lttl' de outms do caractor local, 
t:ã.o da. Repuhlif~a o reconhct~C quantlo. no potlem rt:'CUSCJl' o voto ao cid:ulíio n.lij.;t:vlo na. 
nrt. 70, decln.l'n.pcremptoi'iU.rJJentc: .;,cSilu6loi- fór•rnn da. JllNlUl<t lei, porf11mnto :-:orneliHLnto 
tm•cs os: cidndãos maiores do 21 nnnos, a. lista- l'ecusn, equi vu.Ierin. ó. suspensüo dos seus rll
dos ntc fórma da lei.> t•eitos politicos. E para que n chnma~l11 elos 

Ora, u. lei federal n. 35, de :!fi de ju.noiro eloitol'OS :;cjn. feita. íLinda. rio accordo com essa 
!lo 180.2, cxprossnnonto dispõe: .:São eleitores me:;n::~ lei, o ~eu nt•t.27 § 111 rleterminaquo, 
os cidndiios brnzilciros, maiores de 21 nnnos, conclllldo o n.l1stn.mento o publicnclo um edi· 
ji\ qnnlificaelos o alistados, conforme lei an· tal relativo ós nltern\•ilo; ordenadas nas scn
torior ou que se alistaram na.ti'wma. desta. lo i» tcnçn~. do todo o .n.li:-;tomcmto sA ostra iam 
(:u•t. 111 ); consequentemente, todociclallüoquc, tres cópias o so remottn. uma. ctcllas u.o go .. 
perante ns mPS:lS oJeitol'aCH, oxhibir o titulo veJ•no elo E~tado. 

·r.uo eleitor expedido de occordo com n. lei n. 35 Nem ~:e cli~a. como arr.umonto em contra .. 
citndn. o outt•as anteriOrC!S n. que ella so ro· t•io, quo ns rlispo!iic.~ües cit.nrfas e:ntenrlem uni· 
foro, está. na. posso Jegnl do um rlireito I'f!CO· camcntc com as o!eicõrs ferloroes !l, pOI' con-
1lhccido o garantido pelo. Constituiçoüo da. Re- Hequoncin, com as mesas eloitornos crenrlns 
JJUblicn. por leis ela União para fonccionarem nessas 

Per•untn.·se: Ao eleitor, nossas condi· eleiciles. 
çües, Podem as mesas eleitoraes recusai' o Tal in torprctncão sorin. a.bsurcla. 
voto, nas olciiçüe; estndoncs, municipocs o As referidas disposições applicnm·se, n[o 
dlstrictncs! só ús mc~as eleitor•ncs creadas por lei cl!L 

Evidentemente, nüo. Uniüo, como t~mbom ús que forem crendas 
. o cidadão l•rnzileiro, qualificado eleitor, pot• lei do Estnrlo. 
tom o direito de votos em todas ns eleic;ües Nel\as esti• n gornntia do oxorciclo do di· 
]loliticas de sua patrin. A Const.ltuir;iio da rei to do voto. 
llcpublica. não cogita do eleitores «t'cderaos», Com'e.troito, si os Estados, creando mosns 
oa:municipD.CS», cdistrictoes:.. O dircit·J de voto efoitoracs, t.ivessem o poder ou dil'oito do 
·ú um direito politico, in!Jerente ao caracter exi~ir do cidadão, pa.l'n. que essas mesn.s lhe 
de cidadão. Niio so comprohcnelcm <luas espe· t'ecobossem o voto, cm vez dnquollo titulo 
cies desses dir•ritos, uma pura os Est11dos e umn outra condiç1io qun.lquor, O evidente 
outra pela União. Seria um al.lsm·~o ~n_qunli-, q!l~ o direito politico ficnrin. ú. mcrcU das n.u
tlco.vcl, um nttcntadocont.ra os prmCipws re- tOJ•Jdades e;.tudoncs e, longo deaHr gnrantido 
puhlicnnos, si n Constituição Fcnei·nl, quo re· poln ümRtitulçiio da Republica, vor-se-hia 
conhece no cidnd;io o dirmto do infiuit• no Go- complotameutc coarctn.do pelo arbitrio elos 
verno dn. Nnçiio,nellc niio reconhecesse os seus :poderes IocD.es, 
interesses mais pi'Oximos. A Unüio o os Esta· A União recoulleco no cidnelão o direito do 
dos são organismos pohticos inte:::rantcs ontro voto, isto ó, o direito do Intervir no governo 
si para. constitui rem a Fcllerar;ão Bra.zileir•n, do pa.iz; conseguintemente o 11ireito do voto 
pot• meio dos tres poderes constitucionncs, nns oleiç,jes tedoraos, ostndon.cs, munlcipacs 
tanto t'e<lerncs. como estaciones. o outras elo cnrncter local. 

o cida!liio brazilciro, no :::oso ele sons di- Pnra gnrnntil· n. pl'n.ticn.. o exorcicio desse 
rcltos politicas, por isso mesmo quü cst{!. na direito 11loi feclornl n. 35 expede llO cidadão 

· posso de um direito constitucional da Uniiio, um titulo do eleitor (nrt. 21:! o§§), c cloter
póele o eleve sol' aclmiltido a votar, niio só mina quo, om en.;o algum (nrt. 43 §.4") soja 
nas eleições foUeraes, como tttmbom nns cstu.- rccusn1ln o voto do eleitor que, perante n. 
duacs o outms de caracter loc:ll, mesa oleitoml, exbiblr "'~e titulo. 

Rcconlwcondo esse direito, alei n. :35, do Si o Estado, repetimos, organizando mesas 
20 do janeiro cio 189;;, dispõe nxpressnmemlo oloitoraod para rccobor os votos naseleiçilos 
(m·t. 43, § 4") • o eleitor niio poder!'• ser ud- ru<o Jildoraos, pódo recusar nquello titulo o 
mittiilo n. votar som aprcsonte.r o sou titulo, exigir um .outro, tlcn.rão burhulas a Coosti
nii.o porlCntlo ~~m cHso olg1m1, c;~:/dbirlo este, tul~~~lo da Republica ou. lei !otleral n. 35, o o 
lho ~or recusndo· o v0to, uem t.omatlo cm se· clthuliio, mL posso legal do um direito que 
:p:u•a1lo, cxcopçiTo dos emws pi'O\'istos no§ 13, 
11. I. de.tJte :u·Li~o (:l). 

' (3) Os c1uws uxcepLua.doll l'ellH'OIU·:m à;; l!O .. 
<lulas que contiverem altorae;iio por litlln, nu· 
gmonto ou suppressão de sobrenome ou np· 

pcllitln tlo cida.tliio votntlo. niwliL QIIO HO t•ofil'!L 
visiv1d111untu a. inliivit.luu tletcrmiun.do. 
Nl~tu~ cu.~o• St.H'iio u~ cudulas apm•lltla~ um 
suparadu. Não ó, poi~, o c!lllo ~o que ~o 
tmt~. 

I 
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nquolln lhe garanto, urro tm•it elfoctivamento, 
na pratico., o.ss1t mo .. ~ um gnmn tia. 

ÜI'IJ., ll lei (lJoitorld do Est,ado rlo Parn.ni1, 
acceltnndo unictLmeuto. pu.t•a que o voto tlo 
elei.tor uito soju. l'CCusndo (arts. ::l:: n. 38 o 51), 
o t1tulo oxpeditlo pelas nutorid"des o pelo 
proccs;;o q uo o !ln llotel'rnin:t, recusn e~so 
mesmo voto nos eleitores que apt•e.soutarcm 
o titulo na fórma da lei n. :lõ; consoguin· 
temente suspen~To os direitos politicoa desses 
ciUadiios, cm caso niio p:lrticnlarizarlo na 
Consti tuiçüo da Republica (nrt. 71, ~ 1 "• 
lettras "o&). 

E'. pois. inconstitudonnl n Jei n. ~82 1lo E::; • 
taúo do Parn.m't. 

<<~las, ob,iect1tm os ~eus rleftmsm•es, c:oif'U. lei 
fhculto. no cidmlii.o um outro titulo, com cuja 
ex h i biçiio cJle votn.1·á nus cloiçües (lstaduaus, 
munieipaes e distrlctaes». 

Faculta, sim; nüo contestamos. Mns a. expo· 
JWiliQ~o dosso titulo está. nffectn unicamente 
á.s nutorida:des esüulunes, de cujo o.rbitriodo· 
ponde, nüo hnvendo, no cn~o àO sm· ello ne· 
gado, roourso para n. justiço. fo1lcnoal. 

ÜI'Il, «cmquanto» essas nutoridn1lP~ níio t>SC 
resolverem» a expedit• o rcferldo titulo, es· 
tarú. suspenso o direito politico do cidadão, 
om!Jora, qualific>do cllo na torma da lei re· 
d01·aJ, tenha paru o oxercicio do k=OU diJ•eito 
n ~nrantia da Uniiw. E ó Jilcil do demonstrar 
com dados irrecu:savels, que n. or~onizacii.o 
das commissúcs o juntas oloitoraeg dt! quali· 
ttcn.cão, o.listnmento o recursos, ~stit feita llc 
rnollo n. prodttzir semoll1a.nto resultado; hto ó, 
de modo a porlorem as :mto1·idndos locars no· 
ga1• o direito de voto, neg.lndo «O titulo cs· 
ta1lun1~ no~ cid:Ldilos,quo polaConstituiç;i.o lfc .. 
dllrnl o pola lei n. 35 cstüo na posso legal 
desse tl'rcito. 

Estwlemos, pois essa orgnnização. 
A lei estodunln. l:ll, do 27 da 'ctcmbro 

de 180-t, citado. no. not11 n. 1. docl:.n•n eleitores 
com direito do ''otur c•m todu.s ns olelt;õos es .. 
tndUO.f'$l, os wes111o.~ chlllt!tim.· ati.~tm/ds de crm
formidrultJ CUII~ riS {eis elcitm'lff,';. tftt U11itTO 
(nrt. I") e monda ac~oi lar pelo Estado, teu do 
completa. npplicac:üo pura. as respoctívns elci
çõe.!l, o wcs1on rdist11menlfl (citu parr! as 
eld~:ties f'edcrai!S (UI't. 2") 

A lei cloitorul, poróm, 1le quo 1:.0 trota, 
occc~•tu.a. primeiru.llispo~içiio,mus niio nccoitn. 
a so~unda que, entt'tltunt.o, ó cou:::equeucill 
fot'r;n1la. tlnqu~Jla,. Com C'Jlf.!t_to, o seu n!'t. lu 
disptie: cs,ío ·.:~leitores com du·dto 1!~ voto em 
todos ns olídçiies c.-.taduuos, munlcipacs o 1lis· 
tJ•ictues, os cidatlrTos ln'll~ilt!iJ'rt~, .frl aiist11tlo:: 
cm. vü·tudo tlu lei IUJ/Ilt'illl' ou quo so nli,:HUJ'{'Jll 
na. confol'miiluilo do . .; pr·ocottos pela JH'C~cutu 
Clltnbulocil\os. PHreco i~ pl'lmmru. vista quo 
ess:L Jni nilo oxcluo do dil'eito 1lo votu 11u~ oloi· 
çüus loc/Les cs cidllllüllS brnziloi!'os, ,j;'L nlillttulo~:~ 
nn conrormhliulo ll:ts lois da. União; wn·s, por 

pouco quo };O rctlicta, vcr-so-hu. que,na ]Ji'atica 
dur-se-lm J'orcosam~nte es~a cxclu:iãt:J; por
qtmnto oXifr,o n. mesmo. lei, lHtrtL rruo o eleitor 
vote, niin o título J'eúCJ'ai, lnfLS o est.a.doal; e 
cntl'í'~IL toLlO o sct•viço de qualificaçiio o u.lis· 
t:Linonto 1\S autoridatlm: Joc;LCS. 

E n{Js vamos vm· qun.l será o rosulln.do do 
semolhrtntos dieposições. 

A lei eleitOl'a.l que o Congresso Legislativo 
do Pn1•uuit uca.ba. 1lo votar entrego. to!lo o 
processo do quo.litlcar:iio o ltlista.mento a. com· 
missüs scccionaes o municipaos o substitue o 
rccm·.so pO.L'a. a junta oloitornl composto. do 
. Juiz seccional, do seu substituto o do Pt•ocu
ral!fJr Seccit:no.l p1~lo recurso para. nmn. Junta. 
oleitot-ul, nn. sGtlo dns comarcns, colllpost:L do 
Juir. de Dii'oito, do .J11iz Districtal o do Pro
moto:- Publico, e aiutlo. 1lus decisões desta. ul
tim<L para o Suporiot• Tribunal de .Justiç• do 
Eswlo. . 

Ora, torlas ustas commissüns seccionnes e 
rnunicip:tc~s. juizr~s de direito n districto.os, 
pro"!otorcs publicos o ~uperior Trib_unnl do 
Estnuo; todo n:-JS(~ nppn.ratoso tnPcn.msmo do 
qunli ficaçiio nenhu:na. garantia. pód1~ oiT!•I'í'COt' 
nos qunlitlcados, por isso que, no nwnor nc(•no 
dn governo tio Estntlo, púdu sol' fn.cilmon to 
modillendo. 

As commissü1~s S!~ccionucs, como as quo 
foram crnndas pela. lei J'nclurnl pm·a. idtmtico 
fim, compoPm·se dP cinco mr!mbros eJTectívos 
e tres supplcutes, oloitos p1~los ca.mni'istns do 
município (m•t. 5° o paro1gt•aphos.) Cada um 
dos camm·i.stas votará cm quatro nomes, es. 
colhidos flp entru os eleitores esta.dune~ do 
ultimo nlistomonto (nrt. 5" o paragraphos.) 
Snrii.o nwmbros cll'ectivos do.s ffit>Sa.s os 1°, !!u, 
3\ 5" e fi'' nmis votados; os 4", 7° e 8" soriio 
os suppl!~Ilti'S. A f!Orte tlocidit•ii. no caso riu 
Pmpu.tP Plltl'e dous ou muis nomes (artigo 
citndo.) 

Ess!l modo 1lo OI'ga.nizaçi'io dne mesas que, 
nm outras circumstnncias, pod1!ria garantir 
n reprcsontnçiio das minorias:, no cnso do que 
se truta. nflo pnssn do unm burl<t com quo se 
prctenrlo lhlscar rt vcrllndn das urnas, ilJu .. 
dindo n hon. fú dos quo nito ''studam o as· 
sumpto. 

Vl'jumofl. 
A l••i teucral uelet•minB que ns commllsõos 

Uo qw· :'li trn.t[L sC>jam elcitne pelos membros 
1lo t•QY{'l'JlO municipal n ~'>"GH.~ imlllt:diatlls em 
t'ott7~. ttiH 111/ii/Ci'll i!)Jtrll; mas. não convindo nos 
pluuos pollticns dos nuture:Hlo prfljCI!tO da lei 
etcitorul os:.:o n.t:.wroscimo dn «immetli~ttos t•m 
voto~. em uumoro l!!f{ah), elles, som o meuot• 
(".,CL'llpUJO, JlO.':itt'l'ÍOl'lllCI!to O Sllpjll'ÍtOiram, 
pm• meio d1~ nmn. omendtt no rolbJ•ido Pl'O· 
1ecto, de modo que ns coJnmi~~ões soccionnos 
o ns mcHus eloiturn"s t:iüo eleita~ bómcnte polos 
Jni!JnLJ'OS tlogovcrno 1nunicipal (cnmnristns.) 

Anulysemm.:J ngot•a. os cusos plll'tlculnros n. 
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qno tem 1le avplicnr·se C3Ín lef, para con!JO• 
cürmos os resultados positi ros fins elniçücs 
indicadas. 

A Comam Municipal dn Capital do Estado 
ó composta. do 12 enm:~1·istas (4). Süo m~tes 
os mombroH do governo municrpn.l qun. por 
forcn. da. dispo9i\•ão c i t.1dn., elegem n~ corn
mis~üen ~cccionnc•s do ro.;pcctivo municipio. 

A minoria uostc caso dispõn de quatro \'O· 
tos-terco do i2; o" mnim•ia do oito, dous 
torças rlo mc~rno numero. Or•:1, a. minoria, 
votando nos quatro nome~. snfl'r•n~a crul11. um 
corn quatro votos. A mnioria., poróm, opm·a. 
pela J•mlowlillur e rlistribuo 1l sua. votnção pot• 
sois ca.nd idntos: J\, B, C, D. E o F. E' lhcil 

:,. , vm•iflcnl' que A o H ohtr•ri'io, etula um, seis 
votos o os outros, C, D, E, e F., cinco ca.dn 
um. 

Seguem-se, na orrlcm numoriP-a rltL vota~ito, 
os qnntro candidatos da minorln. G, H, I o J, 
cndo. um com quatro votos, Seriio. pois, r lei· 
tcs membros clfccti vos A, ll, C, E o F o pri
meiro supplonto 0, todos d~ maioria. A ml
noJ•in tcrn elo contenca.r. se com G r• n: 21} o 
3° supplentoff l ••• 

Poder·se·bia provnr do mosmo modo que, 
nas cirlodes e nns vi lias a. minoria nüo con· 
Sl'guo t•epr~.,f'ntnr·so nns commissõos seccio• 
nncs o tnnsns t•loitorues com lUrçn muíto su .. 
pcwior 11 c~sn.. 

Sol' ia, porcm.fi•stidiosn scrnclhanto dertons· 
truçiio. BaRtn. dizm• que, tor/o o mec:Lnismo 
da. oloic,·~o de:>sas commis·ões o dessas me::n.~ 
gil·n. om tm•no rlüsso nrrt'merlo ou dessa. fnr~·a 
t!c l'Opl'c~onta~~ão rlnfl minorias. 

Em ultima anaJyso: 11n Cnpitnl n minoria 
niio póde e!r•gor mnis do nun o :2" e o 3" RUp· 
plentcs. NaR ~~idnde~, onrlo o nurnaro de cn· 
mnristns ó de rJito, pofiL regra geral o 1•es uJ .. 
tnrlo seria. exactamente o mf!irDO qun o das 
cidndt•s. vis o como IL minm•ia só tnm rlous 
vot0P, no l)llSBO flUO a maiot•in. que tom seis, 
~orlia <listribuil-os por sm c•ndidato•, dando 
quatro n cnda um.Os nu tores do projecto, po. 
l'Órn, qun.nrlo o. opposiçoii•• no CongN·s::;o hntou 
vnnt,.josnmcnte cs.n usm·pn~ão uos direitos 
da minoria. ffiZ uma. cnnccssiio, mnnrtnnrlo 
convocar nn.s cidades dous Jmmocliatos em 
voto~ nos cnmnristnR. DeRtu. nrto fica n m1LiO· 
ria com seis o a. minm·in com quatro votos : 
c, ft:ito o cnlculo com esta uo,•a bnso, ó facil 
do verificar que, ninr!n. ossim, na Consti
tuição dnscommis!'Õf's scccionar.s e dns mesas, 
<mt1•n.rá a minoria n.pcnns com nlll mornUro 
clfectivo, Ucnnjlu o outt•o n dccidil'·He pela. 
SOI"to. Finalmouto, nas villns, oudQ o nu-. ' 

(4) Lo i do Esln<lo, u. 20, do 30 do mnin do 
JRU2, m·t. IS. C:Lmnrndn Capim!, 12 mombJ"Os; 
dos munlcipío.l), quo tiverem a sun. ~órlo mts 
cldn<les, oito, o dos que ti,•crom nus vlllns, 'oi.~. 

moro do cnmaristns ó de seis, a minoria niio 
consP-gUil'i~ fazer mais do que um membro 
ctl\•ctivo. . 

Fica, pois, complotnmcnt.o burlada a J"C· 
prcsentaçiio das minorias (5). 

Continuamos, entretanto, a nnnlyso quo 
no~ IH'Cpuz.c.mos thz.et•. 

,\s commiJ:sücs municipnos compoam-se 
(art. 21) do proshlcnto do·govcrno munlcipnl 
o do~ prcsirlontcs das commissrics fCcJionncs. 
Nellns. p:::~rtnnto, niio pt'Jdn t1gural' nom um 
só memUt•o rias minorias. Nüo hn., poii!', gn.· 
rantin poscsvel para cst<Is pornnto tnos com· 
mit~sões. 

Das decisões da commis.'ifio municipal ha· 
vorâ. rocurm pa.ra. umn junt:L eleitoral, na 
súdo dn. com:trca., composta do,íu1z rlo di roi to, 
do juiz distrlcttl J mn.is V(Jtnllo nu o immedin.to 
rJm' votos o rJo promotor publieo; e d;Ls doei· 
sões tlestn. junt11. ni11da bu.vorá. I'CCUl'SC) pa1·:t 
o Superior TJ•ibunal de Justiça do Esta·! o 
(urt. ~B e lJ[),ragrapho unico,) 

Quo gnrantills pode••iio oll"erecor nos alis· 
t!lndos í!Sto~ dous tribunaes rle recurso 1 

Absolutamente nenhuma, como passamos n. 
demonstrar. 

Vi!Ls antosdo votnr n leielo!loi'al, quo ann.· 
lysomos, o Congresso Logisiotivo «corno pre· 
pnro•, votou umn. outm (lei n. 2Si), n.utori· 
zo.llllo o Podot• I·~xecuti\"O ostarlual a 1•amovor 
o< juizes <lo di!'cito, " requer1mento da mofo
ria dn Comnra Municipal e de 50 jurado•! 
Esta lei, é cl!tro. collocu IL tnn~h·tratm•a. 
n:Ls miio~ do . govcl'no c, como uem tmlo o 
mundo e heróo. é nntnral concluir que o mll
gistrado,. para r1ão andar cternn mente do Ho
rodoi! puriL Pilatos, tcriL sempre o ctticl:ulo de, 
nnsdecrEõcs dos recursos oloitor.u:s, niio ilos
contcntnt• o Govei•uo ou, o que ó a mesmn. 
cousa, os chefefl politico::~ locnE>:;, seus amigos. 

A romoção dos juizo< de direito, portanto, 
até cm•to ponto equiv11lo à demissão •. 

Mas ntnda niio o tudo. . 
Qn11tro cOIMI'cas importantes- Tilmgy, 

Campo LtLrgo, Sot•z•o Azul c Rio Nogro-pJr 
niio mer·ccm•cm confiança politic11 do tlo
vet·no os t•eopoctivo~ juizes ~o tliroito Jimun, 
pelo mesmo Congl'm:so Legi~lnti vo supp1 i· 
mi<las dias autos rle SOl" votmla a famosa lei 
e!oito1-.1i, sorn duvida •como aviso oos in
tot·~s.Htdoa,. ! ••• 

(;;) Supprimimos, pam tratar do nssumpto 
om tbe!"o, que ll!lH nctuncs camnt•ns mumci· 
pnes, cstiio rApl'e~~nta.daH ns lllinorins. Mu~ a 
ro:llirlarlo ó quo todns, na NUA. unnnimidntle, 
s1i0 compostJl! do membro• do Pa•·tido Ropubli· 
cnno Fnrlot•al, quo P..stil. ll o pos~c, niin i'i'Ô dessaR, 
como do to~os os outros cargos publicos do 
EstaJo. 

I 
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·As populações destas comarcns reclamaram 
contra tnl supprcssilo, mns n:io turum ntteu
tlidas. Espocin.lmcmte no Rio Nc·gro o ]lJVO 
rounido cm mcr.:itlrJ protestou contm a liUP· 
pres~fi.o da j ustiçn. supcJ•iol' d;k comarca, que 
ftcn., desse motto. fi.JlO(I:Xfl.dll. a da Vl pn., n. bem 
dos lotomsscs da politica dos mancüos. 

Os Juizes districl:ws f•1ram oscolhitlos mn 
uma olol~ão não ploitoadn pala opposlção
eloitos, si é que o tm·mo pôdo ser ompregudo 
neste caso, no bel·pt·azei' do Govet•no~ 

Com taes juizes, n.s garnntia.s oleitorne:- tlos 
cidadãos nada aprovo i tam. Pm'rL provar que 
esses runccionar10S süo de plena. conflrtn~;n. elo 
Governo, bo.8ta dizol' l{UC o Congx•es!iio Legis· 
lativo votou uma lm (lei n. 481), «ainda 
como preparo do seu plano politico>, pro
ro~ando o exercício (!) dos nctuaes juizes 
districtnes, que toiin cn.r•gol'l p1•ovidofol pnJ. r:}f!i· 
çõo tlirecto. do l'O\'O (Constitnlr;nn do Estado, 
art. 107, e J'etorm~ const.ituiclonal, n1·t. i"). 

O poi'O •otogou» os juizos <list.t•ictnes por 
tros annos; o congres~o Legh;lativo. ntim do 
que a pt•imeira qualiftcaçao •cjn fe ta por 
esses funccionurios, pror·o:.:a.·1hcs o excrcicio 
do n'andntn por mais dous nnnos!.,. 

Os prüprios autores da. Cnnstituiçiio doEs
tado e dn. loi judiciaria er.cn.rrogn.ram·se, 
portanto, de dr.sprestidnl-as. 

A judicatura dist•·iclnl. pois,. como a <las 
comarcas. nii.o est;·~ fó1•a do nl cnnce do Po1lor 
Executivo, Outro. tanto pôde se di1.or dos 
promotol'es publícos, que são dcmissi\•e!fl ad 
nut11m, 

O Superior Tribunal do Justica do Estodo 
ainda vivo sob a pressão podorosa dos 1tctos 
vifJiontos o dictatOJ•inc< com que por <lua• 
vo1.rs o Podo•• Execut.il"o o •l•ssolvou, uma 
em 1802 e :L outra. torn JS~H. Ag-orn, nos pri· 
meit·os din.g dn reunião elo CongrC'sso, onc;Lr· 
l'Ognt•o.m·so os a.rnigos do Governo do Est!L(lo 
<lo prop<tlar a noticia de que •sse tt'lhunnl ia 
ser . novamonte dissolvido, porque não os
t.va procodcndo de accoJ'Ilo com o pansa· 
menta elo Bxecutivo. 

Seja, entretanto, como for, o que ó exacto 
é que a situação moral da rnngistraturo <lu 
Esta1io, tanto IL <lo primeira 'como a do se
gunda instancia, ó ''" !'í'11li<la<ie desnuim•
dora .. Juizes <lisu·ictlte' eleitos poJo ~ovo e 
com o exerc!cio do mnnlJnto pt·m•n.trn.rlo pnlo 
Cülli{I'Os.so Lrlgisla.tivo; juizes de direito O IDO· 
viveis ttd liliitum do I~X•!CUtivo; pr•omotores 
publicas dornis~h·eis a·t ~ltttwl1 i Tribunal Su
pül'iot• di:-solvido violentu.mento dun~ ''ezos o 
sob a pressii.o tle o ~e r novamente; tudo isto 
é realmente contrlstu<lot•, inrun•lo a <ioscrença 
c o <ieSI•nimo no cspit•ito <los proprin• magia· 
tra<io• e cot•rompe forçosamente as institui· 
çõcs ropubiicanas. 

Para quo~ nppollar, )lOis?.,, 

A justiça do Pat•aná ostá a met•cô do Ex· 
ocutlvo. 

l~'t portnnto, f11cil concluir que, com ostn. 
orgnnl;r.ac:ii.o do ~~ommissõeR I'Jtlnlitlcadm·as e 
junt.:~s do recm·sos, n. rluplicid;,l]e llo n!ista· 
menta~ oleitoJ•at>s ó certn. e ine\'itn.vol. Di vi· 
dir-se-ba o Paranú. elcitoJ•almento cm dous 
g1·upo~; e um t('l'Ú. o direito de nleg-er, por 
exemplo, n Presidente du. Republica., mns tJão 
o rlo elegtw o A"OVt!I'IHHior· do l~studo ou o ,iui~ 
d i'trictnl! DeNtA mo<io, gr:tude pol'to dos elei
tores do Parnnit quo, cm vil•tude ·de dispo· 
Rição dn Constitulçiio da ·n.cpublictL. tcem o 
llii'Ailn do inlluir no "ovel'no 1la. Nação, não 
trn·ão o diroito do ir.tluii· no f;OVet•no do mu
nimpioJ 

No~t~ts t'!nn1Uçüe~. o que represento. a. lei 
eleitoral do Paran:'L! · 

Nii.o é maiF~ do que uma engrenag-em n.drfllle 
fH'C.pltrruln. paJ'o, por·pe1.11Hr no ~overuo doEs· 
ta~o o partido nctualmfout.n nelle linminante 
depois dn primeira eleiçiio que ao fizer om 
vlri!Hio d•ssa Joi, n. situoç1io actual !'cpetlr
'"·ha oxact:Lintnte n mesma nos districtos ju
diciarlo• nos municipios c no Estado. · 

A lei cloitoral do Paranit não é mais do que 
um meio de govcrnocou'. que o ConJ.tre~so ill'· 
mou o braço do Exeouttvo 11flm do que este 
possa gnmnt.ir o sltflu qun polit:co atl JltJIJW
tuwn l'tJi ?m!marittm, 

A quo re~lu?.·se, pois o titulo estadual, sem 
o qual niio JlUdeü eleitor votar nns eh~l~~ões es
tudunes, mun!cipn.r·s e dislrictaes 1 

lteduz.,c no aT•bitrio dus autOJ·irlades locaes 
que, t·econhecendo·se soberanas e omnipoten
tonte!l, roguln.riio n. expedição desses t1tulos 
pelas convcnioncioa politicns. t!o pn.rti.rlo a. 
quB pcwtcncem o Uü quo.l prccJsu.m servtr. 

E~~o titulo cstn1l un.l,lon~e do pt·uva.r quo o 
e•pirito diL lei oleit.<ll'nló gTU'Ilntir o voto ao 
eJc,tor nlbtndo na fiTrma dai ti ledor ai, prOHI 
t~XilCiamonto o contrn.rio, por e~tar uquell:~. 
lei em contrudicçiio lia:;:antc comslgo mesma. 

Com etliJito, no art. i" a lei eleitoral do· 
clara eleitorEs, com •llreito de voto nns elei· 
ciies cstatJuní!s, municlpnes o dlstrictnes, o~ 
cidarltro.~ bra;ileiros Jd alistadas em tlirtutla da 
lt:i antl!riar. 

Ora, si a lei não dosconiJrce em principio, 
o direito de VCJto tlosses cidlldliOS bJ•aziloiros 
jillllist.ndcs, porquo lhe desconhece os títulos 
expedidos duaccordo com "lei fe<leral, titulos 
que sfio o nttcatndo, o dormmonto eS;.:l'ipto t.ha. 
poHse 1egnl1!nq1wllo direito 1 

Ess1L exigench~ t1e um outro titulo, para. 
que o eluitOJ• todromi po;sa volat•, tulo equi
vulo a negat• a lei, na. pru.tic.l, um direito 
que, em )ll'inclpio ell11 mosmiL reconhece? 

A propt•ta contmdicçiio da lei, portllntc, 
lncumbo-so do pntontcllr n mi\ tó do legisla
dur; tu.nto n1n.is que ns leis oloit.ornes u.nto
rioro,, reconheceMo o direito tle votu nns 



206 · ANNAJlB DO SENADO 

clciç.ües cstaduaes, aos cida<liios já alistados 
cm virtwlo un loi l'odornl, roconliccinm 
jgunlmcnto, como ó mlttu·al o Jngh•l,, os titn· 
los do cleiturc~. expcdaiu~ do cunJi,rJJiidnc:.le 
cnm liC']lwl!n. Jci o JlOI' aqw·lle~ cirl:aliio:: u~;
hiLidos pm•anto as mc;:;as cld!m·aos. 

A Jei cleltOríLJ, twrüm, do quo tJ•atamos, 
rcconhcco u dirottct, mas u<io rr~r.:onlteco o 
titulo comprov:ulot· dhS{~ dir<'ito! J!! bto 
nquivnle n. narla rcconbccor, cm ultinman.n
ly~o, visto como. emqua.nto nho Jor oxpo
rlido o tit.lllo o:-:.tndtwJ, 11cnriL suspcn:;o o 
direito politico dos cidflfli1C'S já alist.urlos nn. 
fúr1pa diL lei do UniUo. (O) 

(ô) H.rlc\'/J. uotnr umn. outr•;t íncon~t·ucncia 
dessn.Iei. O seu n.tt. 07 flisp1io o sc·guintc: 

<.: Doveriio f:Cr alistados clcit.orcs, iudepen· 
tlontomcutc do ro~uorimcnto e dns pruv~s 
cxi:.ridas na. Jl!'esento lei, DR cidadüo":> quo 
pcr·nnte a:-; commi:;:.;ücs seccion;ws nx:hibirí:lll 
titulas de nlcitort!:-l oxtrahidos da. ultima rc· 
vi~ü.u I.! o t\t\sta.mento !Cdern!. ~" 

AiiHla nqui, cltUalxo dnH npparcn~~in~ «mn .• 
gnnrlimas» clcssn. disposi(:iio, doscolli'C-l'O o 
intuib dos uutot•os d~~ /oi do dci:mrem ú. 
mcrcô tlns auto1•illmlos cstadllttes o cxei'Cicio 
do direito (!o voto dos cidndüos broziloil'Oí-1. 
Plll'a _que, ctrectivament0, ohrigaro clcitot• .[;'t 
qmditlcatlo a compat'eccl' pornntc a commis
elio qunlificodora para qunlillenNo nov"
mentu? 

Niio ora mais Iogico o natural, uma Vf1Z 
l]UO so lhe :recouliecc o 1liruito, como fuzio. a 
lei ató Jwjc vigente, cn pelo m~no.;;, niio em 
m!li:; con~entuncn com os bons lH'incipios 
qualiflcnr-~o c:x·ofFcio torlo o cidadão j:'t alis· 
todo no nli~tumeuto federal~ 

Essn exigoncin ubwrda rovoln, pot'blllto, o 
plauo do exclusão dos cloitorcs Jhloracs. 

Mas não 6 tudo. 
O O.I't. tJ7, quo tt•nnscrovcmos n principio, 

fnzia.paJ•te dos rlisposiçõcs gentes do projecto 
rio loi; postcrinrrnonte, port!m~ lbt incoJ•porado 
â.s d1::posir1jcs t)'iiHsitMins, pnrque a. expl'Nsüo 
ultima }'cvi.w7o pt•ovot:OU as mn.is .iustns consi· 
dera.çüo$ poz• pa1·to du. minoritt. ào C~mgrc:-;~o 
!Mudunl. 

Como tlovci'·so-!Jin entender, clfectim
mouto, uquclln e~pre:-sfio? 

A uJtimn· ~ovisão em l'o!ação ú actunlidnde, 
JU em 1·~!a~ao <lO Hm1J1ü em (jUO 5(1 tlzossem 
!S revisões do u.Us!a.mento estu!\m\1 ~ 

.AH 1luvillns N·SSRl'llln com o. p~s~ugrm1 ílo 
•ofcrillo urtig-o das dispr~si!'lil!s ,t/(~rl/c;r t':U'a :r:-; 
1is;w.\l'('rie • .:; trr1usitol'irt:: e CO/Jl /L tlm·lal'iiÇiLO,pnr 
lll'to UIL rnaioJ•in. 1lo quo a ult.inm rcvi::ão 
eff.!rc-~o il actual idade. 

S1'1 gosn.rü.o, pol'ta.uto, dtt «CHOI'mi• re~n.li:t» 
~, 'orem ulistados oloitorcs intloJJOJJuon to-

l~' l'Oa.lmontn utnn. invenc;fio engenhoSa 
pn.rn fal~Lmr n vm•1lntlO dn,:; nrr1ns, ~u110cãr 
n. \'01. do 1lii•cüto o }ien·mtcr ns in::~tituiçües 
I'ü[IUJ;Jjcnuns! 

('oneluimof!, poi:;~, pela inconstitucionnlí
llndo du lei cleit.oml do E~tado do Pnrao;'1., 
pui'Qtlfintu, determinando ol/n. quo ns mcsus 
<·leitoJ'nc~s ~~·) ncoeitern o \'alo dos eleitores 
(JUe exhibil'Clll o t.it.ulo oxpe1litlo polns auto
t•id:ules o pelo processo nolln. indwndos, re
cusa ovirlentom<mto csfl:e l!lOFimo voto nos elei
tores quo oxltibircm o Jitnlo oxp•·dido om 
virtudo da lei JCtl<H'a.l n, 35, do 2ü de jtt
nciro do I~U~ e outros nntor·íorc::~ a. que 
nsl:1. su r•rfill'O o c.sA:.tl't:'CI/:::n. CQHÍ\'tt/e :t sus .. 
pousíio do~ r!ii'Cito::~puliticos do eid:ulfí.n-hrn.
zi!eiro, cm caso nú.o pa!·ticulnriza1!o nn. Con .. 
stiwküo da ltepublica (art. i!, § 1", lettJ•~ts 
ltllfi), 

.Bi::!, Sra. Membros do Con;.rroll~o Naciono.l, 
ns consirloraçiics qno nos suggol'ÍU n loiturn. 
r! o :icrnollmnto lei. as qunes suLmt!t.temos lia 
'\'OSSO C:l:C)UJ't!ddo juizo. 

A subodori:J. o o tJntriotismo cnm quo rc~oi
V('i~ n:-:. Q\Jostricsquu intere~:5o.m ú. cst.abilid11de 
da H.C•pU!J}JC:l l! Ú.S g'(1l'l1Uti1LS elOS di1'('it0S do 
ddadiio braziloiro, silo ponho1' Eogur·o r lo quo, 
do yos~a pal'to, nr1o S(l lhrúo l.ll'ipCJ'llt' ns mo· 
difl"s lc~tslntil·ns aoonsolha~ns pelo coso ex
posto, nJJm do uritardcs que o IM:tdo do Pu
rnrJiL c:liv. na ann.rchin~ cot•o!lilrio inevito.vol 
da ustn·puçiío dos du•ettos do povo. 

E a.ltepu!Jlicn, cnjn. gmnrleza niio pórlo as· 
son t.ur si não no dírcJto c na. justiça, vos 1levorà 
uw is os~ o iWpúT'tnnto o pat!'iotico scz·viço. 

Cnl'itylm, ;1gosto dn 18U8. - Frrmcisco 
Jo:;J üwdoso .Turdo1·.-M. Co1·rêet cl1J l"l'citn.'l, 
-CO!'Oncl Alipio da .N. Sot.,.:u.-Mnjor Rs-

monto rle I'cqur:rimonto c 1lnR provas e:xígí1las 
na !oi ~shulunl, os cida1llios quo, pcrnnte ns 
commi~~:üu~ soccíonncs, oxhibirern· titulas de 
cldtores ext•·Mtirlo~ da ultiJM rovi•iio do 
ttli>lnmo.nto cloitoml, Isto ó, dn reviEiio t!e 
!807, <)HO ó" quocstti conciul<l"· 

Os cidadãos ulistados flOstm•iormcnto não 
terfío essa rogn.lin ; pt•(.•eísari10 do novos ro
qmH"i mentos o novas pl'ovns! Edtüo ncsso 
cnHI todo:~ os cillruh1os, üm numot'.l n.vultndo, 
qno l'tqllOl'Cr:trn :t:.{ü"!'a (I ROR h D. SIIIL inc!Udiio 
no nlhna.mcnto feJct'ttl, citttulil(IS essefl, nn. sun. 
mttint•ia, JW.l'tcnccntcs u.o P11rtido Rcpnblicu.no. 

E,t:t cn•cumstnncia da a 1':1'-iio linrJUO!In uls
posiçõo dn. lei oloitornl: « ó preciso CIUO ellos 
w1o w ulisl.clll cleJtoros C•L!ldlli!CS>, 

Junt:un·~o os cxrmpi:n·rs dn. Rt'1wMtcff, 
Ol·gumoll!t:inl do Jo:st:u1or 1o .Pa.rawi, nos quac~ 
\'ocru puOirctu..los n loi clcitol'nl, u. :.!t!:!, o a lei 
n. :!XI. IJHll nutnl'l1,n. o nuvül'OO n:-;tlldual a 
l'{~movcr o:; juizes ,to direito c pl'Ol'oga o m;m~ 
du to <lu• .i u izcs <listrlctaos. 

I 
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tecam R/htil'o do .Nei$cinumto.-Lui:: R1·aqa 
de Cart•a/110,-/J(Idrl A. da Sib•tt Canwi1·'a. 
-Chichol'ro .hulio;•,-.fosd Rir·~n·da fJ,: 1·cira 
Pitta,-Coronc:l ,1/auad Gon~~rtf,.,.,., dn . .; SnHtu.~. 
- t'lrwdi 110 do.~ San to.~. -M cw ot:l Lisbort. -CO· 
ronol DOII/iil,f/U.'-1 Aurvuío tllt (.'lfllha.-1\Injut• 
J'Cfnt·mn.Jo do c•xm•e,to Arisfid1:s Franci.1·r~o 
Grtrllltli',-.To.~J Ct:IC.'IIino de Ont~r~il·rt . .lrmio1·, 

-Pauli110 Ayre . .; rle Ar}IIÍHo.-Rrmcrlit·to ria 
~llotta. Riheiro.-.loa')llim Pinto Chlc!torro.
E. V!'a11na,-G. Afflmso Garr:e:;,- Vil'iato 
()o·ralho d11 Oli"r:ira.-'1'/,coliHrlo Rahf'l/o r/c 
Anrlradc.-Cnpitão F~·rmciscJ 1'inlot/,vo rlc 
."''mr:a,-,1/mwct Antro~ ia de .:111rli'ltdtJ Fi!11o,
Ma,ior J.Vt!sto,; l'cl'tJil'rt rl/J Ci.lst1'o.-Cnpitli.!) 
Jthmcisco '1'/,~odoto P,•j,,;oto.-Alllonio /'rwlo 
Pacil·a dtJ Lemos.-l't1dl'o Fom,:ctt.-Ma.ior 
Pcrcy lVa llt'l's. -~1/ji·erlo T,·ajwlo. -C;t pi t<io 
.!o.~J BcJ'/lorrliuo dt! C'rtsll'o.-C,lpitiio Rflll· 
tn um/o EnéaN r! c Yasconcat/o,'i".-'frnt.m te.em·O
nel Joci!!!Jn A11gu.~to ..:11orâra Brwbrt,-Cons
ttmtc rlfl .~·ou:a Pi/Ho,-Si;cuanrlo tia Srl JN .. 
/la.~.-Tcncnte-c!lroncJ lphittclllo l'cntl'i'fi de 
J,:,w.~. -JorTo 1 1ol J .,, Sclt luti1JJ'. -JrH1o ')'1,/Jias 
Pi11to Nelwtfn, -l!Jillldo .lnH! V • .'l!'tlU}o,-.fott
qllilll AII[Jil.,.(l, r/,: AndJ•ttdc.-'l'enr.nta EtlfJIII' 
J.in/uo·es. -C a pl tiio Pt!rl r o Aqui11o, -~\ l/i!l'OS 
Pra/ld.~·co Jl!ittmw.-Cu.piUio ~1llg11d de .fr!.~us 
Pcrci1·a dt!•Anrli'tldc. -'fonento /thmcisco Mit
llc.-Cnpitilo Crw.-s Palco Prnbct.-ClltJitlio 
Ricttl'tf,, Lustost! r/,: Anrlmtle.-Tc~nonto F,·lln• 
ci:;,·o Som·e:;. -Tnncnte 1 '1tt1/o Pcl'eil'tr Lel/in ~. 
-Alft~res .fm·11 A. Cy.,·rwiro.~ Ju11 ior .-Tenento
col•onol .To11o 'l'imotln·n dfJ Sim,ie.~,- c,~pitão 
N t),l·tm· Vi1•1íWnd.- .A 11[1/f sto C ow;11l tJt:.1· do~ ,\'11u· 
(lls .-Jflyma Bal/orUo.-Tonoute·coronel Jmr
quim z,lelutrias dt! lJrt,(o:)' .-Cnpittlo Domin
pn.-; r/c Cau/ftl'f/11 !WHtJ, -.-h•limlo Gtmç11kcs 
do Xnsci,ttmto.-Cm•onel Rr.hltt1'tlo ,\. de Jn
dl'arlc Yii'WIIIHl. -Ju.~tJ E1:ért.~ 1/!J J •tl!t/a .-P!t ;. 
lintn· lJriiJJ(i,-ll:ICllllrOl Jo.w: Jlanrique dtJ 
S11nta Rita.-~ll~jm• Jlanoel Rml1'i_queg Vidra. 
-Cnl'OOP.( Dr. Jot1quim Dias da Rodur,-!J!J• 
ncrlictn E1~1!11s da }'ltlt/a. 

O !ilt•, Pt•e,..i<lcnt.e-A rop!'C<cnta. 
çiio vao it Commissüo do Constitui~üo,Potlcrcs 
o Diplomncitt. 

O ~.-. ~zo,~:u~~ litnll"l"O)OI.-Ni'io 1m. 
rornellio, Sr.Prosidento, ó indispon5M'ol mais 
urn ompUI'l'iio para quo o JH'~icctn sal,re ns
sistcnch~ da ::licnnrlos camin\u~. E o~so mn
purJ•fio ú ,.:;obro V. Bx., a fJUum rOqnoiro qnc 
clô pnl'.t or!lmn do llin rio uum tias prinwims 
SC:'Ni}r•::~ o }Jrojecl.o vimlo dn. Canmi'n., ~~ mnis o 
substltUtJvo ·,dfOJ'twillo pelo. Uiguu. Comml~:-:no 
1lo ~audo, r lo Sonar lo. 

E m1tls nnUn.. 

O tSh·. ~r·a·et-~.idcut.o-0 inrpro:-;so v:w 
SCI' rlJstrilJu ido, o n. mntOJ•iot l:itH'I'L tln.tlu. pU.l'i\ 
ord<'m do di:L tht. ses~ito llu (l.manhii.. 

Sunrulü V, [( 

ORnB~! DO DIA 

m:r.E\'A~Ão nn: Pr~EFiCnm:·,\o r.u: .. \ rr.ncEPCÃO 
lll': ;\I\'.:10 ~OI.l10 

Ent.t·:t ..J!n ~~ tlisr.us.tiio o n.rtigo unico do 
projf!Cto rlo Senado, n. 3:l A, rlr! Hm-1, n.utori
zoui,Jo o Poder Excculiro n conhecer o rele
VIl!' rl:t prescripçfw em que hnjn incm•riUo, ou 
ven1uL a ill<'Ot'J'CJ', o meio soldo a quo tenham 
1líroit•1 Vill\'ilS, fllhas ou Lllhfs, rniws e iJ•wãos 
do olllciacs do exercito o de outros a estes 
coulp:mvlos, pn.ra o hencdlcio rlo moin fiOlào 
n!l't:l'QC\Uo peln CommíPsiio tlo )!arinhu. o 
Gue-rl'll, como dc!!Urimonto ú putiçüo 1le Jo. 
ll/IIHL Lyuch do Amaral Peroir:t dn Cunho. o 
Thereza Lynch uo Am.1ral llal'!'cs, tlllms 
do tiunrlo capit~o Jo:'io Hnptisti~ do Am;tral 
Me!Io, pedindo rolcvuçüo diL prescripç<io cm 
que irwot·J•cr·am p:tm perceber• o meio soldo 
n que teom tlircito dcsJc u. data do 1iLilcci· 
mento de snu pae, corn o pr~rrcel' dn. Com
mis:;fto tio Fínnw;as opinando pelo indc!Ori
rnent,o da rnc~mu. petição.-

O ~~·.1-.,ir•cN Fcu•l·eh•;t (•)-Sr. Prn
sidentc, o PI'Ojccto queso discute tovo origem 
na pJ•ctcnçüo do D. ,Joan na Lyneh do Amaral 
!lezeJ•ro r ln Cunha o do D. Thcrezn Lynch do 
Amam! Barros, lllhns do capitão João Ba
ptista do Amam! o ~lello, 

Dianto tiCôta pretcJH;iio o de outms irlon
ticns, soL1·o n.s qun.cs o Sonndo ,i<t tin!111 l'esol
vido t'a.vm·avelrnentc, nntondcu 11 Commi.~s110 
do Ma.t>inhu. o Guerra, do nnno pnsso.tlo ou 
u.tmzado, dcYcL' nprc~õntar este pr·o,iecto pn.rn. 
rlc Ulun. vez sorem est:rs pl'C'Ionçõo.':l rosol
vHbts directamontA .Pelo chefe do Potler 
Executi \o. Este projC!cto não to v e nndnmento, 
o n p!'OI'U ó que, tentlo cllo n <liltn rlc ~:l do 
cmtui.Jt•o do 189·1, t':;to parecer elo. Com· 
missíio do FinuJwas o do 1·1 de setembro do 
1898. 

Si ollo j1\ ti1·esso tirlo nnrlnmonto, niio hn· 
vorin. n.s dilllcultlndcs que ora surgem outro 
11 Conunissllo de Mal'lnlw. o Gtwrra e a do Fi· 
nançfL-;, om rolac;iio iL protcnções igwtes do 
outrus pessoas, que se juJg-:Lm com rlircito 
igual ou smnelhrmto no das tlllms do capitão 
Joftu Baptistn do Amarnl o Mollo. 

Sei quo mo Ó uilllcil CO!lliJu!Ot' O pnl'CCCr tia 
Cornmi~.-s:"io t1o FirHLnçns, prindp3.11Jlcuto rs
t:lndo c'llo nsllig-nudo poJo quo o Slltll.trlo .tem 
de mnis distineto om· :-ou soio: . mas IUluln. 
nssim, não 1110 nchu com o du·citu do 111!1\l' 
calarlo doa.nte Ucstu. Jll('Smn. distinct:llo tlo 
quem as~igrm e::;l.o p!H'CI!er, porquo cro!o 
pugnut• JlO!I~ justi<;a t.ln~ viurus o Jllhas doH 

(•) H~to tlheut·so nãn fui rb\'i~to prlo ot•arlOL•. 

:lS 



,.,.., 

' ' ANNAES DO SENADO 

verdadeiros servldoros do palz, que ji\ fi· 
guram no rol dos mortos. . 

sr. Pr•sldento, clm nssento nesta Cnsn " 
me•mo fazendo porto da Commis.,io de Fi· 
non~ns. muitos elos 'lgnntarios t!oste p.recm• 
n.'ic;;illtirn.m ti. discussão J•cJa.tivn. li revelnt;ii.o 
da prescrlpcão em nua Incorreu o clirolto do 
D. M&ria Luca:!l, 1le Pelotos, rclevoçilo que 
Importava creio quo em 0:000.~, o quo o So· 
nado concedeu. 

Tambom consentiu c concordou o Sena<lo 
com a relevação da prescrip~ão do maio soldo 
do tenente Fialho, depois de uma porção de 
anno.s. 

o S!t. A~l!EIDA n.mRETJ - Mais de 30 
annos. 

o sn. PIRES l'lmnEmA-Dlante destes pra· 
cedentes ..• 

O Sr. S&I'Entxo VEm,, - Ahi o Congro;so 
cochilou. 

O Sn. PIRIIS Fll:nnEmA-Nilo co'h•lou, como 
'VOU mostrar. 

Diante destes precedentes, ten<lo havi<lo 
mn.is pcsson.s que recorreram rto ScnatJo jul· 
gando·>C com igual direito, entendeu a Com· 
missão apresentar o projcct.o que se dls· 
cu te. 

Como, porém, este projecto, nli•m do pare
cer da Commlssão de finanças traz mais 
infot•maçües sobre olle dadas pelo modua 
Commlssáo, em que se trata rle protenr,~o< 
identica.<, cm que vem o bistorico do que 
dava e tirava o direito a estas prctençucs até 
que clwgou alei de 8 de setembro de 1875, 
em que se ampliou o tcrnpo dontro do qual 
devia set• !oito o requet•imcnto ... 

O S~t. SrevEIUNo VIEIRA- Tudo quanto ha 
de equidade está cous1grndo ness:t loi. 

O sn. PmEs FEtlRUIILA- ••. o acabou com 
a prescripç:io, que se dava dentro de cinco 
nnnos,mo parocuc do justiça que esta medida, 
amplioudo o tempo dentro ao quul se devia 
re~uerer, tivesse um pouco de elfeito retroa
activo para quo não fosse abandonado esse 
direito que caducou dentro de cinco annos. 

E Isto pela seg11into raziio: as pl'oprlns re
querentes del'lltn motivo ó. Commissúo para 
lhes ser feita justiça, porque dizem quo são 
pobre• o que nico tOblaffi que lhes assistia 
este direito, 

0 Sn. BE'iEil!OTO LEITE -Esta delonga niio 
compromotte o direito da porto. Estli Isto 
previsto na lei. 

0 Sn. PlllES FEII!IEIRA - Isto u·quando f~l 
requerido ... 

0 Sn. BGNEDIC'l'O LE11'E -Quando niio é re· 
querido, a delonga nüo ó áa repartiçilo pu· 
blica, 

O Sn. PmF.s F~<lmEIRA- O meu nobre 
amigo lem tanto tampo pBriL defender seu 
parecer. que ha do permlttir que estahellll)n 
as bypctheses cm que quet•o collocar o direito 
que defendo neste momento. 

0 Slt. BENED!CTo LE!Til-Pcço·lho desculpo 
por ter dado apnrtes. . 

O Sn. P!lms F•n:tF.mA -Dinnte desta hy
pothe·e do requerimento uão ter um dcspa· 
eh o Jn•nmptll, vom 11. lei em /'!Occol'l'O 1l 1 p!lrte, · 
como diz o iltustre l'eh•tot• dn Commiss,lo, e 
nmpa.l'a. a prctenção ; rnns ~i o. orphii. niio 
teve quem cuidasse disto. requerendo cm 
tempo conveniente, si a viuvu, pobre o dos• 
ampam<lo., neste• sertões longínquos do Bro• 
~H. niio teve quern curdasso ele seus ioteres .. 
sP.s em tempo, porventura não perig:1va. seu 
direito dentro dos cinco annos7 E •i pet•l· 
g~Ya este direito dentro !los cinco armes, 
nüo ora preciso quo se recorresse ao Cou· 
gL'eSSO 1 

E o i ilustre relator da Commlssilo do FI• 
nanças <liz no sou parecer que o Congresso 
niio pútlo tratar• d• que•tõos lndivirluaeR: 
então já o direito do I'equeret•, f•cultatlo pola 
Constituíciio d~ Re; ub1íca, ô posto ú. mnr· 
gem por S. Ex 1 

0 Su, BENEOICTO LRITE - Não aei o que 
tenll•• o direito do l'equorcr com o Congt•o•so 
legislar sobt•equestilo individual. 

O Sa. PmE.l FERnEm~- E tanto mal• me 
a~ miro o parecer do !Ilustro relator do Com· 
missão de t'lllltnçn~. qunntl reoonhoço que 
S. Ex. ó um espirita liberal, accessivol a 
todos quantos o procuram. 

Porque negar agot•a o d!ralto de requerer 
ao Congresso 'I 

O Sn. Bf:NEotcTO Lt~tTE- Não neguei este 
dit•eito. 

o SR. PmF.s FsnnEm~ -Nega, porque diz 

Supponbamos que sabiam que lhes asslst.!a 
esto tUreito, mas que ora.m menores, o não 
tinham tutor, ou si tinham, este oro des· 
cuidado ; si uiio era llescuidudo, recorreu em 
tempo competente e ;allom pet•lilitaritento os 
signatnt·los do pnr~cer o destino destes pro· 
cessas nas t•epat•tlçues publiclls, onde a <lo· 
longo ó tal que lilz cuw:ar o p~ciencia !los 
mais porsevorl\ntes, 

que a Con~t·esso nico trata do questões in
divl<luaes. E. si o Congresso não truta de 
questu:s intlividuao>, abando~o o requeri· 
monto que lho fui dirigido. E consequenclu 
forçada. 

o 'sn. BESEDIC'l'O LL~IT~ - Não acho multo 
Iogtco. 

O Su, PIILES FEIIUEIR.\- E' conaoquenein 
forçad~. 

- ... .•.•. C CWCl!Ui i i .,...,. 
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Vom ao Senado uma pretanção, um roquo
'rlmento; este requerimonto,sondo indivirlun.l, 
deve sor ubnndonn<lo, na opinião do nobre 
Sonndor. 

E o meu nob'e amigo relove-mo •xter
nnr-me dostn mnncira, porque as>im terei 
mais umn. ocensiiío do ouvil·o sobro n scioncia. 
rlo direito, o a~sim it•ci n.pt•endondo nlgumn. 
cousa. df!sta. scionciR, de que sol muito pouco, 

Senborcs, tudo isto de devei' <lese roqum·cr 
doutl'o de cinco annos, o do prescrever no 
flm destes cinco annos, cstó. multo direito; 
mas póde lu.ver ignornncia do direi to e 
mesmo é muito dilllcil C.<ZC!' prevalecer o 
direito no•tn torra. 

Vou citar ao S2nado uma concc;silo identica 
quo ,h\ foi foi tu, e que tamhem me autoriz<L a 
vir it tribuna. detimder a actu:Ll pi·ctcnç:1o. 

Exista n·ll. c:h1ado du Pc/ot;u; D. Ma.i'Í/.1. 
Lucas, viuva de um tenente do oxcrcito. 
Pelota! ó umn cidade ~opulos<L, que gos:t de 
todos os boneficios da civilização que tem es· 
trada do forro, tem advogados, tem correio, 
tem •nflm tudo. 

Esoa •cnhora vlu-so por multo tempo prl· 
vtula. de fa.ze1' vuJor o sou dir·eito, do recOJ'rcr 
aos rodereslegi!lntivos dn nnçüo, até que um 
seu n!ho, p1•açn do ex,rcito, ponde estudar, 
Jazer-se olllclal, ti•abalbai' o muito, sem nada 
poder obter, atá que vein " Repnhlica, c on· 
tiio requereu 110 novo o seu direito o rsse foi 
reconhecido pelo CongrP.sso, porque eu trat.ei 
dessa questão aqui e foi venci<la pm• votação 
quusi unnnimc. 

Agora. imaginem cs nobl"es Sena(lores, estn.s 
que não tiveram n. CRprrat• nPm e.IJte rt~curso 
não veriío os sous direito.~ cahirem pot• terra'! 

Que remo<llo terão ellns seníio vil• ao Con
r,rcsso fPCIO.mn.r O peqUPUO abulo que il. lei 
lhPs gnràntiu, do cinco mil e tantos t•eiH por 
mcz, que om quatro ou cincn annos Importam 
om qmtr.rocontos e tltnto~ mil re_is._ . 

Diz o illustro ro:ntm• da Comm!Ssuo, c mm to 
bem, o seguinte .. (Lê) . . 

St•. Presldouto, r•te parecer creiO quo " 
feito pelo pelo Sr. Sen11doi' Soura n como ello 
exponde tudo quanto se pórle tllzal' soht•o o 
assumpto, ou T'etil'O·mo <la tri_buna. certo rle 
quo estn.s viuvn.~ dos serv!dot•os dn Pntria 
enoontrariio abl'igo e jnsti<;a p:r pnrte dos 
I'cprosentant~s do Senado. 

O Ma-. ncncdlcto Lollc- sr. 
Presidente, relator do par!lcer quo ·se nclm 
em discussão o que oc•b11ue SAI' lmpn~na<lo 
Jlolo illusti·e mpro!entnnt• jlalo Estado rio 
1'inuhy, cumpra a davcr de durondcr os idóos 
uelle """ti< las. 

O illustre Sonndal' começou 11 lmpugnaçiio 
no ptu•ecor que =e discuto, cltnndo diver:iOS 
ensos o.nalogos que jil fomm J ulgodos ·por esta 
COrjlOrB~ilo, 

V, Ex. comprohonde, c lambem o Senado, 
qnA esse argumento é por <lemo.ls fmco. · 

Ntio se trntn. do urna. cstatistlcn. de ouso! 
julgadas pela Senndt•. 

O que se tr·ata ó de sabor si os frmdamen
to• <la p:~recnr silo baseadas em principias· 
jurídicos ou niio. 

V. Ex. mbo partbitnmonto, e o Senado não 
o ignorn, que, ~cm tm· eu em vístn avançar 
uma. propmic;ü.o que possa ~m· mal rece ... 
bidn por esta corporação, nem sempre o So· 
nado c IL CttmariL cm seus julgn.rncotos se 
circumscrevcm as condiçõo:;~ que lhes são 
traçadas pelu Constituição do 24 de feve
reiro. 

Eu poderia citar uma porção de netos ~ra
ticauos pelo ~cnndo c pela Camara, q11e nilo 
cncontT•am niJrigo na Constitulçiio da Repu
blica .. 

Ma~, o Senuilo lm ile pcrmittlr que nii~ con
tinue noste torreno, porque nilo qUCI'Il que 
pareça que estou corn o p!•oposito rle cen
surar aquellcs que tomaram pa1•te nessas vo
tações. 

Levanta-•• n proposito do assumpto uma 
qucshio de prlucipio, o principio ,iur·ldico bas
tante elevado; é neste terreno que devemo .. ; en
c•rnl-o e nüo pcocuranrlo na condcscenrleocla 
do Senado qualquer soluçilo porque essa oiio 
servo nem podo >et·vir de bn•"· 

O Sn. Cor.wo CAMr•os-Nilo é condescen
dencia do Senado, e respeito à lei. 

O Sn. Br.NEmcro LE!rr.-E' justamente o 
que •c discute si esses acto~ <ilo buscados e.m 
principies jurídicos e de accordo com a le&IS· 
1nçiio vigente. 

O Sll, LAUitO Sonnr::-Síio actos de equi
dade. 

O Srt. B":\"Enrcro LE!TR-0 nobre Senn<lar · 
pelo Pn.rà, p(:l'!o dizer-me fJUilCS sü.o os artigos 
~~~ Con•titui~üo que autorizam as actos de 
equidn<le? 

O Sn. LAuno Sonm::- Ainda hoje vimos 
0asos do equidade sobre licenças, 

O Sn. BENEnrcro LEITE-Pcrdilo, a Com· 
mhsii.o do FiunnçllS Jnnnlt~stou-se no sentido 
eltllt.IJtot•izO.t'·SO o Poder Executivo a prorogar 
licenças ou a concedel·ns, e isto porque tem o 
Congresso o dil'olt'o do legislu.t• sobre Jiecnc.~us 
cm geral. 

O Cungressn não clá. llconc:ns;. S1ío cansas 
0
ampletamente dllferentes. (lia'"""' pai'lll.) 

O Stt. BEsEnicro LBITE- N••te momento 
nilo estou discutindo o valor dn equida<lo de 
que se tT•actll : o que estou dlscutin<lo é uma 
questão da mala!' Jmportancia, ó uma ques-. 
tiio de principio, que nós absolutamente nlo 
podemos ahaudonr•r som que abandonemos oa 
fundamentos da Constituição da ltepubliQa. 
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O S1•. I='mEs FgnnmnA- V. Ex. ú q110 
estú dando muita iJnport:tiJcin. [\ c::ltn questão. 

2!1 annos ntó quatro annos cumpridos, om 
que tará 2ü anno..;, a poçrL o ímpctre. E 
pedidtL fi impott·:ub 11 rcstituiçüo, po·1orú. 
lllli'Ot' o coLI'U.J' turlú. sll;t r li vidtL, como so 
nunca u di to torupo J.o ~10 anuas cOI'resso 
contrucllo. » 

O Sr:.. BJ~:'\JWIC'l'D LEI'l'i":- 1\ii:o ~ou ru, 
quem dá. e~:-oa impw·tunda, 6 o rc!'ircito U.!ei 
que tor!os w'1.s úoromus. . 

O SR. Jr.m,;JJtA RAimE1'0-Pcço a. p;Llavrn. 
0 S!t. R!{!\'EllJC'J'O LT~I'J'E- A flU!'Stüo ú 

nmHo importanto r.m· sí lllC!imn. 
Sr. Prosi<lcntc, depois tlc npunlar casos 

quu jli. lorn.m julgados pt!IO Senado e pola. 
cmmr·ados Doput.udos, o honr•n.dn ,.,,pro&m· 
tanto tio Estaria tlo Pinu!ly passou 11 basear a. 
su~ U.l'g'Unwutnçiio no fu.cto rlu sm·ern mo· 
noro!l n:'!SCJl!lOriiS de fJHC ~o r.rnta.; H\·', Ex. 
comp!'C!ICilllc!':i quanto un.realidn,!e é grn!II!O 
o meu con~tl'o!IIJ.dmonto an \'ir' tmtar· rle~!a 
tnntcrin, conti'UJ'iando }Jl'l!tOnQrjes do JH:ssn11s 
quo tiO ucb1tm fl('Si\:LS ciJ•cumstancias. Mas. 
rCJlito, estou tJ·atando do uum que~ tão 1lo 
Jlrincipins o mio posso JlOI' isso ni.Js.Jlntamentc 
ver rl1anr.e flc wim llS pe!-sons a quem eUcs 
~e npplic:Lm, :Is I]Uites se l'efero o projecto du 
Com ruis~ã.o do ~Jarin lm (J G ttr.:l'ru., cm dis.
cussão nr~~se· momontoo 

St•. Presillcntc, si o illnslJ·o ropl'úsontnntn 
tlo Pinull}·. si os illn . .;IJ·L•s SerwdM.cs que de
fnmlem o direito dcssn.:i ~oulJoi·a~. th·csscm 
cx::L!niuurlo rnelhoi' u questilo, t.ol•hun som 
d11 yjc ln l~ito j ustic.~o. ao pnrccc1• 1ln. Com missão 
do F[mlnças, e niio vírmm pedir um acto do 
Fodor I.cgi~l:üh·o r.a1'a g-arantir urna. cousa. 
que j:i csttí gnmntid" pela lei. 

SiJn, sr. Presidente; si as pt~ssoas .de que 
so tr·ntn. são mcnot'Ps, nfio lm ucccssidJlile 
a.hsolutr.unento do um neto do Cmlgrt'lt~o :L 
Súll rcspei to. porqun os mcuorr.;:; i:'L tcorn o 
sou dil'CitO ':omplotarncntc :;nrantirl(• o 1wm 
o Congt·csso tei'h cmnpctcncín. pnl':t Jlt2m• 
um:1 lei espcci:d rclativamcnto " este uu 
(l.QUt:Jlc, qur~ cm tao:; cowlir:Gus so :qJJ'el:lf'll· 
tasseo E quando mesmo el!o tivf'~so e~stL 
C<llupctcncia, ntnrmo n V o E:-..:. e nfllrmo ao 
Scanrlo que nã11 lmverilL no::e~sirla.rlc do 118UI' 
rl(llla visto qno n. no~sa. Jegi~la~·ão jU. ~ar;tnt.iu 
1l(t mndo claJ"o e do modo positivo. o direito 
il()S menores nos casos de ctue so tratn .• 

Eis ahi lei expr('ss:o. sohro o cnsoo E' 
essa. a. rlh;posiçfio n npplic11r á especto de que 
se trn.tn, modiflc:ulu. npouns a iilnde 11uru. 
2J anuas como esta. ndualmonto. 

Os illnstreH Souudores quo conhecem molhm• 
do ~uo cu, a lcgi;luçiio do pair., ~nbom que no 
coso vel't.nnto, a prescripç1io pn.rn. o meno1• 
não se reu.li?.ou. 

E pam llií.O limital'·mo ú Ol•dt.muçt.to que 
ncnbo r lo lcl', cital'ei no decreto do I!! de no
Vt-mbro Uo l85l~ t\isposiçã.o mais l'econü~ 
uindtt. 

-Di1. o art. 7' dcsto decreto. tratnndo ela 
prcsm•ipçlio r lo cinco n.nnos, (18) : 

« Os cincos annos niio correm plra a. preo 
SCl'ipção : 

l.' Contrn n~twlles quo dentro dollcs niío 
podor~.:·m requm·m· nem por si nem por ou
trem ; tnes siw os mcnorc~h os 1lesa.ssi:mdos, o 
quae~qm~~· outros que privados do. admmis· 
tmr;i~o rlo suacl pessoas c bons, sejam su,ioitns 
1\ t.utolln ou curndoria. » 

Parece-mo, poi~. em vista dcstnsllisposiçõos 
quo ostli c,mplctnmonto Jóra do toda n 
QUüStfi.o, mrn. rio toda. a cluvidn. que, Si SCl 
t!'uta do menores, como foi u.lleg-a.IIO pelo il· 
lu•tro rcpro>cntnuto do Piauhy, a prc,crip~ão 
nii.o tovo Iog:Lr. 

Pm·tanto, O o caso 110 so dirigiram osms se· 
nhoJ•as ao Porlor Executivo, o si não con· 
seguirem um despacho flLvorn.vel d;L admio 
niRtrat;ü.o,devr.m ellas rccorrm· :w Pncler Judi
ciaria, afltn tio far.or provaJceor o Sc'U dit·cito, 

Sr. Presidouto, ou nü.o tenho ncCe:isidu.rlc 
do insi.stir, razenrlo vor n.o Scnarlo, r]Ue no 
tw.sso rcg-imon n cnso qno c~.'ltõ. su,ieito a dc
hnto, não ú al1solut!Lmentc da. comp~tencia. flo 
P01lm• Lcg-islar.ivoo Trat:L·Se tle diroito parti
cular, tra.tn-so 1lo caso dctermin:ulo, tra.ta-so 
do direito indivirlufi.J o nilo mo consta quo o. 
Constituição ela ltepublica 1 eJ'IDittaquo o Con· 
;.:oro]"HO Nncionnl u.ppliquo ns lois aos. casos 
pat•ticuln t·e~ o 

A. Q,·dt::llll~~~Ta Uo livt•o 4°, Uto jQ, § ':!1,. l'e
[e:J•indo·se !L prcsut•ipçües o:.;tu.tun o seguinto 
(!<'i : 
. "E si n.q~ellc, .n que /Ut• 11 cousn. ou C]Unn

ttdndo. devuJn, tm• mcnnl' do H nnuos, ni'io 
col'l'et'IL contra dto o dito tompo, ató quo 
teuha idn.de de l-1 u.nno~ eump1·ídos. r~ lnnto 
quu elH~g"U!j ~~ o! la C•ll'J'CJ'Ú, r!ontm ello. J•: 
JIO~to qlll) (I rli to t.empo cnJ'J',.:. (·ontra o maioJ• 
rlt' I·! U.llliOS o lllf!JlOl' rlc.~:i. p. rlt'l'á ello r:rlliJ• 
l'e:-i!ittJíc;11u ccmt.l'iL suu. JH•:.dl~tml·il~. CJ1lfl tow 
Clll 11iiu demu.wlaJ' tlontl'D do dito temt~o, 
u!t'1chegar n ídarlo do :.!5 unnus; com ttwto 
~U(l do totn}lO quo olle chognl' rL irladr• do 

J~sc.a misFiio, ostú connntln no Podor Jucll
ein.l'io. e nssim ó no t•og-imen ropublicn.no, 
eomo .ii~ o em 110 rcgirnon monn.rchico, porque 
n di viei'io do:; podm•cs ucsto pontn nii.o sofl't·ou 
morli!icnr;ão algumn. com 11 proclamação dn. 
ltnpuLlícn. A gn.J'tLntia do diroitou inilivi
duao~, ll. llpJI!iCUt.,~!i.O t!US lt•iS IIOS CUBOS OCCUl'· 
l'í•IJt.es, tudo i~t.o ost!Í. conllnrlo n.o Po,lel' Ju. 
dicblt'ioo 

o Pwlm· L(_l~islaLi\'o niio tom compcl.oncin 
JHll':t isto, si 1!•;,:-iNiln• nc~so :;outidu, estarü. lu
Vtulinilo n Ol'Littt. do Potlrt• ,lwlic.iul'io, cstarr'1, 

I 



• 

SESSÃO Jll! 20 DE BETEllllRO DI~ ] 898 301 

l'rLHg'íLIHio, portant.n, a Cnnstltuk:i'.o dn. !~opu- pt!, e, nut.rdanl.n, o acto que se t·ecln.mo. 110 
blietL n PU r'~JlCI'O qno o Seu t1lu u:i'J qtJt:t·er:t. Cnngt•es:iiJ, p;u·,l o ~~:L'.:n quo o ::nlu•c Sona.dor 
un,·emiln.l' p 11' e.ê'lte c:wduhi1. ;Lt::tb:L do n .. ur:u•, Jitz com quo r~.;s:t'l loi.; não 

n illu~l.t·e l'BPJ'(~~~·JIL:uJtc dn Pi:tUii.}'. nn t:Otl· telltUWl dl'dto ·1 

tcHt.nçfio do p:LT'I!cm•. dis':io que wJmira\':L·t<O 0 Slt. sc.:rg1uxo Vum~.\. _E' uma !1{d,) 
tla que eu quizi~S.'ie ncgn.r o dil•tlito rlo poti1,~rro 1.x1:1·tH;iio. 
a quàlqum• dd:LJ.ií.o, a, fJU:tlquoJ• pessoa .. 

Sr. Presirlente, pnr nw.ís qllo tonh:L pcn· O Sn. BESEIHCTiJ LEr1'E-Mas a Constitui-
so.do a.tó este momento, e pot• mais quo con- çfw nü.o p~rrnitte i~so. 
tiuuo n. rollcctir sobre cstn pt•oposição 1lo meu o Srt. L.\Urw Sllnr~ 1~ dú. um upal'tP. 
honrado nmigo. ntio encontro absolt1turnont.o 
connoxiio ou Jigal;iio nlr;umlt ont!'O o direito O Su. lll~~JW1CTO LEITJ·;-Podcrcs impli
dc potiçfio 0 0~ l'und.amento:~ do po.reccr ClUO chos, niio. O nobro Seuo.tlor sabo mdhor do 
formulei e quo so discuto. ([Ut! cu !JW!, no r~·g-inwn que n~·~~~ temo.:l, fJlUI.l· 

N!iO COI! testo de moilo a.l~um o llirnito !lo QllPl' nm dos trf~s pr~rlCI'I'S uflo tên:. outras 
- 1. . l~ttJ•i!Juit:tiC'S, n uiio SCI'Nn as fJU~" nii.o c.o;tiio 'flOI.içao, o r li'CitO rio rorresrmt:tção ao Con· . - , 

g're:-;~o. ]JOJ•que ,1 Constituir;ii.o lia Hepublit~;l. un t'onstitnir;ao t.it llcpuhl;e:L; turlo nmis ó 
J:l. cDiupet.r~uciaao cidtLdiio para rJiri:.cu·-~o :w iuv;~s~i.u. 1~ 0~ )lOih'IC~> implieito-:-; 1io Con
Se-nado ou iL Cawara tios DélpUtnd03, )Ia~ e.~ to gre ... -u sfio unie:tnwut.r! os rpm Sr! tm•nam in
simples fiH:to dnl'Ín ao Srmatlo ou li caunu•;L ~i~~n~u.ve;i~ n.o exorcicio 1los que süo cxpli
comp•l.encia pora tmt11r daquillo que a Con· 
stituiçiio não tive!tso attr·ibuhlo a quttlr1uer O Sn .• CoEr.n J E CA!!Ii'Os-Na po.rto de le:;is-
Ue!:s:ts corporn.Qües '1 lar compreht!Ddc·su l!.ssa. 

Vê-se quo i• to set•ia um vet•dudeiro ab· o Slt. Bex1mrcTo LEITE-Perdoe-me o nouro 
surdo. Sowlllor. 

Si fosso ver•tlalloiro o principio (l.llegn.do Isso é umn tmlfltmcin. da a.bsorvmo, flUO têm 
1mlo. illu~tra Senador, si o Congms:::o tivesse todoo; os corposdc!ibcrnntes. To1los e!Jes tf!l'ffi 
compotencio. pnl'n. garnntir o rlirr.ito flos me· umn. tt!ndcncia p<tríl. alargar ns suns attri~ 
nores, npplicn.ndo n. disposir:i'io 1la. loi que o:; bui1;líes. 
ampara, neste caso, teria t!l.mt1um compcton- si o podm•Executívo prn.tfca.nci.os, quoniio 
cin. pnm conlieecr de um liti;.:-io do dil'flito iu- rstiio pel'mir.tir.los nn Coni'ltítui~!Üo, gritamos 
divitlual, do uma questão commercial ou logo que estamos em plrmL dict!Ldura. 
civil. Niio ve,io ando estiL n. diJferent..'<L cntl'o o Si o Poder .Tudilliar!O inv1trlo n. osphern. de 
cnso do qne so tl'<LtiL cqualquor,lessos outros. f!Uldqum· ouu·o poder, dizc~mo8 logo quo o 

os". Si~YERINO VmrM - ),!ns trata·so tlo l'udot• Ju•licial'iO cstit lllllli'ClliSni]O,' 
umn. questão do di roi to les:Ldo. Entreta.nto, wJs, lf!gisl:ulur·es, julgamo·nos 

o sa. BE~gDICTO LEITE- Si hoU\'O lu~ão com o 1lirdto de pratil'ar niio ~ú os aetlls, a 
qUt: t•strllll09 autorizados, como tamhcm 

da direito, a campcteucia. uinda é do Po(lot• aquellcs quo n 0 ,15~:L V()ntnde, 0 nosso tu•bi-
Judicín.rio. tt·io e o no~so capric!lo quizorern. 

Os Sns. SEVERINO Vrmm,, E Comr.uo C,D!· 0 s ... cocwo 1: c.uu·os - EstiL compro· 
POS cliío npn.1•tes. hontlido nn. funcçii.o gel'.tt que temos. Quem 

O Sn... BE:NEnrc·ro Lm'I'J~- Peço licença. nos JlúJ.e o mais, }Jt'Jrle o monos. 
houro.J.os Sanadores }Jm•:~ continuat'. O Sn. HICNIWIC1'o Lr::n·r·: - Pe.rrloc-mc o 

Imu.g-ine-:3o quo l10uvessl) prt•SCI'ipção ; nohre Senn.Jor. Nós sú temos rluns orr.lens de 
seria. Ilclto um acto do Congl'csso mnn.Jan1lo ntcrlbuiçücs; n~ ll.ttt•ibuir;õet~ e:-.:p!icita~ U us 
acabar com olla. '!Esse Mto legít~ln.tl\·o I'Ctiül· i!llplicitas. :\~ ímplit:itnH. como o nobro ~o
vendo ou mandando quo tlcasst, susponso t) nadot' sabe melhor d.u que eu, 'iiiio unicamente 
c.lfeito do umn.!oi, o n:i:o a. ruvo~;wtlo ou tlo· as flUC s;i:o in1!ispen-.:avoi:-; "{lll.l'n. o oxorüicio 
l'Ognndo, como potlorin. SOl' cluunndo 1 Qual d;ls atü•ilmi~!tins explicitas. 
sorin.o cn.mctcrtstica jur•itlico llosstL loi '~ A não :-:rm)m P,c;Las, o nobre Sanador não 

Pois uma. lei, quo tr:ttn. unicnmonto elo ro- podem\ apontnt··aw tU\ Cor.stituiçfio,pormiss;"io 
solver um c:Lso dotel'minado, abrindo nssim, p:Lt'Jt pml.ic.n.J•mos out.t•os rruaosquer netos. 
urwt oxcopf;ii.o, doix:tllllo do pU, pn.t•a to1los os E..;tn. fJUe~tão ó tlu. rua.ior impot•tnncia. 
outros sous ütl't~itos, n. Ioi quo ro~ula. n. pro.. E' .PI'Ot:isn f']UO cad:L um dos .... potlm•es 1llt Ro .. 
sct•ipçii.o, pó1lo snt' rulmisBivei '! lJu tlJOl\O qlll! pullliC:~ ~·o cu11~'onç:t. tlo quo na~ tom :Lb.::oluto.· 
a lei 1lo :.!2 do 110\'0ltlbro rlo 1~:11, :L tln :!U do rnouto snbcl':lm:t, o Un qno :-.ornouto tNn as 
fl1Vt\l'OÍ1'•1 do IS-III ;1. 1ln ::n do rtnYOillhJ'I1 dn :li.Li•JhUit;i"ies quo Jlto soi.o ctmftwidas ll!~ Cnn· 
Jt\.JI, :~ liu H fio S;JI.uuti.Jt'U tlfl l;"ii:í, f"jllll t!l:i.•!L'-1 ~i.iwit,'d.\1, ,\s IJ_Ihl lli~ll ;.;,ilJ t.:UIIli.H'ilÍJ::i Uu c.uu· 
minu.m to1h, o ro•r1mon do HWIO·:mldo o o. l'OS·I g'l'u:3::U lllllll'iLilllllllWtuoutovuo po\'o, uu uletto• 
poctlv~ proscJ'ip'Çiio, tlc~m intoimmonto do rMo. uo pouor· soucmuo quo ot•gunizou o puiz, 
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Este principio discuti<lo, como V. Ex. sabe, 
Sr. Pre•iclonte, nos Estados Unidos, <lou Jogar 
utó o. umn. omontlu., q uo está. n.nnoxa á Cun
stituiçiio daquoll·• Republico, explicando que 
ns n.ttribuiçcjes,, que liãO ostiio conl'orida:~ no 
Cougrcs~o, tlccu·am reservada~ a/l povo. 

Ulr SJt, SE~AD"" diL um np:u·tc. 
O S!l, BI<NimJc'ro LEITE -O nobre Sonarlor 

não me mo.:~trn. na Constituiç;í.o um ;utigo 
.scqnm~, autol'izo.ndo isso. 

o que digo ó que nós só poJemos razer leis 
por utllidade publica, •. 

O SR, Cm;Luo E CA>rro:· - Podemos ou não 
suspcnrler uma lei '1 Podemos. 

O SR, R~NEoiCTO Llm"E- Podemos re
vognr umo.lei, mns suspe1ulor o atreito tla 
lcl, ficando esta. do pó, e t!10 impossi vcl como 
fazer que a. sommn. do c1ous ntilis dous nilo 
seja igual a qu:•tro. Silo cousas que se 
repellem. 

Não ba poder algum no mundo qne tenha 
attribuiçõcs para suspender os eJTdtos de 
uma lei, som reYognr ou d!jrogar ossiL loí. 

Siio, l'Opito, idéas que se repollum. 
0 SR. LAUH.O S01mg tliL um aparte. 
0 SR, BESED!OTO LEITE-A lrgislnçiio que 

ha actualmoutc, acerca do meio soldo, e a 
oeguinte: 

Dentro de cinco annos, a contar <lo dia <la 
JUOJ'te <lo ollicial, d0\'0 O intcre;,ad•r f:~zer a 
hubilita~iio necessari• para a JocrcJp~ilo do 
ntcio s:.~lilo •. 

Ató 1875 aquc!le qu • não se prar·arasse 
com es!a babilltaçiio, perderia o direito ao 
melo soldo. 

A prescripção tinha pnr eJr~ito extinguir o 
direito J\ pensão, 

Pn.rocouUo. porém, isto rigoroso ele mais, o 
legislador, cm 18iG, est:.beleceu que a habi
litação para o melo soldo podia ser J~ita om 
qualquer época, mas que, sendo feita fóra 
do prnzo de 5 nnnos, IL pensão comccarin. n. 
ser conta!tn, nü.o elo dia. da rnoPto rio omcinJ, 
mns da dat:~ do rlospacho <lo habllita~iío. 

Oro, paroce·!De qrrojJ\ não é pequena essa 
ronceS!ao feita áquelles que teem direito a 
melo soldo. 

Em regi'B, rts dividas pas•ivas do Estado 
prescrevem no prnm de 5 annos, c nqucile 
que se jui;;RI' credor do Estado nada ;11alu 
abaotut~mcnto pótle Jazer a respeito, passado 
ease prazo. · 

Oa peusionistau, porem, do meio soldo tlim 
cata regalia; niio ponlum propriamentu o di
rt~i to, perdem, apouu.S, n penaü.o 11 Ul','lnto o 
lnp•o do tempo <loJOI'I'iJo lles<lo " mOl'to do 
CJfliciul utti a data da hubllitoçiiu, 

Niio se l'ez uma lei especial para regular o 
CiEO do mola soldo, · 

As disposições dns lois do 20 de Joveroiro 
rle I H·IO c do 30 do novembro do 1841, con· 
llrrnanrlo o capitulo 200 rlns Ordon:v;õos de 
Fnil!endado 1510, nii.o fúl':t.m csttLtuitlas pm•n. 
o m•~io soldo srlmcn te: fui nm osta.tuidus paru. 
torlllll n.:.; 11ividas Jl11l:l:sivas do Estado. 

Nestas condiçüeH, accoitnr agora o projecto . 
do. Commis1liio do Marinho. o nucrrrt, rcl'erente 
unic;unentc it pon~;üo do meio soldo, ó fazor 
uma. lo! ospccinlmouto destinada a colloco.r 
fói'iL do regimen commum, do l'egimen gcl'al, 
a. !.!lasso do~ benotlciados, isto é, us vtuvas, n.s 
miics e os filhos menores dos militare•. 

Ora, eu pergunto 11 conscicncia do Sonarlo: 
pódo, porventura, sor um neto regular do 
Congresso o nbrit• urna excopçlo para umJL 
pess:~oa ou uma cl1tsw 1 

Porvl'•nturu, nü.o sm·á. muito mais convo .. 
nionte deixar que n. pon::;ão de meio solilo. 
ns-;im como todas as outm.s divitJas pa8sivns 
do Estado, esteja comprohendida em uma 
regra gorai para todos 1 

0 Sn. ALMEIDA 8ARR1\To-Si estivcss•m 
dentro da lei, nad:. precisavam requeret• ao 
Senado. 

O Sn. B~NEoJCTO LEITE-O que se discuto 
neste momento é, ai ú convenieuto fLZer uma 
lei especialmente destinada a uma classo. 

Chamo a a&tenQão do Sonado para este 
ponto. 

Si alguma cousa razoavcl se podasse ra. 
zot• a. este respeito, serl;L extinguir o 
prazo da prescripçiio e determinar rJUO I•S di· 
vi<las.pnsslvas do Estmlo não presc!'ei'CEscm 
mu.i:;. 

O Stt. LA uno Soam~- Não ba campa· 
rnvü.o. 

0 Sn. llENI\DlCTO LEITE- Porque niio h~ 
comparaç1iu 1 Qual ó a origem do maio 
soldo 1 · 

O Sn. LAuno Soonr~-Niio e n. mesma ori
goern do todas as dividas passivas. (1'rocanl•:u: 
nutro . .; íiJI:trtc.~· .) 

O Sll. ili~Nmmc·,,,, Lim-E-Agora pergunto 
ou: ó, po1•VcntU1'a um prazo pequ.,no o rio 
cinco annos, J'ara He prepamr uma habili
tnçiio 1 

O SR. Ar.ME!PA BAnn&To dó. um npnrto. 
O SR. BENED!CTo LEITE-Isso não prova; o 

que prova e que ba pouco cuidado tia. p<Lrte 
daquollcs que toem dil•oito n essas pcn· 
~ÜtJS, 

Porque com clfolto, SI', Presidenta, dclxnt' 
que o r,ensiouistiL tenha um longo prttzo do 
cmco annos, piLt'a tratnr de seus ôJreitos, 
pn.t·:L tirar· cortidCies nccossn.J•ins,pat•:l, om t1n1, 
prop:~ral' ~u• hnbJ!iluçiiO, paruca quo ó o que · 
ha ao mais rozoavel. O PI'UZO ó. mais que 
sumclonto. 

. I 
.. , ,.J 
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POI·cm o illustro Sonaelor pelo Estado elo 
Pin.uhy, n.lleganrlo ns rlilllcult\ader~ do proccs .. 
~ado du. ho.bHit;1çiio, di:Sso que muims vczotl 
u.'l pcs.;ous intm•es:-;a,t1as encontram cmcn .. 
rnt;os quosi invenciv~i:j nus rop.trtiçües pu· 
b!lcas. · · 

Peço pcrmíRsiio n.intln. pnrn. tliZtlr n s. 
}:x. que ni'o examinou o caso com muHu. at· 
tonçuo. 

Qnoira o o obro Seonelot• ter a bondade do 
ouvir esta elisposlçüo do decreto ue 1~ do no· 
vembro de 18õi, a que ha pouco mo referi 
(Ü): 

Al't. 7 .o Os cinco nnnos não col'rom plrn. n, 
pre~crip~ão: 

o o O O O O O O O o o O O 0 o 0 O O O O o O o 0 O O O o O O O O O O O o o O o o o O 

2' .Qunnelo a domem for occasionoda pot• 
facto rlo Theeouro, thnmue·arlas ou ropar·ti· 
ç<ies a que por·tença fl•z,r a liquidação o ro
conbecrmento das dividas e etfcctuar o paga
mento.~ 

Port.~nto, ~I ci verdadeiro este motivo que 
o illnl'itro l'etn•r.sentnurc nllrgou, isto ó. de 
quo lia. muitn~ OiCit~iüus em quo n proscl'lP· 
c;lio se tl{L JIOt' cnu~a. tla d(lmora. nn.:; l'l!'la.rLi· 
ç<ies public:><. re,ponclcrci a s. Ex: que 
nesse caso lliÍO lm proseript}âo; ó o prop!'io 
t!ecrcto do 1851 quo o dir. na di•pos1çiio 
quo li. 

A' vista do quo acabo elo eli?.ei', Sr. Prcsi
flt-'llfo\ tmrcec·UJO quo n Jcgi.s;tt~;ãu rdu.r.iva 
ao nwio ~iOltlo n;:,t/1 rngn!ur. 

II" o }Jra.zn du <inco ;umos pl\m a. lmldlita.. 
çüo; já h•J. o. conce~EÜO 1la lei riu 1875, quo o.~· 
tu.b~:~leceu que si pol'vcntura. a lm.IJJiit'lç:i.o ti· 
vel' deixado de hO fítzcr dentro dus cinco an· 
nor;, niío prcscroro o direito no melo soldo, n 
apontli! pre!cJ'OI'e a par·to da pensão rola
ti vn no tempo dccorriJo da mot•to do otncitLI 
a data da habilitação, 

Si ba elemom nas r•eportiçõcs, por onde 
COJ'rc o processado, não ~o tln n prr~cr·i p~·fw; 
11. p:tl'te niio li.1i l'tiUSntlnr•a dt,~s:m l!t•mnJ·n, e 
a proscrip~·ão nii.o ~o rrn)ií':a. 

Pot•tanto, niio ci "''""ele pcdir-,ço rcmc<lia o 
qunl!Juer dos tres poelcres. 

A' vista do exposto pergunto rto Sconelo: 
lm, convenlencia de sa votar o projecto ela 
Com missão de Marinha e Guerra, uutor·izando 
o Governo a rolovar as prcscr•ipçõos om que 
incorrerem o; boncficiartos com o meio soldo ·r 
!, porvontUt1A, :;onhorcs, niio btt llJ~urnn 

neccsstdndo1 não lm nlgnma ra~no do onlt•m 
JlUbHcu. quo doh!rmntc a conveuronciu. tio 
pt•;czo pill'IL JL hubil i tação 1 

Como so poclor~i cnlculur uo Or·•:runonto a 
''ct•hiL destinnd;L uo:; J!OUsiolliS 1us tio EsttLdo, 
desde quo Iulo so murq uo um pmzo para 
ud bobihtaçü~s estarem coucluldus1 v. ~x. 
colnpreheudo, Sr. Pl'osldcnto, quo1lilzeudo as 

partes as suas reclamações muito tordo, 
npro::;ont:tndo ns suns IULbilitacü(~s tnmUcm 
com muttu. th'morn, sendo indefinido o rn·u.zo 
}JUI'Il. fazerem-se ns imcri pçõcs. terá. o Con· 
g-ro~so:dc C;lll!llla.t• aereamente. :"OID tn..Hln.ppro
xtmada n. verba para pensionistas. Ag~lomc· 
rnil11s cm um nnuo mmtns lmbilitnçôe::f, o quo 
11\io SCri\. di(lidl \10t• {}UC U. fl~ltí\. 1!0 pl'i1.7.0 
cowlnz ao th:.scuido, esg:otn-so fitcilu1onto a. 
verba votada, o accumu!tHie no Thesouro o 
truball•o do preporo do contas de excJ'cicios 
Hndos. 

Fez bem por conseguinte o Jcgisladot• esta· 
llf•lccunflo um }ll'iLZO dentro do qual 1lcvem 
rstat• dotcrminadus ns dividas pu~sivns do 
Estado; cllc não abriu excepção pa1·;~ o meio 
sohlo nem pura o monterJi01 o o Congresso 
agora. tJiiO devo nhril·a. 

VoltnnJo ai nela a questilo de competcncia 
de que occupei·mo, vou retirar-mo dtttribunit., 
ponderando ao Senado que ó do unta impor
tuno! o capital tlr·rnur·mos p:~ra >em pro o prin· 
cipio de que o Congre!.so uiío tom comp~ten
ciil pn.r·a. resoh·er a::!SUilllJtos dc'::;te::~,de ol'dem 
individual. 

Quem tiver umtL questiio de ordrm indl· 
vlduo.l, deve se di l'ign• ao Poder Judiciaria, 
quo ó o poder compctontu, peJa nos~a Con
:;tJtulção, pat·o.Jiquidu.rcnsosdcssu. natureza. 

O SR. Ucz&t<RlL Fo:-iTENEt.l.E dó. um aparte. 
O~~~. BENRDJC1'0 Lm·re- Peço pormissüo 

no nollro J'OJH'C!'it!Uilulto do Ccu.riL put·t~ tlií':OJ'· 
Jlw que não est11rnos trataudo tio (JIIatuw 110. 
pen~úo; em l't~co do um principio que està. 
gl'itVlH1oua Coustitui~ão da. Hepublica, pouco 
JUJpCJI'La. que se tratu do. pemiw de cinco mil 
rlm1 ou do cinco contos; a nos.sa obrigu~·iio é 
salvar a lei funclamontal do paiz. 

O S11. AJ,m~!D.\ 11.\l!R~;To -A nossa obt•i· 
gação é luzcr com que a Naçiio pague o que 
dcYe. 

O SR. llE:-<~DIC'rO LEL1'E- Pérleitamento; 
o qttfl est.1't nt~ lt•gi~lac;1lo ó quo a dtvidLL in· 
tr:,:rfll cxisl.in. ntü cmco ltnnos llO{lúHI da. 
morto do otlkiul; passa< lo aquelle pr·azo a di· 
vida eliminuiu o a pot·to qno não está pt•e· 
scrlpta, ri vista cla lei do 1~75, a Nn•;iio niio 
fuz quo::~tão do vagar. 

Sr•. Presidente, julgue o Senado como qui· 
1.or, pnrcim, peço licença pura niio acampa• 
nhnt• uquclles que entendem que toem lltlri· 
buiçõe~ JHira tudo. ~LntO•ULo rcstL·icto na~ 
miulms t~Ltl'lbui~·õcs nesta Casa.; o.cho·mo 
upe1m.s eoJu dii'tJiLU llo fazer uquillo que n. 
Conbtrtu i1·uo du Republica pornmte e1uu eu 
fnçu. 

Aqui lia que oll;o wio cstnb~leceu comonttri· 
bni'.':lo 110 Coug-rcsso, c:;tt\ por muito ~:~oberu.uo 
quo wja, nilo tom nbsolutamonto COllljlOioncill 
para pr~t1car, (•ll"itv &<m .) 
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4"b ~~· •. /í) .. Ih;nc .. gcJ~ n~::..t•Jl•eu,o -
Sr•. Prc_•Aid{~ntt\ 0-tc· Jnr·ecer• J:~ Ct)lllllli ·HfLt) r!rl 
1\f:~l'illltn. o l'itter•r;t rlaw do auun do JSQ.j; não 
fui seu re!:ttllJ', rwt· cu!l~P;.Wintd pc<,·u :L \'.Ex. 
nw m:uHlo o::;r,apüis st>bl''~' o a:::uum1Jto, afim tlc 
que pu:;:;u oxa1ninal~os. 

Corn ba~t<LIJtc ccmstr;tngimento tonto pn.rto 
n;t 1liseussilo da pl'oposic;ào aprnsontada. pela 
ConJmis~li.u do Mnl'inha c Guor•t•n, que ontiio 
funccionavn om 1 8\l-1, a.u torizando o Governo 
a conhcclw o relevar da pT·o~cripçilo o IllClo
soltlo 1las vit:.rns, tlllin.fl, :m1es o iL•müs dos 
otllcin.es 1lo no::so oxercJ to. 

E:;J.it propusk~:to quo n nobr•e Commissão 
d~Iiltcrou n.pri)Scntn.t• ao conhr~cilllC'llto do Se
mula, ilO~obt'I;:.:':L·llOS t1n um t.l'<tbalhn, mnis 
l1t'O?l'Í0 rlo Ul!lO. J•upar!ir:ão ctUn .!!•mdo conlu:~
t:C>l' da procctbncin. o fuudamwnW:l dessas prc
tcnçiics. 

Ot•a,, ó sabido flUe {~ent'~·o 1lo cinco annos 
proscrevem as Uívirl11s publicns e, portn.nto, 
o direito ú. porcepc;ão do qunlrtuer vantagem 
gn.rantid;t cm lei. O unico podct• competente 
p>ra relevação'tlcsse ospaço tlo tempo ó o 
!egislr~tivo. 

E para isso tornn-so mister quo os prcten· 
dentt'S l':~cm•t•am n.o Congl't!.-;so,pHlindo a. rcfe
ridoL rC!Ievaçiio elo tempo dccorr·ido sem que 
fiG it!llJilJta.s.;om po.m. recebimento Uos vcnci.
l!lentos prescJ•iptos. 

Qu:utdo cllc•s veom pedir 11ispcnsa do 
tempo decorrido, ó porque !t divida estiL pro
scriptlt o só tivMam conhecimento da pro· 
:;!CJ•ipção r1epois ao pns•ado os cinco annos. 

E quem tem o du·cito, pergunto n.g-ora. no 
nobt•e Snnador pelo Maranhuo quo nc11ba tio 
scnta.r·sc, quem tc~m o diroito do dcftlrÍ!' csto 
podido siniw o corpo Jeglsllltivo'? Negnl·o é 
ncoroçoar os dovodOi'OS a. protelarem o paga
mento das :li vidas, ató ~110 so pos,tm livrnr 
dos crcdot•cs, allcganUo o. pt•cscl'ipçiio dn di· 
vida, • 

Este proccuimonl.o, pot•ém, JJiLO 6 serio, 
mnximó trat!lnr!o-so de vi uvas e tllhns de 
militares. cu,io Uiraito n.o meio-soldo, como 
lwrnnça, ó indiscutivel. 

Nognl-o, pôr om tluvjdrL o. posso quo ns 
viuvl.LS o orphüos toam ao mcio-soltlo,crtnivttlo 
íL concJcmnaollD ii. misol'io., :'L mondicn.ncin.. 

Alnda lw. pouco tompo dott·so com migo um 
fn.cto, que vou rol(wir uo Senntlo JlOI' so }H·on
dm• iL mrltef'io:L cm questão. 

A t•'azonda Nncionul devia-mo cortn. (jllun
ti:~. Reconhocido meu direito. o SI'. Mini!itl'o 
da (luorm m:mrluu J11l.!'a o 'J'JJWlOU!'O os lh)
cumentos rohd.ivo.:~ ú. tllVitltt o liL llcarnm ol· 
los pOl'to do um !Limo, 'l'o1!os os dins pro· 
cumva. ver no lJíll;·/o O(ficiat Q oue;uniulut· 
uwnt.o rios pn.rwis o, n;tdn. •mt~ont.r·ando, rui 
au ,\liui:.:LI'u da UuuJ'1'tL sa.lu:L' dn llHlll l'UíJUO· 
t•imcnto dospachndo t'u.vot•u.vulmouLl" pol' 
~. ~x.l\cspondou-mc o SJ•. Mini~tro quo Jbs~e 

-

·----------
no 1'/w.r,nurn J'(~crl.Jm• o qun mo ora rlevitlo; 
CJ!IIp:Ll'í~ei nnSSiL I't~pn.J't,j~·ii.o, fl~OI'ôlfll"IUO )lN'· 
COT'!'tH' di\•c•rl'la'i snt!•;ti('.t: e dit'lY~t.lt'ÜtS (1, apt'm 
tn.nto lm!Ja.lho, mw;tnt.l\·i meu rc(]uoriJIIentu, 
,jú. dcJJOsitndo cru umu. das pl'a.telcu·aA. 

Pm·g-urrt.n.n{lo cntiio pot'•lliO ni1o puUIJca.· 
r:un o respectivo tlcspuclJo, clcclnrou-mo o 
omprt:>gn.do quo o rcquorimento estn.vn. gunr
t\1\do, u.gn:u·Un.nt\o tempo po.ra a prescripção 
tia dividu.! 

Cousa. nbsoluto.monto itlcntica, succedo 
com ns pobres viu 'las e 1/lltu.; dos omciaes. 

O Sit, Br<::-:n:rnc1·o LEI'rn:-.1à mostrei quo n. 
demora. no 'I' !tesouro nü.o comprornottin. o di
l'cito tla parto. 

Os::. Ar,>mto.\ /l.lnr.E1'u-Sr. Presiuonte, 
V. Ex. saho quo pessou alguma acixa. cspon
Ül!JNt.mentc proscrevei' uuut dlvidn, mesmo 
da. Naçiio; ó pr·eciso httvo1• motivo grn.ve po.r.t 
quo uoixo de rcquoror om tempo. 

Qun.udo ulguem nconselhn n. estas viuvns 
ou filhas do militares quo requeiram o quo 
lhos ó devido, vcritica.-Fo não raro haver jli. 
proscJ•ipto a divida d:c Nação para com a lU· 
mil ia do o meia! ! 

A commissfio do Mnrinhn. o Gum•r:L, niio 
qurwonrlo mais trnt:n• dc:~tn.s pretençõ~s. o.t
tendo ao lilcto do competir bto ó. ropartição 
por ando corre o procr.sm de hu.bil it.:u;:1o, 
npresentou pr11jecto transtcrindo no Poder 
Exccut.ivo n. liquidoçrio do. mntoria, ntlm tlo 
::;er·ovltado que ;to Congoros~o SPjarn presentes 
taes prctonçües, como acontece qunsi toúos os 
nnnos. 

Este foi o motivo por quo a Commissão de 
Marinhn. o Guerra, poJ• int.ormcdio do sou 
rolntot•, o Sr. Joaquim de Souzn., aptcsontou 
o pl'o,jccto, que nós, ~~n. Commissii.o de Mnri
nbn. o Gum·rn, ncccitnmos, rcconheconUo sor 
muito Justo o l'nzoavol quo nü.o se nogn:-so o 
mo'w·sohlo iLs polires viuvns c tlll1os de mili
tM·es, quasi sempre paupm'J'imos o ]Ju!do3 do 
rccur::;us. 

Sinto quo a Com missão tio Finança• niio 
ncompunlw o modo rlü pensar tla. Commissfio 
do 1Inrinll!t o Guerra, o melhor SC!rit. quo 
V. Ex., St•. Prosi<lonto, quando apparocorom 
questaes <!esta ordem, 80~ro as qu"·'s t.onlta 
de ser ouviria a Commissiio do Finrt.nçns, niio 
a mnnUo ú. Commissfi.o r lo Marinlill o Gu•n•ru, 
pOI'flllO, e::tõt sendo ouvi1ln., jJtl~n·so doscon· 
sidor1tdn corn um pnJ•ccoJ• contrni·io o.o que 
U.JH'eSPntou, (N,7o 1tprli1trlos.) 

!Jun.ur1o :::iio pJ•osen tPS n.o Scn:J.llo os Ül'l)ll.· 
nwnto:-~ d:t Gnot'J'U. o dn J1tu•in1Ja. n:i.o ó on. 
virl:L n ConJIUi1'i~iio do Mnt•inha oOUIH'I'n, quo, 
C\nt.J•ot:Lnt.n, pn.ror~fHnn sor 1L mrLis h:LlJilitatla 
paJ·a diZCl' ~:u!JJ•o tuoii Ol'(,'.allwlltotl. 

PoJ' q uo razão. poit:~, so IJcdo u. u.LUlioneitt. 
Uu.sta. Couuni.ssãu cm a.ssumptos iguu.ol) '( 1 

• 

I 
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Prescmvo P. rlívitlo. do quom niT.o tem com\ N:t /lxn~:ão 1!0 /'OJ't,~n.s~ O t1oces::;nrio quo s~jo. 
que pagn.r; i:-Jto, pol'élll, noio d!)Yo aconb·et· OU\'illa. u. Cnmnri,.,;-:tio de ~\!llt'inha. l! Gum·ru. ; 
com relnçüo :HJ Thnsouro, qun t~>Jrl oi!rigar.~üe ma:-, qUOIJJto :L c.-:tc.::: pr(Jjccto.'l quo trntn.m 
do .m.~.tislitZf.'l' est.es courJn•umis.~~-'-" !.lo hot11 n., dn din!Jdl'o, nc!Jr1 natur~d que :-il'jn.m romct
contz·a)Iidos pnJ•a eom millinro~. qtw vhu tidos llircctal/lcnw :'r. Cornrnissiío do l<'in:1nças, 
para o C:tlUJlO do b,ltnlha defender· ;t Patril~ c o IJUO IL comruis:-;;í.o de .Marinlm o Guerra prc-
Jú. encontram a. morte. tmu.li<L perlir tí. j[uS<L. 

O Sn. Hgxrwwro LEITE-Nem lm. guerra, c 
ntto ó ::;ó na guorrn. q no ::;o PI'C.it:un ::;ct·vir;ol'l 
i1.Patria. 

O Srt. Ar.!m!OA IJÚrmTo- Jl' principal
. monte na f::UOT'l'n. ; si V. Bx. ns~istisso a um 
combate:. si tlvesso que usat• dü uma nrmn 
p11ra se bn.tcr pela Patria., nii.o nos diria quo o 
soMo prescrevo. 

E' nn. guerl'a, que nós militares dct'on11e .. 
mos a honra nacíouu.l, c:om r:acrilicío d.n. 
nossa vida ... 

O S~t. Brlz~nRl!. FoNlRNET,J,!l- O quo lu! ta 
ó n cx.ecuçüo do. loi de ctr•cumscripc;ito obrl
ga.toria ao serviço milita!.'. 

0 Sn.~ AI.lmfDA. IL\lm&Tú- E' vcrUn.do, 
porque, cntüo, tu! vez o nobre Senu<lor th'lo 
Uara.nhâo tusso sortm\do, e do corto pu
gnaria poJas rnilittLres. (lUso.) 

U~1 Src. S"NADOl<- Estava isento, na qua
!i<ln~o do Sonouor·. 

O Sn. ALMt::W.\ BAimETo - Nilo1 sonhot' ; 
ainrta. !ln. pouco, I'ID FI'nnct'l., roi sorteado um 
doput;t!lO, e tovo quo se o.pt•osento.r para ser· 
vir, voltundo depois pma. :iUO. cadeira. 

Estutlaullo o que diz respeito ;L pretonç1io 
rlcstes sonlJoros, vf1o quo n. Cmnnw~siio de 
Pinanças a. princiil!O. cm JSD,!, deu pnreeBl' 
!:tvoravel il. pr•<:tonçii.o, n.ltorn.wlo, porJrn, 
agorn do tal modo este que uiio posso lcl-o, 
em vjstn. ôaN mnendns .o riscos. · 

A Commissiio de FiiHlllças, com o gr•anrle 
1.olo e nnc:iedu.do tle economizar, riscou c:;te 
1mrcccr, que ostevo ussiguu.Uo por cinco t\O· 
uudoros, outra os quaes Vfljo o illu:;tro St'. 
Dr, Gomes de Castt•o. 

0 SR. GO>l!IS I>E CASTllO, - Qunntlo foi 
isso 't 

O SI'. AUIEIDA llAR!:Ero-Em 180·1. 
O Sr~. Go:un;.-; tm CA.S'l'no- E ngor•:.t estmnos 

em 18!18. (l:iso), 
o Sn.. AJ.l\ItmA B.\IU:J~·ro- v. Ex. :u•r•c

]JOndcu·so. 
O Sn. Go>mS 1>11 CAS'l'lto-N[o m"nrrcponrlo 

do cou::m. algmnn .. O melhor O V. E~. acn.UM' 
com a Commi~s:to do fint~nr,•ILS o maud:~.r tutlu 
isto lltu·n. a. Comrnissão do l\Ial'inlm. o Gum·m. 

O SJt • .Ar..l\mJD.\. li.\.nltlao-0 nwlhor ó iram 
o:·;tPR papo is ú. Coltlllli~s:1o do 1-'lnun\:tS, que 
1\;'L !Jlll'Ut:lll' :SOÚt'C u:i Ul'l,\l!JllllltU.':l U :::'OIH'U twiad 
as rtuostõos de.!.! lo JlOUCl'U rtuo appa.rccom uo 
Sounuo. 

,Sauatln V f Il 

Sr. Presidonto, vou sentar-me; não tlesejo 
oceur1n1' por m:Lis tomprt a, n.ttenção do Scnaclo, 
qun devo doliborat• como lllolhot• ontondor. 

Si jul~nt• que os ]lobre; viuv"s o filhos de 
oU!cincs ~uo, crn rlofo;a r la nossn Patri.~. poro· 
cm·om em comiJatu.í.levem liC<Lt' desnmpnrildll.S 
do JtWilOJ' nhrigo, do menor recurso, que ns· 
sim u t!olibúl'C. 

Uma ciJusa, po,•êm, devo dizer .. desdo que 
Jro sm1to nest:L c.:uloim, hn. oito Jumoa, jámais 
prcsoncioi nu H~ injn~tiçn. desta. ordem. 

Tenho concluído. 

O Sr. Doucdicto Loite- Sr. 
Prrs idento,eu nilo llle seutirüJ. forç;1do ii voltnr 
n tt"ibunn plll'tl. ptolo .gar (L di::icussão que 
JJe;tu moruento pmnde" atlençilo desto Casa 
si porventum o rllustro mnrechn! que ncaua 
do se-ntnr·~o. mcmb1'o da. Com missão do ~Jnri
ulm o Guerru., ufio pcrlisso n. V. Ex. rrue não 
rmnotteFso mais a o:;ta. Commissão papeis 
quo fossem ú Commissão 1lo Finanças, porque 
a. com missão tle Marinh;t o Guerl'a. nü.o estti. 
disposta. u. ser desconsiderada.. 

N;To sei, .r~·r. Pt•csldonto, cm que cstti. a. dcs
consfdm•a,:ilo ! 

N<.' lhe to de ter n. Commissüo Ue , Finanças 
di;cor•dado do p;lJ'Ocr.r da outra Commissão 1 

A Commis!'liio do l"innnc~ns niio solicitou dn. 
:\Ce:;lt os pn.poiR, mas, cumpt'iwlo uma. dispo
siç;io rogimcntnl, flCeitou·o~ o cmittiu o sou 
par•ecer com toda n fl•nnquoza. 

Aet'O•lito quu S. Ex. não Jbi iõliz na con· 
5

urtL que dirigiu à. Cumrnis)l:1o do Finauças. 
o Srt. Ar.)IIUU.\. ll.\.nrrr:ro-N1i.o dirigi con· 

sur;t alguma. 
o Sn. llt~NJmiC1'0 l..T~rt·t~- Sr. Pt•csidente. 

cm umtcl'i:L dos~u. natureza, quando se dJs· 
cu to UIIHL questão do ordc~ jurülicn., ~í por•; 
vcuturn. nilo cabo pdo J~cg~mouto o estudou. 
Cnmm is:::iio do Fi uau~ns, uno calm o !lo tnm· 
bum h commissão do l\lal'inho. o Guorl'a o 
sim ú do Conslituit,·iio ou do Le:::islu.ção. 

r.Io.s, eu nutondu que t:nbe tamhcm om todo 
ca.so it Couunis.são do Fiuanr:as, porquo :t elln. 
são aiTudo.s os negocio.:~ 'Iuc impor·tam :nhidas 
de din!miro Jo T!le~mn·u ; o \lc:;;dc. que o ca8o 
wwtontu Jlll!IO ttcarrctn.l' dOSJlCZ:t, nü.o · 
soi CliJiltl se possa conto.::itlll' :t sun. compoton
clr. . . . ... 

V. Ex:. roJCJuLtcuo~;)t.'::l }J:t!JOJS a CmnmJ~Sut) 
do l•'lnançus jiL com o vurucOl' tlu. .commis!3ii.o 
do MorluiHL c Gu~l'l'll. 
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' 
Qno rlovin. fn.zer o. Commi~fiÍLO do Finanças'! 1 d11. Commi~srro do Mnrinhn. o GIHJJ'IR; mn~ n. 
Clln,·irlal'n, Commissl~Orlo Marinho. o Gnerm ComJnt.-..~ii.o rlo Finnnr:nH sl1 ,tumon conheci· 

lXLJ'Il. moclificnr o :::ou p.trccol' ~ monto de~ttlt ma teria JHt act,ual scss;1o. 
Potrcce·mo qno ni"í.o so!'lrL corNeta r..sm Rl!ferirHIO·SO ;w trC'cho r·il-!muh\ a qae nl!u-

pl'uced.imento. diu o nohro Sr-n:t'IOJ• pela Pnmhybn, explica. 
0 ,.., A .. fHIU!ETo dá um aparte. o m•;Hlm• quo era. elln p;~.J:t~ .do llitrccor I!L· 

~lt. J .. ~rJ.lDA -' \'ro..Jo pr.lo l'Cii1tot•, o quo ltll l'ISCii.IIO por nao 
O Slt, Rci~ImtcTo LEITJ~ -.!l.~ns, t'O:ll_o ~u tor sido u.pprnvn.do JH'ln, Cnmmissiin; mas nii.o 

:podct•ia saber si n. vetidorwrr:L tem 1lli'eJto rlivm·gia cln. conr'/ miio apre:-ion tndn i não con
ttqnillo quo requer sinão c:-.:nmin:tndo :.L lc· tinhn. eoadusão f·_Lvor:.wel, que fosse substi-
gislaçiiosobJ'O o assumpto? tuirln.. 

Sr. Presidente, o illustl'o mnrGchnl nllcgon l{cl'ct•indo·so ú ]lr~scripç-ão, notn o orador 
que ó princip:Limonlo no campo de llat:lllm qno o nobpe S(,nodor pela Pnr.thybn, con- · 
que so pt•nscarn ~et·vicos no Pn.1i· V. E_x, dcmnnu a Jl!'Cscripç;lo cm goJ•al: mas n pro
compJ'(~)H·nde quo niio lla _nesta Casa. pc:o;~on. scripcl1o existe em todas as Jcgislacür!s, e ó 
nl(!'nma quo negue os SCI'\'Jt.~,Js rc:Jcvanr.t·s quo um p1•incipio :-:nluü~r c ín·li~pensavc!. 
pl'l':5t:1o os milit:~rC.'i na l!:trnpo !lo Untnlha. Explicn. a raziio po:• f!Un o:;t:tbelcccu n lei, 

Mas, S. Ex:. quci'CII'IO uf<Liit:n• se tllll pouco tcnrlo cm ·vist11 a cspccmlitludo da pmflssão. 
do espírito de ci<L~Sc quo o arJ'nstn., OL'S'O m~· as vuntat!rms c l'f'tnuncraçücs pil.ra. os :-;or
monto clo\'c t•econhcr.~r que, dadas 3.'3 rlo:n· viços milibrns, tornruu.lo oxtcn:;ivo o meio· 
das m·opor(;Ues, cm todo!' os rnnH!S dfl, scrvH.~o soldo ii:; J'amilins duquelles a. CJuom a. mot·h~ 
puLlico, tJ•,,bnlha·sc pn.rn. o pmz e ns vcz~:s arrancou das fileiras; all(lga o Iougo prazo do 
com rtrsulta.cto de maio't• vnlill. . _ •. cmco llrtnos pn.ra. a. proscJ•ipçiio e not:t qno o 

Si v. Ex entende rJUC n Commissao de i'l· nobre Sena.•lor pdn. P;11'ahyba quer :Lc!lbal' 
nanças nüo deve :wr ouvido. so!Jrc aqueii;Ls ,~oru essa prescripciio cm l'elação ú. ci:\S30 mi· 
flU{IStlies, quo devem tn.~bem s~t· O!'itudad~s li ta r, consorvn.udo·rt pn!'.'L as out,ras cla~so.:~. 
pelu. commissiio !le Ma.t·mlta e Guerm, enta.u A commisB;1o elo M;n•inhn. o Guct•ra com n 
o caso ó tliver:;o. . _ :;eu 'Pl'IÜCdo qtJer armar o Govct·no do [locler 

~Ins não vae nisto o1!cnsa :i. CommJSSi.lO do di::;cl'icíonario de conllrcer o relevar a. pro-
MnrinJm, c GucrJ•a.. scrip(,~iio; mr~s o or:ulor entencto que a. m'tte-

A Com missão !lo Finanças llft tlo. pr~cmlct• rin c~t;'l. Ucm rPgulnd:t poJa legislação nctuo.J; 
sempre com mo.iot·rigor com os úJnhOlros do htLVew.lo cnrnJ.ndo alg-uma cousa a fh.zcr·sc 
Thesouro. qwtntn ús lmUilitttl:ües para o meio Rolclo, 

0 Sr. ArMgJOA I3Ann.ETn-!\t'1s ontcn·lomos ~<in proces:mclas t:tcfi hnbilitaçô~s uas audi~ 
quo m-io pr~scrcvo Uivitltt. ai"urun. toi'Jns~ du Gnorrn.; mas !:a .mutlns Estn~m. 

'"' . _ rtllf'l u;to po.ssuDm t~os ropat•tJt~Ocs, o du.ht as 
O S!L. BE~EDICTO LEm:-M:LS ." Com.mJsSilo <lilllcultludcs JHtl'a ns pnr•ccs quo resiJcm 

do Finanças entowton qno o dn•etto esta pres .. longe Ucllas, en nct:ossid:tdc do uma l'elbrmn, 
cripta o que não IH1 mais rm:ilo }l:tl'!l. o pn.ga- quo ddvc sm• propusta cm JU.vol' dos intoa•es· 
m(mto. . sados, cntt·í~gnndu se o pl'ocesso eh,:-~ llnbili· 

Eu não deseJo Sr•. Prc3J!Iente quo ostl tllr;ties ·,L nutor·it.ladcs fcdcraes cm todo::~ os Es· 
questão~~ axe~c O que so f21'0lOII~UO. , • t:td11S. 

O Indo .Jut•idJco da. questao esta pol'lt.HtO.· 
monto explanado. 

Estou convon[!iJo elo qnc os illustros Sona
dot'('S q tD mo ouvem, ufio pelas ni!eg-nçõos 
fJUO touho fel to, nmn pclmi lltnll:unr.ntm_; !lo 
pa.1·eccr, mns, pelo tr-xto d;t Jci, ucotnJ~Lnha
rfio u. Comrni.,süo Finanças nr.stu. ~ucstllo. 

M!i.s, si porvl!ntura o Stmado cntcn,;cl' qno 
a Cornmissão do Marinha o Gnel'ra u quem 
tem l'nzüo, :t cumml:.:siio l1e Finnnr:as ~O 
re::iÜLl'á ~ujoitar-se lL css:l delibernt;li.o •. 

O S. a•. Gonle,.. 11.Hl"' <CaMll•(-,. t\ obt•i· 
p:nllo a inhwvir no lieluttn po1• tm· o uobro So· 

· tutdot• pr1!0. Pnrahyll!L dcd:u•:ult) quo o OJ•a.rlu~ 
nHsil{non crn HHH um pitl'ect!l' Jitvoruvul a 
Jlt'el<!llt,·üo quu :m tli:-l!utu. _ , . 

A~;o;tJvOI'IL no Senado quo uu.n o L""o vnJ•tl:~tlo; 
o Ol'ador não a~sitrnou parocut• ulgum 1iL vo
r~vol ~ ess~ Jlt·etonç~o. O p~r·ecet• ~o 18U·1 ó 

-

o :-ir·. ~O"\'(~a·ino "f.Tit~h·:, do pleno 
:1CC01'd1) com as conclusõe~ jlo parecer du. 
Cllmllli~s;11') de Finanças, oxplicu. :L div~.·rgcn
ci:t, qua o ~epam tlo nobre t•ellltOt•, qu11nto 
nos l'uudumcntos, que S. Ex. de~onvolvcu lHt. 
tribuna. 

O pl'ojccto rln Commis>iio .<lo ~ln.r•inhn e 
IIUOl'tn. p:~I'OCO ar1 Ot•adOl' incon,;titucional, 
p:>rque d:'t ao GO\'eJ·no o direito ~e t.l.ispC!nsat• 
nn. lo i ; o e:-s?~ attribuiçiio cou1poto r~o Pot.l.m:• 
Lo;:islnti vo. 

Nfio r.ollcorila. o orn.dot• c11m o nolJro se .. 
nntlut· polo MILl'anhüo, rda.tul' do PUI't'!:er 1la 
Cummillt-:;i.o •lo Fin:LIIça:;, Cjttnrtdo en t.~:ndo 
qtm n;lo cabo no Cou;:we:;::;o o •lirllito tlo en· 
ullueOI'tlrHI.tL rn~ttcl!'i:~. O rpto. acontl'co com 
:L concu;;.sJi.o do lit:OIIIJ:l!::l uus l'uncciunnl'iu:; 
Uu, Uuiiiu, U llXomplo dm:l:ii~ compotoncin, que 
o nobr·o Sou~dor contesta, 

•• 
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O oru<lor mostra que, tcndo·"c lln<lo a 
prnSilfipçã~ uos tm•mos_dtt lei fJII'J rP~ula a 
especto, nao tem J•azao n noiH'ü Sowulot• 
)JOI~L Parahyh!l. qwt~do amr•m:t quo lm un:n 
tHvrdn, CJI,W ;-;o u;to (]uer p:L~ar; :-;mHIO, 
prll'tn.ot.o, ,IIIS!n a cmwlu~ii.o do parc~~~r da 
Commissiio do fl'inançns. 

Concluo lembrando fJll~ o pr~jcct.o o o 
parecer de~,·om :i:CI' subrnotLirlos ii. vol.'l.cilo 
como prop~:·dr;õc.Y diffet'orltOs; porquo, rojei· 
todo o pl'Ojocto, pódo ser votado o ucccito o 
pni•ccor. 

O Sr. fllt•ef!o1if1ento-A 1\fc!'!l c\:;tnv.l 
resolvitlu, si pm· a.mso cnbisso o p"niccto 
que ó nmplo. a prir nm votnç,1o o pa1·er.Cr d~ 
Cum!Dissiio do Finnnçons, inrlofct•Jnrlo a pre
tcucao. 

Est:i clnro que, si o Sennflo l'l'ínitn~s-o o 
pat·~cet• do. Commis5i1o ele Finauçons,' dcfct•irin. 
a prctrmc;.ü.o. 

U.1r SR. SE~AilOII-ll' prllciso um acto do
ferindo a pretcn<;ão. 

O Sn .• PnEsmgXTE- RPjAitarlo o pm•ecm• 
indofctindo a p:·etooçiio, estó esta deferida. 

o Sr. Almeidn n:u•a•eto (j>C/" 
Mrlttm)- Sr. Prcsicleuto, V. Ex. ncnbn. de 
dizer quo vni so vot.nr o ·projecto e quo, sendo 
ellc rcjPitorlo, V. Ex. suhmott,ra a votos o 
JJilrecm• da Commis~rto ele Fi nnnc:a.;; que mnn,ln 
indcfoi•ir a prctcncfi.o des~:w duus senhoNts, 

Pergunto a V. Ex. si n:lo pJ lm•oi npi·o· 
scnt'!-r omenrJa podlnrlo 11. :lppro,':H,!ão do z•c .. 
qucrtmento dessas tluas senhoras. 

O,Sn.. Pttl~nnu::'I:TJo:-V. Ex. púrto man~lnr ao 
parecer a. cmcn1lll que quizcr·; mas observo 
n. V. Ex. que, si o .Senarlo nii.D nppruYill' o 
parecer <b Commissão <lO Finanças tora uc
Jilrido a pretcnção. 

O Sn., AI.~JEIOA 11.\rti!P.To- Rntão roquoiro 
que o projecto volto à CommiS'ItO r] o ~Jnrinltn 
c Guerra .Para. que esta. dê p1recer ::;o!Jro e/lo; 
porque eUa npresonton uru projreto ~ue ú 
gcrJll, mas não lleu parecer soJJro o. pt·etençii.o 
"""duns senhoi''". 

Requoil•o, po:·taut.o, ao Senado CJIW o PI'O• 
jecta. volto ú.Comrui::sfio do Mar•inil!l. o Guerra 
Jlnra. quo c:o;tn. posso. RJlrcsentlli'·Ihc omerulrrs, 
POil'l, si yotrtr-so o pl!'Cccl' ela Conuni.'l~íio dt> 
FinnnçnR in<loror·iudo a protunçilo, as sonlto· 
rru;; fk1rüo prfljudrcn.das om seus diruitos. 

(Jtlcrin. rruo o projecto t:J:).:lO li. Commi:;~ão 
elo )[arinlm o Our.rm n.flrn do ~mber si esta 
concor•dn. ou uiio com (~Jio. 

O 's~:. Pui~swt~~l'E - Mns o projecto ó "" 
Commis.siio rto Muriuha o ütwrm. 

O S~t. AL>IIWJ,\ B.1um:·r·o -Sim, ma• ó 
do I ~0{ o niio teru as uusit:uatlu'"" uu todos 

o~ Sr.;. Sanadora::; CJUO se ac!Ja.m presente· 
mente !lf'S~a Commis~ãn. ri; Jllll' i:-wo queJ•ia. 
onvir a ~"Piniiio rlot uctunl r'.vmwis.3ii.u de 
:\hriniln c Gue!'ra.. 

0 Sn.. Pltl~~mr::'\'I'R- V. Rx. J/,,Je m .. 
fJtl'!rot• que u p!•oj~r-to \.'O/fc it. GnrumiR·íi.o i 
o !'ion!tdo \'otm•acomo C'ntewlel', Crein, porém. 
qno uii.o ha mni:.; nurucro ho\e. Qunntu ú. 
votnçü.o do n.:.:liumpto. cl(lVO d izc•.r• que von. 
pôr n. votos o pJ•,•je~to, o ~i for rcjelta.rlo Sllb· 
rnettei'Oi ti. votoç:io o parecer dít Commi8sü.o 
de Finança~. • 

O Sn .• Ar.~IEID.\ BAnnr~ro- As,qim. flcn. prA· 
judicn.10 o llimitn dns dnn11 .scnltora.s qlld fJ .. 
zcrarn o rcqucr·imento. 

O Sn. PR~SIDJ~STF.- O plrr.cer rh Com· 
rnissfio do Finnnçns opina }leio indef·~rimc!nto 
da petir;:la; si o Scn:L·Iu não n.ppl'O\':tr o pit
rccer t.m:'L dcfhJ•idu :t pct.i~üo. 
~inguo:n ma.:s peclilldo a pai:LVt'<l, cncflt• .. 

J·a-so a di~cu.:;são, lleu.uJo a volt~r:ão a·Jiur.J;L 
por fu.Hn. de quorum. 

VE:NCIJ\Jil:S70S DOS ;\CilS1'1lES, CO;.i'l'/tA-)fl!::i1'1U•;S, 
OPEilAniOS fi: r~~J!'!tEOAU05 CI\'lS IJOS Al~SJ!:• 

X.\ES DE MAJll~IJ;\. E GUERR,.\ DO 1'.\n.i. 

Enti•a em 2,a dlFcussiio, eom o pnrocel' con
trario tt Comml!'\süo do Finanças, o art. I" elo 
pro.fcct.o do Scnwlo n. i. rh1 lHO/i, det.czoJUi· 
uundo quo a. paT•tiJ'I~O I tlo ,jan~iro.dc 1807 os 
Ytlndmentos dos mo:~t.J•es, contm.-mcstrcs, 
operm•ios o empr~gados civis dos :n•sou:L~S de . 
Mttl'inhac Gu"rra. c.Jo Par•;'1, H!l'â.O cqui!HI.l'ado.!l 
aos quo vignt•a.m nn CiLpitul Federal: 

São .sllcccssivamunto litlns, apoiadas e poS· 
tos eonj unctamento om discussão ruJ soguiutes 

li~H:NDAS 

..\o nl't. 1'1 do pr·ojccto, ac.~rc:scontc·SG -
do~ Al'SOO/li\S de .\f,ll'inhn c~ Gtrorr•a do P;I.r;t 
-·< n do .\l':ll'ltnl de~ liuor•ra 1!o Pot•lo AlrgJ•(•». 

S.1!n. clns ses::iÕL'3, :.!O llO setcmOt·o tlo lt!'J:-1. 
-.fuliu Ji~·ota. 

No art. Jn do pr•ojecto accroscenLo·so depois 
do. palaVl'l~ « P.1rá » {< ~l•ütu Grosso ». 

~111:1. das se~s,jcs, ~O do sotombL·o do 1803.
Gcncl·osu Panca. 

Nin~ttcm po !iodo n. Jlllluvra, eucePra-so 11 
discussilo, 

1'Pg-llo-.se r.m ,(iscw;,q;io, que se cncorr:.t sem 
rloLJLte, o nt•t, 2". 

FL·• ailiii<l" n votaçiio rlo prr~ecto por ftlltt~< 
dú !]UU(II/1,, 

" 
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~mJ,l.U ='Wl'J'D 

Jo:ntr;tcm 2:1 (lis:u~::i!J o at·li~o ttnit!O jlo 
}n·nject.o 1tn ~l'\ln.üo u. \I, de lHJ;.:, oll'r.n•cddo 
pD"In. Commi~~;í.n 1\c \<'i11<U11;il:;, comn dc1iJrí· 
·mcnto no n~qUPJ'irrwnto 11. li) rlo conento 
anuo o que :u1tol'iZlL o no•,•ot·Jw a concc~dor llO 
ongculwiz•o Antonio do Souza ·jfnllo Nor.to, di· 
I't~ctOI' d:L Est!'ado. de Fol'l'o de Pauio AJfon~o, 
mais sei:; m~'ZC~ do I irCJkU., núlll OJ'dt~mulo, 
pal'n t~'tLtnl' tlo ~ua :mudo,' ontlo lho Jbr mu.i1:1 
conven1cnte. 

Nlnaur.m peilintlo a pa.ldVJ',J, (lnC:rra·t:C n 
discus.são, tlcanllo 11. votuçüo n!lindu r;or fnlta. 
de fjUWL~m. 

nELV..Y.\t_~ÃO D,\ l'ltF.~CUH'I,'ÂO E:\1 (Hj!'. l~CORH.EU 
H, MAl:l,\ .lú~ln'lll.:\A Pg1'l'AT, DI~ L\:'11.\ 

Ent1•n. em 2'\ fliscussão, com cf: }l:J.l'~cl\1'\~S 
fa.,·oravnis ún Comml~siio Uo ~1ltrinlm. o 
Guerra e cont.rnrio fh 1lc Finnnr;as. o n.rtigo 
unico da propnsiç-iio d1~ Ca.n1nr:t 1\os Dt~putaôns 
n. 110. de 18:J5, qun J'elcvn. n. prrscrip9ilo mn 
que incorreu D. J!ari:. Joscpliin<L Fditaltlo 
1~imn., }llLra 1JC1'cchel' o mc:o soldo a (}Ue tem 
dir!!ito, do 11 de 'ctcmbro Jo l!:i03 " W de 
o gosto do lb!Jl. 

Ni11gncm pc1liwlo 11 palavm. enc~rrn.-50 n. 
cli.scu::osão, Jlcawlo a vota~iio udi:Ltla. IJOr r~ltn. 
Uo 1uortt111, . · 

l'l'l.E'I'J~:'{t}.\.0 VE D, A~IEI~IA DE S.\. E•\HJ•, 

Entra. cm tli::;~u~são uníca o parecer n. ü8 . 
tlo ISUS, da Co'mmissiio tle Finanças, opiu~ndo 
p~lo mtle1i.wimonto do requel'ltncnto,. que 
IJ, Jltii'Í:t Arnclitl t!e Stc EM•p t!il'ii(IU M Ctlll· 
g1•essu Nn.cionaJ, solicitundo N~IC\'DI:ii.o tln 
pf'escrip~·ü.o orn CJUO incorl'eu, por cleiXJLr 110 
Jhzet· no prazo lcg<l.ll a hnbnitnç;io nccc.!i:-'a.l'ilt 
p:.tJ•:J. p1lrcc~ber o IUOio so!do do ::ieU {/tiO, o f:~l
loeido br•igadeiro Jost'~ do S:i. Hír.tc•uwurt o 
C;UU:lJ'lL• 

Niu~ucm pctlintlo n. t:aln.vra, ene:N't'a-::o n 
<1iíiem;sii.o,1lcamlo a vob\t,·il.o n.diu.t1n. por ft1lta 1\c 
r.Jti/Jj'/1111 0 

l'rtl~'l'l~."\~.'i\0 TJE u. MAniA M.\nCELLIN/ .. l'l~TO 
Smt~~UlCII~r\. 

Enlr.> cm discussão unira o p.uecer n. eu, 
'\e1 lS~K. dtt. Cummi~l'iúo do Flnatu.t~~~, opinando 
.1lt!l11 h\11\!ft\l'tmcuto 1!0 1'1.!f\UI.:l'imcnto, om que 
lL ~Iusia :\IU.I'{:dlimt Pinb S(•t•ttueirn., ,.lll \'it 
•lu l" wnent.u ti:~ l~l'IUildu. A1'11n.ldo Jm;ú Pinto 
~~úff}Ueil'a, lHHlo nt•ovc:.H·::fw, em ~ou !iLVOI', 
<lu lllut•du uu 1110IILOJllu iusiituttlu por• sou 

mnrlrlo, n rJunl, tomlo passntlo " sou filho 
A1•nnlt.1o, tlmxa.ra. 110 set• pa~a. visto httver o 
bcnotlci!Lr1o nttingi,Jo a. mniori1latlo, nostormos 
dn. lei n. :.:HS, dn O do ugr)~t.o 1lo l8'J5. 

Ningncm pudiw.lo n. palavra. cncon:J.·S8 1l 
lliscusb·;lu~ tlcau do atliuJa a votuçlio por Jülta tlc 
fJIIOrwm, 

c» !*li•·· l?a•ctdth~n•.e- Eitliexgotnda 
a umttriiL dn or1lem do •lia. Vou lnvantnr a 
seHsii.o~ d<'slgnnndo para n. da. scssiio seguinte: 

\'ot.:t\·~o em 2" discus>iio do pl'Ojccto tio 
Se nu tio n. , do 1891, nutoriznntlo o Poder 
ExccutiYO n conhecer e relevar da. Jll'oscri· 
p•:ão, cm quo l1nja incorl'lUo ou vonlm n incor· 
rcr·, o melo ~oldo n que tcnlm 1lireito viuvns, 
fll!t1U3 ou ti lho:~. míiis o irmãos tlo oiHciaes do 
oxcrdLo o deoutJ'Os a c•stes equiparados, para 
o I.Jcncflcio do molo soldo i 

votaçiio ~m 2' tli;cussiio do projecto (\0 
Scnn.do n. 7, do lS!.lO, dcte• minnwlo ()UO u. 
purt11• tio I tio janeiro de 18!J7 os Yonchnou tos 
úos mcstJ•es~ conLl'nmestrcs, opernJ'iOs o cm~ 
pre~a.d0s civis dcs .Al'senaes de )farinha e 
t:iUcl'rn. do Pn.ní. SC'rão .cquipn.radus aos quo 
vigoi'tLm un Capi·nl Federal ; 

Votnçn,o cm 2' tli•cus~ilo do pr•ojocto do 
Sono< lo n. 11. do 1808, nutor•;zatHio o Oo· 
vcrno a conceder no ongeuhoiro Antouio do 
Souzu. .\JeJln Net.r.o, L•irectoi' da EstJ•,uJa d.o 
Fci·ro de Paulo Alfonso~ mnis seis weze~ tiO 
liccuc;a~ com ordenados, pnl'a tl'atal' t.lo sua. 
soudo ondo llio for· mais conveniente ; 

Vultujio mn 2:' diwussií.o da propoAidío d.a 
Cnmnr·11 dos Doputntlos n. 1 l!l, tle 1805, quo 
J'elo\'11 u. pi•ewr·ipçii.oom que iuc01•reu o. )la.rla 
. lo>ophill:L l'eit:LI rio Lima, pnm percobcr o 
moia soldou. q 110 tem dil'oito, do U do sctem~' 
oro do 1895 a lD do aga!lto do 189·1 ; 

\'oüu;ilo om. discussüo unien. tio JXtrecm• 
IJ,Il8, tlo 18\>a, .•laCommissão <ld Fillan1:as, 
op:llondo polo Jlltlofernnento tln requor·i· 
uwnlo, qu" ll. )Jm·in Arnelin tlo Sil Etu•p dlri· 
;.:iu 110 Coum·e~so Nacionnl, solicituruto l'ole· 
vn<;:ln 1!:1, J'l'Cst:t'ipçiio em quo incm·rotr, por 
tlcixnr tio JiLZOl' uo pra~o log11l n haút!liaçiio 
ucccssa!'la pura pcrcobm• o Jncio soldo 1lo seu 
pai, o Jilllecido br•igndoiro .Josti do Sa Bit· 
tcucourt c Cu.rnara ; 

Vota\'ilo em disoussfio unica do pnracor 
u. 60, tio 1H9o, tla Cornmiss1io do ~innn~as, 
orriunudo polo indclbl'irncnto elo rc~uor·irnento 
r•lfliiUO !J. Maria MurcellinfL i'ill!O Scrqueirn. 
vJU\'a. Uo 111 tcuoutu tln. Armo da. ;\l'na.ltJn ,Josó 
1 1into :::lJI'f!UOII'n., parlo a t'eVllJ·~ão, cm sou 
Jh vm·, do mdrulo do rnnntopíu iu . ..;ti t.uido 'pOI' 
t-tm ruari•ln, u quuJ, tonlio Illl~sarlo n. t:;ou 
f\lht) Anl;'..blo, tloixul':L do HH' llag"t\, visto 
lw.vm· u Luuullciotlo a.tlinghlo u. tm~iol•idu.Ue~, 

2 z.._!liicl&S •si li t< 1 ~---..;,_ 

• 

I 



no;. l.oJ'mos d:t h; i n. :!~.-.;. do !i t!n íi,!!O::ito 
de J:{t1~) : 

21
' di~cu..;~ii.o dH fll'Oposic:.'i.'l da, C::1.tn:tl'll. elo 

Doputndos. 11. :12. do I~HJ.-t, llJlpr!H'ttud.-• (·~ 
/tOtfJt:l wntíca.dn.~ JlOIO i'o Jrr E~et.mt,ivo o S(HI."' 
agontc...; ru~pon~n.voi:::~ por rnotivo do nttnntndo 
de !:i do novornbro tlo 180i ; 

2:~ díscussii.n do prO}Jnsí~ão dn. Cnmn.rr~ !lm.; 
Dcputndo's, n. 5, do IM~l7, ro~ulilndo o ser
viço do nssístenc:a. publica nos nlienatloH. 

Levanta.·~~ n. S\l$ÜO '_;'ü~ :1 hr.ras e :!O mi
nlltos dn. tn.nlo. 

ROr sre~SÃ.rl E~r 21 DI~ S.B:'rEMJJJloJ JJI·: l8!JS 

Pl'r:sidf:ncia rlo Sr. Jlftttwet d11 QuciJ•o; 
(Vicc· t)r,•,o;irlt!nrc) 

A' mcin. horn. ffopois rio meío·clía., altrc-sc n 
St~Rsíio fi. CJU~ cnncort'em os Sr:;. ftflnttdOl'r.f; 
J\lnnocl1ln Queiroz, Joaquim Sarrnrnto, t iene. 
J•nsn ponce, fo'rancil'lco Macltado, LíLUI'O Soll'ó. 
. Justo Cl!m·mont, Bcned!cto Leite, Gome> r\e 
Cn.@tl'o, RelffH't Vieil•a, Pit'{lS rert·elt'lt, Cruz, 
Hozerril F"on tenelle, .rosó Rorunrdo, AI vul'o Ma· 
chaii:J, Abdon Milnnoz.Aimoidollul'l"ato, Gon· 
çolvos J."crJ•cit·n. U. rio Mendon~n SobJ•inlio, 
Rogo Melln, Leit.oe Oitieicn, Coelho'' Cllnlpos, 
Leandro Muci•l, Rom .JuniDI', Rny Burlio.•n, 
Sovorino Vieirn, Virgllio llam .. zio, Cleto 
Nunes. P.>rciuncul•l. Lopes Tt•ovão. g, \Vrn· 
donkolk. Gon~·;tiVl!S Chttve~. Rodt•iguos Alvo~, 
PauffL Son~11, Morncs Bu.rros, Leopolclo t1e 
Bnlhi'it~s •. lu11qulm tlo Somm, A. Azeretlo. 
Aqnilino do AmaJ'III, Alb~J·to Llnnçalves, Pi· 
nhelro Maehado e Julío Frota (.fi). 

E' Jid•. post:l 01\1 ulscu•siio 1\ !Cffi ''"'''te 
a.pprovu.~~a, a u.ct.a. da. se~srt_o n.ntm·(or. 

Deixam •lo comparecei', eorn cnusn pnrti· 
ciparlu, os St•s. J. Cuturula, Hrmrique Cou· 
tinha, Joun.thns Pedrosa., .loilo Cm·,leii'D, 
Almino Aif.mw, Ro.tin. o Silvtt, .Jnnquim Por· 
nambuco, Q. Bocaynvn. Caia1h), Vicentt> 
Machado, .Joaquim Lacerda, Estev's Juuior, 
Gu~tavoH.ichut•d, Haulino Horn o Hnmiro Bill'· 
c'Jios (lf>) o sem c lia os Srs. _.llnnocl Hamtn, 
No~~ueirn Pnt•aunguá. Pcdt•o 'olho, Donuugos 
Vi;onto, 'I'homaz Ucltlno o Fe!Jciano Porma {ÜJ. 

O ~lw• ~~ • !'10(!J•t,t:u•i() (st!l'ltif1do c/tJ 
1') dá cont'l. do ~o;.:uinto 

EXPEDII'NTE 

I tlfl ~~r•tTI'Jll.o Jdt';~, nll'!•J·,'rnntln 11111 I!"XCJll
(tlaJ' illlPI'r·-.~o d:L 1\lrrt.•:J;.:t"·m, qllo 11 l'J'(•.c;J· 
tlc:uU,t!;tqJI?Ilu F.-;t.n1ln (l[l\'inu ;'L t:nnwm thm 
OnprJlndos, em J:J de maio ultimo. 

A1·ch l VI'• SI) o ag:'tllleça·~m. 

tlb ~~··· :~~ Scf~E·nr:u·io (.~el"l'í/((fn de 
2") h! o \'llC IL imprimir, pa.raontral"' naorllcru 
tios tralmlhn~. o ~C'gulnto 

A rcRO}U!;ão !lo Com~·olho :\Iunicípnl, tlntutln 
do :!8 de nhrH 110 corroo to nnno. ccmcer'e n.o 
pro!es:;or subilirlitLrl o Arth 11 t' do:; H.eí~ Cu rnc_iro, 
dcs·!o n. mmmn. data .• e.s vantu.gons cnnferJdnll 
poJo a!'t. 12 e 'cus raJ·ngrnphos d~ lei n. 02, 
tlo 22. tio now~niiJro !1.o JAfJi. 

Subi1ulo h sanr'çiio do Prcfrlto, csl.o 
VOIOU•lL. 

F'undou-sA pa1':1 hd.o o Pt•Ni~ito !!m qno :1 
rosoJuçiio vioi:L n lei dn.2:! de noyombl'o f1U.C 
conecdo :u~ vnntngon~. tio fJllo co,gll.;t~ c·~cl.usJ· 
varnrnte a. nm·mn.listns t1o sox:u lcmmuw. 
nltlm de inmdit• at.t1•ilmi~fto privn.~)va. ~m1. . 
sendo o unioo compctento çnm. wt !ol'ma. !l:~ 
lei ciL11dn, ll.Uhvcncionn.r cscoltL'~ parti<:rr!u.n•!:! 
ou ~UIJ;idint• pesson. itlouCJ~ pt~r•a o ':nsiu~. 

A Cornmis·iio do Ju~..trçu. c Lc;ps/acuo, n 
ctuem túi prewnte o referido t•~·to, pensí.l. que 
niio tem o Son~tdo cnmpr.t.encr:L pu.m npr~· 
cml-a o ]ll'oJ'"ri t' doe i.~ ii o so IH'e :: litJ.Jll'Ocetloncm 
ou roielçilo. 

A Joi n, .J!)3, tio 10 de Julho ultimo, cloro· 
:.rnndo a. de :.!O do EOtemiH'l1 de 1SD2, tloto~·· 
minn. fJIJO O ·i't!lrJ_oppO!'ltO ÍlR l't.'SO}U~Õü~ Q hm:l 
<lo conselho Municipal por serem wconstltn· 
cioua.es contr:t1'ius its !Pisfctlornes ou no~ d1· 
rei to:; dos outros municipios ou dos E:lt:ulos, 
r;orú. submcttido no conhecimento !lo St•nndo, 
Clllü drcic\irà .JeOnitirnmentc si ellns dov~m 
F.Ct' ou uiio oxecutadns: e, qunndo eonl!•n.J·m~ 
uos intct·cs~e~ do districto. nu Conselho quu s1 
rtppl'OV!ll' pol' !lOtH~ fOI'ÇOS íltlS YOtOS I)O::l ~f'ffi· 
l.H•os presentes os actüs suspensos, itcal'a n.n· 
nU/ll(t/0 o veM. 

Gomo se ,.11, n. lo!, cujo. violnqrio nl'~úc o 
Prel€ito, U mwdcipa.l-0 1t citn1la. JoJ 1/t~ 2:.! Ua 
novembro~ tlcs1te qtw ó rlln. tnml,<Hn (tLI't. li) 
que o!ltOl'gn. oo Prcfditn :_L ~il.culd:tclo dll. sul.Jsi· 
dinr. clwlns cui·t:~s condu;uo:;, pes~l'a 1donea 
pu.rlt o eu~ino primttrio, . . 

Nuu1 Sl'l diga, qno Jlmtor!Or !!orno,~, no !'()to 
11. j1í. oitadn. lei. u:Lo d!n't! o ca::o ot~CtH'l'Pnt.o íl 
pundflnte t!tL det~ii'ii~O tltl Sormdo :-e1· }~nt• (•.I la 
rtJ;;Jdn, uu~:~ ''ül fJIIU" a 1110s:m~ 101 nau jJnt1o 
t.m· oll'üito I'ctr·onctivn. 

Qfficlo tla!llroetoria 1lo Jnl.orlol', Justiço. e A compotenci" ó tio ,J;rclto publico e núo 
Sogurnnç" Publicn do llsttLdo ~o Ooyaz, do so presumo: sú n loi " 11!\. · 
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Ampli:mdo ou J'CSlt•ingindo atti•ibuiçúes, a 
lei r mm :dtcr:J. ü.il dircit;oA jl't. adquiridos, nPm 
infh•w:t. actos con.Hunntn1lo::;: tlll::i o nutrosm1o 
t•r.~pci !a elo~. 

Rm mn.tPI'ht 1le. cnmpetcnein., o. loi oh1•igl\ 
1l1•sdn :r, sun. publícn,;fio. o nn. mcllídn. 1lc~Stt 
f!n!llpflt,,rwi:t ngcm o~ ilepoRiinrios 1lo pnlloJ• 
p11hlico n qw_•rn lbi nllf"L corrrmlicla. :"OUJ flUO 
por i~.~o :o flOS,-;a. dit.Ol' quo n Jt.,i t.em a·troito 
rotroa el.i v o. 

Colllo nctnnlmcnto conhecer o Sen:ulo do 
rcto om qur.stiio, si n Joi });,NJtivn-mouto reti· 
l'OU·Iho pom tnnto a cOmjldoociiL 1 

.Jurisdicçiio em sua sig-níticaçüo nrnpl:r. ó 
o direito de conhecer e decidir ou juJgal' as 
que~tücs ou ueg-acio~ 1ltthtieos. 

E' o pnrli_\~· publico lí•gitimn.mr.nto delo
g~rlo, poder• quo não nuscn de fontes nr!Ji· 
t.rarin.s ou.dn vontado l!o quem o queira. nr
J:ogttr o e:xm•ccr, mns o unicnmcnto dn. ;JUto
t•hlntle dn. lei : S<i a tem aqucllo a quem alia. 
concedo r.u nttribuo. » 

A compotcncin, pois la compotonci!L ó a 
juris<liocão opropriadn :\ hypotlrcso tle quo 
'sP trata.), devo co·oxJtitil• com n. Uecisilo pro· 
fer•ida. 

Entcntla por isso a Commis•ilo que o Se· 
nn1lo deve ,iul:;nr·so incompetente no cnso 
cm questão, devolvendo·s~ o ·ccto ao PJ•efeíto 
11ara os tina do diro1to. . 

Sala. da.s Commissües, 21 dP :;(jtembro de 
1808.- .1. /:!'. Ne[Jo JU~:llo. roln.tm·.- Gon· 
ratccs Clwt•t.:.~.- .A'jlfi/iJIO do Awrn•rt{. 

OllllE~! DO DIA 

() St•, P••e>'ldent.,- Ate agora 
tecm compllrrcido uvonas ~2 Srs. Senadores. 
](ii.o '"'• portanto, numero pu !';L proceder a 
"'\\ota(:üo dtts mn.torius cnccrru.dus, quo con· 
tinü~ ndiuda. 

A.CTOS no POD~R RXIWU1'1VO E SEUS At1EN1'ES 
U.l!liPOXSA \'l!:IS. roH. MOTIVO Da .\'M'E~TA.OO 
DE 5 DE NOV~MIIRO DE 1807 

Enlra. om 2" discussii.o, com o pn.t'.3cer fot
voravel ria Commis,iio •le Constitulçiio, Po· 
leres c' Diplomacia, o al'tigo muco da pro
.oslçiio da CnmarJt dos Deputntlo;, 11. 32, 
le ltlúS, n.pprovando o; acto' praticados pulo 
Jo1\et• Executivo o Heus ag-entes rcSJlOn:m.
'r•i<. pOI' motivo do uttcntutio de G do no· 
•emb:o do !807. 

() !"<•·· n. do llfmulon~'" ~o
~~·it~hO- Sr•. Pr·csidcnt•. tenda udx11do 
u comparecer i• scssiio do !Jantem, por do· 
•Jto, so ho,lo poln. manhii li vo notrcia pela 
'iwio rio C:onvrcsso do qtto su nchava ua 

-!!!!'!!-~------ -

ordem <lo tliiL o p~reccl' d:t Cmnmi•siio de COI· 
sLitul~iio, Poderes o Diplomncin, ela qual f11qo 
par·t,•, appro,·nndo os netos pmticudos pelo 
Po1lc1' Ex1•cut!vo dm·anto o eat11dn do sitio. 

Apc:t,:lr, S1'. Prcsidnnto. de fa.z1•r parte c ln. 
Comrnisr-iio o elo tPr tillo ncccs.siflndo du os· 
tu•lnr• nqw 1sliio, cm todo o cnso, dosdo que a 
proposic:fí.u dn Cumnl'n. sr, achava na. ord••rn 
do tlin, ou dcvin. de novo roc:npitulor todo o 
o:-;tudo ftUC hnvin lt•ito prLl'O. podnr melhor 
lw.i•' dcllnir-mo na tt•i bnnn. prú ou contra. os 
ncr,os ptn.ticrulü~ JU!}O Pode~r Executivo. 

Nilo nz pori·m este estwlo como dovín. o 
vou iro ri tribunJL unicamonto rlosempenlr~r· 
mo <lo <lo,·cr que tenho <lo declaraJ• no Se· 
n:ulo quacN os motivos que me levaram ri. 
a.ssignar o mesmo pn.rcct~t·, com restricções. 

Sr. Prcsi•lente. na occasiilo -OlJl que nssi· 
gnei o pal'oecr, 1levia immediatn.montc, ou 
no mesn o pnrocm·, ou em voto separado, dai' 
os motivos quo tinira. naquella occasiiio para 
nssi;.:-nnl·o fl<:stn. J'órma. 

N:io os doi o venlro lrojo dizer no Sonndo 
quaos os motivos que a. i:~so mo Jcvnrnm. 

Sr. Prcsitle-nto, ns~a questão tem sido Jargn.
monto debatirla não só aqui como na Cnmnra 
dos Srs. Deputados: nqnl, por ocoasiiio de 
diseutir-so o podidO do licença para ser pro· 
cessado oSonadoJ•Joü.o Cordeit•o, e na Co.martt 
parn serem praces>ados divel'!os Deputados. 

Nessa. oceasJão. englolmdn.mcnte coma. qnes· 
tiio li11 liconçn., qullSÍ que f~I'ILm ditioutidos 
os ~ctos praticados pelo Poum· Executivo 
ilur~nto o estado de sitio. 

J<: ou mesmo, nesta tribuna, por duns 
vc~es tivo necessidndo de referir-mo a esses 
acto,-; C'•manilbsta.I'·Ino sobro ellos com a. frn.n
IJUCZlL e mesmo com a. largueza que o dcba.te 
pedia. 

Estando, como o Sanado sab~, condemnor!a 
a licença, a. questão perdeu muito do sua 
importnncia o pordnu rio tal fórma, que 
qu,.Jquor neto que so possll discutir• boje sobre 
o nf:I!:Umpto, pouco apl'ovoituriL c aer{L umu. 
discus::ão r[Uti.BI que Jmproticua.. 

Por isso, depois de approvndos esses actos 
pela Cumara dos Deputados, pnreco·me que, 
nrlo tendo sido decretada lA n nccusnçrio no 
SJ•, PJ•esidento da Republrea pelos abusos que 
fomm pr•atlcados rluranto o estado riA sitio, o 
voto do Senado bojoquasl que nada in!lúo para 
isso. 

Não ob.!tnntc, niio penso como a maioria da 
Commlssiio do Constituiçiie, Poderes o Di· 
clomncía nesse ponto, porque, entro o Senndo 
p !L camm•a n11 maneira de JH•ocodm• ncorca 
dos llCtus pr•aticndos no estado do si tio, lr• 
umn completa c enorme Ui!!erençn. 

A camara oxnmilll\ npen11s os netos pnm 
decJOtnr• ou deixar de decrelnl' a accusnoi\o o 
nós nqui con~Litulmo~ o tribunal juluador, 

I 
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J.:i nn C.tmnra. :;o cstn.lJc!cce o summnrio o 
nqni t(lrn !Ui{IU' u pl•!llario. 

O voto, pots, da Cn.rm~l'~~ niio Jll)do ahstllnfa· 
mente influtr sobm o voto du ~emulo, pol'f!UC, 
aindu mc~mo tendo ~irlo npprO\'Ilrlos Iú. os 
netos prn.ticndos_p(!lo Pntlet• J<:xecutivn durant<) 
o estrulo do sr tio, ]l1'do n·tnda. :::urgir 1:1. a 
mesma que$tilo po!' meio do umrt denuncia 
pr~.rticui!Lr dn rpmlf!UC!' c:dadrí.o qun ~w ,inl:;uo 
oJr,•nrllrlo pOl' neto.':! praticados 1t ut•a.:rto o cs· 
t:.do !lo sitio. 

E. llllliL vez rcsurg-ida n.qucstilo na Cnma.rn 
1los Depu 1 ado.:;, o Scuarlo tem de ::o prun uut.:br 
como tr·illun~d inl:mdot•. -

Portanto, ontomlo quü, aJlCZ:lr rl:L nppl'O
v:tção ,Jos acto~ do GovL•rnn p('Ja. Camnr:t dos 
Do pu Lados, esse voto u:lo 1!ovo :dJ~ol ltta
rncntc Jll'odominnr ~obro o Scrmdo. O voto 
do Sonar! o e muito ilnJIOl'tunte, rleve mos mo 
pmmr muito 1mlis ilo que o d:~ Cam:u·a, p:ii'· 
que n.lli estnlJelecetH;e apenas o S!lllllllit['io 
lit'~sa questfto, cnt!'ctnuto ~uo uqui vae se 
esl.allelect!l' o pl('nnrio, o um t··Jhunal (jW' 
t~m de juJ~ar nmn. que.;t.iw ó !'"e,rn tluvitln. 
muit.o mu.is importante do qw~ nquellu quu 
tem apnnu.s do diwrntnr a nccu:-nc;.rw. 

Mi~~. SI', Prc:1idontn, não ú p!'OJJI•ia.nJonto 
nostes pontos quo me tleteuhn, IIa nutJ•ot~ 
muito imporrnntNi ou mnis :LindtL elo que 
es~cs l'clativnrncnte aos netos pJ·:~ticado.c; 
pelo Poder ExccuLivo úut•anto o estado do 
~i tio. 

Niio hn duvido, Sr. Prc:üdoni.o. que, eomo 
jú foi clemonstf'acto inqucBtionavelmCn{e, o 
Portel' Executivo pratiron verUudoiros ~x
cessos. víolencms inquu1iflctlVC:s clura.nte esse 
.pc•riodo contJ•a e:-;ta o n. outr;t casn. do Cono 
grei'SO, e tocln.s essas vh•lcncias, :ú•hJt,J•:u•io
dades o mesmo ti'Opolias 1l:ll'lt!ll tNzida.s nu 
conhecimento dos repre:·:cmtant<Js d11 ~íH.;i"ino 
Perso::uJçUes de outra. orodi!fll, adO:liJJflSIIlOS 
in('nnstitucion:1es. nu. minhn. opi11ilio, fiw:tm 
cornmettldos também po 1n gO\'íH'IW, c.•Jltiiu, 

Nii.o quero descer U. c::.pc~cil!ear;iio. o 

O srr. MonA E> JlAimos - E' indispcnsn~•e! 
·quo dooçil. 

O novc•rno justiticn-~o. 6 verdn.de. dizorHIO 
qun wio lh7. mu.h •lo qtw seguit· precedentes 
j:1. c~:•t.almle,:idos o aceitos • 

. \la~. :-ii'. Prm;iJcnw. cm mn.torin. tiT.o impnr· 
tanto como r:->ta.. materiu var·durJoinl consti· 
Lucionnl, o~ ]H'CCt!dontcs nüo poJem constituir 
rc~rn .. 

E' vcrtludo que llffi .:~poca.s passnrla~. no 
Governo Uo Marcch:tt FJOJ·iano, Senadores o 
Dr.p11tado:; l'or.un Vt'CSIIS o Uestct•ratlü:io Ma::! 
quB tem isso 't 

h'uquel!a. époc:t nós nos uchnvn.mos, por 
a:-sim dizl.lt', l!Oni um üovemo mnis militar· do 
que r.h·il n c~ses actos cutí10 eram -t!e c.:ei'to 
modo justil!ca.veis ..• 

O Sn. HE:LFOitT Vmm.\. -Em todo o cnso 
o regimou era eonstJtucional. 

O Srr. LimE e OtTJCJC,,- E IIouyo opposi
çrto, protc:.stos cuntm esses o.ctos. 

0 SR. B. HE ~fi.;:•wo~ÇA Somn:-.'110- Em 
todo o caso, como bom diz o mou nobr•o 
col!ogu. clo represcntuç:lo, esses actos do 
pt'Í.'!Üe.;llo ScmaJorc:.::' e J)uputudos, pr;l.ticndns 
d umnto o Govm•no do Jfarechal Floriann, 
n;.o ·pa~S:ll'am iltti!ÍI.'ILmcnto dospcJ•co]J•dos, 
u:lo 1in·am vhnos com indi!fcrcuçn. peJo se .. 
nado, nmn peln. Camarn. 

D:upd o do Jú pLtl'til'n.m vcr,lndeiros pro· 
tr.stns contm a~ ar!.Jitru.rindude::; e violencin.s 
mandadas c:x<:ctutu• pelo Podf!I' Exoeuti\10. 

Pois bum, si naqu(;!JI:t ópocJ esses uctos 
niio p:ls.:Htt';lffi nc.~ul c na outl'IL Cnsa, som 
pt·otostLI, embor1t cstivessemos om urnJL tipocm. 
~"III que, como quo trn.tu.va-so o.intln. dn. orga .. 
nizndin du. l!epllçlicn.~ taos uctos, repetidos 
hu.ie poJo P11(hw gXf)CUth·o, devem sot• ainda. 
mui:-J esr.ygnmtizudos, ninda mais condenlm~
ltos, porqno nii.u c~t:tmos lliiLi:i mn urn pm·iot!o 
do oJ·g-nnizuc,~iio, ma:-. sim em um poriflflO do 
nml!aierrtL l{epuh!ica. constituida o 'coo:::olf .. 
drtlln.. 

O S~t, Ruy r;,,nno,,_,_Entreto.nto, t',lfca G 
con!C·."ltl' quo noss:L purto o Congrosm U_co. 
!'esp •fiSIL \'úl com e:;sr.s nctcs, porque UflUl S() 
rc.•jeit.uu uma. emenda quo t·esa.lvnva as írn
muuic!ot.c!o:; Jl!ll'iarnentures naquel!:t occn.sit1o. O Sn. B. ne :"ITE:'\nr:-;çoA Sommwo- •.. nem 

à nnalyso de:-:st:s UCLL•s ••• 

O Stt. MouAI~s BAJmos-PrecisJ. f;1zcl·o. 

O Sll. !.~n·I: E Omctc.\-Não som pro. 
. testas muito ouorg-icos. 

o Srto H o DI~ l\.-fr·:Non:'\1:.\. Smu:JN/10- SatiS· 
Jil.t•oi no nohro Sormr1o1". E (j tw. ndo niin r1n i 7.Cl'EIO 
üspcc.itlcnt• no111 nuaJy::;ni' flS!;:t~ lll'L.t,J':Lrio
dndes Last:Lvn .. "Ó!Ileut.«l u.lludir num neto, 
parn. tlnl' no Senado a not:L t1:1s violouciu. ~ 
dn~ \"Cl'da~leirns inconst.itJJciuunliclai!Ps quo 
JOmm Jlmt!cadas pvln Pot!cr• Executi ro .ct u
ranto o csta~~o de sttlo, 

Essa acto l'ui n p!'is:i.o e o dmil.úi'I'O do Sena.· 
dores c Dcputaclos, wi.o sr". nu tos du tle.ct•ot.tt~lo 
o ostntiO do/li tio, comu tlul'lln to u. sua VlgOiwln. 

0 Sr~. R. DTo": )Jg:-WO:"Ç.\. Sonrmmo-Entiio 
estou cn:.runado. Si o Senndo rL'joitou real .. 
meu to esta cmtlnda de que li!lln. o nobre Se· 
nadm•. o. 

O Sn, .TULIO FIW'I'A-Prrjudicnrln por tlous 
ou t.t•cs yotos. (/la olff,·n~ ap'rdes.) 

o sr~:·n. UI~ ~rr~:'\DII~ÇA Sollltl~JI()-,. o pcn~o 
qno, mumnu <IS~im. IL rejoiç,ul niiu po1lia. 
nll.-:olufl~l!lllllto lnfluil• no tLilimo do Potlot• 
Exccutho pn1':t levai-ou. dt\r como nito oxis
toutca, como suspensas as immunidndcs pnl'· 

I· 
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lnr!ltJUtrt.~·os; JlorqlJo pnrn so J·~cnnllr.cr.r sun.l Sl o Scnn.rlOI' ou Doputnrlo so torn11. um ho
oxrstcncw oquo c!lns d~vom. '~Jg-or·~.T· intci:·:L· mcm pm•ig-mw pa.ra a o!'dom publica, um 
n10nt() !luro.nt.ü o (~sta1Io dil srl;ro, nao pr·~~eisa.~ hnnwrn su:-~pr.•ito pll.I'iL 111-1 inst:itnif:ileM, tlm·;~uto 
VILrno~ rruo o tlllLrt.~ Sc~II1Lilor vwsso com a ~tlft n n:wr.dn do sitio, a IIi nst.;'L o n.rt .. 20 dn. C!on
cmr%1rt. porquo_a donGr'~l!ll; q11~. fiL~ 1'0-'poi- :~titnh;ão p:tt·a que so t.ot•nom ellOctivat-~ us 
~l-as uesso pm•w1lo, ostu. ~m~ll~rtllmcnto om pouas constltucJOn:ws, itnJ!DHtaR aos Sena· 
1lrrcrso3 artrgos Ua ConstttUII}[I.O Un n.opu .. doi'C~ 011 Deputn.Jos, ll!L vrgonciiL do ~!tio, 
blr~a, , . . _ Si commotto um crimn quu ó u.lln.nçn.vol, 

b na. p~opr•ra Con~tltuJçao Fe~lel'nl so nchil. estn.ndrl om vigor, como dovo estm•, o :u·t. 20, 
cstn.oelccula :L d~t!t·t~n do que unmunidnrlcs o Senador ort Doputrt~lo n:io pudo se;· preso 
p_:wimnont1ros nuo ..:ao ga.rantín.s constitu- nem p!'ocess:Ldo, ~:~ern liconçD. previn. do sua 
CIOn~os. . . . . l'Ospeotivn Cn.rn:u•n.. , 

For o propr·1~ lvg1sladm• const!I.Uinto que Si r:ommotte, pnróm, um cr1me ntlancn.vcl, 
t·eeon/!Occu a duT~t'NlCil. ~:n?I'Jilc r1uo vn.o antl'O cllo prlr(+~ ~cr Jll'MO orn llll.!P'Itnto, smn Jiccn1}n 
umas c; outJ•as com;L u rlcrx•m .tt·nnsp:~rente da. ruspcc~ivll. Ca.m:t!'tl., 
e~sa. UiiíertmçfL, trata.nr\fl da~ tmmnnulnrlcs N·-0 p)fo nunca vnróm ~01, p1·oso om vir·
pa.rl~mcnt~.:·es em ll!Jl u~·t.iJ!O cs~eclal,o, ;;o, , o tud~tdo ~;r~ t~:rso ~ 1Uur·~ent.~ ;!o ns.ta•.fo do sitio

1 

~·~~~~~~~~~ras comtltUCJO!lllCS em outro nt- JIOtquc o.csta~o d~ sitio .nao ~o11o .~.~.bsoluta.-
Perguutocu, sr. Prcsidilnte: si ns immmli· mente ancotat a.s nnmumdatl(b pn.tlu.mcn\n.-

~. dlLdes parJamcnta.rcs si'io gllra.ntias consti- rcs. . 
t\tclontt~s, po1• que o Icr,.islndor constit.uinto A theorin. que eu expondo uão ó no,•n.; 
scpnroa umastlus 11Utrtts~;rn.tando das imrnu- cstft om torlns n.s Constitniçúe:-; tlos povos 
nfdndes parlnmont:tros em um artigo espc- cultos. 
<l!ltl ~rlos dimi.tos.individuaes, .qun ~ãon~ o Sn .. RuY BAIÍnosA.-Apoi:vlo~nn. prn.tiêa 
~'tl.rnntlas consti tuc1onncs. em nrt1~o diverso 1. c jurisprudcucin. do totlm; nH monn.l'eltins. 

Si as t1uas se confundissem, si 10ss.om n.s · , 
lll~SlDIIg. () legisJadoJ• const\tuinto tl•a.tn.rin. de ~ Sn. B. lll!l. ~fi~,·noNçA SonniNllo-EJln. n 
Cl.lrtlJILil eng-Jobl~dnmcnte. afim llO que, senrlo n.cmtn por publ!clst:ts ~~~ not·.~. f\nt.r~ t) . ..; q.m~n~ 
eUas ine:luill11s nn mosmn rlbposic:1o. umn. voz mo oc:corro o nomo 1lo Hluntschll, Alcort.a. 
-votnrlo 0 estado do sitio, suspendondo ns !(~- e outt·os, qus co!'domnnm eX]li'CHsam.ent.o" 
r.1ntia!l constitucionnes. essa. suspensão en· p~·nt1ca. do fiO conwlcrnr Nnspr.msa.s ns .tmm1~
vnl ~ess~ as im1nunidw1cs Jla.t·lu.mentl\rf's. llilladcs po.rla_n~enta.ros, dlll"J.Ut'3 a vJgenclll 

Mas, longe disto, o legislarlor constituinte, •lo O! lado de Sr tiO. 
foJ o primeiro ~uo, recouhoccn!lo n 1lilforou~n. O Sn. Rur llAnll.'lSA- E n. iloutrinn. con~ 
ossencinl, subitnnciltl que oxiste entro inr· tr:t~·i~. dando no Executivo o roedor rio rron
munldn~es p~rlo.mentnres o gHrantin.s consti· der Son:l.'lores o Dopntarlos, r! ri-lho n lllcnl· 
tllticlonll.M, tornou n. tliiforon<:n. frisn.nto, trn· dn.do llc orgnnbm.r n. mn.ioria. I'}UO lm. 1\o jul: 
tnudo r\ellas em nrtkos di!To:·entcs. ~:LI·o, De morlo ~uo a Const'tlni~i.o f•" o Con. 

N"iiD ó preciso cmpt·o~at• grau'IU somnu1. do ~resso nprocin.dm· dos netos rlo Executivo o 
n.r).'tJJDPatos, nem t11.mbem gr,tnllo esJbr·co, dit. ao E:xecut.ivo o 1li1'oito tle prcntlm· mom~ 
pm·<~ mosll•at• n rlilferença quo h a ·entro utnrc bros r lo Con~t·esso .•• 
o outra cousu. ~ Gt•otndo tri buna.l efitO, cuJos mombroR JlÓ· 

MnrJn que coso dílfaron•;a niio oxistisse, dom sor presos por aquo:Jics que elles teem 
qll:J.:;l quo cxpressnrnento. nos n.rtigos lla. do julgtlr. 
Cons\ituiçiio qne ncabo de citar... o SI\, MORAES RAnnos-Tam~om os mom· 

O S!t, \lonAES RAnttos-DoAorto que V,Ex. bras •lo Supr•omo Tribunal puJom ser presos. 
ootenrlo quo a Uepublica tem. o rliroito rio o Sn.. RuY !lAJmo;;.\-~ito pelo Potlor Ex· 
se'l~fen1ler contra todo~ oualquel' inimigo, ecutivo. 
ncnos qunnUo ollc fOr congioessü:;tti.? 

o S11.. J3, JJf: \fENnoxç,, SOllltl~uo-0 nobre 
Reu!l.dorestit ungann.clo, 11 ltOJlUl.Jlica uüo p1'ulo 
(~I)Jisidern.r cmno :·wu inimigo um 1los p:::11loros 
constituir! os do l.lovet·no, 

() S1~ ~ ~ran.\ES HA.m~n:;-~iío ú potlcr, 
() Slt. 13. m: Jff!:Nl.lO:'{cJA. SnJJrtr:-.·Jr 1-l·~nt.i'ln o 

~uo tl o Senndur ou o JlOllllt.O.IItl ? E' umn. 
Jlfl.rto lntegJ•anto 1!0 Senado o 1\<L CllmfLl'U 1los 
Sr•s, !Jeputntlos, o, pot• conseguinto, Uinn 
p:t.rte Jotc-gru.Dto do Congresso. 

-

O SI\. li!OMES IL\nMs - Em cstarlo rlo 
sitio. Si nl~um für• ro\·oltoso '! 

O sn.. lWY n.umos,\ - Elle niio julga o 
Po1icr Executivo. 

O Sn. :\TOitAE."i B.\Tmos-Julga.. 
o sr~. I!U\" BAnno:-;.\-.Tulga o Prosidonto 

tlu. . n.üpulJl i e o.. 
O sn. ll. m~ Mmo;ou~ç,, SomuNHO- O 

:1ptu'tu du uoLt\~ Scnwlol' 111~-mo lembrar no· 
to voJ douisito d• Corto Supl'omll da Ropu• 

• 
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• ' . blicn. A1•gontinn., a respeito elo processo 110 sit.io, o Congresso não julga. o Presidente dn 

lutlH!HN'.m'Jl11S requerido polo st•n:L~lor Alr.n. Rnpubli~rt, mas faz corno que um pr•ejul-
.Tu~titlc;mllO n. deciRii,o u. qno mo 11r.aho di'. gamonl'.o, 1leixn.tulo 1ln nppt·ovnt• o suspon

rcferll', a. 1:1wtoSnpt·cmn !lr.cllu•tltl oxprl'.l.l"ll· dendo o :iil.io tiCCl'OtnrJo poJo mc~mo cxo .. 
mont..) quo, si u.~ immunirJa1le~ p:Lt'lumcnta- cutivo. 
rr.s Jlcn.s3clf1 suspcHsílS, durante o estado 1!0 0 sn. RU'f BAttnOSA _E h:t outros casos. 
sitio, !k:a.va no arhitt•io do Executivo o nlte· 
rnr as maiorias cm ambas as co:sas do con- O Stt. l\foru.Es BAn.no; - Agorn. figure 
gJ•o:.;so o Jilzm·, portanto, umn. maim•iu. sua., V. Ex.a hypothcso do set· o chefe da. revolta. 
par:t apprJvar os actos do violencm o nrbi· um Senador ou Deputado. 
tral'iedado, que, porventura, tivesse com- O s". RuY BAnnosA- Hn os meios na 
mottido, durante o estado de sitio. lei. 

O S1t. 1\uY llA!IBOSA- Para isso bnsta 
muitas vezes a pl'isüo rle um momhro do 
Con~rc~::o. 

0 Si~. B. DE t.[E:'oõ!Jf):";f!A SoJHmmo- Si o 
Executivo, como o nobre· Sen1utor por SiLo 
Paulo quer, pódc• prender, durante o estado 
do Ri tio, um Somulm· ou Deputado, som res
peitar· o. sua immunidado. eutiio chcgn.rC!mos 
ao absurdo de que, si o Executivo entcntlcr 
que todos os Senadores o Deputarias silo con
tr·a os netos praticados nn. vi~cncia. 'lo &itio 
pro:Jrleró. todos os Senadores o Deputados, 
chegando nssim U. conclusiio do inutilizar os 
ontt•os poderP.S da Ropnblica., o Legislativo 
o o .Judicim•io, tm•nn.ndo-so s,·JJncute elle o 
uuico n.rbitro, o senhor b.hso uto do ,toda. a 
situação do pniz. 

O Sn.. Mon.AES B.utn.os- Mas o Sennrlo 
nii.o vno .!•tl;.!-nr o Prositlonto da Republica 
durante o estado do sitio; naturahneuto,é do· 
pois. 

O Sn .• Ru'í BA1WOSA- Uo.s como lm outrn 
doul!•inn de quo os etroitos rio estado de 
sitio se ·prolo!lga.m alóm dn. duraçilo Jogai! ... 

O Sn. !l. DI·: M~;o;oON(:A SonrliNUO - Vou 
figurar um exemplo ao nobre Senador por 
S. Panlo. 

Si o Congresso uiio pódo julgn.t• o Presi
rlonto d11. ~!opublica, dtn•anto O 8!\t.ado do sitto, 
]ljl:io, ontreta.nto, dnr·SO um cn.so om que 
sua decisão, ó como q uo um prejulgninonto 
1le~s~.~J actos. g', por exemplo, nosto C.ISO. 
Soo executivo 1lect•etn.r, na ausencin.llo Con
gresso, o estado do sitio, uma vez rounido 
o Con~resw, n estn.nrlo cm vigor cs:;o sitio, o 
oxocuth•o ó ol.lt•igudo a tl'aZel' .no ~ou conho· 
cimento ;, deCI·etação do mesmo estado do 
sitio, o o Conr.rcs~o, pelo nrt. 3-i n. 21 dn 
Co~stltnlçiio, tom o clovar do awrovnl' ou 
suspender o sitio d<cl'etodo peJo oxocutivo. 

Nosto caso, dlg'O ou o.o nnhro Scn:ulor : o 
estado do sitio m-lbi. (lm vigor; o oxocutivo 
ostit. nrmn.rio p:~.ra. pt•u.ticm• tortos os acto:~ qno 
entendei', duranto o sitio~ mnEl o Congresso 
utl'tl.VCSSR-so-tho nn. fr•onto dml:ltnrlo do nppro· 
VIII' o mesmo ostaLio elo H!t!o o suspondendo·o, 

Alli estit, como vô o nobro senador, um 
ensoom quo, durante mosmo a vlgonola do 

Soon.tlo V, 11 

O Sr.. MonAF.S BAimos-Fica a 1\opublien 
int.oiramento de.si\Pnmda. 

O Sr~. RUY HAitllO:OO.\-Então V, .Ex. sup~ 
püe que stJ o Executivo ó co.pnz do cumprir• o 
seu dever? Si o Congresso entender, nito 
pronuncia um cheio dA revoltas, só pelo 
lacto do ser seu membro 1 

O Sn. Mon.AEs BAI<nos-Mas, si !ta lm· · 
munirlades ••. 

O SR. RuY n.umosA- Ha immunidades 
cOntra a. pris;io nrhiti·arlo.. A unicn armn. !lo 
defeza do Governo niio ó o estado de sitio. 
Pelo contrario, cssn õ a mnis ti•aca o contra.
Jli'Orlucento rle !orlas as armas de defeza da 
ordem. 

A nossa oxporiencia o tem demon~trndo. 
A grande arma ó !L lei. 

o Sn.. Mor.AES B.umos-Deante do punhalo 
que vale a lei? 

o Stt. !l. nE ~IE,..oo;o;rA Sowu~no- Per· 
gunta o nobre Senador pol' S. Paulo si, por 
n.cn.so, o chefe 1la conspiração ou sedição for 
Sanador ou Deputado, de que meios ba de 
usar o Governo •.• 

O Sn.. ltur Jl.\nnlSA-Solicita o direito ele 
pt•ocossar o o Congresso c1ncodo-o. 

0 Sn. !l. D" MENDONÇ.\ SODUINJJO,,, para 
arro~ar ooae !tomam, que se tornou suspeito 
e pcl'i~oso a ot•dem publica. 

Responde!•ei ao nobre Senador que S. Ex. 
encontra esoes meios no art. 20 da proprla 
Constl tuir.iío. 

O Sn. Mo11AEs BAnnos - ~las nogou•so o 
processo contl'a os suspeitos e assassinos. 

o Sn.. LEITE E OtTIC!CA-Os suspeitos, nilo ; 
oa perseguidos pelo Executivo. 

O Sn. B. nE ME,.DONç,\ Soun.tNno- SI por 
acaso o Sanador úll Depubtdo praticou um 
crime "finnçn\'ol, e!Jo nilo púcle ser preso 
nem pror.essado liom licença da. sua Cnmu.ro.. 
SI, no contl'at•io, cllo praticou um crime 
inn.lltLilÇILVO), como o de conspira~rLo ou antro 
qunJquer, no mesmo nrt. ~O encontrA·SI3 o 
rorncclio, porq~e ello póLio SOl' preso cm 
Jlngrante, D[O OID VlrtUdO dO Um acto poli. 
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tico, niio om virtwTo ele nm neto ornorgento 
tlo t!SÜt1lo lla sitio, um~ etn virtude 110 proprio 
crime tle que faliu o m·tigo tlu. Constitui,;iio. 

O :::;n,, LEJ'J'S E On·rclCA-E' porquo o nohro 
Sonndot· ponst> que o punhill contra o Prosi· 
dento da Republica oó [llulo ser wancja.•lo por 
um sou coUP~-rtt. 

O Stt. MllliAES BA!n:os <IIi um npat•to. 
O S!t. B. DE ~fi•:NnOXQA- SnnlllNuo-Nú.o hn. 

duvida, pois, Sr•. Pre.-;idente, de QUtJ o Pre.t;i· 
dento 1l1L HcpuUHca, autol'iZIUHio a prbii.o do 
Senadores o Depu tatlos •I urnnto o estado de 
sitio, poJo facto do considerar susp.omms as 
immunidn4\Cs pa.rlumeutaro.;, pt·nLJC'OU um 
acto ineonstitueiOJml, um neto lll("gn,!, in· 
correu, pO!' con:-;eguiute, em rosponsallilidntle 
criminal. 

, , O Stt. RoY. 8,\ItBOS.\-E' quo hoje o cabo do 
mnchndo nos estiL nas mftos, o niio olhamos 
para o di~ segtlinte, 

O Sa. B. DE ME~no:-;çA Sonn.nmo- Si n. 
Camat•n dos St•s. Dopur.ados, apreciando bem 
todiLS n~ provas que existem de netos incon
stitucionues e illognes:~ quizesso npura.l·os, 
como er<l de seu tlovcr, ni'io ha. duvida. nen. 
h uma que, cm vez do ter chegado a esta CosiL 
uma proposit;.\.o nppl'Ovando os actos pl'ati
cados pelo Podor Executivo dUJ•nnte o est;ulo 
de sitio, teria vinrlo ao Senado, nfi.o O"SO. pro
)Josiçii:o, mas os ali tos c1 m n. accusacão dccr·~~
tnda contra o Presidente da 1\cpublicn, por 
ter infringido oxpres:amonte urtigas consti· 
tucionaes. 

A camnrl, porém, entendeu que niio, ctt' 
tendeu que a immnnids.rlc é umn. ~uT·nnr.ia 
constitucionnl, entcr,deu que o PJ•csitlcnto 1la 
Hopublica. níio praticou uma incontitucionn· 
liduilo prendendo c dosterr·ando Scnndor<·s o 
Deputo.rlos, e mandou-nos n Pl'Dpo;;ição que 
todos os S1•s, Stonn.dor·es conhecem, a.ppru· 
vando os netos priltiendos pelo Poder Ex. 
ccutivo. 

Diz a maioria d;L Commissiío que sómcnw 
por ""e fncto deve o S1mn'lo npprOI'ur os 
JUE!Rmo:; netos. 

Eu enteurlo quo nilo, Sr. Prosiaentc, en· 
tendo que, embor·a aCamara dos Deputados 
não tivel!se decr·etado a. accusu\·tío, uós, qua 
;omos o tribunal julgndot•, cm!Jot·n eosa 
~ccusaçíio m1o tivcssu ::;ido J:i Uocrotndn. pode· 
nos oncontal' motn'os, pt"ovas elo que o Poder 
lxecutlvo incort•eu em respon•nuilidade. 

ErnlJorn. niio o possamos julgnr•, porquo o 
ulg11mento rlo Sen"'lo só pódo ser Joito om 
'rrtude ,Je nccusa~·ilo dc!crc!tnda poht Cumnrn 
os DcpntuUos, orn turlo ctulo po1lomos negm• 
no:-E"o vc.to {t~ vlolenclus o :Lrbitrn.t•iellllriO:i 

ommetthhts pelo mesmu .0 od"r J~xecutivo. 
Pensando ILSSím, Sr. Presidenta, o vonilo 

ue on ronlillndo o poder. Exoeutl vo incorreu 

--

om l'OsponsnLiJidn.do cr•imirml, foi q ua cu mo 
rccu:-;ei u as~f~n:u• o }mrecm• da. Cornmisst1o 
nos t.l~t•mos cm quo clla tiO aehtL bwt•tulo, sem 
nildiccionur as palavras -com rcstric~·1io
porque roulmcnte.scm os:.;t~. l'B!ltl'irç<1o ou nllo 
podw. dm· o meu vo~o 1i. proposição t.la. C~4 

mnrn. ' 
E, Sr. Presir1ento, o Porlor Executivo nfio 

praticou wmonto urna mconstitucion:tlirhtdtl 
pt•endoudo o dcstermndo Senndores o Dopu .. 
tndo.lí; r.ssn rcsponsutJiliclnUo ó dupln., porque 
não se !imiton somente n. urn dos dous moJos 
constitucionu.c.s, que a Constituição Ueixu. a. 
sua dbposif;ão pnt•n. proferír wn ou outro, 
IIIUS SOI'\'io·.sn do :1m !Jus, prcndeudo e df~.ster-
1'ando :~o mesmo tempo SJnndolc:-l o Depu .. 
tudo:;, \ 

E' vcrrlnde q uo mtn. quost:to já foi rliscutidn. 
na Ca.mn.ra, prncurando·se rnost.rtu· que n. 
ilho de Fernando rle Noronhll não iJ um presi
dio, ma~ hi tlcou evidentemente demonstrado 
qne 11 ilha Fe•·nando do Nm·onllll nito ó mais 
um pre~idio da. Uni:1o, porém, é um presidio 
de um Estado. 

E nestas condições os S'nadoros o Dopub
dcs súfi'i'i!l'<tm ag t1uas pon11s cousr.ituc~nnacs, 
do r1ri:~u1o o de rle~tei'I'O, quuudo a Cormti· 
tuição om fOtJ ar·r;.. 80, § :!·\ ó cltu•issim:t ; 
(li?. quo o e~tailo de ilitiu ~ó pú·lo ntting-ir as 
pessoas, o attinginrlo us Jlú::i:HJUS, o Paliei' 
gxccutivo só pódo usar ele urn dos dous 
mc•ios, ou a pn~iin ou o desterro, mas niw 
ambos co~ojunctamcnte. 

O Sa. ~rottAI'< B.mnos- ;lias pat•:t po•lor 
dostm·rnr, é pJ•ociso prcndct·. 

O Stt. B. DIC )f>:XDONÇA SonmNno-A prisão 
o o destúrro que soJl',•eraw Senadores o 
Doputaflo; na ii h~> dr. Fd'Uitndo do Noronha, 
por•tanto, foi uma iuconst.itucionnlitlade. 

O nob!'e ~onat.Jor perguntou como se pó1lo 
du.r o rlcster·ro sem a pri~íio. 

Pútle-sQ, nrro lia narla mais ~implrs. E' 
pro;o o ciiladilo, por exemplo,nqui no Rio do 
Jancil'o, Jmmda·sc-o pm.1. qmtlquer outm 
lognt• do pniz ondo e !lo vai solfr•et• o dcsto!'l'o, 
mas IA ollo llea complat:~mente lil'l'e doutro 
da zona quo lho foi rnarcadn. 

Isto ll110 sodeu c:om Sonudures o Deputn.do~. 
quo aqui ti.lra'm pr·escs, rcmettidos paJ'lL ilha. 

du Fci'nando l!e Noronilu, o l1i continuu.rum 
prcsn::~, porque essa. ilha. U um p1'csidio. 

Pot• cnnsl•guinte, sr. Pl'e.si~tontn, tendo o 
Potlcno Exncutivo prewJido e dostol'l'adn 
Senadoras o Deputados t>nm a ilhn do Fcr· 
nando do 1\'oronhll, p•'•flo·Fe dizer <tuc npplleou 
penas 1:outm t:"SSCS cidurllio~. o pol' con· 
:mguiute IJraticuu uma incoustitucionuti .. 
lindo, 

r Eu podin.. dOSCOl' ainda, SI'. PJ·e~iilento, lÍ 
nnalyse do outros llctos iueom;tituciOIHLC~ e 
lllogues pmtiendos pelo !'odor· Executivo. 

I I 



• 

SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1808 315 

O Set. CoEr.uo " CAl!I'OS ili• um aparto, 
O ~a. H. 11E Jfi!!NDO~qA SonJtt:-.:no-Eu nüo 

ln'!'CISO mnifoi condern11rtr cle~aa. tJ'ibunrL o 
Gove~'!lO p~!los nctn:i illc~ncs que pt·atkou ~ 
ctlo .JlL .lot eonilouwn.rlu, uüo ~cimento pel;~ 
JlOJml.aQI!O do pai:~., rnni!i jiOl' tndo~ os podt!rcls 
~HIStltUh.l~s da Nn~ti,n : liJi coll!lemmulu tmlo 
:senado. ru·~anflo licenr;n. pnrn o proem•fio do 
um Sonn.·I~I' ; ·fui conclornn;ulo poln. CtLmnm., 
ncg-ltnl!o l.tcc~JÇIL prtrlL o prnce.~!\11 do Depu
tados ; fot , condcmnado pelo mais nlto t.I'Í
bunn.l de JUStiça do nos~o pniz, concedendo 
um ltabea.~·cu1'Jm.~ ats prí'so~ e clestel'mdoR 
que su achu.vu.m uu. illlu. do l"úl'llllll·io do 
Noronha. 

O que resta ma i' 1 
E si aincla. resta~so alguma cousa. n. fazer, 

ou ~ü:gunto a V. Ex. e au Senado: de que 
servJ.rta fiEC!'Ctnr·HO ho,io a. accusuçiio tlo Sr .. 
~~·csJdcnte !ln. lttlpublicn, cte que sm·viria 
JUignl:o,quando du no,ao .iulg•mento natla 
podetta reaultar ? 

Po~l~ resultat• a perrla do lognr, o n 
c!cclurnç1io rio inn.pti1l11o p~u·a occup;u· qual .. 
9urn· outt•o emprego; mas do flUo set'\'iriu. 
l~to, quando hü lilltarn 50 ü }lOU::.os ti ias pn.ra. 
o Presírlente da Republica perder de lacto o 
sou loga.1•. 

De que nos SC!'VU mn.ts Uo,ic este processa e 
cst.a e.JudeJmmçuo, qu11n1!o nad:L nmis apro .. 
veunm, q.uaudu o ll,Jsso Julg-amento niio vem 
a >OL' rnuts do quo umjul~umento todo pia· 
tumco ? 

O Sn. GONÇA!o\"ES CHAVEs- En\ilo, isto é 
um pot•Jiio que V. Ex. d:'r. '! 

o SJt. B. n1~ M~xnoNÇ.\. SL·DIUNUo- Cmn. 
condamrutç<io, Sr. PL'csidonto, mo.ior· do quo 
que tfldas, uma. c •n•lemnudio aiml:~ maior do 
qne nquolln quo porlía FOr inllíogirla pelo So 
JIBIIO 1la Republica, .iii. túi iullingtdiL nu Poder 
Executh·o. noProsulento clu Republica: lllr:Lm 
todo.:! os podr.•rc s qua, JtJ.leutlo cUro corrr rnum 
com a população do Paiz, dor·n.m o mais f1•i· 
sonte exemplo que so pódo dor do comdcn· 
nuçii.o tbrmat 1la~ses actos violcutc.s e lll'l.Ji .. 
tl'iLrios, quo indrgmtJ'anl a tortos quo tiveram 
n intelicidn!le dtl ter conilecimcuto dclles. 

Esta contlemnnç110 e:;tú. /Cita., a de/lu. o Po· 
clUI' Executi\•o nüo pl1de livl'al' so mais, dolJiL 
wio pMe fugil'. 

O Sn. Co&r.no CA~u·os-A historio rli/'ÍL. 
O Sn. B. DI~ ~'E!'WONÇ.\ SonmNuo-· O que 

pot!eri~ tllzeJ• n. historia V 
O quo n. historia. poderá 1'egi~trn.1• serilo 

nqueJihS Eccuus. ''fl'gonho,s:Js pussutlus nu. 
Sucrctnri:~ dn. Polrcin e cm r.ollliS u:; ,Jclogncins 
desht copilnJ; o CJI1e o. hístori!L po1!oríL rt•gls
tru., scJ•a a maiot• 1 O!'S(lguidio que jamais se 
desonvolvoll ncslo pai• contt'll o illush·o pl'e· 
Bi<lento do Scnn<lo, contra Seuntlorcs c Deptl· 

\ 

tnrlos l'o,peitovcis a quem se Jonçou • péeha 
inrn.manto c.le nR~as:o~in,m~, de c?p;u•tlcipantcs 
r~ 11111 m·uno maudtto pmtre:lllo à Jnz do 
t!Ja, llfJ Arsmw.l ele Gum•t•a, CúlltJ'il. o Pr~sj .. 
ilenl.o tlo. H.c·publicn, ct•lme do que l'oi victimn. 
o iuf~liz mm~clml Hittencourt. 

l~t.o ~·~ l'JIIt' 11 hi!.torin pódoriL rr~istr11r; isl.o ó 
o que llcarit rogist.rn.1ln rulpm·pt!tllaw rei mt:· 
fliMiam., pal'n. qnP, 1lt•anto llo t1io n~t.UJlCnlln. 
c~mtl(~munçi"t", uenhum outro presidente 1la. 
hupu!Jiica, Déllllmn nut.T•o p01lot• executivo, 
que fi(l ache nu. me~nm contiugencia cm flUe 
so a.cllou nste, :-;eJIL co:pnz 11n aceitai' tüo 
gl'aves reapons~tldlidttdcs,coutando com a ap· 
proyaçiío incorHlicion:tl do SemLdo o da. cu.-
uuu•a. dos Deputados. · 

Follzm?ntc, porém, ~ara honra. e glorio. 
1l.esto pn.Jz, par!L olovnç;to. do Podel' Legisla· 
tavo Lia lt~publJ_ca, nós Vlmn~ que, si estes 
actos do vJolencm:;; e de nrLJtraricdada não 
foram condemuados ho poucos dios na Cu· 
maro. dos Deprttndos, e sí talvez nü.o o .wjam 
lambem oqu1 no Senado, elleH jr\ lbram con· 
dernuados untt·riorrnonle, quando 01io J'oi 
aceit.:~ nqu\ no ~enndo, entre applamos dn 
todn a Nnçiio, o pedido do licença pam fie pro· 
cossa.r o Senudor Jo;'io Cordeiro; quaudo a. 
Cumara dos Deputados, ·tlebalxu do mauil'es· 
to.çi:'il·~ fl'CI.JOLicns, não~ sl1 dos cirln.dãos que 
ltssi.stmm uquella. sessao memorltvel, cowo 
tla..'i propri11:; senho· as, que das tril.mnas 
np~lawlínrn, gesticulavam c fullavam para o 
remoto dn Cnmat•n., mostrando nssim tudo 
que aquelle .dia foi um dia rio vordadeil'a 
satislit.~·ilO naciontLJ, quando a Curno.m dos 
Deputados, vindo ao encontro do Senado 
uc;;ou tamhem a licença. l'ara serem pro~ 
cessados nqucllcs benemoritos DepuTados que 
Janto se r.ecm distmgutdo nn. tl'ibuna do. 
Camart~, c1n prol dos interesses da. Naçü.o. 

Eis; Sr. Prcsi<lonte, o que a histot•ia po." 
del'ti. registrn.r. 

Eu nfLOvim li trilmna,comojitdisso a V, Ex. 
c no Senado, ou não vim ú tribuna propria· 
mente pa.ra di~cutir os netos prrtticaJos du ... 
!'ante o estado do sitio; jli. os discuti nestG 
me:,mu. tl'ibuna, pot· occasiiio da di.scussü.o da. 
líçenc •. 

E rl'Hqui mesmo em tive occasiiio <le ler de· 
polmcntos quo foram tllldos dobnb:o 1los 
maiores supplicios; d'uqui tive occasiiio rio 
reliwil· o quo so po.ssou naquctles dins dn 
lucto, posso assim d1zel', que se seguiram á. 
tlecretuçü.o tlo estnt!o de sitio. 

O mou 11m hojo nesta tJ•ibunn ó muito 
outro: é unicamente du.r uo Sen~tflo us razüc~ 
IJUO tive JJill'a uiio nceit:Ll' íntell'luncnte o po,. 
rt c1:.•1' dn. t:ommis":oiio, ucoitn.ntlo·o apon•1s em 
pnJ•to:; o asstgnnmlo·O com certns o dctcrmi· 
uudas rest1•icçúes. 

Sol, Sr. l'l'osidonto, que mais de uma vez 
teem ~Ido re.ieitndas nc~ta Ca~o, omendas ~~ 
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~las, porque cr<l na consciencla, porque cru de nmn perseguiçilÔ politica praticada em 
na honrn, porque crõ nodevm•, porque c'<l nn nome do principio repuLiicano. 
responsn bilinode, porque entc•ndc que csslt Para que servil•am os es~tdos de sitio de 
responsa.biliclnile se torna e fl'ecti ''a pnra nt'Js 1803 o I 89-t ~~ 
neste mundo pele julr.o cios homens, no ou· Fot·am OiSes estados de sitio que vcucoram 
tro pela littnlldode das senton~ns divinas; a revolto 1 · 
porque crê quo c::;s!L responsn.biliclndn noto é Nilo i a revolta 1bi voncidu. pelas nt•mas, 
menor pam os homens publicas <lo que pnrn pela superioridade do numero o dn força, pelo 
os homens vnrticu!rLres que, l:i no ci!'curo heroismo dos nossos soldnJo,~. 
limitado da litmilln, em que Deus nos deu o A revolto foi vencida na Jacta cm c~tmpo 
responsn.b:llctnde do cheiOs, inflnitnmente aberto entre o p!J.triotismo brazileil'o e o pa
nHlior so toJ'na polos nos!os actos tlll vicln pu· trlotlstno braziloiro; venceu o numoro e a 
blica., em t'eln(:rro ú. Pa.tria. o á Humanidade. superlorirlndo dns armns. 

Si na suo. casa. não se ostentam ns imagl'na O estado de sitio serviu única.mento para 
os symbolos do culto, como dizem aqucllos encltm· tio innocontcs as prisões do 1\io do· 
QUe pnrc~ce (]UO não entrn.rn.m nn :;;na. intimi· .Janeiro, p11rn. crl!ar {t revolta sympnthins que 
dn1lo sinfio para. tliflhmnl-n., seus filhos sem· ell1t nii.o tinha, pnro. n.ugmentar o circulo Uo 
pre ouviram dn. sua hoccn as mesmns pnln· rebeldes, do.:~ que nii.o ousa1•a.m col'rer os pe
vras •le fé ~no o·oradot• ouYiu dos JaiJios de rigos clalucta nos campos aberto.,, mas l'a· 
SCUS }l:lO.r:i, (~1/uito !Jt~lll.) · , ZÍ!tnl VOt')S llOIO tl•iumpho r ln, revolta. 

N[o a fó que se absorve no culto ex- Pura <JUO serviu o osbtdo do sitio de 1807'1 
terior, p:n•o. nos deixar á Jm·gon. o coraçiio Para que o Governo subisse dolle de~crento . 
em torlns as tran~n.cções contra o Uevor o n do nossas inRtituiçües, accu~n.nrlo o Po1lor Ju
verllaclo (opoirrdos); mns n fó que se tra- 1liciario, o Supt·orno Tribunal Fcdernl, o Jury 
dur. em um sentimento prol'undo o absoluto, e o Congresso. 
consubstllnciado com a nossn vida em todos A oxpm•icncin dos estn.d'os de sitio entre nós 
os seus netos r!a. Axistencia rlo umo. fonte su· está. feita. 
prema e ·eterna c la verdade o do dever. E' uma at•ma temerosa o l'ai.al, que pódo 
E~so é o seu culto, essa a sua fó. A !()que ser util em contingencins extremas, para os 

tem hor!'or li mentira., n re CJUC lhe véUn. do gov~rnos oducndos nos dcYet•cs ria vida 
commetter uma. indl~nidnde !lo divinisa.J' ns publica; mas que, nas l'ttÇ<LS :tpn.ixonndn:o~ e 

.-almn.s pequeninas, ou rle aviltar ns gt•nmles m•,lentcs como o. nosso., entregue a miios 
almns. A 1\\ pela qual luota e lnctarlt na sua inexperientes, e occasionada á imprudoncia, 
villn politica, es:m !C, cujn fulta tem cort•.:;m· ao excesso das nossn.s luctos polit.icns, nii.o 

,.pitlo os nossos costumes publicas, css:1 fó, serve siuüo pnra crenr rlilflculdades ao 
cujn. au~encia. ó uma dns cn.usns mn.is grnves Governo o pot•igoo ás instituições. 
da nos~n. decadencin nacional. (Apoiados,) O Governo nito nos pot.lia off~reeer nrgu .. 

Niw pal'ticipn, como p honrntlo Semulot• mentes maissolomnos do perlgo c1ue es~n. in· 
]leio Estado cle s. Paulo, da confiança que stituiçfio encerra. 
S. Ex. parece ter nns virtudes do estado d" O nobre Senador pelo !Macio de S. Paulo 
sitio. lilllou na vespera nos crimes do punhal, 

Tem mais cle uma vez dito nue tez 0 maior intm•vindo na vida politica, crime• contra 
1 fi '1 os qu:ws 'Pn.t•ec.e que ao Governo se não · 
(os sacri cios rhl sua vida politica, conco- oJferecc outro nmpn.ro sinilo 0 de estatlo de 
donclo :co Govm•no essa lbculdadc. Fel-o pela sitio, 0 das medidas cxccpeionacs que clle 
confian<:a que o Govcmo lhe inspirava, Jel·o autoriza. 
poJa :;p•nvitl:tde excepcional das cit·cumston· ~las, não ó só a exbtuncia do Cltol'e do 
cins · · · · E t d d 1 · I h 1 • s a o a 'ameaça a JlC os crtmes c o pun a ; 

O Sn. Sr.vEnt"o VmmA-Apolado. e pernnto a lei, nos povos civilizados, tão 
O Sn. Ruy BAJtllOPA- ... fei-o, POI'QUO no preciosa é a vicia dos ui limos dos homens, 

t'unllo 1ln. 5Im. conscienciit lhe as~oberbn.vn. a quanto a do mnis eminente tlos c:ilindüos. 
rcspommbili,la!lo do rocusnl·n. (Apoiados,) 

o Sn. S~\'Eni1w VJEmA-~iui!o bom ! Os attcnta•los contra "·' Cltcfes de Estnrlo 
se estiio repetindo continuamente nn EurotHL 

O SR.RCY RARI!DSA-~fns a experiencin. lho o un Amorictt, som que sirvum do funtla.
tom COI~von~·ddo da inutilido.rlo dcst1~ at'mlt i o meu to p:trn n. rlecrctacii.o rlo o~t:ulo de 
dosejnrm, lil pw!es.e;o, vel-n rlesnpp:u•ecer dn sitio (rrpoiadoJ) ; n.ttcntndos quo rovestem llS 
face rlo no~so t•t:'glmcn constitucional. fóJ•mas rntds bt~rbu.rn.s, mais hedionda:-; e mais 
. Pn!'a flUO no~ tom serrillo os est!ulos de infn.mcs ! 

sitio'{ ~lesmo as Ví!lhns monltJ'chias jo'L encon-
Pt•lmoit•o, o ostndo do sitio do 1Sü:.!, serviu tr:wum nas lois m•dinat•i:~..,. nu. lc!ildndo Uo 

pn.t\lull'ct·eecr ao puiz o pt•imelro ospcctacuto sun pollcia, nn. intolligonlda tios ~·ou!J agentes, 

' I I 
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a incntJacidnrlc evidente da nutoridnrle poli· 
licial, e, pol'tanto, a sua responsabilidndo nos 
;':'actos lamentnvcis de 5 de novembi'O. 

Qual seria o p•lz no mundo em que, depois 
de um facto corno nquelle. as nutot•idndP:-~ 
policiacR, cuja inca.p:10iclade se acabava. do 
mo.nife~tar tfio estrondosamente, continuns
aem o. merecer do Governo n. mesma con
finnçn., o mmm10 apoio? 

Em 1858, si não se engana, quando se deu 
om Pariz o attentado OJ•sini, V<•rdadelro tro
vão em céo limpo, facto inesperado, tanto 
mais qunnto era uma conspiração do inter· 
esses et~tra.ngeiro::;, obra de um nveuturoil'o 
audaz, de pu.trioto npu.ixonndo, rle um de· 
1àns01' 1la causa it<l.linna, qtmndo !::O deu este 
attentn.do, no qual osca}lon mila:;t•mmmcnto n 
vida rlo im pet•ador dos fl'ancezes, as suas pri. 
meiras palavras no cl:~fe de policia J<mrm 
est!ls: « Votru policie m'ob5lHic, ma. is no me 
protl!gc pas.» 

Entretanto, poJa primaiJ•n. vez, crú o. 
orador, neste regirmm, não sú entre nús 
como nos outros paizos, ao dou o cspuctaculo· 
do PoJor Executivo vir accusar perante o 
Legislativo, o mais alto trilmnol rlo Paix. 
lUJIW!Ie r;uo concentra em si n m:ds delicarla 
a mais alta e a mais nccessat•ia. autorido.d~· 
da Republica. 

.As pnhlVrus da Mensagem dh•ighln. pelo 
Chefe do Estado ao Congres,o süo as se
guintes. 

S. Ex. Ee refere ós decisões do Supremo 
Tribunal Federal, cm relação no hr~bcas .. 
coi'Jltl.i, (Lê,) . 

l'tlaior nccusoção, mniot• Injuria. não se 
podia dirlgh• á JustiPa do paiz. 

E nilo so ndmira Ó oro dor de que essa in· 
.i ~~·ia aespertasse no Eeio do Tribunal me· 
lllldres e provocações. 

O SR. SEvErtiNo VmmA- Não esqueca-~e· 
V. Ex. de que a provocação JlBI'liu de um 
membro do Tribunal. Ninguem podia, entretnnto, imoginar o 

facto que >e verificou ali i; niio havia circum
stancia que opronuncin>se; no passo que aqui, O SR. Ruy BAnnosA-Perle perdiio a S. Ex. 
durnnte um longo periodo de tempo, os Os membros do Supremo TJ•Jbunal Federal 
boatos, denuncias, rumores, os testemunhos 1 tccm o dJrelto,quo ntto se lhes porlo contestar. 
de citlo.dii.os íldedignos, minuciosamente intor· tle exammar o. constituciona.lit.laf!e dos actos. 
zogarlos wbro os f;rctos quo se iam verificar. do Congres•o e considerai-os uullos quando 
os levarnm á policia, sem qno esta se Jcm- nul!os lhes ~areçam. 
brasse do que deviam fazer para a salvaç:io rlo S1 a seremdndo falta a algum dos membros-
chefe do Estar lo, rle uma corporação numerosa, n~o ó isso 

De quom ó :t culpa, sinüo do Governo, que razão para que clla s~ja accusada por excessos. 
Dão devo abdica1•, que não devo entrcg1Lr' desta ?tde-:n. . 
cegamente a sua confiança ? A lusto~Ja do ~uprcmo Tr1 huna! do~ Es· 

Eis, porque, rllz o orador, quo o facto de G tarlos Umdos ol!creco exemplos de JUizes. 
de novembro e o resultaria nocessario rio accusados por embriaguez pm·dcrcm o logar· 
abandono do Governo pola policia, do aban- 9.ue ?coupavam, sem quo esse fa<:,to pude,se. 
<lono da lei pelo Governo. pma13 dcsdom·ar nquella corpornçuo. 

A sua opinião, portnnto, o. eonclusi1o que Outros excessos so deram na antigo. Jus-
tira de todos o~tes fnctosó quo mais valo para tiça ~o imp~rio. "!ais de um exemplo houve· 
o Governo uma policia capaz do que um c.<· do cr1mcs amda ma1s graves do que este. 
todo de sitio mal ompregatlo. (Apoiada,,.) ~las, o que o oro•lol' diz e sustenta ó que, 

Nos estarias rle sitio O$ Governos niio !-O ao Supr~m? Tribunal niio se~ podia fazer 
u!ilizam dos lll'mns que a lei lhes faculta; m~i~l' w,;urm do.q1,1o a de .nttdbuir·lhe cum· 
Duo t\Jram observadas no inquerito ns normas phcJdnde nas pa1xues polll!cos. 
mais elementares neste assumpto. Si ul~um membt•o daquella corpornGiio on· 

E este Governo nada Jez, ou niio fez cousa tendeu pôr em duvida a calllla do Porler Ex·· 
nenhuma sinii.o lleixnr nos criminosos o ecutl vo, no uso dns mcclidas do estado de 
tempo ne~essni•!o pa.rn. destruirem as provns sitio, contesto.ndo o. lega.liclo.rle dos actos do. . 
nccusn.tc1•ins. como se os documentos cspo· Congl'esso, U!tdo. mais JCz do que usar do um · 
rnsse1.n, cgmo se as cn1•tas, o.s pr•ovas do umiL dirmto ... 
consp1rnc:ao CSJlOl'nssom n. chegada tn.rdla. do o sn. SEvJ~1uso vn~mA _ Si 0 níio Jlzes5'o 
autoridades que não sabem cumprir o seu cm termos injuriosos ... 
devor. 

Ou n policia imoginnva que os crimlno>os O SR. RuY llAnnosA - .•• inheronto aos 
eram tiio inh:dJois como ella, ou a policia. não mn;!'istrados cTaquello Tril.mnnl. ~Jns, vot•i· 
tinha nenhum intet·csso em punir os cri· /lcarlo o excesso, justifica elle o do Chefe do· 

. Estado ? mmosos. , 
Quem niio 1lovo png-n.J' pol' isso, (ju~m niio O Sn. SEVI-:~tiNO YJICIRA- Nilo justifiquei· 

cle~e pa~nl' pelos descu!1loa llo Govoru~ o dn ~V. Ex. sabe que até me extoi·nol muit~· 
l'ohc!a e o Porler Jnd!cJnrlo, po1•que tm!Ja altr·ancnmento " oste respeito. E>tou apenas 
tsonçiio no cumpr•imento do seu de\'Cl', I ussignalando um lilcto. 

' I 
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o Sa .. Rur DAHIICSA- nem; mas o hon
ra<lo senador hn <10 rooonheoer a gr"nde dis· 
tancia entre os <ious filctos. De um'' pa1•te ha 
um facto in<lividunl,rAstricto a um dos mem
bros do umtL corporação .•• 

O Stt. Sr.vEmNo YmmA - ~!ns realizado 
em um recinto que deve esta!' isentu do 
paixões politicas. 

Os". RIJY BAitnOSA- E' um neto indi
"idual,. que rui.o interesSll., não enroJve a ro
sponsnbilidadc oollectlva do Tribannl; e do 
outro Indo lia um acto solemne do PodoJ• Ex
ecutivo, rcpt·esentado pelo magistrLulo, em 
cujo. pessoa clle Pe concentro.. (AJ;oiatlos ,) 

O oradot· porlerín\ reproduzindo as pa.!nvras 
de um juií: umcricuno, mostrar como seria 
considem<lo naq uellc paiz um facto dessa 
or<lem. · 

M!LiS de um!L vez entre o Podo!' Executivo 
e o Podet• Ju~:cia.rio dos Estados Unidos se 
levautamm conll cto.•, mais de uma vez 
houve sentenças do Supremo Tribunal Fetle· 
ral que não li>rnm obmlecitlns pelo Presiolente 
da l{opublica. mnís de uma vez os senti· 
mentos pessoaes do Presidente da Republica 
se irritaram díaote :!c otstncuJoj;, s~m qui}, 
entretanto, jiun:ds ellcs o:q>lotli•sem r-m manl· 
[estações solomnes, em manifestnções pu· 
blicns, em maniJ'ostaçües olllcines contra o 
Supremo Triúunal. 

Entre nós, •e quiz recu•nJ•·lhe o direito de 
tlrmo.ro Principio quo elle firmou em relnr,fi.o 
as lmmnnida<les pat•lnment1res e Íl dUI'IIÇiiO 
<los e!Teltos do eslado de sitio, invocando-se 
decisões anteriores, porque o Supt•emo Tribu· 
nnl Federal, que não tevo ener~ia pnra. 
resistir it dictntim•a militar, soube resisti!' it 
dictadur" civil... · 

O Sn. SEvnu"'o YIEIIL\- .Já i• um l>rDgresso 
a. O.S:iígnnlnr·se. · 

O Stt. Rm: BAnnnsA - ... pa~·a estrnnlun· 
so que elle não ti v esse com o segundo o. 
mesma froqueza que teve com o J>rhneíro. 

Em vez de lm·aJ• a credito do Governo 
lJa.izrmo n vnntn~cm· do nílo ,l!ocle1• csmngar a 
lei, c~.uno nquclle, o sem l'eslstencia. tlog tri· 
bunaes, om ver. ac levar a credito dos tribu
naes a. fortuna 1le tct· }lreservatlo, para 
Teogil' contra o~ exces~os da ndministrnc11o 
Je:;nl, uns rostr1:1 de viJ•ilidllde que lhe faltou 
para resisf.ir I'L dict:vlura militar, cm vez 
disto, o que se pretendeu tilzer? 

O ot•nt!or nponta a ínrersíio nlonst.ruosa 
quo se lll'oiluz cnh•e nós, na oonsciencla 
moral I 

A dobiild:ulo "" lucia pelo dever ó invo
cada como vinculo elo trndiç-üo em nomo dl~ 
qual so lignm nquelles ~ue níio tiveram n 
(lnergin. preci~ll. n;~~ ~rnnllcs bntnlhns, n. cnpl· 
tulnçiio nas pequenos t 

;S1•nado V. li 

• 
I 

. De fil(JrJO quo nn nbFoluti~rnotle casncn .se· 
oll'et·ccí~ t:io li\'re do obstaculo n. fme do IJt.l.J:{,. 
enmo ao absolutismo do fartln. 

E' ~~erto C]UO o tribunal Võtriou nas stws 
s~ntençns. ~!ns devem to~los !evnntat• as 
müo:; para o ceu o dar grn.cas n !Jeus que
houvesse variado no !entido da .in.tiça o <la 
liberdade. 

O honrado leade;· da maioria. seu nobre· 
collcga Jll•la Bahia, ]JrOvecto jurlsconsu\to
comn é, t~ube rtno nunca se recusou à mngl__s~ 
trot.uro o direito de acompan~ar a evolu~a<> 
<lo clirelto. 

O ~n. SEVEIU:\'o ~minA- perf~itnmente. 
tanto qne jil. disso fJUe ó 11m prn;_!resso n. 
assignnlllr a. resistenciu do Trlbunnl nu Podet' 
Ex~cutivo. 

E é para rlar graça• n Deus que o Pod~r 
Executivo tíves~o sabido re!OJlOitnr n. decJ::::JD· 
tlo Supremo Tribunal Federal. 

O Sa. RuY RAT<uosA <liz que n;io s0 quer 
l'E'g1ltenr ao Poder Executivo o mcrit.o de ter 
obe<l.,cido a scnten~a do tribuno!, comquant<>· 
se pu~ esse f~I· em duvida a sua for~a pnru. 
thzel·o. 

O Sn.. SEVlmJNO YJEinA - Seria a. mesma. 
que tiverarn os govei'noa antCl'iores, 

o Sn. Rur B.\llDOSA-AS situações erro tlifl'e· 
rentes. 

O Sn. SEi'ERI:<O VJEI!l,\-Entito não ha Ir.O .. 
ti vo para. as accusaçtjes {i; i tas con t~a o Presi
<lento <la Repubiien. Si elle não ttnha forr;u. 
para ti1zei' violencias, como fornrn eJJns com· 
mettldas? 

0 SR. RuY BARBO~.\ - A força. nas lli~tn.
dU!'OS militares não ó ·a força dos governo;; 
civ\s. . . 

A clictadura militar tem seu principal 
apoio na o~pndn, DIL diseiplinn dcs ~oldn~~~. 
D!L tldclidado tlOS nenerae.!; e O gOVOl'DO CJVIJ9 
só na olJset·vancia~ln.loi, e (Jua.ndo a nbn.n!lona, 
e qunndo a. desp-..·eza, no. sutt e~presmo su
prema qunnrlo nttoota co:·Ma eUa nos seus 
re]>res~ntflntos sngrados, o govel'n~ c!vtl pe:dc 
IL SUIL ~rondo !orçn., dcanto dn.s pnlXoes. 

Ar[Ui!Jo que d~ ti. autoridade legal estn o:~· 
g-mr:ao, que tilz do poder inerme uma entt
tlade capaz de impor-se il. força tlns bayonetas, 
n;io Ó sin;io e>Sn principio a~stt•ndo, cio ttde· 
lidado nos devores, que n let lhe <mpoo. 

Quebrru11L esta. tldelidndo, Isto é, ~~esnrmndo 
o govm•nn, ello não podoró. mnntcl'•so o n~m 
:-e poílel'ill ent.l1o calculnr as eonsequencws 
tle um pn•so t:i.o imprudente. . 

Em nome do que interesse se poderia ol>e· 
,tecer. inclin1tr·se deante 1lo. dictndura ch'll. 
rLrnmcla contra :t lei, qunmlo i.!Stn n~tJtwlo a. 
cnnl'untlifl. com todos os l'Xcessos d:J. tltetn~lura 
milito.t•? Tor-se·hia collorntlo nn mesmn s1t.un· · 
çüo, ou antes ltaveriB entro uma e outra u. 

·I:! 
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di ll'erença de que a espada tinhn. em si a for•;n. 
precisa para manter n. ordem e o outro pod"" 
desmoralizado seria nftnal um trambolho ás 
instituições e um fomento ú. n.nnrchia. 

O Sn. SEVEt:Il1o VIEIRA-Mas V. Ex. snbo 
que no entender dos n.Uvarsnrios do S1·. Pt•e
sidento dn. Republica, essn. J'orr;n. não lhe Oü· 
tave, poJ·quo o n.ccusam de violoncias. E' a 
isso quo quero rcferh•·me. 

O Sn. Ruy BAnnosA sabe que S. Ex. é 
um dos que ncompnnhn.m a defez11. dos prin
ciplos pelos qunes propugna. 

0 Sit. SEVERIXO VIEIRA dti. um aparte. 
O Sa. RuY BARDOS.\ felicita-se pelo npoio 

de S. Ex., não recusando no Supt·~mu 
Tribunal l<"edoral o flircito elo variar dejuris· 
l]rudencin.; o que serviu de motivo a calumn
mrem ns causas legitimas n. quo suas ultimas 
decisões obcllcccram. 

O tribunal do IH07 níio ern. o tribunal de 
1892, nem o•do 1803 (.\paiados). A qunsi to
tnlidode elos seu.< membros tinha mudnrlo; e 
em nome do que coheroncin., o em nome de 
que solidariedatle ficariam os uovos mornbroj 
daquolla casa adsti•ictos ú. responsabilidade 
erronen e inconstitucional dos seus ante· 
cessares 1 

O SR. SEvEm~o VIEIRA - Si V. Ex. me 
. diL liconç• para interrompcl·O, pergunto· lhe: 
não houve juizes em 18D:t. que votaram em 
sentido con trarlo cm l89i! · 

O Sa. Ruy 8.\HBos,\-Niio sabe si houve; 
mas, si houve, nüo foram muitos. 

0 S", SEYEI\1~0 VIEIRA -Accoito a expli· 
caç:io. · 

O Su. Rm.· BARBosA-Em todo o c;tso, u. 
conversüo ó noLilissima. 

0 Sr •. SIOVERINO VIE!r.A-Perleltamente. 
O Sn.. Ruy BAr~ilosA-0:3 herocs niio siio 

vnl~n.res. Os homens tnlharlos pura resistir 
a pressii.o das dictadurns militnt·es, não silo 
·cal'DCtOI'CS COllliDUOS, 

O SI\, SEYEnJNO \'JEJRA-Perfeitameutc. 
O Sot. Rur BAnnosA-Niio é pela situnçüo 

mm·nl do tribunal, sob a Jl!'cssüo das armas, 
que se <leve avaliar o preço Lia justiça .. 
lllln niio se fe1. para luctnt• contra homens 
nrmnllos, mas para. impor a obedioncitL 
aos ci1.hulü.os, durante os governos regu
lares. 

SI houve conversão, elht rl legitima. E.<"l 
convorsilú U dnquellns que honmm os con· 
verti! los o nobilitam ns instituições. 

O Supremo Tribunal Fedoro.l dos Esltulos 
Uniuos poderit apresentar exemplos so· 
lemnissimos do·vat•inç:ii.o da jut•isprudencio., 
em nssumptos flO.':l mais graveH. 

-----------------------
B>starú comparar o poriodo fuoliclnt•io 

de Marshall com o do Tanney, os dous 
grandes vultos da. magistratura americana, 
pa.rn so J•econhecor, u. ·um relance de olhos, 
n immensidndo o a irrcconciliabilida.de das 
floutrina.s sufltentndns nns decisõe:; do primei· 
ro o nns ilecisUes elo seg-undo. 

Graves principies, quo intcressnYam a no.
cionn.lida.de nmet·icana., foram jnlgndos sob a 
judicntum do ~Inrshall, em sentlilo. absolu· 
tnmente diversos ils tloci.súes que tiveram 
sob a Judicatura de Tanncy. 

Esta oberlccin á inspio·açffo, iL tendencio. da 
fedm•nçüo americana pat'lt. a cetttralií.n.Çi'io para 
a diminuh,~üo 1los direitos excessivos 1los Es· 
t;ttJrs; e, ~1·nças u. essa inspirar.~üo, a que os Es· 
tados Unido:~ devem n :,na consorvnçilo poli· 
tica; 6 grnçn.e n. ess;t inspiraçiio,a ,íurispruden
cia J'unda<ln por Marshall solfreu ns maiores 
moditlcnc;ües, as trnnstilrmnções, ns mais com· 
pletns, sob n; ,judicatura de Tnnney. 

~lois do que isto. Um dos mais altos mem
bo•os dnquelle Tribunal foi Chnse. que tinha 
sido J!inistro do Thesouro de Lincohn du· 
rnnte a. gucrrn. sopnrntlsta.. 

Fora clle o emissor do papel-moeda, arma 
noc:e::;~a.I•ia, sem a qunl teria shlo lmpossivol 
n. Uniii.o Iuctm· com as necessidades dn. gue1•ra., 
imposta pol:t Jucta separatista. 

Pois esse homem politico, que, na situ açíio 
do )linistro d!l Thesouro, tinhal:'i!IO granrle 
responsavcl pela emi~sã.o do ym.pel-moedn, 
mas t:mle. seut1tdo na ca,loira do membro do 
Suprorno Tribunal, fui autot• 1lu. decisão mais 
solemne, (}110 estabeleceu a inconstituciona
lltlades das cmissüea. 

Esse grande homem de mt:t lo teve, na sua 
vida, esse facto oxtrnordinat•io, que ficou 
sendo a maior honra daquolla homndot exis
tencia. 

Podaria ler~ Caso. essas paio. vrns. 
Como, portanto, justitlcat• ns nccusat;ões 

hoje Ievnutndas contra o Supremo Tribunal 
J<•c'c!eral, por variar llo decisões, si, om ou
u·os pnizes, cm que o politica ó menos ro
bclde li boa r~. o mesmo individuo, o mesmo 
homem publico, que ua situnçiio do governo 
adoptar a medi1ln. de tüo grnn1le importrmcla, 
mur;~cc os louvores do sou pniz, pnr ter sido, 
mn.is tnrdo, no Supremo Trihnnnl, c.ondom
no.l' rt consl.itncionn.lidarlc 1lossns lllcllidns '! 

A composição do Tribunal niio ora n mesmo.,· 
nom ns c.omlicOos om ~no Sl! pt·~-:1\wiu [l ultimo.· 
decisiio Ol'nm idcmtlcns Us tia. tlcchii'ío primitiva. 

Os mcstros do nssumpto no 'lil·úito o.mori
NlllO toem csbbolocldo ~uo os U\'cstos uü.o so 
estabolecom si não om tJlono Ll'ilmnal (: rpmndo 
n\lo delibura na plomtudu do Rtm Jibut•tlado, 
t't'mt iltlH cxcitnc;üc~ popnllu'•J.-l ~np pl'!J\'tllccem 
tlnrnnto col·to pol'iodo politico, 

:-i1io ó, pnrtnnt.o, im Jnri~JH'ndunch (1:-ilo.bo
lccidtL soi.J n llictndum uJilitn.r, U~::l~ntxo dn 

o 
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prossüo da inflnoncla., 11. que só ns nlmas Pl'i
vilcg-io.llns siln cnpazos de resistir. não ó IH.l~~tL 
jurispt•nrloncilL ~ue lmvomoil do buscai' n. 
orientaçtio jurídica do regimon cunstitu .. 
cional. 

novoín-~c~ g-!'aças n naus, por ter poJ•m ittido 
. quo csso, lt•ihunal san·,·osso no :;cu posson.l o 

nas snns ir.lé;as a transformnr:iio qno soO't•ou, 
mns mio SO qnuil'n. sncri!lcnl' OS princi ri(lS, 
devido a. cs:-;u tl';tn:iflwmoçfi.o. 

E hoje, fJIIO ollos voem li rmnr umn con
quisht li bom!, ninguem dcsot•lo para ns hlóa::; 
retrogi'<'lila...:, Jln.r·n. as irlflas illi!Jorn.es. 

Ao oradol' pat\•co qno, olimin:trlos dosto 
nssnmttto as pnixõcs politicas, os intcres.;n~ 
Uo ;:ovol'no, a. qucst;io :o;o torna do uma ela .. 
ro?.a nccnssivol aos espirilos mais commutm, 

Não pólo compt;chrnrlm• t'JUO, tonf.lu.so I ln
tido hontem por· certos pr·incirios i;O vá hoje, 
quo esse~ Jll'incipios triumplmm. graça~ ú 
Ctt.pilulnç:io do 5üllS nclVili'Sili'ÍDS, l'CJlUdinl' 
asses principio~. o invoca!', como ornculos, os 
roproEentnntcs dtj opiniões oppostns. 
• E:;ses priw·ipios oram dou.:;: n.~ immnni
dndos p:11·lllmrmta-r•es, manthlu:; rlnrn.nte o 
estado tio ::;iti(l, t) nfsn~ponsão dos otl'!Jitos do 
DSindo do sitio, npo'nns osto so Iovnntnsso. 

Por estos p!'lnclpios sa lmten, na tt•ibunn 
desta Casn, o cil/:ulão r,uo boje c:wrco no Jndo 
do Pt·o~ídrmlo da Republica o cargo do Jfi .. 
nlstro da. .lnstiQit o Interior. 

Em discursos intlammnflos, fJuntHio so pro
nunciava, cont o nrdor dtts com·irç-~cs nwis 
prol'uudn~, t!Ct:lnron n~ncllo illustt•a cidnd:lo 
qne, poJo~ pt·incipios C!)ntrn!'ios só podin.m 
bator•SO gOYC!'rl0S do flespotns cnrlll'CCldOS, 

N1io Jorl'~ nn Scnado1 11nrn niio nlonrrat• 
inntilnwuto o dulmte, trechos dessa discnr~o ; 
mas, n ínl'istcncin. r.om quo o nctual!\Iirlistro 
da Justiçit·lutou por esses princi11ios •.. 

O SI~. :O!on.,u:s B.umos- V. E~. lombrc·Sú 
do qno n:; entnwlns rosnlvnndo ns tmmnnl
dades parlunwnla!'cs, tcom sido mjeita Ja:o; 
scmpro nestJL o na ontt•a Cusn do Congresso; 
pot•tnuto, nilo ú pt•lncipio asscnt~tdo, o con
trario ó quo ú a~::it.mtado. 

O Stt. RoY B.\HUOSA - Rofüro-so ngora ;i. 
tlurnçii.o dns éúUitos do ostndo, do sitio ttlJUl 
do to r mo ciL•ll o. 

O Srt. :\Ior~At·:S lhanos- Rollro-mo s~:~ ús 
immunidmlt.Js. 

0 Sn, IWY IHilHOSA- Dizia o afltnal Si'. 
1linistro 1\a .lnsth;:~ : (Lê.) 

Bis, pot·lanto, qunlitlcndn. pot• autoridndu 
.maior llo tt1tla oxeop~1lo, ois, pm•tnnto. fJlHlli
tlwul:t n. unture:-'!L dn. doutz•inn, ti. qual o Go .. 
VcJ•no.,iulgnn convcnii)!Jto nssocJnl' n. stt<L 
responsu.hilidado tlnr<~ntn o u:;o do ultituo 
ostado do oltio. 

N11o so e!:!londerti. o orndot• em considorn~üos 
,ÍUt•i(Jicas ]JUI'U. apl'ecinl·n i qulz, npcnn:;, fnzer 
llflll1 rnpiJa t•oferoncln. ao ns.sumpto. 

:O.fns\ nilo jJÓdo torminnr• sem nllurlit• tnmbetn 
i\ qnest:1o dns ímmunidado:í pm·Jnmentares. 

Disso hnnt~~m em aparte no honnulo So
nador, o ropotiJ'Ú llojo: ó uma burla, ó uma 
incollgJ•twneia, ,j nm nbsn1•do qno uma corpo· 
l'açílo instituitla para julgat· a lognlit\:nlo t~os 
netos do Govrnno no uso do t:.>stado do sltto, 
fiO:-iSít sei' tlo::ilu!c•;vin. no5 seus nwmLl'o::", tna
nit,uladn, pt'llp;~J'illht polo }lt'oprio Gu\'él"DO 
:;cu jurisdiccionado. · 

O Srt. :\foi~.\E.::i BAnno . .;- .-\h i n doutrina 
n:-:~cntada 1j f]llü as itntuunidad,~!l não )'!'C\·a .. 
l~cotn contra. o .~s•udo Uo sitio. 

O S~t. Rur 8.\ltUOSA- ~\sscntndn onde~ 
O Sn. MonAE5 B.\ruws- Pela rujcicto tia:; 

emendas ~no toem sido apre:;ontadns. rosai
vando·ns, tnnto ncst1t. como nn. ontrn Casa. 

o S1t. !Wr B.\nno;,, s. Ex. pede quo o 
perdôo, e 1llz que na Camara. dos Deputn.dos 
ti·iuml)hou com o concurso dn mnioria o tla 
miuoria, o projecto inicia!lo pc•lo St•. Dr. 
Ft•eit"", illnstre mom bro rlnq nell" Camoro. 
nesse tempo, 

Nesse prCI,iecto ;:;e ncbnvnm reunidos. so 
ncJw.vnm cons:-~grndns. Indo n lado, os rlous 
principias pelos quoes so b<tte. 

Quer os dn. ce!:saçüo de efl'oitos do ~stndo tle 
sitio, quvr os da i mm unidade parla.mentat•, 
1lllrante a vi;.:-encia. deli e, ali i :'e nclun"am 
consngm.dcs. 

Pois bem, cs:>:e projecto p1ssuu com o con
CUI'iO una nimo tlct Cama,ra dos Deputados. ,Foi 
o leadt'l' tla opposkão, o St•. FranciEco GIICe
rio, quem, Je\'antnndo-se u dlri,í!indo-sc no 
autor do projf!cto, lho disse: «1!irl.ii'L Y .E% n 
votnc;110». E, d-irigitla. pelo autor do projecto, 
a votnção unanimc daquella Camoro lhe deu 
o tt•Iumpho. 

O SR. Moi:.Es llARnos-Votn.•:iio que signi
Ocava •<ne.:;to estndo de sitio espêcinl. convem 
quo srjnm rosalvadns as imm.unithu!es pnrln
mentm·as. 

O Sn, RuY RAnnoit\- De modo q\IC! não ha 
:-:::Llva~t1o pnm os principias libel'lll':l, porque, 
conrlemnndos hoje por um intcresw polit190, 
nmanllii: por• 0~1tro. no dia em flUO 1~mn ct~
cuinsta.ncia fcltz lhes poSS!l thi,r uma vt .. 
cwt·ia •.. 

O Stt. ~rmtAES !JAtmos dl~ um apnrte, 
0 SI~. l:.UY BARDOS.\- .. , COIJS:l;.:'l'!l1ln eSiill. 

\'iCtoria, por~ no ní1o :;o cxplic:t. :-,in~1o por 
um illturo:o:liO do occasifto, c~sc aresto e mo.ls 
~olemno 1loquo os antoriore:-~. 

A suspciçilo do int0rc:-se~ }hlliticos. essa, 
~i vicit~ ee!'tas dolii.Jcl'll(,'Ües tlo Cvugresso, 
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vic!n. todas as outras, Somos todos homnns 
pollt.icos, .divididos cm lados o fracr;ües, cm 
grupos e mtercs:;es. 

O Sn.. MonAJo~s BAtmos - Es.:n. votn.çiio 
mesmo prov~ que a rlecr•tnçüo do est11rlo do 
sitio pni'O c simples, não resa.lv.-\ immunirlo.
des; nmsa. occasião, pora. rcsalvnl', foi pro· 
cisíL um:L votnç;1o estJCcio.l do. CILmttrn. 

O Sn_. Ruy BArtllOSA tli;.o: quo as leis não 
se dostmnm sómento n. Fllpprir lacunns con· 
stitucionncs. mas n. interprotar a Consttt.Ui· 
çiio e a regulat-n. 

O que se quer, o ~uo toem ~uorirlo hn 
multo tempo os e!Opir·itos libm·ttes neste seu· 
tido. ü que o al'bitt•io do Governo, no u~o do 
esta.r1o de sitio, tlque conrctado por normas 
logh;!ntiYa• que o limitem. 

Or:~, " intenção do projecto Froitns ora 
esta, era tnmbom o~ta. a inteu;iio do prnjecto 
Filgueirns;'ambos dignos rle ncolbiment'o li· 
bel'tll no regimen ropubli<nno. 
rnreli>.mcnto nenhum de!t•s projo:tos logrou 

triumphar. 
Não é. portn.nto. oxnct.a n opinião do honra· 

·do Scna<lor <1unnrlo su8tenta que os arestas 
parlnmenta.res são contt•ariOS a esso. opiniii.o. 

O Srt, MaMES BAIU<OS -· PeJ•foitarnente 
exacta. ; p::tl'a re::;a.lval·as, foi preciso. yota
ção especial. 

.o Sn.ItuYBARBO~A- Do modo que, nn. clou
trma do honra•! o Senador, a con>ng!•ação rle 
um pt•incipio politico em umn. loi importa 
que a declaração rle'"e principio não existia 
no texto constitucional. 

Nüo; pelo contrario, nR leis slio necessulns 
pllr:L :Lmpnrar as leis i sobretudo, em rPgi
men ef!tt•ago.do como o nosilo polo3 sophismns 
politi~~s ~ r-ii.1) necc~~!L''in~ p1~ro. amp:u·nr 
a. le;.ntumdnd~ rln.s dispotou;c:ies constitucio· 
DllfS contra os abusog do 11oder. 
. Tmlos aqucllcs que dolonrleram este pro
Jecto, eram levarl~s p~la convi~~iio do que, 
consagt·ttnrlo o prinCipio das unmunidar.l.t s 
parlamento.roB, consagravam uma idé!l. con
thla no .t•xto constitucional, incontestnvol no 
seu esp1rlto o clom no sua propria expressão. 

O ~ol:re Scn~dor •. qno co.nrlnmna com tnntn 
conv1cçao o prmmpw das tmmunidl~des p:u·· 
J•mentorcs .. , 

O Sn. ~foi~,\ES ·BAnn.os- Porque nü.o con· 
cebo r~str~O;çues na dolosa d:t Republica, qu:m· 
do os ln1m1gos tloiJns forem congressistas. 

o s~. U,uy R\RIIOSj\ - Seju. então logico o 
!JObro s_onarlnr, o condemno o principio das 
Jmmunlllados.,. 
O~~· ~lonAES ft\.Jtnos-Dm·n.nto o estuCo 

de SitiO, condornno, 
O Slt, RuY B.\rc.nosA - ••• condcmno em 

nbsoluto, porque uma do duas: ou''" im· 

munldarles constitucionnea silo "Privile~io in· 
divldual estabelecido a benellcio do inter·csse 
pessoal elo membro do Con~J'cS<o, o então de· 
vem ser eliminadas. não sti durante o estndo 
de sitio. como fúra deli!!. nnR circnmsto.ncias 
normacs, ou as immunidades são privilegio 
instituido cm favo<' d11 inlcpendenciu do Con·. · 
gresso e entiio, si ha rnzü.o para que existam 
em circumstauclas normRes, hn. cent.upln.s 
l'ruüca para. que existam no cn.so de suspensão 
de garantias. ( . .U,,ito /Jem. ) 

As mzõcs que legitimam ns lmmunidnâcs 
constitucionaes fÓI'tl. (lo estado de sitio, torw 
nam·se muito mais ponderosa~ d1uunte ello. 

o Sn.. MouAES BAnHO< dá um aparte. 
O Stt. RuY B.\n.nosA- Não é tlilllcil res· 

poru.ler no nobre St~tmdot•. 
Si o perigo vom do um memhro do Con

gresso, a Constituitão estabeleceu os meios 
pa1·a responsabilida<lo legal, pam rep:·essãO· 
penal do c1·iminow; o !Joverno tem rteantt> 
de si a f•culdade constitucional de :·equisitar 
do Congresso nutot•izução nccossaria paro. .o· 
processo tio nccu$ado. 

A h! 5i n doutJ·ina de S. Ex. so impira em 
uma doscoutlançm. contra o Congresso, J or que 
razüo ha de S. Ex. coullar mais no Poder 
Executivo?! 

E si S. Ex. se inspira em uma descon
t1anço. para com o Co~t;;:esso, diz então o 
orador, neste cn~o o crime não ó individual, 
neste caso o Congresso U um conluio de cri· 
minosos, ou então a revoluc;ã.o invadiu o 
Poder Legislativo, e U t'util, A ridícula, & 
iuutil a Ul'flla de esturlo do •itio para rc
sislil'·lllo. 

O Sn. Moll..IES B.mROs- Em ISD3 houve 
membros do Congre::;so compromottidos na 
revolta • 

O Sn. Ruy BATJllos,\ '-Em 18!13 havio, 
mcmbl'OS Uo Congresso compromettidos na 
!'evo!ta. i e dizem que um dnsses ... 

O Sn. ~IOUAES BA.Tmos-Foi V, Ex. ; creio 
que revoltoso ú força, rnns foi. 

O S1:, RuY DARHOSA- ... dizem que um 
rles~es era o humilde orador que iiü tlirigc ao 
souado. · 

Accoitn.; não discuto; não quer confrontar 
a~ poRicües. Niio Re cnveJ'gonhn fla sua., mas 
nüo pódo comprehcnder o alcunco do argu· 
monto, 

O S!t. ~!or.AES BA!tr.üS rlá um npaJ•to, 
O SR. [tuy BAlLnOSA. -Ntio estnvn a H.opu· 

blic~ armada do l!olndo de s1tio. 
O Sn. '!ORABB !lAnnos- Estado do sitio 

que nfi.o teria valor contra o.::~ congrcss!stns 
l'el'oltudos. 

I 
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So estn. cloutrina. lhe rcconhecu o Ui rei to do 
apreciar n:-: :;entunç:ts do Supl'emo Tribunal 
Fedcrn.l. Ct.lmn rot·um avrccíatlns IHl mensa
gem de• Presitlentc rla. }{epubliea no Coug!'esso 
para. ns tle.~la.rm• inconstitucionaes,' npaixonn.· 
dns, injuridicn:;,ostn. doutrina cnllnca. o Po:!er 
Exocuth·u ncimo. do. jll~t.iça, t'ttZ do Potler 
ExocutiYtl n primeiro poder tio paiz, COPVCl'· 
tc·o no tl'ihuual dos tl'iLunac~. e hr.bilita-o 
para n.ccu!'ar do pre\':u•ic:l.l:iio o.~ supt•cm·Js 
mngistJ'<t~lo:; da Hr•publiC{L 

do doua votos. E' sabidu a que !nnuencia 
ob<:tlecin nquelln votação. 

O Sn.. SJ~vmuxo YJ.Etn,\.- Muitos podiam 
ter vota, lo contra a emenda por jul~al·a dcs
neccssu.ria.. 

O Sn. Rm.· BARBOi:lA niio pórle accl'esconta.r 
mLdn. 1\0 que diz o nobre lead1'1' da. mnlorln. 

PareC(~·lho que S. Ex. esclar.:1co pet•J'eita· 
mente o ns.snmpto dcclnrando que muitos 
memhl'os tlo Senado po:Jorin.m t1!l' votndf) 
contra n. remlv11 pC•l' conüdornl·n. superlluiL. 
· 0 Sn.. COELHO CAl1POS - Nü.o; nilo se disso 

is~o. 

E:-;tas ~iio a, consequencias ,J;l doutrina do 
Holi nw ~''fl!Jr:•·c a.pplicadu. no Pcder Exccuti\'o 
porque t-:-~t.n. tloutrina ~ó conhece os n.busos do 
Poder L1_•gi:-:luti\'O e os n.lHl:;os cl!t ju~tiço<t: nfi.n 
conhcco os :L'.u:-;os do Pütlcr Executivn. O Si<. Sevr.RI"o Vmuu - Ent.retanto, o 

que mlo ~c pt'nle contestar é quc a quc~tüo 
e controvertidtt. O SR.. M01:.\ES BAiwos- Doutrina que V. 

Ex. nií.o me i,t.~tribuo, nfi.o ? 
0 SR. RI:\' BAHHOS.\.-Dout,l'Íil<l (jUC o hon

r:ttlO Sena.dor niio atl•;og-a. por tot.l.os O~i seus 
lados, mR::; ~ust.enta. por um. dns tado;o:; m:1is 
grn.vt:s, p•wquc, so S. Ex. niLo a. ncccíta cm 
l'Ola'çii.o :LO podcJ·,iuclicia.rio, n. estú. defontlendo 
om relo.~·;io:Lo Pcdor Legislativo. 

Si o Poder llxeeutivo 11cn1' a•·mn,Jo peln 
.iurlspru~1l!ncin. elo Congresso e t.los tribunaes, 
do tlireitu rk: prender Senadores e Deputa.dos 
durante o e::;to.do do sitio, nii.o será o Po:Ier 
Executivo o ttl'bi tro ilns ma.iorins do Con
gresso quando esto tiYCI' do julgat· esso e;:;tado 
de sitío ( (:\pm·tas .) 

Púde pl'emler ministros do Supremo Tr•i· 
bunal! 

Sabe o honrado Senador por S. Paulo que 
·não é n. ma·:.;istratura judiciaria quem julg-a 
dos dolictos políticos do Chefe 1!0 Estudo. 
. Tulgn.·o apenns nos crimes communs. 

Em relnr.ão, porém, ao Congresso ;t~ituaçiio 
ú clivers(\.; a. Ca.m(l.rn. nccusn. no~ cr1mcs po· 
I! tiros o Chl)!e do Estarloe o Senn:Jo os julga. 

Si, porlitUto, os membros da Gamara ou do 
Senado porle>m, no n.rbitr!o do Governo, ser 
recolhhlo:; ús r1riaões ou nos desterros, níio 
pódo o Governo formar a mnlorla que tem 
do julgnl·o? 

A dout.rina do nobre Senador oito encon· 
traril. ho,io advogado, siniio ra.ro. . 

Lamentn o orador que o espirita tiio es. 
clarr.cldo como o do hOnrado Senador por• 
s. Paulo /'ersist" cm idóa tito contrar•in ao 
nosso reg men. 

o Sit. :-ronAES BAHnos - Acompanho n 
maioria do Senado. 
. O SR. Rur BAIWOSA niio sabe a que facto 

se refere o nobre Seno.dor. 
o SR. ~tonAES B.\Ritas dU. um u.pn.rto. 
o SR. Rur ll.\RDOSA diz que a votaçiio a 

que o nobre Senador por S. Paulo allude, 
roi voto de occasliío,e a ditf6rença niio paslou 

0 Sn. [(UY ll.UtnOSA-A qucst[o será COn· 
trn.vcrtid:t como diz o nobro .Senudol', como 
alio cm politica todns as questtics, como são 
to~ns O!:i questGes hum!l.nns. 

Ma.~, no domínio dn.s illéas lihern.Ps, no ver· 
r1adeiro terrenn dn.q opinit1es republicanas~ a. 
contestnçüo não so pc.idc explicar sen:1o por 
um desvio, por uma nnomo.lut ou por um in· 
tOl'I$SO de gr:tnrlo força, porque nfi.o pódo ba· 
VêJ' maior antagonismo no regimon cnjrL in· 
spirn~ii.o ó e~taUolecot· o Governo elo. lei, do 
que o priocipio do Govorno do aJ•bitrio. 

A noos> Const,i tuiç~o niio adrn ittiu o estado 
do sitioillumtndo,como quur•o nobre Sena1lor 
por S. Pi1UIO.. · 

S. Ex. o quer illimitutlo, outros o querem 
absoluto e ou~ros o qnerom como um lnter· 
regno constitucional. Esta. ú o. opinHio do no· 
brc Senador pelo Estndo do Ri11 do Janeiro • 

As opinit:ies variam até o extremo o o Se
r ado so tom de apreciai' ~ual 1lellns mn.is se 
aproxima do idenl repnb!Jcano. 

O pJ•incipio que foz 1!0 Poder Executivo o 
centro do to1lns as libordo.des allne este regi· 
men cm seus fundamentos. 

Bem hnja o Supremo Tribunal Fedoral por 
ter por seu gr•nnde oresto definido o princi· 
plo limitativo do estado do sitio . 

Emq_uiLnto os homens políticos do nosso 
paiz nua puzerom de lado os intor·eiSell. de 
pilrti1lo, e omquunto niio prepol!llert~r a ,ius
ti~a ncsto reg!men, consagro-so no monos es
tas duas limituçoes, esl~~ 1luns rosatvus pro
tectorll.l!. 

Bem hajn u Supremo T•·ibunal Federal, por 
tel-as ncolhldo. 

Não smú o orador quem o condomne por 
terem do seu aeio se levantado vozes, tolvez 
com demasiu., mas com convicçi'ío, ret1gindo 
contra os e:r.cessos do poder com l'clnc;ã.o no 
mais alto lribuoul diL ltepublica. 

No proprio rogimen Imperial, o Supremo 
TJ•ilmnnl do Justiça, em 1888, tovo de encon· 
tmr-so com um neto do desrespeito por porto 
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·roso Ponco, Henrique Coutinho, Jonathos A Commissü.o. estudando<t materia, entendo 
'Pcdrosl\. Fl'llnclsco Machado, Manool Bill'~ ta, quo a rcsoluçii.o niio cstit om nenhum dos 
<Laura So•lt•ó .Justo Cbermont, Henei!ICto casos se,ioitos ó. compotoncin. do Seno•lo. · 
Leite. Gomes' do C~t,tro, Bellbrt Vieira, No- Ellll não contraria os •liroitos rios Estados 
~ueira Pa.l'an!lgmi, Pires Ferreira. Ct•uz .. João nom de outros municipios e nii.o viola u. 
Cordeiro, Bezor1•il Font.enello, Pedro V olho, Constituição ou lei l'ederut. 
Almino Atl'onso, Josó Bernardo, Alvaro ~!a- A Constituição, no art. 75, estabelece unl-
<lhado, A h lon Mllaner.. Almolrla Barreto, Gon· camente como condiçiio para a aposentadoria . 
~alvc~ F'rl'J'cirn. .. Jottquim Porna.mbuco, B. de n invalidez, sem cogitar rla n11turcza. tlos 
Mendon~n. Sobrinho, Leito e Oitlcimt, Coelho emprego>: a lei fedc,•ol !pois como tal de V<• 
e campo;, Loan•lro Maciel, Rosa Juuoor. Se- ser considera111 a dccisüo no 30 de agosto 
·varino Vieira. Virgllio Dam~tzio, C leio Nun!'s.

1 

rle 1890, emanndn. do Ministcrio da .Justiça do 
'Porciuncul:~. Thomn.z Delttno. Lope• Trov1to, Go\'"erno Provlsorio ), mnndn. cont:u• para. n. 
E. Wandonkoll<. ~clioiano Penna, Gonçalves aposontadol'ia todo o tempo <lo servi•:o qual

·Ch!L\'cs. Rodrigtws Alves, Paula Souza., (\.·fo· quer que seja a. sua. nnturoza. 
racs B~l'I'OS. C"arlo, Leopoldo de Bulhues. Resta, portanto, a infracçii:o da lei muni· 
.Joaquim •lo. Sou!n, A. Azm•edo. Aquilino do cipai de 1~03, acima citn.ria, rn.ziio uniclt em 
Amaral, Alberto Gonçalves. E<teves .lunior, que so fundou o prcreito para negar sancçiio 
·Gustavo Richarrl, Pinheiro Machado, Julio à lei do 28 de n.brll rlo anuo passado. 
'Fl'Ota 0 Ramit•o llarcellos 153). Sobre esta censura pensa a Commissiio que 

• . t d' - d b t niio póde emlttlt• parecer. A lei n. 403, de 
E Ilda, pos a em !Sc~ss,.o e .sem e a e 10 rlc julho do corrente anno, retirou no Se· 

approvada a acta da sessao anterior. nado a competencia que tinha até então de 
Deixam de comp~tr.•cer, com causa parti· conhecer dos oetos fundados na violaçiio de 

-cipada.. o:; Srs. J. Catundn., Ro~a o Sil\•a, leis ou l'egulnmentos mun1clpaes. 
Jtego Mello, Q. Bocoyu,·a, Vicente Machado, Ot•a, pertencendo n compctcncin.ao domínio 

.. Joaquim Lacerda e Rnulino Horn 17); e, som do d\retto publico, nrro se ampliando nem se 
·e !la, os St•s, Ruy Ba:•bosa o Domingos Vt- restr1n~m!le, ella ex1ste ou !les~>pparece desde 
.conte (2). · que entra em •xccuçrro a lei que a crôa ou 

O !.iir. 2° Seerãtnt .. io (sc1'V1:ndo 
<l< t·•) declara que não ba expediente. 

~ne a extingue, c, desta sot•te, só Jlóde o 
Senodo conhecer rios veto.• da PrefoitUI'a nos 
casos expressos na lei ou quando as resolu
ções municipaes incidem cm censura nolla 

O ~~·. :t<l 8ef!t•etat•lo 
de 2·•) lil e vai a imprimir para 
·Ordem dos trabalh~s o seguinte 

PADECER 

(seroiudo espcciffcadtt como sujeita ao julgamento 1lo 
entrar na Sena•lo. 

Nestes termos, entendo a Commissão que a 
resoluciio ,;ctada e as razües do t:eto devem 
ser devo! vidas á Prefeltum Jlara o IIm decio· 
rndo na referida lei n. 493. . 

N. 97 - 1898 Snladas com missões, 23 de setembro de 1898. 
-Aquilino do Amaral, relator.- J. S. lle!Jo 

A' Commlss[o de Justiça e Legislação foi Jllollo.-Gonra!oes Chaves, 
oprcsente a resolução do Conselho Municipal, 
.que manda contar para todos os etl'eitos o . O S•·· Pod1•o Velho- A ninguem 
tempo que, como taballi:>o, escrivão do or· mais do que a mim, Sr, Presidente, contraria 
phiios, do clvcl e criminal, ofHcinlU.o registro e 1•epugna pisar o tet•rono escorregadio c an
<la Junta Revisora do alistamento militar, tlpathico das personalidades ; e e"e natural 
<!leitot•al e emancipnçrro, serviu o cidadão An· constrongimento mais ainda se accentúa, 
tonio Pereirtt Barreto de Andt•ndc, I" escri- quando sou forçado a occupnr·m• de mim 
ptm•at•io da Directoria de Fazenda dn Pre- mesmo. 
ieitut•a Mimlcipal. O.adrei•sarios que procuram gucrrear·mo 

A esl> rc>olução oppoz o Prefeito o sou Qa politica do Rio Gt•ande do Norte ..• ·(Não 
ceto pGrentender que alia Infringe a de 7 de sii.o todos, confesso : muitos coest11janos que 
agosto de 1803, pela qual só ó permettido não militam partidariamente commlgo re
cont.n.l'·se ao• funcclonal'ios municipn.es o pellem. em absoluto. a co-partlcipnçii.o e a 
tempo de oxercicio em empregos retl'ibuido.-;, solida.riedo.dc na.s torpezo.ll CülumniosiLS, 11ue 
<J que não se 1h\ em rein.çilo n.os serviços alie· constituem ns at•maa ilabltuae• rios meus 
,gados por aquolle funcaionario, entro os deti·aclores). · Mas, como dizia, os meus lld· 
.qu!l.eS, e na. mnior parto, estão comprelwn· verl:m.rio:;, no. desesporudora. cei•tcza. tle que 
<lidos os prestados em empregos nao •·emunc·Jniio podem aggt•emiaJ'oSc cm partido harmo· 
.rados. nico, <liscipllnado e coheso para l111r combate 
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regular aos meus amigos, e como CJUO desil- .o:ynlJlatldas de {ttlftno.jacnbinn,c o prr:mcinio de 
ludldos ou ignorantes de outros processos Udtfuno, fJOVernfsta, flcam~,fõ" riutJs ftllwrrrt.":· 
mn.is decorosos e pl·oflcuos, onipt•ohendora.m, E, como se ve, o quo pu·le hn.ver· do mais 
contra mim, uma. in~btente CJ'usada 1le mn.· potl"iotico c, sobr•etudo, previdontrJ, 1~ cousa. 
levola.s injustiças o tlcsla.va.dos J'u.J:jidades, no l'lingular, Sr. Pl'Csid.onte, essa geuto tt:HU g0 .. 
intuito de pi·odH:ir cf!'.Jilo fUra, como elJeB l'lnil~. no Rio Gra.n,le do NoJ•to, drj um 11lVtlr 
proprlos cout'ussam. omcml, por pat•te da União, uunca vi:;to no 

E in•lsto ne,se ponto rle quo só visam fur· Estado. 
mar opiniíio fóra do E<tu•!o; porquo lá, si o Uma palavt•a pelo tologrnpho A transferem 
meu valimento não ó grande, cm cOmpen~a· um .com mandante ele guarnição, demittem 
çiio e immonso O irrcmodiavei O descOitCeito Um Chefe rio serviçO lcdet•a(. 
delles. Do pois de terem consogui,!o n demis5iio ou 

Som amor n sem fi, nn.s institul~ües vigcn· n. remoção dos funccionn.l'iosqueou:;avarn niio 
tes, acostumados ás mutaçoes eJ:-macltinft, applauJlr4 1hes 03 meritos, t:)rnaram se fe
em quo um simples ncono diL corüa Jazia do rozes do prepotencin. 
preto brnnco e vice-ve1·sa, só a.ppellnm pa.m O engenheiro director dil.s obrns do porto 
uma intervenção indobita o crimmosa do JlO· aii!Ls amigo do Governo, pelo facto. par:t r,Jies 
rler central. ct•imincso, de n1io ter que ri 10 atlmittir como 

Vivem, )lOis, a sonhr·r·e 11 f•llar cm depo· empregados platonicos uma enorme lista de 
poslçõe·s; e como,por nul~os em numero eco- vagnbuudos, que lhe a.prdsrmtanun, com ns 
ragom, jamais se abuinnçoriarn por si 11 tal t•c;pectivns rllnt•ins já generosamente rnnrcn
empreza, procuram especulo r com a forço dn•, foi embruiii!Ldo om u:n bravo <ie.,pucbo 
federal, onde, por meio de constantes o capt·i· telegra.pbico ~ incontinonte exonerado. 
choso.M transfcrencin.s. julgn.m pndcr crear Em seu logal' ficou. nngindo do engenheiro, 
uma. atmosphera hostil :tos meus arnigos. um empregado subalterno d1L Commis:-ão. 

Felizmente, tem •ido baldado esse lllgiorlo tiio ig-norante quanto docll, o qual orn poucos 
trabalho, apezar de longa o tenazmente pre· dins elo vou o num•.oro dos trab,ilmdort" das 
parado. · dunas de seis n cento c tantos (ti cloro que 

Sr. Presidente, sem fallnr em dous breves toes trabllhndores viam as ti unas por um 
periodos administrativo<, durante o governo oculo), dlspentlendo em um. mez dezesols 
provisol'io, !ui governador eleito quatro an· contos tlc rei.s, pm• uma ''erb:t quo cun'Jit.runva. 
nos a vinte e cinco dias c, até n. ultima. hor11, PIU'n totlo o exercido n.peoa.s s:'JiS euntu~. 
estive ua 1wop'3sta para. ser rlep ... sto; e o E J1i. ficou essa tra.palhnUa. ndrumbtrativa, 
meu 11lust1 e o benemerito snccessot• jt\ vni que não teve e não ter& t•ometlto. 
em tres annos de 1rdrnln~stração, o por eguai Dovo, po1·ém, li.,er um" dc:inração 1!6 
cada mez se lhe annuncia a futal deorinoo- jnsltçn; o digno engenlteil'o exonerado, niio 
lado. se couiL.lrmaurlo com a desairas .... ,Instituição, 

Não ctngerarla1 sl amrmasse que tJ mo- veio ao Rio tlo Janeiro, SJJicit:;u e obteve 
menta solemne do paroxls~o revo!Ucionario uma auJieocln. do llr. Pl'utl'nto do Mur· .• es, 
tem sido marcado, no Rio Grande do Nol'te, contou·lhe, uutur1tlmente, llfi llr1lhat.uras do 
para mais de cem vezes, depots quo o Estado sous amigos do ultim> hot·~ e 1\Ji rointc-
ultlmou a sua orl(antznçrio. grado. 

Tem ligeiras hyberllDçõ,s, e certo, essa ma- O delegado fiscal do Thesou ro, em exor-
nia; mas qualquer modtftcacrio politica ope· cicro havta poucos dia•. e som duvi•la no
rada ne:~ta ca.pttal insulht immmlia.tamento rneado com o indlspen:~I:LVel J-lac·t~: dos clwres 
novos estimulas aos yaientes cnmp,õcs. (quasi todos >ão chefe•) govnrni,los doEs· 

.Annuuciam aos quau·o vento:~ a l.lou. nova, tuJo, tambem ~arque nií.n quiz nolllenr. do 
distribuem as posiÇões e os c•1•gos, brigam umpreitad:L, II fiscaes do imp,sto do sal,:llem 
Jnesmo, entro si, nclltiL pn1•tilhn. próvitl, e OI'· liDa 20 jó. exist~ntcs p:1.r1L nii.'> tlicaliz~Lrem 
go.nlznm Jogo um codigo teleg!'aphico para as cousa alguma, J'ol dn. rnesmiL tna11eir·u. onro
commuuicaçües do muior montn o gravi· I!Ldo om um toim~Jcs l'CC:tdo tel!!g'f'1l,ph co dos 
dade. aml::ps Ul'.:I08 do Govei'Oo, o, no rn~smo d1n, 

Ttvo a fllrtunn. devoro ultimo desses COIIi· dem,ttido. com OI•dern de pn.5s,u• o exerc1cio 
gos, no qual o pt•oprlo autor se deno!Dinavn • um esct•ipturnrio, alt! quo chega"" o •ou 
mctetiro o outl\lli proccrcs flgm•rtVIIIO de 1·aio, succes,got•. 
corisco o cousa9 n•slm tulminant.es. Em 1Im, 'eria longo. fatlgnntn e Bobrctudo 

O Presi,Jente da Republica er·n .Tr<pitcr e lnutil enumerar a série ""' procu" de 1111 
S. Ex., o Sr. ministro t111 Ju~tl,a,fbrw/e:ll, gente. 

Havia palavrllB trnduzlvels por pbrases Por ftnal ate o Sr. Ministro do Interior 
como estns: ndldrtoa d dictrulurtt ,· o goo~r- resolveu oxonerar-~e da. cbetf{l. deites, sob o 
wtti'or1 furto nrt fiJrça pu/l'cial, ofjiJI'~co ten'acis·/ fundamento, um pGuco tarclla.rnonto rocoatle
sima J'l.•:istenCI'a; or!J·an1'~cm juuta; com as cldo, de que morava longo. 

SlllQ.dO v. u -\3 

I 
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~las, Sr. Pre•idento, o quo me traz ó. trl· 
buua é enfJ'ent;Lr uccusnções feita~ iL minha 
probidntle peswnl na outi'n Cnsn. do Con-

' gresso. • 
1 Emqunnto ta.es n.~cuflnçuas corr nm o seu 

triste fndario, sob a egiole no anonymato ou 
da irresponsabilldnde de~presivois, nunca. 
Jlguei·ihes a minima impn1:tnnc~n. Tinhn 
mesmo por ho.b1 to systematJco nua lel·ns; c 
a amigos que me ncouselhav.am que ns ro!·o.· 
tosse lomtll'nndo·me o a'fngJo de quo-JL cn
lumn'ia qunndo níio queima tisna-respon-1in 
sempre quo niia sentia a espinha dors•d bas· 
trmt~mento C>lastica pua. curva:-me ntó o. 
vasa onrle pn.t.inavam os meus dJff,lm:dC;res 
mãos, despeituclos ou ingr?-tos. . 

Agora, porém, Sr·, PresH1ontc, VCJO·ns re.c
ditadas na tribunll dJL Camo.I'B, pol' um tl
Justr~,representnnte tlo ~tlorioso Estnrla da 
Bahia: a qunl, desconhecendo por completo 
as cousas politicns do Rio Grande do :>orte, 
sem duvi<la se 11eixou levar em ~ua boa. ftl 
por informantes desleaes e menrtazes. S. Ex. 
dest:t vez empregou mnl e injust~menteo seu 
bello tulento. ferindo, sem mzu.o, n quem 
nunca o olfenrleu. 

Nt1o rstnv:t nesta c ir lado quando fui o' ,iocto 
das referencias feitas na Ca1nara contr·a mi· 
nho. conduct~ moral e politic~ ... Aehavn-me 
na capital elo mel\ Estado, onde lura pei:: se· 
guoda wz, no corrat• dB. presenta ses:mo, e 
pelo mesmo mo li vo-acol~jlauhar até ~qui 
minhn. família-o que nao me fo.l po~hn·el 
renliznr d:t primeira vez, porque t1ve de re· 
gressa.r pl'eeipitadnmente, fazen~o um~ via· 
"em o. cujos mcomrnodo~ ou nao pocl1a su
jeita!' mulheres e crianças. 

A quo,t,io da licença pat'a ser processn•\o o 
nosso honrn!lo collcgn. pelo Ceat•á. estava 
sondo :trileutemente pleiteada pelos que pen· 
sa.vam pro e contra n. suo. eonees~iio. 

Trn.tava.~erht boaJ'd.llln. de um correligiona.
I'io vlctimn.decruAI persr.gult;ão, l'ecern·che
gnâo de um desterro paran ilhado Fol·nando, 
Opleit? purecia monos um lill~io em nome tln 
justiça rio que um rluello rte forças partiria
rias. Em um 1\evoi' elementar ser presente 
á Tolaçiio. Vim, 

Por isso ti "'e de regres~n.r novn.m,lntA no 
norte, achawlo·me de volta a ostn Cupitnl 
desde o dia IB. Logo no dia Heguinte á minha 
chegada, tivo occatliiio de lera dí$curso a que 
me refeJ•i; e si liÓ boje veuho ô. tribuna é quo 
fui ob1·igado a LtZt.-1' algumna indaga.ç•ies in· 
dispensa veis a essa brovo e dlsprotonciosa re· 
plica. 

Quo o Senado mo percloe o abuso do rou· 
bar-lhe alguns inst.:J.utcs com um nssumpto 
met·nmeut• pOttsoal. 

Começou u iliusLt•o Deputado po1• dizer que 
o predoroio de tuiuha fumili" no Rio Grnn te 
do Norto tem lelt•J u infelicidado duquelln 

boa. tetTa, dn.ndo lo~n.r n. umo. sórie do rlo
:::a.stres finn.nceiT•os; o quo nu e os meus n.lli 
dispomos rtn vida, da proprimlado e r ln honra 
dos cidadãos. que nilo conbecem eleição re· 
guiar nem liberdade de voto. · 

Sr. Presitlontc, si :nl:.:-um pro~lomlnio exi::te 
no Rio G rando do Norte é o predomlnio le· 
gitimo e soberano da vontnde popular. Nós 
t)rn.mos, quando pl'ovincia, um verdadeiro 
burgo pôdro, it mercê do rr.audo caprichoso 
do iulluoncius cstrunlms, e boje nos gover
namos com autonomia e hombritlade, rlnndo 
o mais rligniflcant" exemplo de tor stbhlo 
comprebender e Pl'tLticn.r a·IB!Ieração. 

0 Slt. At,l!INO Al'i"O~so-Apoindo. 
o SB.. Ptmao \'c:r.no - Cada municipio, 

quer politica, quer admlnistrntivnmente, 
goza de invr,iavels .franquins, sou a direcção 
de cidadãos que representam do modo mais 
~onuino o sentimento popular, qno os pres
tigia e npplnurle. 

Quanto a tlesa.strcR financeiros, lembrarei 
npenas que foi no meu governo que se operou 
o re>gnte total da nosRn divida e't.erna, one
roso encargo que pnr mais do vinte unnos 
a.~pllyxinv:t ng uo!!sa.s miseras finn.nQll!l com 
11 capttuluçilo absorvente do pesados juros 
semesLrncs. E no tocanto ao nof:so regimen 
eleitoral penso qüo o Estado que adopta o 
voto des,ouerto, em Jiota que nilo ndmitte 
mais de daus terços do• cnn•iidntos a eleger· 
ee, nii.o p1•ocura apltlrinbnr-se na eorrupçii.o 
c na fraude. 

Em fim, Sr. Presitlente. sob1•o n preten
tli,ln. influeucia nefaEto. dn nduho. f:tmrlia. na. 
vida collrctiva do Estado, potlm•,a appellar 
para o meuexcellente amigo e tlistincto col· 
le;<a. o SenndorAimlno. 

Elle conhece-nos de longa data. Desde os 
seus tempos de acndemico na taculdade de 
Dir,ito do Recife, onde as fulgurações de seu 
talento, tíio robusto e cultivudo quanto sym· 
pnthic:un~ntc c!lpotJtllnco e original, o fazio.m 
alvo das attenções dll então provi nela •• , 

0 SI,, ALMINO AFI•'O~so- Multo obrigado. 
0 Sn. PEDRO VELHO-... S. Ex. tem acom· 

pa:tho.do o nosso vi,•er modesto, mas hon
t•arlo, incapaz ~e especulaçúos e do tra· 
molas. . 

E' uma famllla de burgnezes, qunsi todos 
dedicndos ao labor commorcial e ngrieola, 
mas cujos actos niio se. arrPcoiam da critica 
ma1s meticulos• e esmerilbador~. 

O Stt. AL>It:-<o Mrõ~so - E' uma familla 
de muita bom·<~ e de muita probllade. Peço 
a palavra. 

o Stt. PEDRO Vnno- n;z ainda o illustre 
Deputado peta Bahl11 que ou intervim na re· 
centn J•e•ISt1o da Constituição estadual com 
o 11m rle reduzlt• o. ld!vlo exigida para o 

í 
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-cargo do governador e, rlest'a.rte, prep~trar 
a canrlidntura do um irmão meu, menor de 
·35 annos. 

Nunca., Sr. Prel!idente, pensei em tal can· 
didatura; e os amigos com quem tonho tro· 
<:a:lo idéas" respeito, entre ellea o meu velho 
e bom amigo Senador José Bernardo, para 
·quem nppelfo. podem nlllrmar que otiti·o" 
muito diverso <\ o meu pensnmento. M"'• 
som JlLisa modestia., rlevo deola.rar que, si o 
.meu voto não preva.lecei• o o eleito tor 
o denunciado, nfto o consi<lero indigno do 
cargo. 

O sn. Jos1' Ber."Anoo- Apoiado. E' muito 
digno. 

O Sr<. PEnno VJ·:'I,uo-Entro a~ora. n" ann· 
Jyse das arguições particularizadas, j:l, nMs, 
victoriosamento respondillas pela imprenan 
republicana do E•tado. e que foram extra· 
ctadas de um porlodico do viria ephemera, 
que mo fez opposiçiio. 

Antes, porém, de fdzer esta analy1e. JlOlSO 
amrmar-pnra Isto e•tou aulorizatln-que o 

·meu ami~o o Sr.SanaclorJosé Bernardo nunca 
foi proprietario tia allu liJa foi!Ja ••. 

0 SR. Jo!k BERXARDo-E' exacto. 
O SR. Pt:ono VELIIO- ... e, quanto a ter 

sido o Dr. Mejeiros Dantas um dos s•u' 
redactore.3, devo ao me~ mo doutor esta jus
tiça: si é certo que a sua inexpariencia de 
moço, cujcs tal·•ntos e cuja boa fd foram ex
plorados por J;,Jsos ami~os, o fizeram co·ro•
ponsavel pJraquelfa publicação, não é menos 
certo que mutto antes de vir collaborar po· 
litleamento commigo. como bojo faz. já S. S .. 
em dor.umento Intimo e, portanto, sincero e 
Insuspeito, que mo foi mostrado, declarava 
que, ao menus, umo. cousa nü.o poderia ser 
negado. ao meu governo-à que havia sido 
•moderado e honesto 

O primeiro ponto rio que tenllO de occupat•· 
me, no exumo <IILS infunda•lliB accusações de 
que fui alvo, ü justamente o que m>is me 
contraria, porque envolvo a momorin SIL· 
grada de um homem de quem recebi a li· 
•!lo Jnolvida.vel •'o que um bom nome valo 
inals quo uma grande fortuna (lendo): 

-c.\ construcçilo da esti'IJ.Õa de rodagem 
de Natal a Macahybo,telta pot• seu venemodo 
pae, aem concut•reocia e sem ftsoaliznçiio, 
gastando o lls~ulo mais do. 80:000$ om um 
trabalho mal J'ulto o incomploto, quo havia 
sido orçado em monos de 50:000$000.• 
·Sr.· Presldonle, nunca. se montlu com mais 

doala.vuuo impudor!· 
Este serviço foi autorir.adopolo ultimo pro· 

s!dente consorvadot· da monarchla, o Dr •. José 
Marcel! i no Rosa e Silva. o si mou pue, do· 
slnteressatlnmento, ncce•leu om acceltar· a 
direc~ão ·doa trnualhos foi .por estnr oonvon· 

l 

citlo do quo doste serviço adviriam grandes 
vantt~ens para o commorcio da cupitnl. 

Niio sendo politico activo (a pt•imoiro vez 
que votou, aos 03 annos de i dado, fel-o para. 
ttar·me o seu voto como candidato republi
cano, quo fui, na ultima eleiçiio dn imperioi, 
niio :-oendo politico militante, repito, e não 
tenolo oiolo sua nomeaçiio filha do pa.rtida
ri:-~mo, o pl'esirlente libero.! que succedeu ao 
conset·Vallor espontanenmonto o cocscr•vou 
n·~ commisaão. que o.inda prolongou-se. no 
actual reglmen. nas aílministJ•ações dos Dt•s. 
Aolo!pho Gordo o Xa.vior d;t Silveira, sendo 
fina!mento o trabalho concluiolo por outro 
cirlitdüo, penso que o actual thesoureiro da. 
uelegacla. fi!cn!. 

E• to cnlumnia, pois, niio mo irrita pelo quo 
mo rliz respeito, porquanto o desplante da. 
f<IIsid:ule ó t[o escandaloso que alia. cao por si 
me~ma. 

O que me entristeco ó a nota infame des· 
ti nada a marear a reputação de um homem 
quP, laborando mais de 50 annos na agri
cultura e no commercio, dotado de lnv~javel 
a.ctivioJade e habilos modestíssimos, Julo ponde 
deix:w nos seus 13 filhos e ao~ seus 78 nl!tos, 
nlérn do patrlmonio inestimnve! de uma vida 
ex em piar, si não uma fortuna interior a 
40:00U$000. 

Quontns vezes, Sr. Presidente, eu não o 
ouvi, comlngrlmas de piodoiti. re1·erencia, re. 
f~ríl'·uos como so aclta.ra, aos 13 nonos de 
itla.1lo, orpbii.o e no mesmo tempo clwf~ de ta
milin. tendo de cal~jar as miios. !avrnndo 
corojosnmente o. terr.L, para flUO não tivoss!!m 
fome se:tts irmãos pequeninos! 

O SR. AL:O.UNo APt~osso-B"avo! 
O Sr .. Peoao V&Luo- Recordo· me lambem 

que qmuulo, ao tot•miua.r o meu goye·rno, 
umigos pr.rticulares e pofiticos protenderam 
oJforeccr·mo um prodio em Natal, eUc me foi 
dJZot• que nii:o o acceitasse, porquo soria dar 
novo ~~~~sto aos meus ditru.u.atlores. 

Tranquillizei·O, nmrmando qun jiL tinha 
l'esotvblo isso mesmo; e a ·crcs:!entei que, 
constnn·lo·me estarem os promotores da tdéa 
dispostos a fazer a olferta a meus filhos, sup· 
pondo n!-'slm ven .. cr a minha resistencin., eu 
lhes prohibira. fot•mnlmonte de proscguirem 
no~se intento. 

Talv<z por isto, ao f•llocer, deixou eUe, 
po1• escripto, a mons lrmiios ostn ultima von· 
tado: que todos oUes, de suas minguadas be· 
1•ançns, distrahlssem o necossario para qne 
ou, que ello sa.bln pobrissimo, tivesse oode 
t•e•idir sem pagar aluguel. 

Eis como o porque, Sr. Presidente, ·CU te· 
nho hoje um ltumllde tecto; o. si a al~uem 
constar que possuo outros haveres, ó arreca
dar S9m cerlmonin e sem oscrupulos. 
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Reza assim o segundo capitulo da accusa
çiio: 

Ou Ira accusação: 

cA concessão do dous engemhos centrno~ 
çã.o nos v alies dn. Penha e do Cn.p1ó aos seus 
irmiios Fabl"icio Maranhão e Augusto Severo.» 

c A lei es'pecinl votada pelo C:on"ress~ 
p.lt'a podei' eleger uma. intomlencin. ar'<.,oito 
no JJ.!Unicipio de Touro., visando uma con• 
ccssuo, que.so annunoiu, dos terrenos devo
lut.os dn_Serra Verde.• ·E' absolutamente lnveridico: nunca flz se

melhante concessão. 
Terceiro ponto : 
.c A publicsçãn de todos os actas officiaeH 

em um jornal e typographi~ de sua proprie· 
dade, tudo feito sem concurrenciiL e pol' pre
ço~ t!Xaggeratlos. » 

O jornal niio era de minha propriedade, mns 
o or~iio do partido por mim dirigido, e vivia 
do auxilio generoso dos republicanos só-
mente.,_ . 

Quanio á cJncurrenoia, confesso que ji1· 
mais cogitei de Ja<erpublicar os actos do meu 
gove1•no cm jt. raalecos apnsquinadol'!l, que 
me di1fa.mo.vam torpemente; e, no tocante 
aos pl'eços oz:cessivus, respondu. quem que1· 
que snJba o que é a imprensa no BrazU si 
publicar por 100$ mensnes os actos do go
verno de mn Estado, ainda pequeno e pobre 
como o Rio Grande do Norte, e uma exo1•bi· 
tancia. 

Ainda boje eu e os meus co!leg:Ls do repre
sentação, cada mez, enviamos um pequeno 
auxilio pecuniario para manter o jornal, 
or~üo do ucsso partido, que, como se ,.ê, niiu 
vive na opulencia c a locupletar-se dos fa· 
v ores do GovPrno. 

Prosigo.mos (lenda): 
«0 afor..mento de todos os. mangues da 

Penha, onde esta capital se abastece de ma· 
deiras do construcç'to, feito a seu velho pae.• 

Foi um dos pontos sobre que tive do proce· 
der a indagações, porque fiesconhecia o rncto. 
Estou informado rlo seguinte: Usanrlo do um 
direito, ate de uma prorerencia legal, meu 
poo, como outros· teem J~ito e continuam a 
li>.2cr, requeJ•eu e obteve da Allamlrgn, pelos 
meios mais regulaJ•es, o aforamento das ma· 
rinhns fronteiras n uma proprieda•le ogri· 
cola que possu·a no municipio do C::anguare
tamn. i mos só mente desms e não de tof!Os os 
mangues da Penha, como calumniosamento 
se nlllrma, sendo cel'to quo ainda no> ditos 
mangues continua n ab115tccer-se para mns 
construc~ücs a população daquelle e de outros 
municipios. 

O que ó do notar, porúm, ó que, ao tempo 
desse nloramonto, ora governador do Estado 
o hoDl'ado Dr. José lgnacio ~·ernandes Burros, 
representante do uma situação politica rn
dlcalmcnte infensa ao meu partido. E ainda 
quando estivesse ou no governo·, noda tinha 
que ver com Isto, que era de nttribuiçilo 
exclusivamente federal, 

A lei pela qual deviam sor feitas as pri" 
meiraa cleiçOo~ muntclpa.es, depois da orga· 
niz,.çiio do Estado, presci'evla que as mesmas
Jlleições tossem presididas pelas mesas pe• 
rante as quaes tivera. logar a ultima. cleiçiio· 
federal. Ora, nii.o tendo lmvido em Touros a 
organização dessa~ mesas, roz-se alll a eleição
de intendentes pernnte me.as ille;<aes. Sol} 
esse fundamento, foi n. mc5ma elolçii.o an· 
nullada pelo Superior Tribunal de Jnstiça do· 
gstado i e, não podendo tlr.al' o municipio sem 
o seu governo local legalmente constituido, o· . 
Congresso votou, então, uma lei especial, 
mandando que a intendencia do municipio
mals proximo-o fio Coari• Mirim-elegesse
'" mesas que deviam presidir n primeira 
eleição municipal de Touros. 

0 SR. SEV~RlNO VIEIRA-Mas V. Ex. ba de· 
reconh•cer que neste caso a autonomia do· 
município desappareceu, . 

O SR. Pmiuo V!~Lno- v, Ex. niio tem 
razão; essa lei foi lei ta exacJ.amente para. 
respeitar e.'sa autonomio., Serem as mesas. 
nomeadas pelo governador. niio seria regular; 
••rem eleitas pela lntendencia de nomeaçilo. 
llaria ~o mesmo: e, _pois, a maneira mais. 
garant1dora. para amparar a liberdade do. 
voto naqueile município, foi a aoioptnda. 

Com relação à pretensa concessão 4• terras
publicas da Baix11 Verde, anda posao Infor
mar, 'orque o facto me é de todo ponto· 
desconheci~o. Assevero, entretanto, que já
mais quem quer que seja pleiteou perant& 
mim ou no Congresso do Estado semelhante· 
protençilo, 

Continúa o libello (IG): 
cO fornecimento do Uospit:LI rle Caridade. 

feito administrativamente por um seu cunha· 
fio, sem concurrencia e sem tlscalizaçiio.»· 

E' uma completa o indigna invenção. No> 
nhum parente meu toi,em tempo algum, for· 
necedor do Hospital de Caridade i salvo si 
clmmam fornecimento os generosos donativos 
que alguns dellcs, por varias vezes, teem. 
feito á<iuoile estubeleeimento, conforme coo· 
sta do tbesouro. . . 

O que 11ouve foi o seguinte: Notando que 
invariavelmente concorriam com proposta!! 
ao fornecimento do Hospital apenas dous ln· 
divlduos, e observando c excessivo preço das 
ditas propostas, enc•rreguei um cmpregadD 
flo mesmo hospital do lazer directamente as. 
compras, sob a llscaiizaçilo de uma commlssiiO· 
composta de deus commerciantes e de um. 

f 
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que basto para resgual'dnr·me contra o a:;.. 
so~io da d!Jfltmnçüo: e desvaneço· me em ro· 
oonhecor quo o t1•ab•lho de demolição de 
que tonho sido alvo nada tem podido contra 
a estimn o confiança. com quo mo honra, na 
mais desprendido. e tldalga. generosidade, o 
Estn1lo que immerecidamento represou lo nes. 
ta CustL (rufo ti)JO~'ado.'i), Niio que t.ouila a. es
tulta prctcnçiio do reputar-mo um roblo i na. 
b>lnvel; m1L' <i quo os combatentes que me 
agg'I'il1eul não me parcco que estojnru suffi. 
cientementoapparelhado< rio oximinse solidas 
virtudes, que sejam nriete bastante li. pl'e
tendida dorrcca~n. 

Penso ntó que o resultado rle to~" essa 
CILmpanha. diffllm!Ltoria tom sido ncga.ti\'o; e 
o.utot•!zam-rne a pensar por· es~e modo factos 
que, na espherfl modo.< !fi o limitaria em que 
BG exerce a minha actividade politicn, Silo, 
em verdadu, signiftefltivos o eloquentes. 

Qunn1lo - Jlor• motivo de ter a !'ept•csen
lflr;iio do Rio Grande ~o Xorte tomado a os. 
quer1ll1. nn. scHi:o (j uo so opei'DU no seio do 
Partido J(cpublicnno Federal- o. situação 
dominnnto naquclle E<tndo começou a se,· 
objecto lla especial o carinlto.o;re solicitude re· 
occionnrin. 1lo Governo i qunndo uquellcs que 
alll fazem uma política do occas:li.o, acom
modaticin c hum il!le.julgn.vnrn ve1•• liminuiclas 
om densidndo e energia. tt.'l tUcii•n::; r·~publi· 
canas, on rocohia, no t'<•gre8sar ao meu Es
tndot tiio iuequivocas pt'O\·as rlo decidido 
apoio e Íl'I'Omph·er ~olt,Jariodnflo quo, no 
a.rchlvo dns minhns impressües mnis carns. 
jiLmais se !tp:tgará. o reconhedm~nto que me 
ftcou dess>s <spontnneas manif,stnçúes rle 
apreço. 

Ainda mais: qunn1l0 nestn. cidrulo cccopren 
a tragedin do Al'sennl do Guorrn ... (E ou 
nü.o s11i, Sr. 'Prrsidento, o que maiot• in·li
gnnçüo e revolt1t produziu cm meu cspilito: 
si o sulco ensanguentado desso cJ•imo he
diondo, si o rnsr.ro lnrnnconto du baixa espc
culrtQlio :~ que o.;se rntt~mo crime deu lc.gnr) ..• 
o. policio. dignou .. s~ de promovm·-mo de mi
nha obscuridarlo ÍL categoria t!o (nccinorn. llo· 
norario. (Riso,) 

No mesmo din.Pm quo so encet'l'rt\'n. o Con
gre.s~o, um individuo enti'Cg'lLVO.·me li portu. 
do hotel cm que on J'C'sidi:t umn. C!Wta, em 
quo o Dr. Ertwig-es tl!l Quoit•oz, tn'lo Ol'g:lo 
do um rle ·sou.s auxílioresJ intirnnvn-mo n. 
não roth•iir mo desta Cilpltal. Seguin se o 
que alguns fios mou::; nobr~s collep-ns conhe· 
ccní do propJ•i:L e dolot•osa expm•ieucia- urna 
ospionngom in.sult11lto o i.lescnl':l.rla .. Typos. 
iguaLeis o t':Lmpnntl's ucompnnlHtvnm·nos -por 
toU1L pn.rte e ~~ todn. hora, como 1:1i fossem :ls 
DOS:-!CL':I EO!Ilbl'nS. El'!lJO Cl.'i SOCl'etns. 

O quo estovo tt met't se1·oiço, nos primeiros 
dias de jtllleiro, ora do um zolo I'at'o. A cada 
momon to pergun tn vn. nos omprcg-ndos do 

l 

hotol•i·cujá pedira a conta, si estava Jll· 
zondo as mala8, etc. 

Um dia, onJilstindos, dls,ornm·lho que cu 
FeguirB nn. ve11pora pn.ra S. Paulo. E era do 
ver, Sr. Presidente, o. dolorosa estupefi1cção 
que ensombrou a n·onto do hon,·cldo f'ullcdo· 
um·io, compenutr'n•'o rlús seus de ores e das 
suas responsabilidades. Det-cia. nosso mo
mento n. escada e tive do pessoultnoilte trnn· 
qui llizal-o, assegurando· I he quo não IUI,'iria. 

Por osso tempo foJ~a1•am, com a assigna· 
tm·a de Ulll cmpl'cgndo du iostrucçii.o pu
blica do meu Estrtdo, uma caria em que este 
(meu o.migo o, portanto, in:mspeito em sou 
depoimeuto) rleclnravn. quo sempre que che
gavam paquetes flo sul _e eram lírlas n~ mi
nhascurtaa~ os meus correlígrorrnJ·ios propa.
Javam, como certo, proximos e gra. .. ·es sue· 
ccs~os nesta. Cupit.ul. .Mais tarde. o homem 
do,eobriu a pcrfldia, e desmascarou a ln· 
tligntL tramoio. urdida com o seu uorne. 

Entretanto, Sr. Presidente, r.~ras vezes ou 
escrevilli o quando tinha de JJ.zol·o !ilun.s li· 
n!rns tLpono.s plll'lJ, tt•anquilliz:u• minlra J'.tmi· 
lia, a flll·Jm obseqoioso:; inlbrrnuntes il\'Í:~n.vnm 
tle quuwlo em \'ez. que eu Jüra preso), ser· 
via-!Ile de urn proccssn comp:ic;uJo c enge
nho:-;o que ninda agor:~ adopto, por· cxcellen
tl's rnzües que não '"orn no caso elucidnr. 

O SR. Jo.\o Cono>:mo- Faz muito bem. 
O Sr'-· PI~P!W VEr.IJo- NiLo contentes com 

isso mnnrlaram nbr•ir cm Nntn.l um inquerito, 
cm que c.lepuzeram dczcuas de cirlathios, p.un 
o fim do avorigunr-so si algum pltrento ou 
col'religionario mou algures ú~clnrara que o 
DI'. Pr·udente Co Moracs niio presidiria. 11 
elciçüo 1le março. 

Pnroco quo osto. ultimo. cnrtnt!a tambem 
niio correspondeu ó. bca. vontaUo do Governo, 
JlOrquo, aUnai, resolvcl'nm não prolongai' a 
minha dctençiio. 

Voltei no l(io Grande do l\ortc: o desta vez 
ainda mais ostensi,·os e enptiv<~nt•~s se mos
traram os meus amigos de todo o E!ltarlo cm 
signiHcar-mc quo as injustas vcxn~ões do 
que eu tom. victimn. et•nm-lhes um e!ltlmulo 
uovo pttra a d.edicncão o Jl:l.l'tt a lealdado. 

.Mas j;'t, de soh!'n., St•. Prcsirleute 1 tenbo abu
s!ldo rlll pnciencia de V, Ex. e tla beue\'Olu. 
nttCll\liO (~Os meu:; illustt•o.dps collc~r~:s. . 

Nfí.o I]Uúl'O nem deyu conttnlllLl' iL tllstrnlur 
1!0 suas noiJI·es e pntrioticas occu1'açüe8 o Sc
nurla dn. Republicrt. 

Nem ou Uoviu. tnl vez, ter ti•nzitlo para este 
l'ClCÍIItO CSSLS miudOZ!~S tle rCle~ e t•SCftlldalo::a. 
politicn:.:om do aldôa; e wio fora IL convicçüo 
1l1L minlm Uo!lciencia iutdlcctu:tl }lnt·n. col
laiJo!'o.l' comvosco (n1To 11/!0i(((los). o, pJl' lsso 
mo~mo, um rodol.H'lulo zelo p!Lm no menos 
niLo deslu::)tl'O.l' llot' chmlliclll,'Üe:i mt. honorn~i
Udadc n. corllOI'!lt;ii.o n quo pm·tonço, cu nuo 
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teria ~o<lido a palavra, mesmo porquo a im-~ mim, venho sobre clles ~ar o meu sto-te 
pressitn po~:-:oal qno me PI'OIIuzem os golpes munho. · 
quo me ntiram, sem attingir·rne, gratuitos c PJ•imeiro: O·corto quo por varias VC7.es em 
iUtflOt(Hlte~ dosutrL'ctos ó menos indigua~~ilo do pll.lcst.rns Intimas sobro os negocias do Rio 
que dó. Gr•nde do N01·to temos tocado no MSumpto 

Emqunnto ns cm·rentPs conti•arias ó. opiniã.o da succesHão do boncmerlto Dr. FerreiNJ. Cho. .. 
genuinR.mento •lcmoct'd.tica tio Rio Grande do ves: cu sempro opinando, comó nin•l" opino,. 
NO!"tc: uii<• fororn mu.is vofnmosns o mnis pela escnlhu. do Dr. Alberto Maranhão, que, 
rurtts do que ns que lá exi~tem, posso ns:-;n- além ile Pl'ovn.•ln cnptLcitlado,gosn. d~merecidn. 
A"ll~at• ~Ut·. pa1'1~ l(~v;&.r cm búm t·umo a. náo ~ympn.tllio. em todo o Estado; S. Ex. a isto 
do. fedm·açiio republicu.nn. no Estado, basta cscrupulosarnerrto oppondo·sc. 
cOO:i!!l'\'iLI' n mach·mn. 11. rncht forç:~.. (Muita Estu te~temunho podcr:1o igualmonto 1lal·o 
ÓO/il. i m'ti:o úem.) os o.~putndos gJoy de Souzu. o 'l'avaretJ da 

Lyra, presentes n. Hlgumas dess11s pulmnra~ e 
com o_:; quaes tenho tarubcm trocado iUóns a. 
respeito. 

O· St•. GonJeM de Ctu~~oll"'O -
S-:. P.l'C:-ilh~nte. scndo·mo impossivet conti
n.mu· ;t!iPl'fnembro tia. Cornmiss:lo 1lu Pinanç:1s 
venho dar a minha. demissiio. pcdilulo multo 
t"'Cspei to:"~:trncntH ao Senadn quo n. o.ceeit1•, 
dando mait:~ umu. \'CZ testemunho da. sua. bono· 
vo!enci1t. 

Segundo: ó jrru:Llmonto certo fJilO dr.i'de 
1890: qmuulo to~·e logn,t• a. conces-fto da E!l
trada de Fet•ro de Areia llt•anc~ a Luiz 
Gomes, S. Ex., a.pezat• de tel' o:.sa. caducnllo, 
somprc cm nossn.s convorsns intirnat~. so mos· 
tra.vtt. contrn.l•l;t·!o po1• osso acto, E-mbot·~ suo. 

O S1•, -ioHé Dot•n:u•do - Peço a. conscicncin. não o uccusnsse fle tor ccd1do a 
pli:A\'l'•t· nonhurn movei monos dig-no. 

Et•a o que tinha a dizer. 

os.-. A lmino Afi"OIIHO (pela or
dam)-Sr. PI'I~~idente, está csgotitda n. born. 
do expcdlcntc '! 

O SR.. PuEstoE~l·to-Sim, senhor. 
o StL AJ.~uNo At'PONso-Pcço " V. Ex. 

que consulte o Sunnllo si me conce1lo }1r~ro
·gaçrto ria twra pot· al~tnm tempo P"~" dtzor 

O. St•. !P'J'CNl<lonto-Nilo foi conce· umns duas pll.h•vras. Estou doento,nao po.so 
dida o rlumisstio )>cuida pelo St•. Sanador Go- vir aqui •em)lrc, 

O St•, l"t•o><idmHc- Vou con,ultor 
a Se1Htdo a"~hro.o reqwwímonto do Sr. Gomes 
de Castro, depois do que flat•cü a. p:llnYriL no 
11obru Sfln:vlol'. Pl'evino, p:n·ém, 1.1. S. Ex, dr, 
qui] l'altamltpenas cinco minutos llara. tel'tni· 
uar a ltot•:t. do experliento. 

Consurtwlu, o Senndo n{lg-a a. dispensa pc· 
~ida. )Jelo sr. Gomes de Castro. 

ltlCS de Castt•o. o Stt. PaÊswE~TE-Quanto tempo? 
O S1t.. Gu!.IEs DE CASTr.o-:\!as cu estou de· 0 Sn. Ar~!lnxo AFtõ'Osso-Uns !lO minuto_!~. 

lllittido. consultado, 0 senu.tlo concede a. prorogaça.o 

O Sr. PJ•o>'<i<lcnlc-Tem a palavra 
o Sr .. Jo"ó BC!'nardu. 

P1LWtm npnuas qun.tro minutos para termi· 
n~>.r a ~ora <lo expediente. 

•• t~•· .... Jo~<~ Boa•nnr•do-Sr. Pl'O· 
sidento •. venho dizer apeuas duu.s pala.vt•as 
cm apo~o d11 quo ucttba du a!Ill'UHl.l' o meu 
illu3trc umii.%u o chefe Senado!' Pcrii'O Velho. 

S. Ex., de qncm :tli'ós estive. por algum 
te111po sop!U'<UJO, nuuca. duixou du ser consi· 
<lerado pot' mim como moço elo ta.lonto, liD· 
macuh~du. prohidnde o du gl'ando p1•esLig'io 
pt>pUl!~r no E~ta.do elo !Uo Grande do Not•to, 
<ltt<lo o seu noiue esta l1;.mdo ús duns cn.rnpu.· 
llitns do. oboliçiw o da Republica, cuja pl'J)>"· 

,..g:Llldn S .. Ex. orgunizou o dirigiu. 
O seu cliscurso ó todo cllo a mais franca e 

~c!LI exprc:-itii1o 1la. ver•dado. ;\la:3 como sobre 
-<iolts pontos .cs,PocJacs S. Ex. npellou pam 

pedida. 

O S••.Ahnlno All"onoo;o pronuncia 
um discurso que pubiicorom9s dcpots. 

ORDEM DO DIA 

ACTOS DO PODER. EXECUTIVO E SEU~ AGE~'T'h~S 
JU~SI'ti:\S,\ VI~ JS, PQH. !'olOTtVu IJO A'!''l'l!::"\'l'.\00 DE 
5 DE XO\'l<lJUllO D~ 1897 ' 

Continún. om zn diseussilo, com o pn.rccor 
favorn.vol dl1. Commissüo de C1mstituiçilo, 
Poderes e Dtploma"la e as emct.ld,!ls ol!'ore
cidns o nrtigo nnico da. propo:otç1t0 tlit. GIL· 
mar1~ dos Dcput~ulos, n. 32, ele 13U8, uppro
vuntlo os actos pratiCados _pelo P_odet' Exe· 
cu tiro o seus :q;tjntcs I't~sponsu.veJS,}IDl' mo
tivo do attcntado do 5 do uovcmbro do 1897. 

(I 
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O S•·· Romlro Dorccllos -
Sr. Presidente, obset•va.se presentemente um 
dos multo_. phcnomenos inte1•essantes, que 
teem prosid ido 11 nossa vi !ln., no novo systemo. 
adoptado, no systema republicano. 

O Congresso ó convid~tdo o. pronunciar-se 
sobre os actos 1lo Presirlonte da Republica, 
relativos à acciio do Poder b:xecutivo dm·uute 
o estado rle sil;io. 

Senhores, não ha nin<la muitos dias que n 
Camara. do.-: Deputados, como o Senado. so 
pronunciaram cn.regoric~tmentB sobre os actos 
mais importantes rlo Governo, relntivamonto 
ao estado de sitio. IV.IIro·mo i• prisiio o 
<loportllmento do rnembt·os do me$!l10 Con
gresso. 

A Cnmnra dos Ooputados, quando lhe foi 
pe(lidn. IL liccnçn, ou cocsentimcH.to pn.t•a. o 
processo daqucllos representantes dn Nadlo 
que o Govof'no quel'ia que fossem implica.tlo.-; 
no. tentativo. do homicidio, praticado pelo 
soldado que se suichlou. n. Camnro. negou e o 
Senado negou igualmente essa permissão. 

Si procurarmos tJ•aduzir o alcance deste 
acto, qum• rio Senado, quer da Ca.mnra, u 
trarlucçilo lit~ral. clara c expliCita. é que o 
Congresso rliscurdou plenaruento do pensa
monto do Executivo. 

O Congresso não j ulgotl q uo bonves-se o. 
minimn crim~nali(ln.do da. parte llctoses mem
bros, que J'ot•am pcr~eguitlos, fur·um pre:ws e 
deportados poJo ,;xcculivo. 

Nem do outt•o modo •c póde traduzir o acto 
do Congres!Oo. so.lvo si se quer dm• a essa cm•
poraçiio umn copartlcipacão no neto ct·i
minoso, porque copal'ticipa do crime aquello 
que intenta acobertnl·o. 

Para o Congresso, pois, e5sos citlndiios presos 
e deportados não tin!Jam o. minima crimina
lido.llo. 

·E' claro que, si o Congres:so sentisse do 
. outro moflo, niio po(lio. deixar de tot• (.onscn
tido na licença pedida paro. processo do seus 
mombros. 

No entretanto, agora cntt•o os actos que 
são sujeitos n. nossa. apreciação, 1lgurn.m cm 
primctro Iogar, como dos ma.is importantes, 
Justamente este, relativo á prisão o depot·· 
tnçüo do mcmbl'o:; do con:;rmso. 

Senhores. "u drs,c cm principias que ó este 
Ulll dos t'.wtos iutoreB>o.ntos na vid11 d<t RepU· 
blica, cntro,os quo teem carn.t:terisado, nilo ~ó 
() ÍJosso movimmtto. politico, como o adminis· 
trativo, depois quo proclnmt\mos a l\epu· 
bllco.. 

Quando so tratou aqui rlo conc01ler no 
Poder Execut,i\.·o o estndo de sitio, quo ello 
potliu, con:;ccutiva.monte ó. sct1na. de 5 de 
novemhro, no J\l'Son:tl do ouor1'n., eu neguei 
o meu voto no o:~tado do sitio, simplesmente 
pnrn es!BI' 1lo nccordo com a Constituiçiio. 

::·on:ulo V. H 

Nn. occn.siüo, nenhum dos c.1.~os deter;n 
Dl\dos, nen humn..dns circumsta.ncin.s pl'cvisto,;_ 
nenhum dos roquot•imcnto:; nccessnrio~, qu 
a. nossa. Constituição exige c ddermlnn. pnr{ 
o ostn.do 1le sitio se ,lava. Norn no Senllll• 
hou,•c quem pudesse provnr que qualque· 
dos itc1:s, marcados nn. t:onstitui~·iio, pnru. s: 
porler dai' o estado de sitio, tivesse umtl. do 
mon.strnçü.) caL1! tle momento. 

Nessn. occnsiüo eu Utsso, e tenho pt•escnb 
os anuu.es onde rem o resumo í.lo meu diR 
curso, que, no nosso coc.ligo, a clllssificaclio d( 
cr•ime~ flUO se rlcu no p:Lreo do Arscnu.l [j{ 
Guerra, ~~rn. 11. de tenta.Lint de homiciilio, e 11 
1le bomícirlio na pessoa do :.rini~tro da G uerrao 

QualquC'r pcs.,o:L não preci:m mais 1!0 quê 
nbt•a• o corligo e pro.mrnr a cla~sittca~ão do 
crimn P~tal.Jell'cirl:L, pa.1·n. vot• que não ha 
ouu•n .classit!cn~ão siuii.o 11 do tent:Ltivn. de 
humicidio na pesso~ do Presidente d11 llepu
blica, e a do homicídio na pessoa do Ministro 
rla Guerrn. 

Estn. asset•ciio foi combatida pelos lllustrea 
amigos do Governo, que cntii.D clíl.s~illcavam 
o crime, (lo crime politico, c nfio só de crime 
politico, como t!L:nbem de crime attrtbuírlo a 
um partido poliCico o nos seus clwles. 

.Confo5So qne llquel descnnllndo d~ inter
pretu~;io quo tinlm dado, justificando o meu 
voto ní!:;ativo no estado de sitJo, porque não 
son r.nteuU.itlo nestas matarias de direito cr•i
mioal. 

No 1Jiltret:tnto, p:Lssarnm-sc os tcrnpos; os 
ncontccirncntos fo1•am se dcsem•olaudo e eu 
tive n. :mtisiO.Ção de VCl' que o Podet• JurHeia.· 
rio tle meu puiz, n.s autm•iún.des competerites 
rlelle considemrnrn o làcto tltl como cu tinha 
con.":oíllei'iulo. hto é, niiu lta.viu. um crime po· 
litico. 

O Srt.CoELUo ~~ CA~Il'Os-Nii:o quer dizer quo 
tenhnrn ncet•Lndo . 

O SR. Pt~!lEir.o :\lACliADO- Pelo menos é 
umu. pres.nmpçii.o. 

O Sn, RAMmo B.\RCEL!.os- H" de permit· 
tir·me o nobx·e S:!nildor por Sergipe, cu,i11s 
opiniões estou ncostumadn a n.cato.r, que 
nc~to momento eu mo jnl~uo molhar ncobm·
tado com lL oplniii.o de todo o Poder• .Jurlicia .. 
rio do meu poiz. inclu~ivc n. du. fiXPI'essflo 
mnis alttL de~se poder, quo ô o supt·umo Tri
buno.), do que ct.m n optnião, pnra mirn neste 
caso um pouco suspeita, do uobl'e Sountlor ••• 

O Sn. Com.no CA)II'Os- Um pouco sns-
poitn 1 · 

O Sr.. JoÃo Collnr.mo- :\Iuito suspeita. 
porque votou o e10tnt.!ó d(l sit.to, contra. n. Con· 
stltui~·11o dnl~cpuhllcn., conti':L a lol. 

O S!l. COEI.llo E CAl!ros-Contra a lei? Peço 
n p~Javra. 

~I 
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O S!t. RA>III<O BAI<O~<LT.Os- .•• porque o 
nobre Seno.dot"t nesrm cccasiiio, sustentava. 
opiniiio oppnsta.. um pouco sob o inOuxo do 
esplt•ito pat•tidario, 

E' opinião coz·rento, mesmo no espirita jlo.
qaellos quo pensavam, outr'om, divorsn
menr.e, que o crime nii.o era um crime poli· 
tioo, nem podia !Ot' cin>Siflc~do do outro 
mo1lo, sinii.o como crime commum. 
·E n prova ainda, si prova. a poste)·iol'a 

Jbsso neco,:,sllría. para rlenwnstra.r que estava 
com a ,·erdnUe é n. soluc;ilo, que tem :-;i lo 
dado a todos esses processos, quer no fõt•o 
civil, quot• no fôro militar. 
Depoi~ disso, ain1l11 ho.observar o soguinto: 

nü.o !m hpje quem procure sustentn.t• nctuclln. 
opinião. E mesmo dos adver~:n.rios, entre os 
]lnrtiolos politicas, nquelio que teve o into· 
l'esse momeutaneo de tb.zer com quo, por um 
lllEtDOjO politico, r~Jsse COOSiclemtlO O crime, 
1un crime politico, esse mesmo está con \"Cll· 
cldo do quu é preciso u.l>rir miio de oeme· 
lhante t.lloorht, para, não desftlcluu• um golpt' 
JlBrigC1SO na no~su. ConstJtuiçl1o, o na futura. 
-vida da Ropublica. 

O facto e.:, til pJs:;u.do, as suas conscquoncins 
estúo como quo apn.~a.das, e ó preciso que 
os espiritos voltem calmamento ü. vel'da.tJc. 

Alem dtsso, attentados semelhante• esta
lllOS venrlo todos os dins, praticados em di· 
~orsos paizes ; e niio houvo um Eó .em que 
o resp,ctivo Gorot•no po:lisse o est01lo de 
sitio, o tírnsse o seu pni:t. da.virla normal. 

Entre nós, entretanto: estes fíicto3 se dito, 
e como Jjarcce que a ct•itica dos facto:~ ó in· 
con Yonlente,o.quclles quo govol'nn.rn ,em geral 
o bro.ziloiro, tolaranto, o querendo tl'nzm· 
scropro a vi(! a. nacional ao repouso, deixa. 
pnssat• tudo, correndo nindn. o risco de se· 
!llelltantes factos so ropro luzirem. 

Vou proceder diversamente; sou coite· 
l."ento como QUO dis;o n~ui reintivamento no 
estado de sitio. 

Julgo qtw o esta<lo do •itio foi extra·con· 
stitucional ; niTo hnvin. nenhum dos casos 
deter·mlnu<los pela Constituição p:tra con· 
"essno do .·ornolhanto medida; o hoje tonlto 
Olinhn. opinhi.o re!brço.da, niio sU por to1lo o 
Potlcr Judiciaria, nn suo. mais n.ltQ oxpressüo, 
eornu JWI:L prujl!'in. opiniü.o publica. 

PoJ•Innto, Scnhore3, não trago, U preciso 
q uo \·os ,Jiga, ÍL lombl'n.nçtL o quo aqui pr·n· 
tique!, rel1.1.ti\·amonte no estado 1lo sitio, i:;to 
e., o rnou voto contrtl.l'io, com o Um tio fazer 
l1on l'IL i~ minlw. pe8!f;On. ; trn:ro como p!u':L 
petlil• no Senatlo a SUIL l'eflcxrro sobre somo· 
llrnnles actos, 

E' IJJ'eclso qno o Cougrossa nii.o o.tlmitta 
Jlllncn., 11 QUalquer llos Podere3, uxhorbitm• 1.1 
sahil', com a sun co·]larticijlação o comllllt· 
e<mcilL, dtL or!Jita constltucíonal. 

Eu disso, o previ, que este estado de sitio, 
concedido por um crime commnm, não era 
nmis do que ttmn. at'mB: orn momento do tn.ntn 
exacerboçiio politica, !""a que o Poder Ex
ecutivo pudesw fazm• pet•spguiçõ<•s, 

Por isso, principalmente, ou deixava de 
votar o Estado do sr tio. Não o julgava neces· 
sario para snlvaciio da R•publica, como ovl· 
tlontemento nii.o ba.,·ia necessit.ln.de; e os fuctos 
n.hi o estão provando. 

Qua.nto ás per:iog-uiçücs, essos se deram. 
Nós somos convidudos a approvar actos 

pratiearlos fóra das nttt•ibuiçü~s normaes do 
Poder· Executivo, durnnre o estudo de sitio. 

Quem approva Utri actu, Jll'OCisa conbe· 
cel-Oi todu. a BPPl'DVO.!;fio do um neto, cujns 
Ol'igens, cujas detorminncõe!'O, u eujos effeltos 
não JOrom perfeitamente apreciados, ó uma. 
approvaçiio inconsoiente. 

.h!' o que eu niio quero fttzm•. 
Qualquer que st•ju a theur·ia adoptada sobre 

as rucuidudes de que se investo o Po<let• Ex· 
ocutivo j'ara praticar actos extru-constltu· 
clonncs, í urnnte o O:,l.a.do tlo sitio, oxplic!L o 
conhocimonto exnctl) e com}l(oto destes actos, 
para que a npprov11çiio se.ta dada, 

E nem o Jog1sln.tlor torm. p~:m::a,!tO tlo outro 
modo, porque seria uma inutilitln!lc da Con· 
stituiçiio que um neto f<Jsso sujeito /t. appro
va.~·ão do Congresso, si o Congrcs:o;o ao mesmo 
tempo não podesse julfpl' dos motivos que o 
1leterminamm. 

Senhores, quanto aos mem~tos do Con
~resso que rora.m dopol'tw.los, o Podol' Bx· 
ecutivo poderá aprrsontar como ro.ziio det,r· 
minante, o seu colebro inquorito policltti, 
po<·feitnmento. 

Mns ba n.ctos do Govm•no quo nilo toam a 
mini ma ligu.c;fio com es;o inrtuerito policio I 
sobre ltdeca.ntada e lil1nosa c::~n::;IJI rn.oiio; actos ~ 
sobro os quaes o Governo nilo •e dignou de. 
informar de qualquer modu no Congresso, o 
que ~ilo igua.hnent.;t sujeitos ú. nmsa appt'O· 
\'llÇÜ.O. . 

Entt•e estas actos, tomarei um pura exem· 
pio: n pri>ão do men illnstro companheiro do 
J'opresontaçiio, o Sr. Senallur Pinheiro Ma· 
eh ado. 

ProcurAi, estava curioso nnqueilo tempo do 
sabor• ató ondo so exton<lb a <lecantnd~t con· 
spimçiio; procurei ncompnnhar tudo quo so 
tez no inquorito poltcinl; )ll'Jcut·oi im• tudb 
que so escreveu, torlos o:; rJocumontos. todos 
os depoimentos, cmlim, l.lldo quo so pt•oduziu 
como prova dos;a conspiração, e não achei 
uma uuicn. referencia á posson. !lo mou illus· 
tre compnnhelro de reprcsenttu~iio. 

Entt•ctu.nto, o Poder Executivo pronrleu-o i 
mo.s n. Pl'isilo ora pouco, collocou-o om um 
nrtvio do g-uerra; o aintlo. t'ui pouco; tlontro 
des::c mo~mo navio do guor·ra.t mettou-o em 
um boUcho iuconunuuictlVOl, som 110dot• ao 

( 
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menos usnr do pequono cspllÇO que póde ol
forecer um navio para o detido. 

Senhores, algumn cousn do muito gl'ave, n. 
não suppôr. a cu não quero tomar essa res
ponsabilidade, que o Presidente dn Republica, 
que é aanal o responsavol por ostas cousas 
todas, tivesse um capricho n satisfazer, e se 
aprovcitoS!o dn l•i do estado rle sitio para 
perseguir um adversaria politico, alguma 
cousa muito g-rava de v lo l1avar. 

Núo, nem pollso isto suppln'; naturalmente, 
o Presidenta da Republica devia ter do
cumentos, (lndus muito positivos, muito sórios 
pa.ra, nüo só prendor, como encerrar em um 
navio de guerra o incomrnunicavel, um mem
bro do Cong'I'C'sso. 

U>r Sn. SENADOR- Simples suspeita. 
0 Srt. HA,.fiRO BARCELLOS- A simples SUS· 

peita pmlia fazer com que um Governo que 
se prezo, e r1ue preza a dignidade nlhein, 
sobretudo quando so trata de um membro de 
um poder nacional. o vig-iasse pelu. policio., 
afim da q uo o homem niio so tornasse peri
goso; mns it• n.lcm disto, fazer o quo fez, im
porto. umn. vcrd!ldeirn porseguiçiio, ou u. 
posse ele flClcumentO.:i muito sórios, que mais 
tarde pmles~o vir demonstrai' no Congresso 
que o acto merece a sua approva<;iio. 
. Digo no Sl:\nado : n.ssim como ac:.'ntecou no 
·meu nahre comptln heiro de representnçiio, 
podia acontecer "qualquer outro membro 
desta Senado. 

E' a pt•opria rcspeitnbilidnde, n dignidade 
do Senndo rtue estD. em causa. 

O Senado vendo este desproposito cm ro· 
laçiio a um da seus membro>, pudo appro,·ar 
este actn, .sem compi'Dmettor n sun. propria 
dignidnJe, som est1tr convencido que iJ um 
neto do uecessitlade publico no sal\•açilo da 
Republica 'I 

O Sonndo si o fizor,s cm convicção plena 
disto, não podorit, deste momento cm doanta 
contar mais nunca com a veneração, com o 
respeito do outro pocler, que dovo ser• Jwr· 
monica; nii.o devo cont~ti' que o Poder Ex
ocuti ,.o collaboro com olle como do iguni P'"'" 
igual. 

Aqni h a amigos ela. situacão, nmigos do Go· 
vot•no. A eli•s mo dir•jjo, o tenho o rlircito do 
tll:zol·o, p01·guntantlo q'unl o quo está autori
zado, qual o quo póde aqui vil' nrrnncM• do 
Sanodo a opposic''o dos to dcspro1tositu com· 
mottido contra um 1la sous membros. 

Si n.lguem csr.:·L habilitado n fl~zcl·o, si nl· 
guem tem documento, provas, pam que e" to 
neto tle umn. porsP~uição som nome se-ja np· 
provatlo1 que apresento (lstos documentos ao 
~onado. 

Ulr Slt. SE~ADOit-Foi perseguição simples
monto. 

·.l 

0 Sn. ALl!E!DA BARRETO-E em 1802 nflo 
havia pet'deguiçüo? 

O SJ<. RAM!Ilo 8,\RCELLos-V. Ex. não ar· 
gumcnte com almsos. 

O Sn. Ros,\ .lu:-;ron-Mns estes abusos fo· 
ram app1•ovn.do~. 

O Sa. R.unno BARCELto::-Si quorom nr
gumtmtar com abuso, nüo ha. pass1bilidatle de 
chc;.rnrmos 11 nr.cordo. 

O Sn. f,Auno SoonÉ-A quost:1o era di
vet•sa. 

O S1t, RAlll!to llARCELLos-E que não fossa 
11iversn.; nüo preciso entrar na. a.pt•ecín.çiio· 
dbto, 

Quanto no nobre Senailor pela P•rnhyb•, 
posso dizer que S. Ex fot•ncceu documento 
com a sua nr.signatura, podando justiUcnr sua. 
dcpo1•tação, pois dirigiu uma representaçiio 
a•si~nada no chefe do Podot• Exc,utivo, que· 
rowio obrigai-o a proceder de certa o uotet•· 
minada. maneira. 

Eu, conhocedor do espírito rle orJem e do 
amor iL l(apublica, rle S. Ex., ni\o o deporta· 
ri;l; mas o que ó certo, é que o nobro Sena
dol' furneccu documento p;L1'!1 isto. Mas. 
q unnto ao meu collega de repre· entt~çilo, qual 
ó o documento, qual ó a prova testemunbal 
ou tlocumentn.l que tem o Govet•nu de que 
elle, por pensamento•. pnlavrr.s ou obras. se 
tivesse tornajlo podgo.so pll'a. a Republica. 
uaftuolla ucea~ião1 

O Sit. RosA Juxwa-DiL licença para um 
nparte? ~ 

· o SR. RAlHRo B.\RCE~Log -·V. E<. res
ponda-me om discu1·so, se tem a chave do 
enif{ma. cm ap:tt•tes é quo mi.o posso discutir 
com V. Ex. 

O Sit. RosA .Junior- V. Ex. failou em 
documentos em relação no S1•. Senarlor Al
meidn. Barreto, q um·o saber si tambem 
ho.vin. documentos em rolnçiio ao Senador 
Gnlviio. 

O S1t. RAJrll:O B.\!lCELr,os - Nãs estou 
tr11tanuo dos actos rolntlvos ao Souo.dor 
Ga(\'Üo. 

V. E:t. o que quet' dizet• cem isto? 
O S1t. RosA Ju:-;roR- Quero pe1•guntnr 

<i houve p1•ovns com rcluc:io ao Sanador 
Galvíi.o, 

o Sn. n,\li!RO IJ.\RCB!,LOS- v. E.<. I; que 
dc~vio. tro.ta.l' disto no.quolJ:L occnsiiio; eu 
estou tratando do tacto rol•tlvo ao Senailor 
Pi u heii•J Mncha!lo. 

E parn responder no apnt•te do V. Ex., 
pel'gunto si V, Ex:. votn,som mesmo conhecer 
u neto, st'l porque jti. o .Sen:du votou no. 
OJliuifio do V. Ex., somolhantomento '( 
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Per:,!unto n. V. Ex., si o e.cto da votoç.r1o 
de V. Ex. para npprovaçilo destes actos se 
illustra nosnrros commottidos o.ntet•im•montc 
ou se illustra na conscioncm do dignidade do 
'Senado! 

O SR. RAMl!lO B.\RCEr.tos- E eu não 
tenho ausolutomento intbrmuções sobre isto; 
niio cstavo. aqui e não sou Governo. 

A qucstiTo, porém, não ó uma questão poR· 
soai : ou niTo• tratttria dello si ello interos· 
""'" simplesmente a po,soa ele meu illustre 
amigo; rnas a questão nü.o é ,lelle, nem é 
purum•nte ela sna individualidade do quo 
trato: ou tr•ato de um membro •liL roproscn· 
tnr.iio do Rio Grande do Sul nesta Cnso, e 
mais do que isto, eu trato"" pessoa do um 
Senndm•, que ó porto componente dosto cor
poraçiio. 

O S~t. RosA .luNIOR- V. Ex. dizia que 
cm relnçii.o no Senu.IOl' Barreto lmvin. do
cumentos~ eu per~unto o que ha.vio. em 
relação ao St3na.rlor Ga.lvilo ; porque ignOI'O. 

0 SR. RA'IIRO BARCELLOS- Accroditondo 
que V. Ex. llarú. :iOU vuto, approva.ndo ou 
desapprovando o acto, pelas inf.:trmn~üe:; 
que tini', accrodito quo V. Ex não sot•il 
capaz de iu:-;pirn.r-so em qualquer erro alheio 
·OU meu ou.do mens companheiros p1u·a. votar 
-conscientemente contra SI!U devei'. 

Era a ro,posta que cu tinboa dar a V. Ex. 
0 .Sit. TUO~[A1. DELFI~O (DiritJimlo·sc ao 

-Sr. Rosa Ju11im·) - V. Ex. conbect3 aJ,::u,n 
documento quanto ao Soundot' Pinheiro Ma
citado ? 

O Sn, RosA Ju:-~ton-Nüo, senhor. 
O Stt. Tl!O)IAZ OELI't:-lo- E vnc appro\'ar 

os netos do Goveruo ne:!tas coudi~ões 1 
o· Stt. Ros,\ JU:-11011 - o orador diABO que 

,hn.vi;~ documento quanto ao Sr. Senador peln. 
Pnrullyba ; eu ent~lD, per~untel si havia 
quanto no Sr. Senado•· ünlvão. 

O Sn. RA>uno B.\nct,ttos- Paro rcs· 
pendor" V. Ex., pergunto por minha porte 
como votou V. t;x. em relação ao corvneJ, 
Galviio 'I 

O SJt. RosA JusiOR- Não estava presente. 
O Sn. RAmRo BAUCEJ,LO>- Si cslivo>So 

pro'onte e niio tiveose couhüclmonto de rlo· 
··cument.o corno votaria.? 

O SR. RosA Ju:-~Iott - Na occasiiio ó que 
podia resolver. 

O ~n. PRESIDE:o\TE -Atte-noiío! a Uiscussüo 
J.lão póLlc contiJtuar por dialogas. 

O Stt. R .• ~mto BAt:CELLOS- Eu tambem 
não estava. presenta na occasiüo. 

O SR. ll.<sA .lu,;ion-Ainrla uma vez repito 
que o que eu fiz fni perguntai' si }la via. do
cumento relu ti v o ao Scmu.lor Gal vão. porq uc 
V. E:x. havia dito que uxistia documento 
~m reht.~ão ao Sonadm• Barruto. 

O Sn. RAmtte BAttCEJ.Los-E!I.il V. Ex. do· 
111onstrando que vno approvnr o acto tio 
}lrhii.u do i Ilustre Sonndor pelo nto Gt•auclu, 
~ó porque fui app1·ova.~Jo o acto roltLtivo ao 

,f<Lllociàu Son:ldOl' Gal vOu. 

E' o quo me paroco que •o deve deduzir 
rlJLS p:tl<tVI'nS do V. ilX, ' 

O Stt. ltooA Ju:-~ton- Eu pedi inlbt•maçüos 
4V.~. · 

o Sn. ALBRllTO GO:-IÇA!,VES- Quo ó um ue; 
nomerito da Republica. 

O Sn.. RA~IIn.o BARc~u.os- E niio pt•eciso 
a.ppollnr pnríL a somma. cxtraoJ'dinaria de 
ser·viços quo S. Ex. pr•ostou IL Hopuhlico; 
D]JB11n.s considero que elle ó ntn membro do 
s~undo o 1l um representante do meu Esta.rlo. 

Foi proso, fui J>OSto lncommunicavol, o 
porque 'I 

E' o q·ue cu pergunto nos amigos do Go· 
VCl'OO, aquellcs que Vila 111'0nunciu.r-sc sobre 
o acto DlllJrovando-o, dizendo que a prisão 
em incommnnicabilidnde e todas as persegui· 
(:ões que soJl'l•eu o Senndm• /hr:~.m ncto9 ne· 
cessar• os para a ~nlvaçiio da llepuhlic~t. 

Demonstrí'lm·n'u e approvo.J't1i estes actos. 
E o Senatlo cnmpr•irra seu deycr appt'll· 

vnn1lo e~tcs netos, mesmo trrLtnndo-so de um 
do seus membt•os mais conspicuos, clcsde que 
se apresentas.e qualquer pr•ova pat•n justrfi- . 
caro acto do Podar Executivo; o devia 
approvar estes netos, mesmo para exemplo ; 
o que não se p•'ulc tazet•, poróm, ó approvar 
um acto que, aos aUtos do todo mundo, aos 
mous pelo monos, não passa de uma peque
nina vindlcta, do uma des~vonço politica, elo 
11mo contrariodtt•.le de Governo, como qno a 
clomon)trat• uma pequcma vin!-l'anca contra 
um Estado quo er~ antip•thicll no Governo. 
Federal, Estado cuja unanimitln•lo úa re· 
presentação desagradtLVa no Govoruo !'C· 
dera!, como q_no a demonstror cllirnmcnte 
uma provocaçao ao Estado onde este illustre 
cldadao e um dos chores respeitados, ó um 
daq uollcs que tem att•az ti1J si o coração e o 
voto 1lo~ Sl.lUB patricios e a.migod, Jn·ovoca.çüo 
tn.lve~ com o Um de o ·Governo, tti'IIHtllo do 
estado de sitio, mudat' a politica daquelle 
Estado. 

E <ligo isto porque não app:Lrccou doeu· 
mentas ou provas, o assim,. tonho o diraito 
de ponsar deste modo, sem quu nlnguem me 
post-a eontrlu'il\r, porque ::;0 po11orcl ser con· 
trariado com quem tunlta elocumentos om 
miio ou com o.s depoimentos l'ospultaveis do 
quem quer que soja. . · · 

Si o Smmdo appt•ovar os actos Uo Governo 
som tet' conhocilnonto tlostcs documentos, mi.o 

• 
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fará mnls do que ser solida rio e bater palmn.s 
aos nctllS t.lu pcqueniu;t vingança de Jupitor, 
pot·quc Jupltot• mm bem muttas vezes descia 
ao terreno das luctas per1qeninas e das vin· 
ganças pessones. 

Eu espero. senhores, da gentileza, do cava. 

Ainda mais: o Governo mandou prender 
n roprescnto.ntcs da Naçüo, I)Otn ter-se vo· 
to.do o estado de sitio! 

E que ninguem se nnime a dizer ~uo o Po
t.ler Executivo praticou um ct•imo ·e que 
ninguem censure estas viola.çües! ' 

· lbeit•ismo, do deYer mesmo daquelles que 
representam uma alta fracção politica do 
paiz, que tem em suas miios as responsa. 
billdadcs lie so•·erno, fique bem demonstrada 
neste recinto a correcçó.o do acto do Sr. Pre
sidente da Republica, cio atropello que Jcz 
aos direitos, à propt•in dignidade pohtico, e 
até ó. saurlc 1lc um illustr~ representante dn. 
Naçiio que Iili deportado pora um presidio que 
sorvia para U>do o Braztl, conhecido corno 
um Jogar onde to:los os Jilcinoras do Brozil 
tinham de >er concentrados, e este dos no;sos 
collegas que foi remettido pan o ex-presillic 
de Fernantlo de Noronha, o foi porque tinba 
tido oco.tsiiio, conforme as declarações cm 
segredo da justiça. de faliar eom um homem 
suspeito. nos corredores desta Casa. 

Eu não conheço esse desgraçado homem, 
mns ai esse homem ti vosso lilllado com migo 
em vez de fallar· com o nosso illustre ccllega, 
teria ido eu o seria talvez melhor para a 
sociedade e para n tnmllla, porque, mois 
moço, mais forte, talvez não tivesse adqui· 
rido a molestla que lá adquiria o nosso coi
lega. 

Sr. Pre•ltlcnte; nlnguem podia impe11ir 
que o Sr. Deoclectano Mnrtyr viesse ao S'
nado, e pronunciasse t.es pdavras. 

Mns Isto é motivo parn prender·sc um 
homem e mandal·o para Fernando de No· 
ronba 7 

Porque doa documentos niio consta sinão 
que o Sr. Dcocleciano. Martyr fallou com o 
Sr. Joilo CaNeiro. 

Como pode o Senado 1ll!ixar pa.\OSO.r sem 
:wote.sto um act.o de violencia. um verda
~tiro attentadn de desrespeito a Con•titulçã<> 
c as leis'! 

Entretanto todo mundo sabe quo os Srs 
Alcindo a Barboza Lima foram presos anteS 
de votado o estado do sitio e sem comette
rcm crime algum. 

Entretanto estca voem nn rol Uo8 actos: 
que tem de ser BlllHovados pelo Congrcs.:o .. 

Sr. Presillente Jàllou-so muito na dieta
dura militar quando tinha de se dar 0 ·es
tatlo de sitio, c de muitos actos mais graves 
Jitllou-se tambem. Pois bem, era prociw uma. 
medida p:tra aca.b.•r com cstc8 lloa.to:; que 
v inltam •ú de uma força que era o poderJG. 
d <L CSjlada. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Nunca ouve po-
llerioda fSP"da neste ·paiz. 
, 0 SR. ltA>IIRC BARCBLr:os- 0 ~uo. é que· 
JUStJtlca esta. concurencu1. quas1 crmlinom .. 
do Poder Legislativo 'I 

Si o Jloder da cas:1ca hoje p!'ocura mnito· 
mais trazer o mundo l'f'lJUblica.no flehaixo· 
da armado sohlado de que nuqu•llo tempo, 
porque •o Jl>SSO que •e pt•ocurcu ttrar
li"uqui a gu•rniçüu do centro da Capital 
tudo que porlia ter ligação com. o governo~ 
ot•ganisou-se um pequeno exet•ctto qne se 
cltuma pplir.ia. armado, municiado e multo 
mais b•m pago do que era o cxet•cito, policia:. 
que nr,, 110rve siniio de espantalho, porque-

O Stt. JoÃo ConoEmo-lsso ainda foi uma 
mentira. Eu lul para Fernando de Ncrcnhn 
}JOrque disse que o Sr, Presidente da Repu
blica morreria de pedras na bexiga. (lliso). 

o policiamento da cillade n:lo ;e litz. 
,\ cida•le eattl entregue a si me;ma e eu· 

tretanto foram os que tomaram a mis:ãode 
acabar com o rullitari•mo. 

Elle tleou zanga• lO c desterrou-me. 
O Sn. RAluno BAnc~Luis- Eu vou além. 
O Poder Exocutivo nem ao monos qulz 

aparentar uma certa impll'cialidade em seus 
actos. · 

.Quando S. Ex. se via armado com o eslado 
de oitlo qulz envolve~ o Vlca·Prealdente dn 
Republica, ni\o se Importando com a ver
sonha que se ia produzir no estrangeit•c, 
recahindo sobre aquelle que acabava do 
entrar no cargo de V ice-Presidente da Re· 
publica. 

O Governo niio se contentava com o desejo 
de amesquinhar os seusadversarlosde espesl· 
nbal-os, mandou ainda trnduzlr em diversos 
linguas o colcbt·e lnquerito naturalmente 
Jlara levantar o nosso C<lmbio. 

Siio actos que teem de ser approvadcs pelo· 
Senado, o Coram pela Camara, tcom de ser 
tambcm aqui. 

Todas estas Irregularidades, todos esses. 
actos tuconstltuciooaes, todos esses assaltos 
á• leis, mesmo dentro do estado do silo, tud!> 
isto é que temos de npprovar • 

Ora, niio teria sido muito melhor que nã~ 
se tivesse eonccdl,lo scmolhanto rncdld '• cuja 
appltcaçiio só serviu para dcscreditu da Re· 
publica 1 • 

TJ•atava-se de um nttontndo contra a pessoo. 
do Presidente· da Republica. Entretanto, o 
que se disso aqui, Jbl que tinha havido uma. 
conspiraçilo. Onde estava alia 1 Dcscobrl
l'am·se os conspiradoras 1 

O que é facto é que o Governo fel prenilcndo 
a quem qulz e até como envolvido na coo- • 
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11pirnQiíO, foi preso o meu íllustro collogn, o •para as lllaçcres mais verdadell•as que possa 
Sr. Senador Pmholro Ma<;hado. . tirar sobro os factos desta nctualidnae, 

Dou graças n Deus do nuo ter Sido lambem For•m ~lles ·'e tal rd - · · 
't \ " t · "'rte n co •pi- - 0 u ' " o em que nua e 111· {%r..) a• o .,e ou,ar ~" 11 11 ••Ç" · f~nda?n a suspelt..a que j1i tenho ouvi• lo m11: 

Dada a mnxima, 11 completa o perfeita soli- ndfesl,.r do que o l•cto de 5 de novembro foJ 
datiedadc )'ulitlc" em que vivo com o meu a rede preparado. 
lllustre companheiro de represeotaçito, mo Depois de concluído o inquerito, depois do 
parecinque •I o Governo se convencera de que ter se manifestado o P~rler Judiciaria, tendo 
es;c meu intimo amigo incorria cm tal dclicto. flcnd~ provado que nenhuma conspiração 
eu não pedia doixar de partilhar do. sua eXIStia .. algum malicío;o poderia dizer que 
sorte. tudo fol engendrado pela polícia. ' · 

Tivemos sempre as mesm~s i~óas, pugna· Orn, um individuo chamou h o. pouco tempo 
mos ~c_mpro_pelos ~esmos mtUltOli c nes!ILS minha. nttençõ.o pa.1·n n ~e~-:uinte círcumstan! 

·COndtçoes. na~ pod1amos. tlcn.r separo dos nn. cio.: a a.rma. com q uc o solrhvlo tcn tau assu.ssi
·tai consplruça.o, so.i\'O "S. _Ex. cnvolveu·sc nar o Presidente d11 Republic:L. 
nclla por nqu1 e nadll me d1s•e por mot1vos _ · 
quQ Ignoro cnmpletumenlo. (Riso,) . O Sn. ,lo•o.ConDEillO-E que estava com o 

~las, Sr. Presidente, sou um homem po· ouv1do entupido. 
litlco muito J)(!queno e o Govcruo podia niio O Sn. RAliiJno BAncEr,Los-... desa"pare~ 
se arreceo.r •la minha solidariedade com esse ccu, sumiu·se; e o deso.ppnrecimento desae 
olllustre Senn<lor. obJecto es,enclal no processo, concluía e; se 

Mas somos dous repreaentnntes •ln !tio in·livi•luo, inrlico. que a policia tinha tudo 
·Grande do Sul, aqui no Sen:..to, campa· pJ•eparad2, que? po~r!' soldado, i.nstJ·~mento 
nheiros do S1•. Pinheiro Machado; nlém do della, nuo ~ab1a s1n1W 'IUO de~1a disparar 
mim, tem aqui assento um illu.,tre lllt1l'O· so~re o Pre•ldPnto do Republica; que o Sr. 
·chal... Ministro da G<1erro. ignor~tvo. a força, nem 

· ello ero. homem que entrasse em semelhante 
O Srt. JULio FROTA-IMo niio vale nado.. cooluio e tomou 11 serio n cousa, atirou se ao 
O Sn.. RAMIRO BA!l.CELLos- ... e não podia •oldndo" es<e que tinha uma fnquiidla com-

o Governo pens11r relnth·amente o. elle (lo sigo, com elllt o matou. 
·mesmo modo que pensava relativamente 11 Ora. como que ascousns se passaram assim 
.mim· 1 li t mc1mo. Mas qunl a neco•·ida·'o disto 1 Era 

Mas o fnclo é que flqne tranqui amen ·0 preciso f•tzer o Presidente da Republica deft. 
no. minha cns" emquanto o meu collegn nltivamcnto divorciar·se do partido politico 
·•prendia nautica. que o cercava, no momento em que Ee appro. 

O Sn.. Jo;\o ConoEmo- Guardado poJ• EC· ximava a nova eleiçiio. 
cretas. · To~n• e;sn• con•equencias são possíveis; 

niio digo que stjam vcrdlldciras. , O Sa •. 1ur.10 FTLOTA -E· pnEseando com 
-essus ordeuançns. 

0 Slt. ll.UilltO BARCELLOS- \;' exacto. 
:Apreciados calmamente, sem paixão, sem 

·odios paslidOJ•ios, es,es phenomenos. que iu· 
terpretnçüo podem ter? Que melhor mte1•~ 
pretaçiío 6 po;si\'el dor·llles. siniio a de que 
aquelles que se acerc<wn.m 1\n poder upt'O· 
voltaram 11m momento que lhes parecia f~· 
vomvel a seus mlcres;es politlcos ·t 
· Evidentemeute, é est"' u unico. explicnção. 

:to.·se fll7.er· n clei<;ão do Presidente da Re· 
publica dentro de breve perlorlo ; cr11 preciw 
que um a~f'liPilmento que so fizera em redor 
do ~odcr, constitui~o do certos elementos po 
lltlcos, tivesse a vJotoria cer•ta, e cntilo 
tratou·EC do aproveitar o ruoto de 5 de no· 
vcmbt•o, uo sentido do [OU plario. 

Dlgo Isso ··lara e propositalmonto. :pnra 
·que fique constando dos Annaa.~ do Smwdo, 
Jlorque, quando si ·tiver de •scJ•aveJ• a h is· 
toria deste 1empo, ó pos~lvel que, o hls· 
':torlador encontro nestes Aunae.•; elementos 

' 

0 Srt. PINIIEIUO. MACIIADO-)!aS São VOrO· 
slmci.l. 

0 Sn.. RAMIRO B.\ncELr.os-Nom o Senado· 
póde eotl•.<nhar ~u• as ll'aga pnm o recinto, 
jlOrque o. prlmeim cou•a que se foz, logo 
dcpoiJdO attentado foi !lizer·se qu" elle tinha 
si<\o man<la!lo perpetrar pelos chefes políticos 
do Partido Republicano Fo<lel'JI, 

DJpois, senhores, uma outra circumsh.n-
cia. · 

O solllndo fui metti•!o em um cnrcero, com 
sentinella O. visto, com um par de machos aos 
p<is, desarmado com]lletnmentc, e este soldado 
como succerleu no Sr•. Henry. ngoro. na França 
por causn da questão Dreyfus, suici<lou•so, 
enforcando•Se, 

Ornelle devia ostar bem gual'!\ndo, guardado 
li vist•<,o entretanto,J>oucte p1L•sar um lençol 
ao pescoço! 

Aln·la mnls, com os machOs nos pés, n~o 
pojen•lo,.portanto, movei os, com osso pe<o, 
olle poude ~ubir ·numa certa nltura ... 
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O SR. Jo.to CoRoEmo-Nunca lho <leram· E' nesta momento que nós '·amos, entr·· 
lonçócs. nós mesmos, levantar novamente as barroi-

0 Sn. RA,tmo RARCEr.tos-Estou fazendo 11 rltõ ria odiosldnd~ politica, que vnmos di-
analyse tio facto. mlnuir o. considera~ão de que rleYem sor ccr-

0 caolos os membros do Congressu. P""" bem 
· 5n.. Pmn:; FICIUtEIRA-E

1 
uma nccusaçlo colla.bol'nr no sE~io da. collectlvidade 0 vn.mos 

·aos officlne; que commnndavam a guarda. continuar, depois desta dolorosa oxporiencla, 
O Sn. RA>uno BAt:CEtr,os-Um prezo com a manter o prccodonte do que os membros do 

sentinella :\ vistn, que dnvin. ser guo.r~tnrlo Congt•e.,so podem ser prezos, sem nenhum~ 
com a maximo. c•utelln, porque era de im· I'C'ponsabilidade,polo Presidente da Itepublico 
.portancia, porque tinlm a ch,.ve de crime tiio desde que esteja votado o estado de sitio 1Niio. 
-atroz, que o Go,·orno quoJ•ln. descobrir, e doi· Eu mesmo, :l.'t;é certo tempo, julguei que 
xal·o suicirlm•.so us~im. e de dia! era urna necess1do.de interpretai·· a nossa 

Constituição rcstrictivament(l, solJJ•o este 
ponto fie vista. No entretanto, dados os r.,c tos 
e os exemptos, tendo observa.tio o qnc se tem 
p11ssaclo aqui, nos divet•sos estados de sitio 
votn(los pelo Con~rresso o aprov&itn.dos pel~ 
Poder Exccutixo, ou ;ou ho.ie de opiniiio que 
é pr.,cis·, Jlara que a Republica niio se espha
ceJe e n1lo se quebre. tle todo, n harmonia e o 
reRpeito, Quo entre !!i devem guardar os -po
d~rcs da Ropublica ; sou b"je de opinião, 
dJgo, que é pl'ecuw re.;nlv-ar as IffitiiUDidades 
tlcs t·~vresentantcs da Naçilo, durante o es
tado de sitio. 

Nã.o, S";nhoros ~<~~te li1cto ainda. precisn. de 
·explicaçõo. O fnturo Jm de dizer qual & elln; 
·por emquanto, o que 'e dó. li por feitamente 
obscuro. 

,. Sr. President•. recordando a discussão que 
houve no Senado, quando so trnt<lU do e•tado 
de sitin a.po~ o 11ttontndo, lembro no Sent~.ào 
que tOmos obrigados a não comparecer ás 
sesões •luranto Li'c'o ou quatro din•, porque o 
.nmso illustrecol!el,'n, t•opre.'mntante,la. Bahio.. 
qun.ndo tr"n.tou-so tJu mensagem que se pro
tendia dirigir nn p,·oshlente da !(epublica, 
por pnt·te do S·mndo, llitin. positivam1mte 
que o crime Cl'll um mnnejo do partido poli· 
tico a que nós entiio pertouciamos; . 

Lembra·se o Senado do protesto vehomente 
que eu e os meus CO!llflfiDheiros levantamos· 
lemhra·se, tambem, da intervenção do illustr~ 
Senador pelo Riu de Jllneiro. que julgou uma 
~ousa necessaria a Mun.sngem do Sona.do e 
procurúu ruodítlcnr, i! e certo modo, a fOrma. 
cat~goJ•ica, nsrom, o in,jut·io:sa qunsi, dos 
termos da moQao proposto nessa occn.~\ão. 

O exacerbamento tias pa\xües de momento 
níio podia deixar que os espiritos podes;em 
pronunc\~Lr-se, calma o trnnqulllamente, so· 
bre o facto em •1. 

Mas, digo eu: depois do tudo passado, o 
PresirJcntc contuauou a governar o elitú. pres. 
tes a terminar• o sou perlcdo presidenciltl; 
bre~emenLe tcremr.• uma nova situaçiio, que 
nenhuma respon•llbilirlade tem, neste systema 
de sovernu pelo que se passou na situação 
que Maba. 

Toda a bua vontade dcs homens politicas do 
·Congresso é pouc> pwa virem cm auxilio 
dessa nova ndmini•traÇtio, dn•lo o período 
anormal em que se encont1•a n Republica, a 
gravi•ladc do nosso e•tndo financeiro, c. o que 
e mllis, OS comprD!llÍ>SO• tomados por c:LUSIL 
desse estarto !lnanceiro. 

Pois bem, senhore.~; quando tudo exi;:e, 
quanto tut!o pede o domlnio, o relnllrlo fio 
oom sonso, dacllnlll o da confratern\znciío 
dos esrorçospnrn t\J•ar n Ropubllca de dim
euldndes, é neste momento que nós vamos 
&Ilprovar uctos, quo Di\D tcemamenor justl· 
flca1·no 1 

• 

O Sn. FnA,;c!Sco MACI!Aoo-E' preciso l'e
gulamcntat•, 

O Sn. RAmnn B.\HCEttos- N<io ú questão 
de r~gulamentn~üo é de intorpretn<:ão. 

Alem disso, senhnre•. a npproYn;iio da 
emenda, apresentada Jlalo ill~otro Senndor 
peln. Bahia, niio importa., em ca~o algum, a 
mínima responsabilidade para o Executivo, 
1'\[o tem outro alcance ;iniio este' o que o 
Executivo niio póle, niio deve, de bojo em 
d1"nte, lançar míio de vlr,lencias de q U11!quer 
cspecio contra membros do Poder LegiSla· 
ti\-' O, 

O facto foi do Interpretação. O prop1•io 
Con.zresso concorreu para is!io quando, apre· 
sentaria a emenda, resnlvando as i mm uni
dades porlamentares, elle niío a accMtou. 

Portanto, nenhuma responsaLilidade ndvem 
disto no Chefe •lo Exeoutlvo, mas fica resal
vntlo o principio. 

Si o Senado, pois, entendo que devem ficar 
sa\Yns"' immunidndes do Poder Legislativo, 
n:t peosoa dos seus membros, po~o. per lei ta
mente, acccito.r a emenda, Bt'ffi c .. m isto fazer 
o minimo oggravo ao Poder Executivo, 

W o Po•leJ• L•gisJa.tlvo que se defende de 
irreguJaridodcB po3siveis, si, o.rnanhü., novo 
estado de sitio for ,·otndo, 

O Poder Executivo nada tem com Isso, 
Assim, pois, n•io me expresso deste modo, 

como dCilllli'O, pnra. arredar do Senado a idé• 
de n]lJll'OVar ou doixar do npprov:tr. Estou 
justlllcaudo o meu voto. 

No enwotnnto, desejo que o meu voto con· 
Jnoida si!tnpro com IL O]lln\iLo da ffin\orla. do 
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Senado; e sou mais insuspeito do que outro Este ó o facto. 
qualquer, ]lltra Jitllnr a respeito. porque fui Eutiio, depois de chegarmos a este parlado 
um dos Senadores que votaram contra a depois de e•tnrmos todos convenchlos do que 
emenda, que rosalva us immunidntles. a tempestade não foi mnls do que um con· 

Já vê o Senado que loço penitencia. cluJU do Ires ou quutt•o indtvid11os insensatos 
o facto esta pnssado; sobre ello não hn depois de passado tudo isto, ó passivei nlndà 

mais t•emedlo passive!; ó um f•cto consum- que t~nhamos de vncillnt• quanto ao pro
mado; mn• ó Jlreciso que o prece< lente ter· num01nmonto contra pessoas alt~monte cal· 
mine aqui, c esta ó a occuoião do f•zel-o locados na politica, Senado1•es e Deputados 
terminar. que por um ~rro do apreciação da policia: 
· O Po<ler Legislativo ganhll multo com is;o Juram envolvida> em urn acto de violoncln 
e o Executivo mtdn parolo; pelo contt•&rio, pi·aticatlo pelo Governo 1 
ganha tambem, porque, si se tirar ao Ex•· Não podemos tot• a mlnimn duvida ares· 
cutivo pretexto para proceder mal, ter·-se hn peito. 
feito um.gr11n<io SO!'Viço, nüo eó np Executivo E' preciso, pnis, que compensação possa 
como li. Republico., ha.vor pa.ro. som·imeu!os tarormhos; os col-

O acto, port~tnto, do Senado só tem hoio, lega.• ao represeut·•çno desses Senadores e 
Jnrn mim, a vir•tude de firmar um principio, Deputndos, devem se pronunciar-se nno 
do rtual o Poder Legislativo precisa pura approvnndo os "'tos de vlolencia que 09 
JIOrlot• manter· se, lnrlependentemonte, no ex· pr1 vat•am da liberdade e de seus direitos. 
crcJcio de suas fLmcções. pohttcos. 

Além rlisso, si se ftzm• a est.otlstica do modo E tanto mais eu me sinto autorizado " 
110rqno o Senado C>mprehendo estas questões. fallar assim no .Sena• lo, q~Iando o proprio Se
Indepondento da questão vertente da nppro· nado e a Camam, como Jrl trve uccasião de 
-vação ou nü.o approvnção do acto, estou cel'to reforir, negaram licença. pa.t•a que este& 
de que a doutrma nii.n preoisava do minimo membt•os do Poder Legislativo fo•sem pro· 
esfoi·ço de trabalho, do quem quer• que seja, cessados, f 
Jlnra ser acceitll quasi que por unnmmida<le. Eu tomo a liberdade ainda de repetir o 

Faço esta justiça ao bom senso, no espit•ito meu argumento. 
do observaçilo do meus illustres collegas, qua Si negaram licença para que fossem pro· 
não podem dmxar rlo ver um per·igo immi' cessados, uma vez que o Sena•lo o aCamara 
nente, na continuuçü.o de semelhante d•,u· não podiam procedo~ de similhante modo por 
trlna. patronato, nem pot• motivos ocultos, segue-se 

Sonharas, quando o paiz foi surprehendiJo que o Senado e a Cl\marn rec nheceram que 
pelo abominlLvel crime que se deu no Ar:;cnol não bnvia motivos para r;uo fossem processa
da Guerra. na pes,oa do Presidente da Repu· dos os membros do Coogresso. 
bllca, en posso dar te•temunbo do que, não SI assim ó, todos os actos do violencln pra. 
só nos actos publlcos e nns domonstra,ões da ticados comtra alies ••'ia netos ropi•uvados 
tribuna mas tnmbem no recesso de 11mizade ou pelo menos, foram actos errado• e si foram 
e convot·saçilcs pai·tlcuiai·es, não encontrei neto> errados, como approvol·os? Qual a con- · 
um bome.m politico que niio condemn11sse ve· tequencfll <ln approvaç<lo? · . 
itementemente semelt:anto proco<lim•nto. A consequencia é e•ta: é que fica seiente e 

A opinião rle todos, o n mlnhuloi n pri· consciente o Poder Executivo do que, sempre 
moira, J\Ji do que aquelle facto er;~ o pro· que estiver armado doestado de sttio, poderá 
dueto do um Jil.natismo momentaneo; era umo pr .. trcor todos ns violencias que quizer, e 
locura rnomentllnen do f•natismo politico. seus netos ser,!lo npprovados e pcm ao menos 

Ern uma alluclnaçü.o de um homem, que uma reprovaç!lo platonicn vlr11 para aclver· 
vh•ia pertut•bar li. Kepubllca, em todos os go· tii·O couka o seu mao procedimento. 
vernos, com a sua 11cção demogogicn, sobre a Eu insisto neste Jlonto, porque parece q e 
populnçõo das clussos baixas. é dever do Sonndo, ou não approvnr a prisão 

.Nos.a occasião, ou disse uqui: -Acredito dos membros do Congresso, ucceitando a 
que o pequeno club de indiviiluos insensatos, emenda olfereclda, ou entiio que é dever doa 
que não teem a mini ma imputabilidade, nem umlgo> do Governo virorn ri tribuna trazer 
relações com os pa1•tl~os ver•dndeir·amento uma ezpllcita, clara e posltivn demonstrnçiio 
politicas, que fazem a politica da Republlc>, de qua ba noces•ldado de appruvar eates 
tenha BJ>provado esta tentotivn de bomicidio mesmos actos, o de qua a Pl'isào dos membros 
ll& pessoa rio Presidente da Republica... do Congresso era indispensavel, porque taes 

E senhores, isto é o que o born senso de- e taes provas, documentos ou testemunhos, 
terminava e ó o que os tactos vieram depois existem contra esses cldadllos. 
provar, passado todo o inquerlto, todas 11s Ainda ~ tempo. Isto do1•la ter sido feito 
pesqulzns, todns as devassas que foram feitas quando se tratou de dar a concessão paro. o 
l'elatlvamente ao acontecimento, • processo, 
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O senado devl11 ter-se pronunci01lo contra, 1ln•. quanto á om•ndn, n sua npprova~ão 
si estasprovnR nppnrece<'ern; olras n[o appa· traz tontos ben•flcios, que cu julgo dever 
rcofllrnm. n. conce!lõsii.o n:lo n,l riarlu. ms1:;tir a .• bre o fa.•1to. 

Hoje e loglcn que não podem ser appi'OVIL· E i\ R•sim, Sr. Prllsidenl.e, qun havemos de 
dos os actos de v!olcncia praticados cmtra ir con,tltuindo rlcvn~ar e soll<lifirautlo n 
esses cida;lãos. Republica, orJ'un;io hoje, e o.ccertnndo ttma· 
. Eu j4 appollei para a fórmula mols mitl· nhii, procurando l'Oihrmar os noss?s proprlo3 

gnda, e ainda. debaixo rio manto da inbr· erros, e evitando o• •rros alheios. 
pctrar;ão constitucional ; não propriam•ntc Eu esporo, Sr. Presidente, como um llL vor 
como uma con•ura ao Governo, no Poder Ex· particular feito ó. repro,cntaçiio rio meu Es· 
ecuttvo, mns como a affirmuçã.o do uma ga.· tndo, uma. defc~roncia no Es o.do do Rio 
rantln para o Po ler Legrsl•tivo. Or·an,!c do Sul, mc;mo pnrquo, niio se tit<sifi· 

Dentro ,lesto terr~no ha. vasto csp11.co plr • qu~. em anno1s vindom•os, o. historia. pnlitico. 
unir•m-se as opinlõ•s. para nos confrater- de,tes tempos c para quo não po,sa caber no 
nizarmos em uma acção beneficn. em favor animo uos vindouros qualquer juizo orroneo 
dn Repnblictt; é o tcl' ena rln conciltnÇI1o. relativamente n. o.t!ção pJliticíL dos repre~en-

Eu níío quero que o St-~n,ldo esposo aquiHo ta.ntcs do Rio Grn.:Jde no. ao::tmthrla•!c, mpero 
que 110 talvm:desojusse quo fo~ose feito, n l'O· o peço isto como um favor, n. qualqiH'l' doa 
provaç;iodlroctuosactosrlo Pür!er Execut.ivo. amigos do Oovcmo, qtlo crrm c !lo priva m:ds 
Isto nilo ó poEsivel, mas c>mo dà·>ojust•· do pe1•to, esporo que me digam, para que o 
monte a colncldencia rio pensamentos do il· p>iz to•lo o ,aib>, quol 1'·>1 a toxn, qunl lbi a 
lustres membros do partido que apoia o Oo· irl'eglliarida•lo do procerlim•mto, qn:al lbt " 
verno, Isto é, que n. de,Ceza. do Pocler LPgis:t~· tentut!Va conu•a. n ordom, ou contra a.s 1: u
tivo prflciS/l. Eer e&tabr·lccirJn, ó o.::ousu'lo do, f.Ol'ido.rJes e~tabelt~.)Jdns, tentativa pr11ticada. 
nproveitnnrloo sentimento geral, uns por um fóJ'.'l. do tor.no lJ;!a.l, que ~o ntLribuiu a um 
motivo, outrrs por outro, resguardarmosus qualquer rios ropr•'s"ntantes do Rio Orando, 
immunldades parlamental'·'•· pr•inclpalmcntc nqur.Jic que sotrreu os canse· 

E nilo pt•eciso acceutunr ainda outra vez qucncms mais incommodas tio estado de si
que adoptam• s a forma mais cnn vcnicnte. tio. 
paro. quo o f'odor Executivo nii.o tome.o acto o Stl, JuLto FnCTA _ E ferindo· se n file, 
ao Senado como uma. censut'.L directo.. feita a. ferio·se n. nós tot.lu..... · 
si, e antrs Mmo um resguar.!o do principi" 
ccnstrtncional. quo quer que rs polares ""jlm O Sn. 1t1muo HAtacEt.Los- NatuJ•almcnto, 
harmonlc~c·s, mus in•lepandcnt~>s. · o uão preciso rep·,tir. 

E a ln•lependencia rlo P.r!or Legi-lativo, Nrio '"trata rirt pc.;so• proprlamentorlo SC· 
estou oonv"ncldo, drs11ppJ•rcccl'lÍ. por com· nador Plnbeiro Mnchorlo: ll'.Lt.n·so dtJ um 
pleto, todas a~ vezes que fôr vota1lo o ••t•do mombro rla t•epr•esontoção do Rio Grande e de 
de sitio. niio o,tando garanthio cada um do um memhroaoSeuudo. 
Bl'UB membros contra o. prisil•\ ou contl'a o Pc~ço, como li,v{lr esp~cial áquelles 1UC po· 
banimento, . dom C r\ e vem S> be1• Utnl pll'to oiOS pan,omeU• 

Seuboros, tolvez ou r •• sse o mais impr.,prio tos •lo GOVC!'IIO, rhs rasões dc.s llCl03 rio GO· 
para tratar desrc asmmpto, prrque a minba vo1•no, que do<1htro1m porunto a nossa Repu· 

· oplnrilo po•lla ser toma•la como suspeita, blica, solemno c plulieamoutc, quui o moti•·o, 
visto ter ncS'ndo o estado do sitro. qu:ol a cau;a qued•·.tcrmrnou a pri•iio, a rctcn· 

Eu posso garantir ao Senado. poróm, quo QltO do senador p,lo Rio Granilo do Sul, em 
mPsmu tendo nogndo o estado de ~<~itio,como ua.\io tle guet•rtl. c t1mbom n.:mn. iucommuni· 
sou sempre sub .rdinn.d•l li~ Uccl~ües do. maio· cabili .I:• do. 
rio., e cem a!!sumo a. posh;ão 1!0 rcbijlt.lo con· hto ó u1u clovm· que mo o~cot•ro, nssim 
tra o !las, mesmo nsslm, •i lbssom ro<ulnres como julgo que ir 11111 dever que occorro " 
os actos pratlca•tos pelo Poder Executivo, nu qunlquer duquellld membro• <le>ta C•sa que 
não tcrJn. protesto algum o. lhztor, teria Jll'Í\'C com o Gove ·no o que o ü.poio. 
molmo, quem~ • bo rio. 11pprovnl·oP, >i os j .!· . Eu espero, pois. desta <lorm•cnciu para co;n 
gas!'l& nec·esurto:i, uteJ:l o lognc:~. · o meu Estndo, r.;i.o duloro n.mflnto flwido JlOI' 

Mas negnfli o estado de s1tio, o a:~ minhn;; este neto, dolert·n·.~ln dcttWmin:L:la peln. gen-
prevrsõos foram perfeitamente reali?..uht<. tilt•za o pelo cavaiJoirisreo do; mombro3 dtste 

o estado do si Lio Eer\'iLr nns miio.>~ do O o· Somulo que npol:1111 o gO\'Cl'llO, e:;peJ•o umu. 
vorno para. a prn.tlca do :LctPs il'regulat•t·s. toxplit::l~~fi.!J q Ulllq n•.·l\ uw:t rc.c;po.-h .JlO·iti v a ou 

Não <li~ cu to todos e~tes netos, não C1tço nc~ntiVJ.,I•ohttivn nonte no f11cto tio. :p1•isü.o do 
mo:-~mo questilo que cllos sojo.m ou nii'l n.pp!'O· Sonndot• ri•) gt•,Luden~o. 
vndos i acho que n Ropuhlicu. hoje nt1o pur·de J~ Isto porrruc, r mhm·cA, dcsphltL n t•cspeita· 
nem r'1mha 1:om n sua. opprov1u;i~·'· n.s oll'l!i· bWllndoquo nos ~wo, dC':-;pitla. u. digoitjmle llO 
toa po•ltivos<la rep••ovnçiio enrn n~nlmm. r1ue derc Nvcsth··:o lodo uquello •1uo recebo 

Sann.1lo V II "~ 

·t 
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os encar11os de uma representação, sem que 
um consolo, sem que uma palavra de nmena 
desculpa soja pronunciaria 110 monos,- nin· 
jluem se sentirá bom sentado nestas cadeiras 
de hoje em diante. 

Hoje, este facto deu-se com o Senador rio· 
granrlense amanhii: póde dar-se oom um Se· 
nadar de Pernambuco ou com um Senador de 
S. Paulo; conlbrme as variantes da politica, 
todos os Senadores podem ser viotimas das 
mesmas atrrontaa, todos os Estudos podem 
ser amesquinhados e feridos na. pessoa de 
seus representantes. 

Qualquer membro da maioria, qualquer rlos 
Sra. Senadores que privam com o Governo e 
conhecom seua actos, p611e perfei ttLinento 
dizer ao paiz os motivos que justificaram 
aquella prisão e aquellas perseguições. 

0 SR. THOMAZ DELP!NO-V. Ex. vai fioar 
sem resposta. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOB-Não o espero. e 
poço ao honrodo Senador não me des!iluda 
antes de tempo; posso perder esta illussiio, 
niio quero perdei-a já. 

E espero que me respondam, porque aqui, 
quando nós representavamos os ami~os do 
Governo, quando os sucessos se precipitavam 
violentamente, pelas provocações da desor· 
dom e dos revoltosos, nunca foi dirigido um 
appello. uma pergunta ao nosso grupo, ao 
grupo daquelles que sustentavam o Governo, 
nunca foi dlrlgtda uma pergunta R este 
grupo, sem que fosse respondida, bem ou 
mal. · 

O Sn. TnoMAz DELP!No dã um aparte. 
0 Sn. RAMIRO BAROELLOS-Esta Ó o. pri· 

melm vez que dirijo o appello para os mem
bros do partido que apoia o Governo. Nunca 
disse uma palavra sobre este facto, nom 
mesmo ao meu amigo e companheiro de re
presontaçiio, nunca tratamos deste facto após 
o dia em que sabia da p1•isiio; e nem elle sa
bio. que eu trataria deste facto pelo modo 
por que estou tratando, pois não lhe disse 
uma palavra o. respeito do assumpto, 

madn dos Srs. Senadores que compnrecm•am 
a sessão (52) e deixflm de responder os Srs.: 
Manuel Barata, Lnuro So~ro\, .João Cordeiro; 
Bozerrll rontenelie. Pedro Velho, Alminio 
Alfonso, Josó Bernardo, Alvaro Machado, Joa
quim Pernambuco. B. de MOl>donça Sobrinho, 
Leite e Oitloica, Thomaz Delfino, Lopes Tro
viio, Caiado, A. Azeredo, Aquilino do Ama
ral, Alberto GonÇalves, Esteves Junlor, Gus
tavo Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota, 
Ramiro Bareelios e Gomes de Castro (23), 
tendo este communlcado iL Mesa que se rell
rava por incommodo. 

Fica adiada a votação da proposiçiio. 

CREDITO ESPIJ:CIAL PARA A. SUDS'fiTUJÇÃO DOS 
l!IAl\COS NA. l~RONTI!:IUA. DO DR.\ZIL COM A 
REl'UDLlOA DO P!IRÚ 

Entra em 3• rliRcussiio n proposição da ca
mar<t dos Deputados, n. 24, de 1898, autor!· 
zando o Poder Executivo a abril• ao Minls· 
teria das Relações Extei•Iores, no presente 
exercicio, o credito especial do 100:000$ pora 
occorror âs dcspezas com a substitulçiio dos 
marcos arruinados ou que houverem des
nppareoido na fronteira do Brazll com a Re· 
publica do Perú, fazendo para isso as neces
sarias operações de credito. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão, ficando adiada a votaçiio por falta 
de quorum. 

CRKDlTO ESPECIAL PARA A DE~IARCAQÃO DA 
FRONTEIRA DAS ~I!SSÕES COAI A REPUBLICA 
ARO!INTINA 

Entt•a em 3' discussão n proposiçiio da Ca· 
mara dos Deputados, n. 29, de 1808, a.utori· 
zando o Poder Executivo u abrir ao Mlnis
terio das Reiw:ões Exteriores, no presente 
excrciclo, o crct!lto ospecinl de 100:000.$, des
tinrulo ils dospezos com a demarcação da f1•on 
beira dtlll Missões com a Repubho" Argen· 
tina, confórmo o laudo arbitral. 

Nloguem pedindo a palavra, encerra-ao a 
discussão, ficando a votação adiada por falta 
de quor«»>. 

Aguardei-me para fazer hoje esta pergunta, 
e termino pedindo ao Senado em geral para 
aceeitar a salvadora e beneftca emenda que 
foi apresentada c pedindo espoclo.lmente ao 
grupo dos Senadores que apoiam o Governo, o sr. Prc11ldente - Estando adi· 
que me respondam, para rogosljar meu Es- antada a hora o reduzido o numero dos Srs. 
tado ou para condemnnçiio eterna de sou re· senadores presentes, vou suspender u sossiio, 
presontante, que re•pandam, relativamente designando para~ ordem do dia da sessão se
li prisão do Sr. Senndo1· Pinheiro Machado, o guinte: 
que ó que a justificou ou determinou. Vota~ilo em 2" rliecussão dn proposi~iio da 

Tenho conclui do. (Muito bem, muito bcn~. camara dos Deputacos, n. 32, <lo 1898, np· 
Nlnguom mnis pedindo o. palavra, onoer· provando os actos praticados poio Poder Ex· 

l'n·se a discussão. ocutivo o sons agentes responsavels, por mo-
Aununciada a votaviio e ·verificando-se não tivo do attontado de 5 de novembro dQ 

pavor mais nu!Dei'O lesai, PI'ocede·so ã cba· 1807; 

I 
' 
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Vot~çiio cm 3• discu>siio d:L proposlçiio d~ 
Camara do< Daputndo,, n. 24, rte 1803, nu to. 
t•i,nndo o Fodet· Executivo" ob!'ir• ao ~linis. 
to rio das Rela~ões . Ex terrores. no prc;ente 
o:torc:cio, o credito ospeciul de IOO.OOlt$, pn.1 n 
occorrer ó.s despezas com a hUbstitul(,•fio dos 
marcos arruinutloJ ou que' houvncm des1p· 
parecido n:L fronteira do llrnzil com a RepU· 
bllc~ do Per•ú ; , 

Vo~1çiío em 3• di•cuS>iio da prop~•iç.io da 
Camara dos Ooputndos, n. 29, de 1~03, auto. 
risu.ndo o Poder Executivo a abrir no Minis
tet•io das Relaçü2s Bdel'Jorcs, no pi'rsent.e 
exorcicio, o crcUHo e8pecinl 1le 100 000.~. des
tinado á.:J Ucspezo.s com n demnrcar:iwt.lu rron
telt·~ dns Mis:õos com a Republica Argentina, 
confot·me o laudo arbitral. 

Discussão unica. dn. omen1lll C o Sonn,'o it 
proposiçíio da Cnmnra do> Daput,dos, n. O, 
dJ 1808, que rtxa a força naval par" o ex. 
erclcio da 1899, o it qual fi mcsnm Cumar11 
não deu o seu assentimento ; 

2:• discmsão cl~ JlrOposiçüo tia Cnmnr~ dos 
Deputados. n. 3o, do 18~8. quo autorrza o 
Poder Esoouti\'0 11 abrir no Mrni>torl•> d!L 
Justl<:a o Nt>~acio~ lntei•iorc!-1 o credito do 
100·000$, supph•montat• á vot•ba n. 14, da 
loi it. 4UO, do 16 do dezembro do 1807, para 
<liligoncias polloiuos. 

2" discutsüo <la propos'~ão <la Camam dos 
Deputados, n. 41, de I•U8, que nuto1•lza o 
Poder Exocutivo a abrir ao Ministorio <1.n 
Justiça o Ne~coios lnler•lores o credito de 
17:900$, supplcmentnr á vot·b:t n. \l, do nrt. 
:.l" da lei n. 490 t!e ta do dezembro elo lb07; 

2• discussão dn. propos'çiio da Camnra dos 
Deputados, n. 5, do 1897, regulando o wr·· 
viço do assi•teucia publica aos alie nodos ; 

:!" rliscussüo dil. propr,si~tio dn Cnmara dos 
Deputadas, n. 8, •I• l~US, que autori?.IL o 
Poder Executivo u. 11brit' oo Mmister·io <la ln· 

·dnstrin, Vmçilo c Obras Publicas o cr<edito' 
cxtrnortlinnrlo rle :1:53:?$ 112 paro. p1~nt• no 
engenheiro Jorge ·Radomnlwr· Grun~wnld os 
voncirnent.os docnl'~o de u,·col do~·· cit~<so dn 
Inspectoria Geral dos ~stra<los <le Ferro, 
de~do 6 do IDili'(O nO <lejunho de 1803; 

211 discus~ão da propo;lr,iio tln. Cnmarn. dos 
Doputr1do:~ n. 25, t.!o ISD::l, que n.utol'lm o 
Poder Exccut.ivo n cnr:ccder no Dr. Alrrolu 
Moroir.> de llil.rros Oliveira Lima, lento ca· 
tho<lrotko tia Fnouliln<lo do Di r·eito do S. Paulo, 
novo mc~ts do liecnr;~t, com ordenado, parn. 
tratai' do sua snudo i 

2• discussão ela proposiçilo do Cnmnr11 dos 
Deputados, n. ~o. <lo I~US, que nutoriziL. o 
Podm· Executivo o concoclút' um nu no do li· 
cenQa., com o rospocti'\110 ordonndo, ao 2u ofll· 
ciat di\ Bibllothcca Nocion•t Aloxondro AI· 

,, 

vnrcs Gomes Barroso, I""'" tratar do sua 
sn.udo onrJo lho convier i 

:.!A discu~siio cl!L llropo~lção rla. Camarn. elos 
Doputn<ios, n. :j3, de i~DS, que autoriza o 
Poder Ext~cutivo o. abrir no ~Iinh;tcrio r lo. ln· 
dustrin, Vioção o Obrns Publicas o credito 
axtraordinarw de 12:000$, p:~ra pagar os vcn. 
clmnntos do engenheiro Mttno~l Mu.ri;L do 
Cnr•vniho, nddli!o no mesmo Minlstorio om 
virtude da. suppl'cs~ilo dn. AgPnci:.L Ceotrnl do 
Immigrnt:ilo, d!l qual cr·a. inspector g-eral, c 
Joi n. 429, do I O de dczom br•o du lô96 ; 

DiscuA>iio unicn do parecer, n. 83, do 1808, 
da Cummiss"o de finanç:ts, opinando pelo 
inde:fcrlrnento 1lo roqucrim•:nto em que o ha.. 
citarei João ~!nnoel Mendo; da Cunh• Aze. 
vedo allegnnuu ter sido aposentado pelo Uo· 
vcr·no Provi::;orío no cargo de secr<:ttLrio dn. 
Rolaçüo do Rio Gmndc uoSulem 18,0, contra 
expres.~a dispo&ição elo decreto n. 5. ·157 de u 
rle novemuro do 18i3 e pcd•: lho f<jam :lU· 
gmentn.r!o3 os v~ucimcnto3 Cn aposentadoria. ; 

Di~cus~iio unica do po!'ecor 1ht Cornmis~ão 
de Finanças, n. 83 de 1893, opinando pelo 
indofor•tmento 1lo rcqucrirnrmto om quo Pau. 
lin"o lõ'J·ancisco PJflS Bnneto, antigo professor 
de pymunsticn. o natacão 1!a. Escol/1. Militar 
desta Copitnt, :diegnndo a iusufllcicncia do 
seus ve.ncitnentcs, que e1•n.m 110 1 :UOO.),t•equer 
qU•> '"J•m olle~ clc,·a<los, tlcnndo equrpa. 
n1dos nos tiO pl'ufes8or do gymnnsticl do Col-
lcgio Militar, . · 

Levanta.so u. sessão IÍ~ 3 horas c 43 mi. 
nutos da tarde. 
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PreJidonci'' do S1·, MaJtOcl de Quei1·os 
( Vicc-Preside11te) 

A meia horn depois do moio-<liB, ~bro·SO 11 
sessão, n que concort•crn os SI':'. SenaUoros: 
M:tnoel do Queiroz, Joa~uim Snrmcato, Qe. 
noro.~o Pow.:e, Henl'iquo Coutlnho, .Jonntha'i 
Potlrosn, Fmnclsco Muchndo, Jinnorl B:u•nt11, 
Lnuro Sodro, Justo Chormont. Benedito Lei to, 
Gomes do Calltro, Hollhrt Vieira, No;.rueir~ 
Parana:;:::uiÍ, Pires Fm·J·o1ra, Cruz, Joilo Cor. 
delro, IJezcrril Fontcncllo, Pedro Vcllro, AI
mimo Atl'vnso, Josó Hot'Uill'Jo, Alvaro 1-la· 
cilndo, Abt1on Minanoz, J\lrnoidiL Barreto, 
Goncalvc~ l•'ol'I'Cira., ,Jolquim l1cl'ni1Jnb:lco, 
R. do Mondonçt SoiJ!'Iuho, !.cito o Olticlc,, 
Coelho o Campos, r.enn<lro ~lnciol, Rosa 
Junlo1•, Ruy Barbosa, Severino Vieirn, Vir .. 
gilio Damuslo, Cloto Nunes, Porcluneula, 
'l'homoz Deliluo, E. W:mdenl•ollq Feliciano 
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Pen~, Gonoalvns Chaves, Rocit'iQ'Ues Alves, 
Pa.Din Souz11, Moraeo Barl'l1s, Caiado, Leopol· 
<lo de Buihões, JO>•quim de Snuza, A. Aze
redo, Aquilino do Amnrnl, Alberto Goncal· 
-ves,Esteves Junior,Guatavo Richurd,lt•uiino 
Jlorn, Pinheiro Machado, Julio Frota o R•· 
JDiro B»rcellos (51). 

E' li<la, posta om discussão o sem de bote 
approvadn a acta da sossiio anterior. 

Deixam de comparecer rom cnusn. pnrti· 
clpada os Srs. J. Catnndn., Ro•a e S1lva, 
Hego ~lello, Quintino Bocayuva, VIcente Mn· 
cba.do e Jo•quim Locerna (6}·; o sem ella os 
Srs. D~l)llngos VIcente e Lopes Trovão (2). 

O Sr. :'l" Secrelarlo, servindo do 
1 •, d~ eonta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oous olllclos do 1• Secretario da Camara 
dos Deputados, de hontem, remeltcndo •• 
seg11Intes 

FltorO!IÇÜF.S 

N. 4:í - 1808 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • " O qundro dos oiD.ciaes do serviço 

saDitorio do exercito ficará assim conotituldo: 

Cot•po medico 

I gonernl de brigada, inspector geral. 
o coroncls modiws. 
12 tenentcos-coroneis medlcos. 
27 majores medicas. 
·15 capitães medicos. 
85 tene11tes medicas, 

corpo pharmaceutlco 

I coronel inspector de phnrmacln. 
2 teoentras-o' ronois phnrmoceuticos, 
4 Jnajores pharmoceutlcos. 
B capliües t•harmacouticos. 
:u ten~ntes pluumaceuticos. 
-48 atroros pharmar,eutlcrs, 
.Art. 2," F1ca •xtlnctn a c:nsso dos incrli· 

cose pbnrmnceuticos odjuntr,s. crendo pm• 
doc:Jreto n. 2771 r'o22116JniUÇOl!O UHJQ, 

Art. 4.• O pt•eonchlmento das vogas do 
primeiro posto que excstirilm nos clous qua
dros e bem assim os que RO derem om vir•. 
tudo da presento lm,sr. furadrntre osactw.es 
ari.iuntoB, de contormidaclo com os dl&posl
cões Jlam o coso estipuladas no ro~ulamento 
de 7 de abt·!l do 1M90, comblnndns com ns da 
lei n. 1.731, do 22 de .iunbo de 1804. r\ispen
•ndo o concurso e tlxnrla a !dado do 35 annos 
para os medlcos o de 33 para os pbnrmaceu· 
ticos. 

Art. 5.• Os arljuntos, cuja lrlnde exceder 
dos limites da fixada no at•tlgo procedente e 
que desrjnrem continuar no oerviço das 
guat•niçUes em que so ncbnm. srrão com~er~ 
vodos, sem direito do trnusrerencia, pelo 
tompo·dc tl'eS n:nnos o, terminando cs'e prazo, 
d1spensodo•, si antes niio torem demlttido•, e 
só entiLo sorno preenchidos o• seus logurcs 
pel• fórma. !Drllcada na pr osente lei. 

0< que, nõo tendo attlns:cido 1\quella idade 
niio quizer.m pet•tencer no quudro e11'ecttvo, 
sorilo rllspen•ados. _ 

Ai't. ó." A5 vogns que nuo forem preen· 
chid~:~s com n. ndmissii.o dos nctuaes arl,luntos, 
tio um o outro q uo·dro, peln. tórma Indicada 
no nrt. 4°, o Eeriio són.onte mediante con· 
cur.so, ob.corvados tn~os os rfQUisitos o con· 
•liçües do regulamento de 7 de abril de IBUO, 
combinaria com os da lei n. 1.731, <le 22 de 
junho de 18U4. 

A1•t. 7 ." O preenchimento das domais va· 
gas, que a ex<·cuçilo da pi'O;enl.o lei abrir 
uus dous qundt·os, •oriL ltiio de accordo com 
a lei geral de 1•romoçiio do exercito. 

Art. 8.• O Inspector geral e o inspector do 
pbarmocia podo1iio ser gi'ildUados no posto 
lmmediato, depois do dous annos de exorcicio 
ou, antes desse prazo, por strviço8 oxce· 
pcionacs. 

Art. 0.' Fica o Govr·rno autorizado a 1'6· 
organizar o corpo de cnror·moh os, e bem 
BB>im a dar execução ao regulumento de 7 do 
abril, na parte que se r• fere á croaçiio do 
rloposiro tio material mnirarto, ficando as 
dcspezas nocesmrlas para essa reorg~niznçiio 
dependentes da approvaçiio do Cougresw. 

Art. 10. Fica o Governo autori?.nrlo a man
do r rev11r 1orlos os rrgulamenlos rc!Crentes 
no serviço sauiltu•io, afltD do p!ol·os do uccordo 
com as ex,,:cncias do scrvi\o e os melboT'a· 
mcnlos ludicarlo• pelas ultimas ncqulsições 
dn s~i~nci11 • 

Art. II. Rovognm·se asrlispo>içc>cs•m con· 
trrtrio. 

.Art. 3. 11 03 tenentes mmlico~ Vl)nccrão, 
além das outros vnntngen• inhenntrs ic >ua 
]l!Lt!Jntr, 12.0$ mcnsn.rs de gmtitlcaçiio cm 
1'C!2 do )50$, O OS n lft:l'OS phai'JnílCOUticiiS g,· $1 

~111 vez de 100$000. · 

Cnmara dos Dcpul.orlo>, 2:1 do folcmLrn tla 
180.~. -,1l'th ur ('t'Hll' Rios, JH'~r;il!en tc.-J11lio 
dtJ .lldlo Jo'•lho, 111 ~ect·otar i o. -Ca l'lfis Auywrto 
l'uh•ntt.: do Norat•s, 2'•f.iecnbrio.- A'd l.!oJU· 
ml~>iles tio ~tat•iulta e Ouort•a e ~'mnn~a.. 

,, 
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N. 4G-!808 

O Congre•eo Nacional resolvo: 
Art. !.• Fira o Po1ler Executivo autori

zado a valldnt• os oxnmes PI'OS!ados no Sem!· 
nario dR s. José desta Capit11i pelo cidadão 
Antero Olympio de Siqueil'a, afim de matri· 
culnr-se em qualquer mstituto officlal de in· 
strurção superior. 

Art, 2, • Revoganl·se as disposiç,jes em con· 
trario, 

Camnra dos DPputaT!os, 23 1le setembro do 
JB98.- Jll'tlwr Cr.'Utr Rios, presirfonte.-J~tlio 
ele M~>llo Filhn, l 11 sacretar!o.-Car/os AurJut;to 
Valente rlc Novncs. 2n ~ecretarjo. -A' Com
m issiio 1le Instrucção Publica. 

O Sr. 3' Seeretrrlo (servindo do 
2'!) lê e vno a Imprimir para entrar na ordem 
dos trabalho•, o seguinte 

PARECER 

N. 08-1898 

O ,-]itad~o Adolpho Artbur rnnocencio de Sá 
Monteiro, 2• escript.urario da Alran,lega desta 
Capl!al, aposentado por d•creto de 13 do 
agosto de IR9~. reclama contra o• vencimentos 
de oua aposentndoria, que con•i~ora lllegal, 
pedln~o lhe s~ja abonado o ordenado da ta. 
bo!la E. que uc •mpanhou o decreto n. l.581, 
de 31 dn outubro de 1893. • 

O recl•m•nte foi apo•ont~do, abon•ndo·se
llte o or,Jonndo ~a tnb"lla H ann•xa no 
decreto de 17 de dezembro de 1802. por niio 
l!av•r ainda decorrido o prazo 1!e dou• annos 
da tu bel la, ont.iio vlg~nte. Allcga bons ser
vlçOA, asslgnaln<lament• os prestarias durante 
20 annos em commlõPiio na Del•gnri• do The
souro em Londres il durante o tempo que 
serviu do. morinha de 1111erm. 

T•ndo ,ido e.•s• requerimento submettido 
na s•lBsílo de !895, ils Commi,.ücs reuoidas de 
.1ust1ça e Legislação e 1!o Finanças estas re· 
qulsitarnm do Poder Executivo inrormacões 
sobre o moRmo r·equerimento. 
· ():Poder Executivo Informou ao Senado, 
communirando a estn a cópia dos porncercs 
elaborodos FObro a matet•ia do r•qunrimenLO 
pela Directoria da Contabilidade do Thosouro 
Federnt. 

Na lnlbrmaci\o constanto do parecot• do dl
roctur nffi1•ma este que a apo•nntadorla do 
reclamante fui decretada contra o que dispõe 
o art. 75 da Constitu•çüo l'e ler.!, pois pet•· 
maneco o r<•ciamantn n"s condicõos de voltar 
no quadro de rnzenda, onde ROntp1•e se di·· 
tingulu poln sua probidade o de·Jicaçiio no 
serviço JlUblico, . · 

• 

Tratn.Fe, pois, segun•lo as informações do 
Po,Jor Executivo, do um acto incon•tltuclo
nal, que ttire dtreitos do !unccionarlo, sobre 
quem incidiu. . 

Perante e>se Poder, competente para de· 
oretor aposentadoria dos empT·egal!os pu
blicos, na rúrma da lei e quo póde corrigir ou 
nnnullar os actos praticado; na eepltera das 
suas runcçües governamentaes, doado que 
sejam lllegaes ou coutrarias aos interesses 
de ol'dom publica, ou perante o Poder Ju~J. 
ciario, uma vez que a aposentadorialm
POI'ta violaç1io do preceito constitucional e 
dos direitos do r•~clamn.nte s11bre os seus ven· 
cimentos, deve olle reclamat· ou intentat• a 
acçi'io competente. 

Ao Congre•so é que não cabe tomar conllc· 
cimento de um acto, praticado embora iii~· 
galmente, pelo Poder Executivo na orbita de 
suas attribuições privativas, 

E' este o parecer da Commissiio de Justlçn 
e Legislação , 

Sala das Com missões, 24 do setembro de 
1898.-GoTTçalvcs Chaves, relator.-Aq~llino 
do Amaral, 

O Sr•. Gmne• de Co10tro- Sr. 
Presidente, quando hontem solicitei a mi· 
nha.,lemissão de membro da Commissão de 
Finan\as, declarei ao Senado qne me era 
ahsolutamento impossivcl contmuar a ex
erc•r ta !cargo. 

Não obstante a minha declaração, o Senado 
recusou o meu peill,lo. 

Insisto, porém, no meu pedlilo, na crença 
~O que a deCISão teve por 08U811. nno ter a 
mmha deolaraçiio sido ouvid .. pelo Senado. 

V. Ex., Sr. Pt•e•idento, me fará, pois, o. 
gentiloza de submetter outra vez ú appro
vaoiio do Senado o meu pedido de dem1ssão •. 

E'·me absolutornento lmposSTvel continuar 
como rnombro da Commissuo de Finanças. 

Consultado, o Sena<lo concede o. demissão. 

O Sr. Pre•ldonte- Nomoio o Sr. 
Senador Joaquim de S .uza para substituir o 
Sr. Senador Gomes de Custt·o na Commlssílo 
de Finanças, 

O l!iia•. AI mino AO"onMo pt'Onun
ciou urn discurso que será publicado depois. 

ORO~~! DO DIA 

Votnção em 2' discussão da proposição da 
Com•• r• dos Deput•dos n. 32, do 1898, o.ppt•o. 
wndo os aota. prat1c1u!os pelo Poder Ex
ecutivo e seus agentes rosponsavois, por 
motivo do attentodo do 5 de novembro do 
1897, . 

'• 

:., 

•' ., 
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O ~r. l 11 1·4~•d<lcntfl'I-Vou submottC~r 
n votos o nrtipo uuico dn. propo!lidio, sah·o 
n' omonrlns rlos Srs. Ruy B:rrbosa o JJ. do 
lllentlonça Sobrinho. 

Disse S. Ex. que nó3 inmos vota. r com ro
spousnhililladc llo Governo. 

Nilo lm. Ud. 
Si n emenun ó " rcsultunto do meu dis· 

cm·w, nqui profcritlo, e a r.xprcS>iio dus 
itlens que o iuspirnrnm, tonho o.d1rc!to tio 
r~pctir• o que ncl:c disse, !s!o ó que o noS<o 
ob,j~;~ctivo consiste, oxclusivJtmento, cm 11_1'· 
mur dous principias constitucionnl•s, o nao 

O S•·· Ahnino Aflon,.o (pela 
r.rd(•m )-Vno.so votur n. approvnção ou rc
.ieiçiio dos netos elo GoYcrno, durante Ofsta~Jo 
elo sitio, nfio ó \'Crdntlo 1 

O Sn. PÚESJDiiNTE-Sim, senhor. 
o Sn. Ar.>mw AFFO~só-Como o nobro 

SeJlatlor. cujo nome po~o Ycnin. par•n. Pl'oi'c· 
ril', o Sr. Coelho o Cnmpos, nimla lm pouco 
mo ft!Z n. honra do dizer que, em um deste~ 
cmos, o voto devmi:t SOl' cxprcsw, l'oquoiro 
n Y. Ex., Si'. Prl'sidcntc, cm nome dn ~obf:l· 
rnnia nncional qul', umn. vez quo sr~ tPm 1lo 
dr.ci.Jir sobro uma cousa fJUO jâ. o~tti. imp!ici· 
tamcn te rc;ol vida •.. 

O SR. CoEJ.IJO g CA:'!IPü~-Mas vnc-~e votnt• 
lL rcsponsnbilidndo t\o Governo, o nüo princi· 
p!o de doutrina. 

O Sn. Ar.>u~o AFFO~so- Si cu niio eoi.i· 
\'esso tão acostumado fL re\~orcnciar e, Deus 
mo pordiio, n. lho querer bem (1·i~o ... '). htLvia 
de dizer· lhe que nus aqui somos Senadores c 
nãu jesuitas. 
· i\'ão ]ll'Ccisnrnbs de emlJOscn.rlaB, pl'ecisomos 

ser claros (aJ-oiados) o í~zt:t: distincçüo ondo 
11 boa razão o o to~ sonso mio faz. 

Jtequoiro, pois, a. V. Ex. Sr. PresiU(lnto, 
quo, em vista do tudo quonto se tem pns:ndo, 
dito e feito, consulto o Sunotlo soLre si con· 
sente quo hnja votoçiio nominal, o peço, 
tn.rnl.Jom,· prcfm·oncin, na. votaçfio. tanto pru•a. 
u emendu. do Sr. Senadm• R uy Bar bom, 
corno prorn a emendtL do Sr. Senador Bcr· 
mudo de Menrlonça Sohrinho. 

O S1•. Rny D:tr•hoMn (pela ordcn•) 
(1)-Sr. Pt•csitleutc, pedi u. p1lavra para ser• 
infor·mado soLro si a votaçüo do projecto 
l'Csal va as emendas. 

O Sn. PnESIDJ~~rg- Sim, ~enbor, mns 
o Sr. Sonuoor Almino AJI'o'nso ncnb~t de 
requerer prcfcr~ncia na votoçüo, pnra as 
ornendus. · ' 

O Sil. lluY BAnncsA-A despeito do requc· 
J•]monto do nobre SeunriOI't cu tinh1t ncco:-si
d:,~o <lo fuicr cstl ptrgunta, rnr a meu esc! R· 
rorjrncnto. 

armar uma cilada. polJt.icn., ou uma mnnobrlL 
píll'lumcntnr cont.r11 o Governo. 

A 111inbo. opinii'i.o, cm l'olnção l'L rcsponsllbi· 
lidado do chelilllo JMndo, ti quo ella deve 
li miL!~ r-se a cn!-os restl'idiésimos A oxtromos. 

Po:· mil·hn parte, nüo n. votm'!lt nunclL, 
seníio em hypotheses de umn. gravntudo tal, 
que o Pa.rlllmento nüo podols~c recw;nl·ll, som 
nbrlicn.l' t~os seus dovHes t'llnrhunentucs: no 
cnso do tru.içiio, llc dCT'ra.mrunento de s:mg-ue, 
ou rJo crinws g-rrwcs contra n. honra. e tran-
quillulatle publicas. . 

For"' dostn.• hypothme•. ns comcqucnCins 
dn ro•ponsnbillrlutlc penal do Chefe do . Est~· 
do siio mais grn.vcs i.!o quo n convemencm. 
parlnmcntnr, e, na. especie. vertente, c.sta. 
rofponsnbihrlnde niio podaria passar pelo 
cspir1to r' e nenhum dos mCJmbrcs desta Casa, 
quauUa a conscqucncln. sm•in. n. pordu. do cargo 
que o Chefe do gstndo vne pcrtler, natural· 
mente, ngorn., pelo cfl'eito simples do tempo. 

(Ttocam·SIJ apm·tcs,) 
Para. que rcstricções 't 
O Sn. Sgv1~mxo 'VIEIRA-Nilo so llis.-ute 

isto neste momento. 
O Srt. Rm' BARilOSA-Perdôe·me V. Ex. 

Ac!mn. dos manobras do• partidos o r!os in· 
teresses do novm·no, estão os interes~cs su· 
premas da Con>t.itui~üo da Republica. 

(Mtâtos apoiados,) · 
Si os intorcHcs de partitlo niio prccurassom 

imprimir no voto que vamos rlnr, uma · in
tencíio o ~ontirJo, que nii:o estava. no espirita 
dos 'pi·opugnndorcs da cmcndrt, caso perigo 
não so cor·r·crla. Mas r\ que os partidos. leva
dos pelns sunsconveniencb1s e vozos antigos, 
niio que1cm abilicat• dos.Yieios que teom cot•
mmpido cnt1e nús ~ sacrificado tctlos os rc· 
slmens. 

E' contra. isso que ó necr.ssnrio reagir, 
porque, ainda n pouco ouviu cu num nmigo, 
a quem profundamente pr.,o, rccordn~Ocs a 
proposlto rio voto que \'amos dnr, das vio
lencias solfi•idas pot• muitos mumbrcs de um 
dos lutlos desta Cosa. 

Como estou nrt trihunn, V. Ex. mo pcrmlt· 
tiró. ncorcscontnr ri uns paln.vm•. protestando 
contrrt a iutclllgencia duda pelo nosw illus· 
tre collego, Sonutlol' por Sorgipo, u.o voto quo 
vamos tini". 

Pnrn. mim, CE-sn. rominisccncio. do\'O ~or 
vnr·ridn inteirnmente do no1so caplritn, afim 
rio quo po,.amos lnicirll' um porlodo rln paz, 
sinceridntle e honra, na pmtica tias inHli· 
tui~·ücs tlltcionaos. 

(Muitos apoiados,) 

,, 
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Esse período serti inteiramente impassivo!, 
si os partidos se aformrem á lt;cta do des
forras. 

O Stt, SEVEIU'io VmtnA-E, no caso ver-
tente, é o quo so estti fazendo. 

(.tipoiados t.1 nao apoiados.) 
UM Sn.. SENADOR-E' uma. injuria. 
(Z'rocam·sa outtos apartes.) 
O Sn..- PRESIDENTE ({a::anrlo soar os tympa-

llO.!.) Attenção 1 . 
O Stt •. RuY BARBOSA-Peço perdiio ao meu 

honrado amigo, Senador pelo Estado dn Tlahill, 
pn.r:t continuai' a divergir do S. Ex. 

Po.roce-mo singulni' que, qu11ndo o autor 
da emenda, cuja sorte se vao resolver neste 
cscrutinio, cleclarou, ao tundamentnl·a., ns 
suas intenções, e se levanta agora para 
manter a sua declnraçilo primitiva. tio que o 
sou pensamento é um pens>mooto irnpessoal, 
um ponsnmento jurídico, um pensamento 
de rovln,llca~ão do. constltucionalldndo, que 
deve presidir aos nossos actos, Insisto. o bon
rado laador na pretençiio do que as l'ostrl, 
cções postas a este voto, se inspirnm om um 
pensamento occulto e tortuoso. 

O Sa. SevEm~o VIEIItA.-Niio do V. Ex. 
(Ha muitos outros. opa1·tos). 

0 Stt. PRESIDENTE-Attenção I 
0 Stt.RUY BARDOS,\-Creio,Sr.Presidonto,eu 

estou ainda na persunção do que a boa fê não 
é monopolio de nenhum dos lados desta C11sa 
(apoiados), e de que o mesmo direito que tem 
o honrado l•ader da maioria de dar a seu 
voto a oxprossão dos BU'IS opiniões, tem o 
outro lado de ser o interpotre das dclle. 

0 Stt. SEVERINO VIEIRA-Perfeitamente, o 
eu respeito ootas opin!Oos. 

O SR. RuY BARROSA-Logo, si por parto, 
dos que iniciaram a emenda e daqucllos que 
a apoiam, se lilz tiio solemnemonte a decla· 
raçao do que seu proposito so reduz a firmar 
prlnoiplos constltuoionoes, nüo cornprehendo 
a lnsistencin em se dizer que este voto voo si· 
gnlfiear uma manobra politico, em detri
mento dos interesses do Governo, e paro. fc

.rir o Chefe do Estado. 
Não; estou certo, faço justiça aos meus ad

vorsnrlos de hontom, como de hoje, como a 
todos, niio só pela necessidade que tomos do 
ser cortozos uns para com os outros, como 
pela inobalavel convicção do que om regra 
geral, mesmo entr·e os homens políticos os 
netos solemnes o l(ravcs são, do ordinat•io, ln· 
spil'ndos om moveis limpos o confo;saveis, 
faço justiça aos mous adversarias de bont~m 
o de hoje, para acreditar que teriam a Isen
ção necossarin de dizer formalmente o >OU 
pensamento de nggrosailo ao Governo nesta 

·• 

Casa, si este penSRmento pudesse actuar 
o.gora nos sous acto..,, (Apoiados). 

O meu illustre amigo perguntava ha 
pouco: ontilo para que estas rostricçõos 1 

Pa1•a que 11 
Mas ó tiio claro: para firmar este princi

pio, quo não se quer que tique claro. Pois, 
éomo havemos do passar a mais solemne das 
occasiüos que tomos, em que os dous partidos 
contrarias si encontram harmonlcos na 
mesma ldóa, parn deixarmos de dar a essa 
ldóa.a sa.ncçilo solomno e suprema que ella. 
neste momento podia receber 'I I 

Temos nós o direito do adiar este neto 1 
O SR, AQUir.t>iO no AM.\It,\L- Não podo 

dolxat• do ser apaixonada qualquer medida 
que so tome. ( TJ"ocao,·so muitos apartes), 

O S1•, Pro•idente- Eu peço ao 
oradO!' que restrinja-se á. questão de ordem. 

0 Stt, RUY BARBOSA- Sr. Presidente, niio 
fui c11 quem inflamou o debate ; as palavras 
de mou honrado amigo collocavam em dUH
culdado a minha consciencio. ; o como toda a 
clareza ó pouca nesta circumstancia, porque 
os sopbismas do partidos são inexgotavois, 
eu niio podia votar calado, quando se queria 
emprestar o. meu voto um sontido contrario 
á minha consciencia e nos meus actos. 

O Stt, SEVERIXO VIEIDA- Eu era Incapaz 
disso. 

O Sa. RuY BARBOSA-Eu niio mo refiro a 
V, Ex.: mas, respondendo, si bem ouvi, no 
aparto do honrado Senlldor por Matto·GJ•osso, 
ou direi que, se nesta occasiiio qunlquer voto 
hndo >ilr apaixonado, a palxilo bade estar de 
um e de outro lado tlesta Camaro.. 

Eu protesto contra es~~ maneira do apre
ciat• a situaçiio dos espíritos no Senado em 
uma ocCD.sião tão b'l'avo. 

Não ; não ba no mau espírito o menor vis
lumbro do paixão. O calor da minha pala
vra representa apenas a proCUndldade, a 
inteireza e a revolta de minha consciencia. 

0 Sn, AQUILINO DO AMARAL- Como de DÓS 
todos. 

0 Sn. RUY BARBOSA. - Fui o primeiro n 
ft>zor .i ustiçn, o a dizer qu~ de um e de outro 
lacto devemos roconbocer que não existe 
vaixcro, mns patriotismo, ospirito juridlco o 
vontade do •er·vir illoi. 

SI osta vontade existe do um e de outro 
lado do Sanado, podemos votar com a mesmo. 
lsonçiio com que os outros votam. Niio tomos 
o direito rio adiar o nosso voto ~am oppor
tunidado eventual do um1\ ocensrito futura; 
tomos nsecossido.do do nos pronunelar sobre 
dons priuclplos coustitucionnes, entregues 
ha multo tempo neslo palz ó. sot•te de paixOos 
do partlilo. 



S60 ANNAES DO SENADO 

o SR. Jusro CIIER.lJOliT ·- Mns esta n[o é 
n. mu.uaira. regulu.t• . •• 

o sn. ItuY BAtuwsA- 1:' n. manoira l'ogu. 
lnr. (lla muito~ aparll.!s.) 

E niio possn deixar pas!ar a oooaslilo qno 
se ruo otrt"reco dtJ protostu.I' cd'ntJ•a estes abu· 
sos. com meu voto, solemuornente dado neste 
escrutlnlo. (Motato bom; muito bclll .) 

Nilo sou quem tem a t·ulpa 1lo debate: n 
qucstiio era multo simples, niio fui ou quem O !!Ir. Severino Vlelrn (p•l• 
a complicou. ordem)- Sr. Presidente, depois do discurso 

do meu honrMo amigo,,. Esta i! a mnncira regular, porque, si cu 
npprovnsso sem restrkçõe.•: os actos do G"- O Sn. PRESIDENTE- O hnnr~<do Senador 
vorno mont1rin á minha cmsoionc•a e á mi- pela Bnhla lallou pela ordem, da.nrlo uma 
nlm l;onra, que approvn n p•·incipiOs ·que oxplicn,'1io_; V. Ex. tambem póde fali ar pela 
ostes a.(:tos violam, (Apoiac .. 'os e nrio apoiados). ordt.,m. Nao posso consentir, porém, a reo.• 

Eu, Sr. Presidente, qur, ton110 concedido bartura do deo.te. 
no Governo o esLa~o tle si Li.>, rloantc do mni~ O SR, SEVERINO VIEIRA.- Venbo dar uma 
alto tribunal do paiz, acousei do inconstitu- explicação pe••oal, que devo ser lmmedinta e 
cionalidade os actos do Governo. por terem ao mesmo tempo procurar encaminhar a vo· 
viQiado estes prlnclpios, n:io po•lia, na occa- tuçiio. 
siilo cm que estos actos se oJl'erecom ao voto Sr. Prosldonte, sou o prlmolro a fazer jus. 
do Senarlo, votar por ollos sem restrlcções. tiçn ns lntençõoo nobres do honrado o erudito 

Niio comprehenao estus nrtcs, os te~ jogos, sonnrlol' peht Bahla. 
estas manobras pnJ•Iament<.res. Sol, S1•. Presiponte, que, ao ha nqul de 

E:!tiio em d"bate nesta C11sa os actos do Go- pnrte a p'1rte SPnadures que não podem ser 
verno, e, tenho de approvnr todos si os votar ~eJiurados isentos dos pulxoes do partido, bn 
sem restJ•icções, ou, si niio pos·o npprovar a tnmhom !ilustres representantes que, como o 
todos, as restricvões me siio lnd1spensave•s, honrado Sonudur, meu llluatro patriclo o 
pllrll que fique bom clara a minha attltude llmlgo, ni!o tem motivos slnilo par!l pulrur 
nesta questão. ("a muito)) a arte&.) nns reglüus Rorenus dn. lmparci1llidarJe, sem 

A coheroncin que se r!'l'erem os nobres S~- vinculo algum pnrtidurlo, som·nenhum lillme 
nadores ó uma que>tao secundaria: ma1s do ngJ•omiuçdo politica. 
digna de res~eito ainda do 'I''" a posição dos Qunntll, sr. Pr,sidente, aos que sfio sus
cohorentes o ll dos convertidos (apoiado-'), illl orptlv<•ls nos assaltos das palxoes p·•llticas, 
daquelles que Slncet••mento vieram d1zer: a mo cnnsi·lero om perfeito [lá de i!(ualdade a 
exp••r•encla n• s convenceu ~e queorravamos; qualquer dos meus !Ilustres collogns, Is lo é, 
a experiencill nos persuadiU de que o rr•gl· daquellcs quo quizorem, como 011, pertencer 
mcn constitucional, as lnstltulcões republl· 110 nlvol dos mal~ humildes, 
can•IS llo-arinmdesampuradus slms.lstissemo• Nesta oonlormidade, sr. Presidente, si os 
pel~ defesa das noosas ldéas antJgns. (Ha meus íllustres nrlver•arioa votam nesta ques· 
mmlos ll]'llrles,) til d 1 0 d t t b o Declaro, pol'lanto, Sr. Presidente, quo, o esapa x na.amep e, ·'m em presum 
quando lür meu proposlto respons" bll izar o votar com lguul 1•ençno. 
chefe do Estado, promover a oua responsn· O SR, RuY BARBOSA- Foi o que eu disse. 
lJíli~a•le, niio buscarei caminhos indh·eetos o Sa. SmvmmNo VIEIRA.- SI, po•·ém, mo 

E fu~o esta mesma ju.tl\•a 11 cnd!' um dlls qui•orem averbar de apaixonado, é força re-
honra los m•·mb1os desta C~sa, (Apoaados.J conhecer que ba paixões maia t1•ansparentes 

MHU propnstto netoot.B. C~sc será ch.r~, terel e incobot•civeis du Ja,lo dos udversarios, prin· 
a mesma cora~om quo JÓ se t1•m tulo n•sto cip~lmPnte daquelles que niio toem podlo!o ou 
palz, naouwa Camarn, par. formula• po.l· •abido contot·os o roprimil·os nas palavras e 
tivamonte a rc•p ousubillda~o do chef" do E•· no seu procedei' na ~oluçiio da materla em 
tndo; m•s, qu•!ndo, como ag•>ra, se t~at!lr, deb&to. · 
em uma quo•tuo a que eu ligo o mn1s alto 
VlLlor de definir olttrumente aa nossas posl· O honrado Senador pelo Estn1o de Matto 
çüas, procederei sompre como o:tou proce- Grosso frisou perleltamente o Inconveniente 
dando. o a lnopportunidarlo de d!lr-so a decisão rlo 

A mim, mo pnreco qu~ com 0 sacriOcio assumpto em lltlglo a direcção que lhe pre
doslc• dous principio;, qu~ com 0 entrega ton1lo Imprimir o meu !Ilustrado amigo e 
rios lmmunliluJcs pnl'lllmenL•·es no ai'Liti'IO nobre Senador pela Ballin. 
do PL•dcr E~~cu·ivo c com u. l'i.l.lmldaLie, dei No mornouto presente,· em quo n;1o so trnb 
Xn1ba. nu PüilOI· Executivo, tio fazer· portlurtr~· elo um pt''ÚO~to do lu i pol'mu.noote, da elo. bo
atem do ostndo do sitio sous clfeitos, ore· rnç1io do reg1•ua rlestinudM a soJ•vlrem dd 
gimtom ropubllcano ser{L dcr·numento uma futuro de not•mn. tlo acçilo dfl OoveJ•no ou doJ 
montiJ'Il ucsro pniz. culn·•iios da llHpubllca, mas quando o que cst1i 
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submettirlo ao conbnclmento do Senado niio 
pn.ssn de Jnt'ra CJL!Pstilo ·~e f1Lcto, cu ln. dec1,.õ.o 
d,. C!lracter trlllJBÍtOl'ÍO, pro,IUZillO 11. HOU em~ i to 
de occaslii.o quo tom de n• p11ra os arcbivoH da 
·historia onda niio torá outro alcance, si não 
o do Hgurar como um rlocume.nto da época 
que o.tro.vessamos; no momento presento. em 
que se trato de ventilai' principalmooto ai o 
Governo da Republl,.a, no u•o diL faculdndo 
que lhe rol conl~rida, ~elo• rlecretos de estaria 
do sitio oxborb1tou, malrliu na sancçiio rins 
lei• quede~ nem em cnsos determina los a sua 
reeponso.btlid!l.do, nü:o é a. Mcasiiio opportuna 
o pat•ece mesmo que fü1•a de gravo pArigo 
pretendor ventilar os poutns do rloutrina 
que o honrado Senador, m.,u illustre amigo, 
com ns melhores intenções, estou certo, jul· 
gou dever suscitar a deliberação, ao voto rio 
senado. 

Füra subordinar IÍ decisão rio facto ã nffir· 
mac1to de princi pios, que, não ob,tnnto mais 
de uma tontntiva amda niio logmva•u·se 
transportar para os preceitos do nosso di. 
rei to positivo. 

Não, Sr. Prosi•lento, pela minha parto, jtl 
que sou obrigado des~e ,ió. a anteci~ar JMU 
morlo de ver, devo declarar que não votarei, 
jámais por qualquer projecto que sej• apro. 
seollldo, ~araotm•lo ao immuni•lades parla· 
mcnlllres durante o estado de sitio. 

E não votarei por qualquer projecto nfste 
sentido, p .. rque niiu reconh,ça qua estas im· 
munido.des parlamentares, do a• t. ~O 1.la na;. 
sa Constituição seJam um attl'ibuto constitu
tivo da essencln rfo Podar L•gislativo; por· 
quanto, si isto fosse verdade, chegltriawoi á 
conciusno de que nos pnizPS onde os Sena
dores e Dep11ta•los niln g .. sam de immuni
des. nilu b. Po•ler Legislativo, 
· Ni'io é, porém, eslll. Sr. P!'esidente, a signi 
tlca.çd.o que dou ao m(I;U voto na IDILterla flUO 
vai oer submottlda ã delibornçiio do Senado. 
Ne~ta marerin. es:;e ''oro tt1D1 f·xprc.o~siio quo 

póde harmonlsar·se porfeilamento com o sen· 
tlr do muitos ••os meus illustres correligio· 
nnrlos que vot11m no projeeto e rlão·lhe "sua 
npprov1u:üo consciente sem prtõjuizo da· suu. 
d1gni.Jade o da sua honra no pÚns•1monto de 

.que e·s'l. npprovo.çao tmduz sJmplesmPnto a 
declaraçi'io de lJU't o Governo niio praticou 
o.atos •le re,ponsauilidado durunte o estado 
de sitio. 

PosBo nffirmar, S•·· Prosidonto, quo estes 
mesmos COJ'I'cliglonnl·ios niio rPgn.tearào nma.
nhii, o sou voto, e m"i~ ulnda. ch)(]UO Isso, o 
sou concurso e p1•ostl no aos o:oft1rços tio mau 
illtuitto nmigo Sonndm• pala B·,hla, si S. Ex. 
n.pl'<'sentut• prr~Jm~to l'OI!Uinndo ad (ututum 
como cnrator do gonr•mlilludo quo dovorn toJ' 
ns lei~, o cstndo do sitin f{llf'nnthvlo a.~ im .. 
muniolndo.< p trlamontarcs do ILrt, 20 dn Cous
titulçiio. (Tia muitos "P"I'Ies). 

~onnrlo V. II 

• 

A~ora, Sr. Presilente, si pratonclom, do
püis dis~o insistir• na pe~lm do pai tJdnrfos 
u f'nixonrtdo:~, larrçada ilqU111lm; qno, assim 
punsa.ndo, vão vot L r pela approvnçilo dn pJ•o .. 
JOCto som sn fi'rn,qoar qunlqnor das omonrlns 
nprosontrid~•s, o quo so porleril, dizer claqnel
les que tendo por sua pahtvr• fullarla e os
cripta, da tribuna e do. impi'CDS 1l, o por seu 
sutrragio om mais tle uma. votação solemnc, 
aiJraugPJHJo factos do umn. gravitJa'IO nssom .. 
brasa, mais revo1tan1•s do que tudo quanto 
a imaginaçii.o fins mi migas do Gover•no actual 
lhe tem attl'ihuido, rlaque!les que tendo ;em· 
pre eom o. mrtiOI' gnlburflin. servido lldoutrinn. 
condemnnd!L na. t\menda tio meu illustre 
amigo o nobre Scuador pela llab.ia viio •uf
frn.gar agora essa. e mondo. ? ••• 

Deus queira, Sr. Pr•sidon te, qun estes se
jam os convertidos do bojo! (.r!rnto bem; 
muito bt~tiL) · 

Consultado, o Sen~do nega a preferencia 
na votaçiio, para as emendas dos S1•s. Ruy 
Barbo,a o B. rle Mendonça Sobrinho. 

Con-ultado, o Senarlo cnncode votação no
minal para a proposição da Camara. 

O Sr. Presidente- Vne·se prece· 
der á chamada p•r• a votaçi'io nominal do 
artigo unico ela proposição, salvo as omendas, 
rlevenrlo responder-sim- os Sr. Senadores 
~ue o approvarcm e -niio -os que o rejei
tarem. 

Procod··-se ó. chamada o respondem-sim
os Srs. Jonatbas Pedro>a, Joaquim Sarmento, 
Franci co Machado, Justo Chermont, Beno
dicto L"ite, Gomes do Castro, Bolfurt Viella, 
Nogueira Pn.rn.nagué., Pirrs Ferreira, Cruz, 
AI mnlrla Barreto, Gonçalves Ferreira, Coelho 
o Compos, Lenndro Mnoiel, llosa Junio1•, Ruy 
Ra.rbo~a. ~everino Vitolr·a., vu•gllio Damnzio, 
Henrique Cou tlnhn, Cloto Nun•s, PoJ•ciunoulll, 
E. Wandeulwllt, Foilclario Penna, Gonçal
ves Chtt.vcs, Rodrigues Alves, Paula Souza, 
Mor•es Rorros, Leopoldo do Bulhõcs, .!oa
quim de s~mza, Generoso Ponce e Aquilmo 
''" Amar.rl (3 1) o na o: os Srs. Manool Barata, 
Lnm·o SodrO, João cm·t!oiro, Beztlrrr l FtJO· 
tenelio,Pcdro Velho, 1lm1no All'on•o,.losó Bor
nrn• to, •\lvu.ro Muchado, Abdon ~filiLilPZ, Jon.· 
quim Pernnmbuco,B. do Mendonça Sob1•iobo, 
Leito o Olti•dca, Thumnz Ooltlno, Caiado, A. 
o\Zeredo Alburto Gont;o.lveH, Esteves .Junim•; 
Gustavo 1\ichnrd, RUJJiiuo Horn, Pinheiro 
Mnchado,Julro Frota o Ramiro Barcol!os (22). 

O !lia•, I•a•eMidcnte- A p1•oposição 
tol approvn·la jlOI' 31 votos contra 22. 

Vae·so prooeder a \'Otllçiio tia omeutl~ do 
Si'· Rnr Unl'hom. 
Voz~l- Foi reqn01•idn votação nominal. 

·\6 
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O !!Ir. Pre01fclente-Vou consult~r 
o ~onn•.lo se consente ·que a votação soJa no· 
mmal. 

Consulta~o. o Scnodo resolvo amrmntivn· 
mente. 

O S•·· J•I•cst<lente- Vne-sn pro
ceder it ehalll' <la para n votnr,ão d~ cmon<ln 
do Sr. Ruy BM•bosn, dovcndo responder
sim- os Srs. Senadores que approv~m e
não ...:·os que n rejeitam. 

Procede-se ó. chama•la o rcspomlom-sim
os Srs. Mnnacl Barata, Laura S01lré, Joiio Cor· 
doiro, B•zerril Fontencllc, Pedro Velho, AI· 
mino Afl'onso, Josú Berna<lo, Alvaro Machado 
Abdon Milanez,Jaaquim Pernambuco, B. do 
Mendonça Sobrinho, Leito e Oiticicll, Rny 
Barbosa, Thomnz Delfina, A. Azore~o. AI· 
!Jerto Goncnlvcs, Esteves Junior, Gu,tavo 
Richnrd, Rnulino Horn, Pinheiro Moclwdo, 
Julio Frota, e Ramiro BaJ•ceUos (22), e _,.,r,, 
-os Srs. Jonntbas Podro~n. Joaquim S<tr· 
monto, l•'rnncisco Machado, .Justo Chormont, 
Bcncdicto Lcito,Gomcs de Castro,Bollbt Vieira, 
Nogueira Po.ranaguá, Pires !t'"erreira, CrUz, 
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreiro, Caolho 
e Campos, Leandro Maciel, ltosa Junlor, Se· 
varino Vieira, Virgilio Damnzio, Henrique 
Coutinho, Cio to Nunes, Porcluncula, E. Wan· 
denkoll<, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, 
Rodrigues A!l·es, Paulo Souza, Moraes Bar
ros, Caindo, Leopoldo do nulhões, Joaquim 
de Souza, Genm•oso Ponco o Aquilino do 
Amarai (31). 

O 8r. PreMI dente -A emenda do 
Sr. Ruy Barbosa foi rejeitada por 31 votos 
contra 22. 

A emenda do Sr, B. de Mendonça Sobrinho 
esta prejudicada. 

E' a proposição arloptatld para passar á 
311 discUS:5ÜO, 
· Vem á Mesa as seguintes 

DEC!,ARAÇÕES DE VOTOS 

<Declaro quo votei contra a emenda do 
Sr. Uuy Barbosa unicamente por entender 
quo não era o momento do mterprota1• a 
Constituição a respeito da latitude, que se 
deva dar ao estado do sitio, por elln. nutcrl· 
zado, aquollo em que se conhece <los actos 
praticados pelo Prosidonto 1\a Republica du· 
rante um o,tndo do sitio decretado som li· 
mltação do especlo alguma pelo Po•ler Lo· 
glsiativo, tendo sido pelo Senado rejeitada a 
omentltL quo consagrava o. rostricção relativo. 
ás immunidades parlamentares, 

S. R.- llm 2·1 do setembro do 1898.
Gomos do Castro.> 

«Declaro que votei á fa.vor do parecer 
da Commissão do Constituição o contra o. 
emon<la: 

i.' Porque, niio obstante entender que n.s 
lmmunidados parlamentares niio se suspen· 
dom durn.nto o estado do sitio, como mais <lo 
uma vez tenho sustentado, julgo lnopportuno 
o momento para estabeleoer·se doutrin~ so 
bre o assumplo, que não ilcvo ser firmado. 
por melo indirecto o sob o Influxo de paixões 
partl~nrias, c som por melo de lei especial, 
elaborado. com o. indlspenso.vel calma. 

2." Porque a niio approvnçiio do . acto do 
Governo, mo.nilamlo pmndcr o desterrando 
Scna~ores o Dilput:ulos, durante o estado do 
sitio, importa reconhecer n cxistoncia do um 
crime praticado , crime que não p6ilc 
existir sem violação de lei cxpr«sa, o a 
Constituição não o é neste ponto, nüo em 
minha opinião, mas no entender do. maioria 
110 Congresso Nacional, que mais do uma 
vez tem npprovado a prisão, mesmo em en
xovias, c o desterro do alguns dos seus Mem
bros. 

Sala das sessões, 2·1 do setembro de I SOB, 
-Aquilino cloAmaral. 

O !!'.J', Severino Vlch•n (pela a>' 
dcm)- Peço a V. Ex. que consulte ao Se· 
nodo si concede dispensa de· intorsticio para 
quo a proposiçiio, approvando-os actos do 
Governo antro na ordem do dia. do sognnda· 
feira, 26. ·· 

O Sn. PRESIDENTE- Vou consultar no Se· 
nado, 

VozEi-Niio bn numero. 
0DTitAS VOZES-J!a. 
0 Sn, PRESIDENTE - Estão presentas 33 

Srs. Senadores, Os senhores quo approvam o 
requerimento <lo Sr. Soverlno Vleh·a, quei· 
ram levnntar-se. (Depoi• do <eri{lca>· a ••· 
taç<1a,) · 

Está approvndo o requerimento. 
O projecto seró. do.~o para ordem do dlo. do. 

proxima sessão. 
VazEs-Não ho.via numero. 
o Sn. Pn!CSIDENTE-Attençiio. 
Votar,ilo em 3" discussão 1la proposlçiío da 

Camaro. dos Deputadas, n, 2-1, de 1898, auto
rlznndo o Poder Exeeuti v o a abrir no Mlnta
tel'io das Relações Exteriores, no presente 
exercício, o credito especial do 100:000$, para 
occorrcr ó.s despczas com a sub;titui~ão dos 
marcos nrrninados ou que 11ouverom dosnp· 
parecido na fronteira do Bruzil com a Repu
blica do Porú. 

Vao so procodot• ti chamada para se verl· 
ncar si ha nnmoro Ioga!. 
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Procetlo-so í• ehnmndn dos Sr. Senadores 
que compareceram {t scssüo (5-I) e doixnm do 
responder os S1•s. Munocl Barata, Lnu ro 
SodrO, .João Corddro. Buzal'l'il Fonteno!lt>, 
·Pedro Velho, Ai mino Afl'onm. Josi> llt•J•nnrdo, 
Alvaro Machado, Abtlon Milonez, .Joaquim 
Pernnmtmco, B. do Mt'udunçl\ Sobrinho, Leite 
o Oiticica, Thomaz Urlfino, Cai&do, A. Azc· 
rrdo, Alborto Gonçalves, Esteves Junior, 
Gustnvo Richard, !{aulino Horn, Pinheiro 
MnciJndo, Julio Frota e f{amlro Barcellos (22). 

O Sr. P•·c .. Jdonto-Tondo compa
recido f:4 Srs. Senadores e dcixatlo do l'l1· 
spontlcr n chomatln, verifica-se que estão 
presotes 32 S!'s. Senadores. 

Ha. portanto, numero legal e voe-se pro· 
ceclcr iL votacõ.o nnnunchuln, 

Verificando-se, com a roth•ada do al•uns 
Srs. Scnnt'ores. que não ha m:tis nui;oro, 
procede-~e t\ segunda cbamoda pnra verificnr· 
ao quaes os Sena<lores que, tendo t•espondi<lo 
ia. prirr.ciru., se ausentaram, o deixam deres
ponder cs Srs. Ruy Barbosa, Gonçalves 
Cbo vea e Aquilino do AmuJ·ol, · 

O Sr. Pl"eMidonto - Continüa 
ndinda a vota~iio da proposiçüo n. 2·1, desto 
nuno e da do n. 20 do mesmo anno. 

l'DllÇA !>:AVAL PARA O EXlmCJCIO DE 1800 

Entra em discussão unica, cnm o parecer 
favor.•vel da mniot•ia da commls;iio de illa· 
rinba e Guerra, a emenda do Sonado á pro
poslciio da Camara dos Dopuladoa u. O, de 
1898, que fixa a força naval para o exercicio 
do IR99, á qual a mosm!L Camnra não deu o 
seu aasentlmonto. 

O S1•, "-hneldn Dnrroto (•)
Sr. Presideute, desde que foco porto da com· 
missão de Marinha e Guel'!'a desta Casa, ó 
esta a primeira vez que nJfústo-mo dos meus 
companhoiros do commbsiio, asslgnnndo·me 
vencido no parecer sobt•e a emenda que so 
acha em d Jscus;ão. 

Si aece!toi a diminulçiio da força <!o Q50 
pa1·a ·ISO praças do Corpo do Infantaria Ma· 
rinha, foi porq~e soube que o Sr. ,\judanto 
General da Armada concordava com essa di· 
mlnulçiio. 

Encontro.ndo-mr, porl•m, com o Sr. Mi· 
nistro da Marinha, S. !lx. mostrou-se con
trario nesta dimiuulçüo dn for·ca por olle po
dida, pm·quauto dosojr>va dlstrlbuil-a pelos 
navios tlr> nossa armrula, e o numero de 4o0 
praças, dis•o S. Ex., ó por demais diminuto, 

(•) IC~:~to dlltcuraD niio (olrovlato J!alo orador. 

• 

E como sabe o Sonndo ao Go\·erno cabe uni
cnmontc a t~aponmbi!ldndo da mauutouçiio 
<la ordem o do soccgo publico, o por Isso eu 
ni.o 1osw rlelxnr de acompanhar o projecto 
que voiu da uutra Cosr>, tal qual, dando· lho 
o mPu voto, 

Aeho mosmo, Sr. Presidente, que a força 
pedida pelo Governo pa.ra. gunrniçiLo de nosws 
navios <:o guerra, e muito inslgnificonte. 

O Sn. BEt.F'l'ltT VmmA - Essa. rnzilo JU. 
cxistin. quando V. Ex. n.ssignou o parecer•. 

o sn. A~.>IEJD., llAnn.r.ro-E' facto, mas o 
111. porque V. !lx. nll!t•rnou-mo que o SI'. 
Aju1lnnto General concOl'!ln.va com a diminui
çiio. quanrlo entret;.,nto o Sr. Ministro da Ma· 
rinho. d(lclo.rou·mo que t1ão autorizou o Aju
dante General a externnr-so oU!cialmente por 
esta fót•ma. · . 

E' por isso, Sr. PJ·esitlento, que voto 
pelo projPcto ~uo veiu da outra Casa; cm 
Jogar do rerluzir·~e. con'crve-fo o num<:ro de 
pruças pedido pelo Governo. 

Não quoro que amanhã o Governo accmm o 
Senado do niio lbo ter dado a força sulllcionto 
plLI'I> mnntor o soccgo publico. 

O Sn.. ,V,\:o\nE~KilLK-Quo tom o. mnrinha. 
com o socego pulllico ? 

O Sn.. AL"EJm llAnRB1'0 -Tenho visto 
muitos vezes vil' forçr> dtt r>rmada parr> man
ter a ordem publica, e domais temos navios 
cncommcndndos UrL llurop.t e que estio 
prom

1
.tos pa.rn. vir e precisam de 1brçni nito 

é da noite para o dia que se ha de preparar, 
que se ha de discipiinnr lúrça pam em
barcar. 

Nilo desejando tomar mais tompo á Caso, 
Sr. Presidente, sento· mo tendo dado a. ra.zi'i.o 
da. minhn a~signo.tura. vencida. na omonda 
apresentada pela Cornmissiio rle ~farinha o 
Guerra. 

O SI". Doll"ort Vlolrn como re· 
l<>tor, que foi da emenda, que reduziu a 450 
as 600 praras podidas pela proposta do Go
verno pn.ra.' o col'po da inlil.utn.ria. do marinha., 
diL u.s l'nzões quo teve para, do o.ccordJ com 
n. Commissiio de Marinha. o Guorrn., ncoose
lbar IL passagem da. mesma. emenda,que o Se
nado depois upprovou. 

O orador n1z o h is to rico do que occorrou no 
seio da Commissiio, a qual acl'edltava ~uo a 
Commi!'sii.o elo Marinho. e Guerra. dn. Cnmo.rn. 
dm Deputados EO lmvla entendido com o Go· 
verno visto ter sido naquolla Camara appro
vnda 'a proposta ~cm a. menor impugnaQiio. 

Ao disout!r-oe, porem, no Senado a pro
postr> de forçr> naval, os honmdos Senadores 
por Alaguos o Rio Gt•ande do Sul propuzeram 
reduzit• o numero de IH'aças podidas para o 
corpo de infantaria na proporções da lei 
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nct.unl, c;, vi•ta dism requereu o nohJ•e So· nheço necossldndo mnlor no momento notunl 
nudol' pela Ballia que o ~roje··to, com "" do que attender ao erudito publlco (apuia•to•); 
omcudus. voltus~e ú. commissuo para. Jntm·por nü.o recun1wco dovtsr do hourtt maio1· para 
esta. novo parecer. o:;te va1z do que uiio augmcntur de facto, do 

A Commi>>iiO deliberou ouvir o GovornD, mrma algumu, sua dospeza; do que cortar 
FOI' intermedio do 81•. Ministro d11 Marinha, fundamente na dcspaZ<• publica, ainda que 
e da contc1enciu havida com S. Ex. resultou desorganizando serviços, p01•que acima dn 
n apro>cntoção no parecer, que concluiu pcin desorgulllznçiio dos serviços h" 11 honra na· 
emend. em di>eu.,iio, clorml, ha o credito publico. (Muito bem.) 

Mo!)tra. o orador que as 150 prncas, cuja Sr. Presidente, é necot~sti.l'IO clamar todas 
dimwúh,·tio prupoz, eram destinadas n. um as vez~~s que o Congresso dasviu.r-se do ca.mi· 
novo s"rviço, o da.< prefeituras muritimas; nho que e•tiL traçado rigorosamente pelos 
sorvjço não r(lguhtniAnhulo nindn., e cu,iiL f:ll!tos. 
regt.!amontnção roi autorizada pol' lei, com a o s B v E t- v E 
deci!Lrnç[o de QUO não }J:L\'I.WÍI1 aU!!IJIPDtO de R. ELFOH.T !EIRA-' O !LO • X, pro• 
1 

.. ponha. o dc!larmu.mento g-crul do puiz. 
1 espf.,za. Diruiuuincta.ns, pois, rL Commiss:'io 
ocs•rvou a lo1. O SR. LEITE E OtTICICA-Protlro o dosar· 

Concor~ou com o au~mento das 50 praças mamenw geral ú. bancarota amunhii i ao não 
pa!'IL o serviço dos navi03 do 1• clasoe,jul· cumpt•uuouto do compromi,so solemnemento 
gando-as indlsponsave" pnra refo•·çar 0 nu- contrabldo pelo Governo i pt·ctlt·o o dosar· 
mero de praças tlcstinadas acs destacamentos, mamentu gerul tlo puiz a que o Governo es· 
que sorvem em toes navios. teja reccucndo con•tauternente tele:;rummaa 

As•lm, pois, não podendo aconselhar 0 como aquellcs que nos •ão mandudos pelos 
augmeuto de dcspE:zos, a commissii.o nttcn- ouasos credol'es, c a que amanhã se lanco 
dou em parto i1 emenda apresentado no Se· em ro•to ao paiz o niio cumprimento dos 
nn1ln, na occas1i1o em que ~e abriu 0 debate ~eus comprombsos. 
da furça nnvnl. O SR. BELFORT VtElltA - Multo embora. 

Não importa em r.leborgnnlznçüo do serviço seja clle conqut;tado ! 
n tnlt~ das 150 ~roças, cujo augmento nllo os L , , o M 't bo 
póde >or .ÍU>tificado por niià estat' regl!la· R. EltE E .ITtOrcA - UI o ~m ro., 
mentado ainda 0 sorv 00 0 burlava a diSpa· porque ba a couqu1sta da honra a luzcr, hn 
I - d 1 · t ! ' · 1 - n honra a sulvar, 

s cno e et que nu omou n rogu nmentaçao ~lem d1sto sr Presidente este au•mento 
do.:i prefeituras. ~· ' : ' . c 

Julgando sufficlento 0 quo 'tem dito em da lor·ça ó piatomco: ó bypotbettco, 
justillcaçiioda erneiJIIn, o orador concluo espe· ;\._verdade do~. tactos e que nem as 400 
rnndo quo ella sorti mantido pelos nabl·es ~·· pr.L~as da !e1 •!neute ex1st"m actualmente 
nadares i niio levando a mal " Cau,nrn dos no corpo de lnl•uturta d~. mal'inba. 
Deputados este voto do Senado. O Sa. B~LFOI<T V tEmA-V. Ex. amrma 

loto 1 
O S•·· Leite e Oltleicn (·) Sr. 

Pro•idente, pedi n palavra neste momento 
simplesmente para accontuar !Linda um11 voz 
o procelimentoque se estú s•guiudo, 

A Cornmisollu do Marinho e Guerra tlo Se· 
nado,nssi1u cumo a da Camnra dos Doputndo•, 
niiu ncceitou a emenrlu do Senudo, que niio 
redu• a rorçn puuiica, ma; simpl•smento 
niio conoento que eiia sej• uugmentada em 
relação no exerCI cio actuul, 

O Sn. BELI-'aRT VtKtM 1\it um aparte. 
O S1~. LEITE E OITtctcA-HJL·a dcspeza com 

o nugmonto das 50 pruças que o projecto con· 
slgna. - · 

O Sa. LEITE E OITIOJCA-Veja o relatorio 
do IDiD!Stro .. , 

0 Slt. BELFORT VIBULA- 0 relatorio do 
ministro e de r! ata atrasada, o hoje esliio 
preenchidos todos os claros do cozpo. 

0 Sa. LEITE E ÚlT!OlCh-E se Jtté hoje este 
corpo poude manter-se com um nurnero de 
praças menor da que o que existe na lei, 
niio comprehen!lo como se raça este sucrifi· 
elo no momento em que ó preciso cortar 
fundo nus deB!Juzos. 

St•. Pres,lente; niio quero o dosarmo.· 
meuto goml do palz. O quo quoro ó que 
se tcnba cuidado com n receita que dimluuo, 
o com a lle~pczo. que augruent11. 

A que fica ri• ro1luzido o Presidente rln Re· 
pull1icu., rtuo vno come~nr o sou peri(jdo do 

O S~t. l.r:m~ E OtTtOIO•\ - Re~pondenrlo !LO ooveruo. dtade q uo so voj" mt contm~encia 
np:•t'to do nobre Scn1t<lor, dtclnro quo niio co· do não poder cumpd!' aqui li~ que o senado 

O Obi•igiL IL CUilJjll'lr 1 
Em que po~lçao ficará o Congres;o quo ó 

composto de amigo; seus em sua mniorla, 

O SR. BuLF0UT VIEIRA-Mas que süo ncces· 
sarJas. 

(') l~flto dlbr.nrso nã~ Col revlato polo orutlor, 

i 
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obrlgnnuo·o a niio poder cumprir o <lesem· CREDITO DE 17:000$, surrr.P.ME~'J'AR .t vrennA 
penhar os sous compromissos 'I N, 9 no Al<T. 2" n.c LEI N. 400 DE 1807 

Sr. Pre•idrnl•, o que estamos venrlo ó quo 
o Congres!O Nocionnl eFtà elat·.or•ondo um or
~amento que niio porleró. ser cumpr•ido 
amnnhii. 

Não FÓ a proposta do Governo contam rles
pezas spperioros i• arrecodnção do receita, 
como o Congore.sso está aindo. a o.ugmentnl-as. 
Não comprthendo loto. 

O Senado jri. nilo occeitou os emendas que 
propuz e que de fórrna alguma reduziam a 
força. publica, 

O Senado votou n propo,i<;iio do Governo 
quando tinha deonto do si o J'octo alllrma·lo 
pelo Ministro da Mr~rinl•a cm seu relatorio, 
de quo o numero de praças fixado na lei nfio 
é o num.,ro oflectivo. 

E, nóM tcrfmos o seguinte facto ; ou a. fi. 
xaçilo ~e forças bode cont·nu"r simplesmente 
a tigurar no papel uão ob,tnnte se gaM.nr 
toda a verba votada, com pequena ditre
rença., como demonstrei quant1Jo. uma dellas, 
e o tiu•ei om tempo q unntu ás ontms, ou en· 
tão o Gover·no vai preenche!' os claros da 
marinha, o cntiio n. consequencia será a.u
gmentar a ile>pe>a, quanrlo entendo quo, no 
momento actual, temos o dever de nos su· 
jeitar ao que existe, 

Em todo caso, Sr. Prcsi•lente, tomei a pa
lavra para d•ixar o mm protesto h•vmdo, 
como heido Ji120r srmpre, <irsdo que os lei• 
vitrem aggru.Vbl' o orç1unento IU1Ul'D; t•.JdHs 
as vezes quL- sfjam oggravnrtna dcspezaq que 
não plidem Por mais aggrn.vndnto, embora. se 
errem Impostas hypotboticos, que não soriio 
recebidos. 
·Fica, portanto, lavrado o meu prote•to que 

será desenvolvido em occa;liio opportuna. 
Ninguem mais pcdinrlo <\ pitlrLvrn. encerra

se a. drocussão. licaudo a votação adiada po!' 
f11Jta do quormll, · 

CREDI'rO DE 100:000$ sm•rLEMENTAH .\ VEnR\ 
N, 14 DA LI·:! N, 490, DE 18"7 

Entra. cm 2~ d:scusHio Com o parecer favo· 
rnvcl da Commis~tio do Fmn.nças, o n.rrigo 
unico na. pro;JOS!çiio •la Cnmnm r1os Depu
tndos, u. 35, de lt!SR, que o.utorh-n. o Potli~r 
Executivo n. abrir no Mini.stcr·io 1ltL .lustic;rt c 
Neg-ucios lute r i ores o credito ria IUO :UOl•~ 
soppl.,mentnr r\ vorloa n. J.J ria loi n. •/\lU, de 
16 rlo dezornbr•o do l8U7, pnra-!Jill~oncins 
polioines. 

Ninguem pctlimlo n. palavra, eucerrn soa. 
cllscu•sl1o, llcr~ndo 11 votn~iio r.cliotln po1• lidtn 
lf0 !JIIOI'UJII ~ 

·• 

Entra. r.tn 2~ rliscUS!liiO, com o prtrcem• fa.· 
voravol da Cornmls•iio de Finançao, o artigo 
un1co da propoSJçiio da Cnmar·a rlos Deputados 
n. 41, do 1898, que autm·lza o Porler Exe
cutivo a abrir• <LO Mhrislerto da Ju~tlça o No· 
gocios lnror!ores o cre li to de 17 :QOD$ •up· 
plomentor· a ver t. n, 9 do nrt. ~' rla lei 
n. 400, rlo 16 do dozemt.ro de 1807. 
, Nlnguorn pedindo a pnlnvr•a, ~ncorrn·FO a 

<ltscussúo, ficondo n votnçilo ndiarl11 por falta 
rle quoJ'tllll, 

MSISTENCJ.\. PUBLICA J.OS ALJP.N,\DCS 

Entm cm 2a discussão com o sub~titntivo 
oJl'tlrCcJdo peln. Commbsilo tio Snude Publica, 
o lll't. Ju da. prüposiç:io da Cumaru. dos D~pu
tados n. 5, de 18~7. reuulando o serviço do 
assi;tencia publica aos nlionndos. 

O !!11·. SeYe••ino Vicil•a -Sr. 
Pres:rl(jnte, não ltfL nu111cro para se n.dia.r o. 
r!hwu~siio dcsro projecto o;quaw1o me;mo se 
quizo.so discutll·o,não vejo presente o relator 
do >ubstitutivo. 

Cnuou/to 11 V. Et. si não ó pnssivel dis· 
cu tu• ns outras mat~rii1; da ordem do dia, 
ficando pnl'IL ultimo lognr esta. 

o Sn. Al.>IeiDA BARRETo-A Mesl puJo nl· 
temr a Ol'dem do dia. 

0 SR, PHESIDE~1'E-A MfSa só póde alterar 
a or<lem do dia para n manM. A do bojo eó 
com o consentimento do. Ca.sn.. 

O S~t. SE\'EniSo VIEIJtA-Dom. 
Ningm·m mais po·linrlo a palo.vra,('ncerra .. 

SO a diSCUS:!Ü.O, 

Seguem···o cm discus:;ão, .que so encerra. 
tocln dcb!lto, os arts. 2" o. !3•, 

Fica orlinda a vutnçiio da proposiçiio por 
falta. dO f}UO!'II 111, ' 

CBT::DITO PAlU. r,\G,\~lE::'{TO UE \'E~CiltF.:"iTOS 

AO F.NOF.NII!!;JHO J~)JWI~ UADE:'II.\KER OnUNE· 
·W,\LD 

Entz·n. cm c.liscussiio, com o p;ueccr contra· 
l'io 1ln. ComrnlfsÜ.llllu Finanças o u.rtigo unico 
da pt'•'P~1:iiçilo da Cumut\\ 1!os Depntndo>t n. 8, 
do 1/'l~JS, quo nutoJ•rza. o Poth•t' Extcntivo n. 
n.ht•iJ• ao Minl:otet•io dn. Jndu·tril~. VtnQíio o 
OhJ'nS Publicas um cr·rdito extrnm•dimnio ma. 
importnncin tltt 2:532..;;312 para pngo.r no cn~ 
gor111e j, o Jo:·ge Rntlr.mttkm· Gr·unewahl venai
uumtos t!o ca l'go t~c lheal do:!' clasl:le da. Inspe
ctftt•ia. Geral llll~ Eijtt•tJ.Ua.:l do Ferl'o, cor1·es• 
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pon•lonles no tempo decorrido do 6 do março 
u O do junho do 1803. 

Ninguom pedindo n polovra, oucort•a-so a 
discusHiio, ficnudo " votação ndlndn por f<Lit.o 
de g~tor11m. 

LICEXÇA. .AO DR. ALgHEDO :\fOREIRA DE Jl;\RltOB 
. Ol.ol VEIRA. Lt:.JA 

Ent:ra. em 21 discussão, com o parccet• ra.: 
vorovcl da Commissão do Finanças, o art. I 
da proposição dn Gamara dos Deputado< n. 25, 
de 18!J8, que autoriza o Poder Executivo, a 
conceder ao Dr. Alfredo Moreir" de Bnnos 
Oliveira Lima, lente •·the<lrntlco da Fucul· 
da1~0 do Direito do S. Pa111o, nove mezes do 
licença, com ordeuado, pnro tratat• de &ua 
snurle. 

Ningucm pedindo a palavra, encerra-se n 
disoussão. 

Segue-se em discussão, que so cnc~rra sem 
deba.te, o art. 2°. 

Fica adiada n votação por falta do quorum. 

LlCE~ÇA A ALEXANDRE ALV.\RES GO~ms 
··BARROSO 

Entra em 21 tlis:!ussão. com o p.uccer fa.vo. 
rnvol <la Commissiio do Finanças, oart. i" da 
proposição da C:cmara dos Daputndos n. 20, 
do 1898, que auto1•iza o Poder Executivo a 
conceder um anuo de 1\ccncn., com o respecti
vo ot•denado, no~" oOioial un Bibilothecn Na· 
clonai, Alexandre Alvares Gomes Barroso 
para tratar do sua saudo onde lho convier ' 

Nlnguem pedindo n palavriL, encerra-sÓ a 
diseussiio. 

Segue-se cm discussü.o, quo se encerra sem 
debate, o nrt. 2~. 

Fica adiada a votação por falta de quorum. 

CREDITO PARA PAGAMENTO DE ygNCI:\ti!:~TOS 

AO ESGC:SJIEIRO MANORT4 1\IARJA. DI!: CAR· 
VALHO. 

E~trn. em 2u d.isc.!lssiio, c~m o parecer con· 
trar10 do. Comm1s~ao do Fuumçns, o artigo 
unico da p•·oposlç;1o da Camora dos Depu· 
todos, n. 33, de 1808, quo autorizo o Poom• 
Executivo a abril' ao Ministerio dn lndu;tri:t 
Vlnção e Obras Publicas o cJ•edito extraor<ll~ 
nnrlo do 1:.!:000$, pu.ra p:tgar os vencimentos 
do engenheiro Manou! Maria do Carvalho 
addldo uo mesmo mlnlstorio cm vh·tudo d~ 
suppro;siio •lo Agencia Central do Immi"rn
çíio, dn. qunl era inspector gern.l, om confor
midade com o ..rt.. 0", n. 4, da lei n. 429, !lo 
10 do <iowmhro de 18!JO. 

Ninguom podintlo o. palavra, cncorra.-se o. 
<llscu.,iio, Jicamlo o. votação 11dlad1L por fn.ltn 
do q«OI'Ul/t, 

dn&TENÇÃO DO D.\CI!AniO~ JOÃO ~!ANJE~ ~!mNDE9 
nA CUNHA. AZEVEO:J 

gntrn em discussão unico o parecer dn. 
Commlssão do Fmançns, n. 83, do 1898, opi
nando pelo indeferimento do requerimento 
em que o bacharel João Manoel Mendes dn 
Cunila. Azovo•lo diz ter sido aposentado pelo 
Govot•no Provlsorlo no cargo do secretario da 
Rolnçüo do Rio Grande 1lo Sul, em 18!JO, con
tra expre•sa disposição tio decreto n. 5.457, 
rlo G de novembro do 1873, o podo lho sejam 
nugmentados os vencimentos da aposenta- . 
dôrin. 

Ninguom pedln•lo a polavrn, oncerra·se n 
di,cu•siio, flcan<lo o votação adimla por fl1lt<~ 
do quorum, 

O Sa•, PreMidente-Estan•lo multo 
reduzirlo o numero dos Srs. Senadores pre
sentes, vou levantar a. ~essü.o, cleslgnn.nllo 
para ordem do <lia da sessão seguinte : 

Votação em 3• dlscussiio da proposição <la 
Carnara dos Dcputrdos, n. 2-1, de 1898, auto
rizondo o Podet• Exeoutlvo n. abl'ir no ~llnis
terlo das Rolaçücs Exteriores, no presento 
exeroicio, o credito esptcial de 100:000$, pora 
ocoorror ás despezns com a substituição dos 
marcos art•uinnúos ou que houverem desnp
parccido nn. fronteira do Brnzll com a ltcpu· 
bllca 1!0 Perú ; 

Votação em 3• rliscuesio da proposição da 
Camorn dos Deputados, n. 20, •lo 18VS, auto
rizando o Poder Executivo a n.brlr no ~Unis· 
toJ•io das Relnçües Exlor!ores, no presento 
exercicio, o credito especial de IOJ:OOO$, des
tinado ás despcza.s com a demarcação da 
rrontei1'11 dns Missões COIU a Republica Argen
tina, conforme o laurlo arbitral ; 

Votação em disoussiio unica da emciJ<ID. do 
Son:ído 1\ proposlçiio da Camara dos Depu· 
tadcs, n. 9, de 1808, que fixa a força naval 
para o OXOI'ciolo do J~O!J, li qunl a mesma 
t:uJnora não deu o seu assentimento ; 

Votação em 2" discussão da proposição da 
Camorn dos Doputados, n. 35, do 1808, quo 
n.utorizn. o Podor Executivo a n.brir ao Mi· 
ni.it1H'io da .lustiçn. o Negocias Jnterlorm o 
crmlito de IUO:OOO$, supplemcntar ó. vm•bn 
n. 14, da lei n. 4!JU, de 16 do dezembro do 
IS!JG, para- Dillgenclus po!lcines ; 

Votação cm 2"' discussão da. proocsi~iio da 
Cnmara <los Deputados, n. 41, de 18~8, que 
autoJ•izo o Poder Executivo a aurlr BO :>linis· 
tm•loda ,JustJç;~ o Negocias Interiores o credito 
do 17:900$, supplomcntar á vm•b11 n. O, do 
11rt. 2" <la lei n, ·WO, do 16 do dozombro do 
1807; . 

Votaçiio em 2" dlscussiio da proposição da 
Camnra dos Deputados, n. 5, de 1~07, rcgu· 
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!ando o sei•vlço do asslstencia publica nos 
n.lionndos; 

seus venclme.ntos, que oram do I :000$, ro· 
~u~r que SeJam olovudo~, ftcnndo equipara
dos nos do professor do gymuustica. do Collo
gio Alilota.r. Votnçiio em 2' discussilo da proposiçiio da 

·Cnmara dos Deputados, n. 8, do 1808, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir M ~IInis- 1 0,·nntn-so 
torto <ln Industria, Viaçilo e Obras Publicas I tarde n. sessão lis 3 1/2 horas da 
um credito extraordlnario na importauci:tdo, · 
2:532$312 para pogar ao engenheiro Jorge • 
U.n.demalter Grunewal•l vencimentos rlocal'go 
de fiscal de 2" classe da Inspectoria Goml dtts 
Estradas do Forro, correspondentes no tempo 
decorrido do 6 de m:~rço a 6 de junho de 
1803. 

Votnçilo em 2" discussilo da proposiçiio da 
Camara dos Deputados n. 25, do ISU~. que 
autoriza o Poder Executivo, a conceder uo 
Dr. Alfredo Moreira do Rurros Ollvel1·a Lima, 
lento catbedratico da Faculdade do direi to do 
S, Paulo, novo mezes de licença., com arde· 
nado, para tratar do sua saudo ; 

Votação om 2• discussão da proposição da. 
Gamara dos Deputados, n. 26, <lo 1898, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder um 
anuo de licença com o respectivo ordenado, no 
2" olllclul da Blobliotboca Nacional Alexandra 
Alvares Gomos Barroso, paro. trutur do sua 
saude onde lho convier ; 

Votação em 2·• discussão da proposlçiio d~ 
Gamara dos Deputndus n. 33, de 1808, que 
autorlz11 o Poder Executivo o. abrir no Mlnis· 
torto da Industria, Viação e Ob1•ns Publicns o 
cre<llto extraordinai•io do 12:000$, para pagar 
os voncimontos do ongenbciro Manool Maria 
de Carvalho, addldo ao mesmo ministerlo cm 
virtude da suppressão ela Agencia Contrai do 
lmmlgraçiio da qual era Inspector gorai, cm 
conformidade com o uJ•t. li", n. 4, da lei 
n. 420, de 10 de dezembro do 1896; 

Votuçilo em discussão unica do parece!' da 
Commlssiio de Finanças, n. 83, do 1808, opi
nando pelo lndeferimentc• do requm·lmeuto 
em quo o bncbarol Joilo Muooel ~rondes d"' 
Cunha Azevedo diz ter sido aposentado pelo 
Governo Provisorlo no cal'go de secretario do. 
Reloçilo do Rio Gmndo rlo Sul em lBDO, coutm 

. expressa <lisposiçiio do decreto n. 5.4G7, do 
• 6 do novembro do 1873 o pctlo lhe Sl'jam nu· 

ementados os v~nchnentos da aposontadorin; 
3• discussiio da proposição da Camnra dos 

Deputados, n. 32, de 1808, approvando os 
netos praticados pelo Poder Executivo o seus 
agentes responso.vois, pol' rnotlVO do atteu
tndo de 5 do novembro de 1897; 

Discussão unico. elo pn.roeor do, Com missão 
olo Fluonçns, n. 83, do 1805, opinando pelo 
indeferimento do rcquorimonto em que !'nU· 
lino Francisco Paos BurJ•oto, amigo protossm• 
do gymMstica o nntuçiio da Escola Mlllta1• 
desta Capil!ll, nllc::;oudo " lnsuatcioucla do 

• 

B·i" SESSÃO 1~ll 26 DE SETEMDRO 1808 

P1·esidencia do Sr, Manael ele Queiro; 
( Vico-Presidcnto) 

A' mela hora depois <le meio·dia abre-se a 
sessão o. que concorrem os Srs. Sonndores 
Manoel de Quei<·oz, Joaquim Sarmento Ge
neroso Ponco, Henrique Coutinho Jonàtuas 
Pedrosa, F1:anciseo Macha<! o, Mano~! Bamtn, 
Luuro SD<lro,Justo Cbermont. BonedictoLelte, 
Gomes de Castro, Belfort Vieira No"ueira 
Paranaguá, Pires Ferreira. Cru~, Bgzerril 
Fontonollc, Pedro Velho, AI mino Alfonso, 
.Josó BO<·nardo, Alvoro Mnchado Abdon Mi
lanez, Almeida Barreto, Gonçal,·~s Ferreira, 
Jo~ulm Pernambuco, B. do Mondonça So· 
brmho: Leite. o Oiticica,, Coelho o Campos, 
Lcandto Macool, Ro>a .Jumor,Severlco Vieira, 
Virgllio Damnz<D, Cleto Nunes. Pot•ciuncula, 
Q. Bocayuvn., E. Wandenkolk, Felicluno 
Penna. Gonçalves Chaves, RodriA'UOs Alves, 
Paula Souza, Moraes Ba1•ros, Calado, Leo· 
poldo <le Bulbües, Joaquim de Souza A. 
Azerodo, Aquilino fio Amaral, Alberto Óon
cn;lvcs~ Gustavo Riehn.r1l, Rnulino Horn, 
Ponho1ro Machado, Julio Frota o l~amiro 
Borcellos (51). 

E' Ilda, posta em discussilo o sem delllllo 
approvuda a neta da scssiio anterior. 
. Delxnm de compaJ•ecer. com causa. pa.rti· 

c1pada. os Srs. J. Catunda, Joiio Cordeiro, 
Ro.m o Silva, Rego Mello, Vicente Mncbndo, 
Joaquim Lacerda e Esteves Junior (7) ; e, 
s~m ella, os Srs. Ruy B:Lrhosa, Domingos Vi· 
cento, Thomuz Delilno o Lopes Tt•oviio (~) . 

O S1·. ~o Seeretnrio (ser~>indo 
de 1') declara que nilo ha oxpo<lieoto. 

O l!õt•. 3' Seet•e tm•io (scruindo 
do.:?·') lô e vno n impi·lmlr para entrar na 
ordem dos trabalhos o soguinto 

P.\ll.ECEn. 

N. !10-1808 

Tendo examinado com attonçüo o projecta 
n. 3~, do 1807, do Sanado, sob!'o o eH !ado do 
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sitio, a Commls,iio de Constit.uiçiio, Podere3 e 
Dipiorn•• cin rntcnfle que ellc é accoitnvol, 
l.lmlL ,·ez que re~oh·e sérms e impm·tantPs 
qut~stõcs con~tJtucionues que, não lw.vemlo 
sido ainda <lcflni••ns po1· lei• ordiuarins podam 
dor Jogar n rcpct•clcs abusos o oxce,.os por 
porte do Poder Executivo, invocn•los como 
precedentes sempre que so discuto o Sitio pnra 
quo.lquo•· pnrto dn Uuiüo. 

Con,tondo apenns do quatro artigos, o pro. 
jccto a'i-)lÕe: . 

I "• quo n lei ou o drcroto que declarar o 
estado <'o sitio devo co~ter limitnçõesprccisos 
do tempo e de espaço ; 

2°, QUA 08 immunídndes pn.rJnmentnres nfio 
estíio comprcbendidns .no numero das garo.n ... 
tias constituciona.e:, quo podem ser suspensas 
na vigoncia 1fo sitio; 

311 , que uma vez ce~sndo o estado de sit.ío, 
todos os cidndõos atlin~tdos p•las mcdtdua 
de excepção ficam immediatn.n.~ento sob a 
().cçüo d11B autoridades o justiças or<lina
rins. 

Nada mais juslo nem m~i• consentan•o 
corn o espirita liberal de nosm Cunstitui· 
c:iio, com n pratica o jurispruden>lin de ou· 
tl'os povos, com ns deCJ~ões de algumos Córtes 
Supremas o com o. opinião de publicistas de 
J]Otfl, 

O nrt. I' do projecto ti a reprotlucçüo, em 
termos mais rcotrictos, da doult•tnn dos 
o.rts, 34 n. 21. 48 n, 15 e ~O in p•· d11 Con
stituição. vi,tocomo nquelle contém a pltt•n>e: 
-limitações precisas de tempo c· de C$paço
elll qunnto CJUO c•stcs diZ('lffi declare,. em es
tado r{ e si1io qwl/quer purte do tn"ritori(J da 
Uniao, su:ptmdcmJo al~i a.q !J0.1'antias comtitu
ca.'otracs, 

Parece il primeira visto. que os termos do 
o.l't. 1• tio projecto siio os mesmos do• flrls.34, 
48 e 80 da Constituição; mns, confrontado> 
seus textos. tornn·•e bem saliente a restri· 
r.ção que existe no projecto, e nota-soque 
olle tem por fim imp•dlt• o. intert•retução 
o.rnpllntiva o. que se presta a Constttutçiio. 
jll'os termos ela constituição, o estado do sitio 
póde ser dorlara~o por lct ou pot• decreto, do 
um mudo vngo-para tat ponto da UnirTO, 
en1 gua11t0 durar a cotliniOÇt7o intestina ou a 
a!)yJ•cJstro est/·o.Hpd,.·a; DC1S termos do projecto 
não •6 o •spuço como o tempo, loto 6, v terri· 
torio o dura~[o do sit!Q, dovem ter lirnttaçüo, 
p!'foisns. 

Se11do o estado ele sitio uma mct!idn que so 
prcst~ no nbu~o, diz Alcorln, 6 indi>Pu.n,nvel 
ovitnt• estO Ui o I·DdU SCJIL lll ss!v.J. Ü• IDdiVl· 
duas quo o soJfrclll (levt!ll 'onhccer sun nx· 
tensão puro. rt•gulat• ~u:L eouductn, c c:::ttu· 
ccrtO.i tlo que nfto so rou\'erteriL [•fi um:1 nJC· 
di dtL ordimt·i~ do GoHrno, quo lemrln diL 
li~OL'dade no dc,rott,mo, da lt·l i• m·uiLtario
dade. 

Em muitos Estados,· lrm~rn Blunt.scbJI, 
tem sido ltml•ndo o perlodo dictntor1al a 
llHwe p1•r·iorlo (lu tPmpo (]eterminodo, com o 
qual ~o tru.to. do 1dfusto.r o !ll'rJgo do quo o 
podet• exce~cionnl vil dllo.tnndo-so até con· 
verter se cm d•·spoti•mo. 

O dispositivo do ort. J•• do projecto vem, 
portanto. preencher uma lacuna, wm causar 
o menor Inconveniente, porque, no passo que 
cerca de muinres go.ranttos nquolles que são 
otr.ingidos peh•s medidas decxcopçiio, não ln· 
hibe a prurognçiio do eslndo do >!tio, no caso 
de permnnencia das caU>ns nnormnos que o 
determinaram. 

Do mesmo modo o nrt, 2' do proJecto ó a 
consagração do dtversos dlspooiltvu• da Con
st.itulçiio: do nt·t. 15, cm quo o leg,.lador 
constituinte reconhece comoor~iits da sobe
rania nocional o Podet• Logislativo, o Exrcu· 
tlvo o o Ju•licio.•io; do nrt. 10, cm que eiiE 
dcf'iarn que os Deputados o Seundores siio in· 
vtolnvels p•·r suos opiniões. palavras o votoJ 
no oxcrcit!o do m · nd~to; do art. 2 · cm que 
drtermina lJUO os DPputados c Senadores, 
•'es•'e que li verem recebidO o d1plomn ntó o. 
novo. eiPic~o. nii.o paderi'io Ror prezes nem 
processados criminalmente sem previa li· 
o••nço. de sua Camnra, salvo caso do On· 
~rancin em crime lnafionçavel; e, Hnaltnente 
do art. '34 n. ~l.em qu•· d:i. privativamoute 
no Congresso a attt•ibuição de approvar e 
>USp•nder n sitio que Jtouvor sido decretado 
pPio Poder Exec:utivu, ou seusa~cntt-s respon· 
su.veis, na nuecnc~a rio Pot.ltH' LCJ.:is.alivo. 

J·o conl't•onto de todos esses diBJI••Slti I' os dn. 
Cunstltuiçito. cujo o.utugonismo entre sl nii.o 
so póde ndmltt!t·, rosa !ta clur" o irron·a
gavel. o cluutrtna do quo ~n. suspensão das 
garantlllS constituctonnes, durante .o estado 
de sitio, nos tcrmc•s olo art. 80, niio so póde 
deduzir como corolh•r•o o. smponsão das im
munidodos parlnmentnrcs. 

Como se pódc conceber um P••der Legisla· 
com tndopendcncia parn lLpprovnr ou sus· 
pendet o sitio que ltouversido drcrctrtdo pelo 
Poder Executivo, ou teus agentes rospon· 
~uvou~, nn. nmencl(l, do Congr essa, sem a ln· 
vio!aLilldndo dus opiniões. pniiiVl'fiS o votos 
do sons membros, sem o. pt•trognt!va de nfio 
podei cm cotes ser Jll'esos nem processado> 
crlminnlmcnte. ••m licença próvh• i!e sun. Ca· 
mnra. sulvo o. restt'ir(iio co1 stitucionul! 

Quando outra. rnzüu niw <'Xlsti~fo em prol 
das imrnunidndel:l paruunl .. ntar('B, ero.l ostttnte 
NS!l pno. ser lnndnllssivcl, TDI' nJsurcla, a 
duutrmo. contHLl'lu. de que lnús ptert,gnti\'US 
mnUo r.o numE'ro dus g:.rn.mins couHtltu
ch.nuc.s que so su~pcndem durnntn o c~tntlo 
de sitto. 

O est:11io do sitio, •li>. Alcortn, é uma mo
•ltda do conscrvar,üo quo tom I'"'' objecto so· 
Lretudo uas comuooçôes tn!e•ttnu", deCender 
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os poderes constituldos, não vac ao despo· Jlcnr• a pcrmanoncla de tacs clfoitos depois de 
tlsmo, nem il anarcbia. Seu cxorcicio d:i seu Jevantameuto. 
como existente o organismo accoito, c il sua Parece Jogico que, tendo cessnrlo o estado 
·completfl Jogltiminadc concorrem todos os de sitio por haverem desapparecido as causas 
poderes. Como poder·SC·hia arlmittlr uma anormaes que determinaram sua decretaQiio. 
morllda autori~ada pela Constituição, que cesse por sua vez a suspensão da~ gar•antias 
póde Ir em virtude deli~ até seu completo constituclonacs para todos os cidadãos, sem 
dcsconbecimento 1 exceptuar mesmo nquolles que Coram attln-

Nossa Constituiçiio usa, é certo, da lo· gi<los pelas mcclidns de excepção. 
cuçiio-oaranlias constieucionacs-qua parece Atlmittír o contra.rio, isto é, que Os seus 
de certo modo abranger as lmmunidades elfeitos continuam para nquelles que foram 
parlamentares ; mas ella mesma torna bem presos. ou desterrados, ó confundir o estado 
transparente e visivcl a distincç•lo entro de sitio c,om o _de "ucrra, quando ó certo que 
umas e outros, enumerando no art. 72 os di· seus elfe•tcs "'o diversos. 
rei tos in<Uviduaes, que são as mesmas garnn·· O exercicio de um acto qualquer, diz ainda 
tias constitucionncs, e definindo nos arts. 19 Alcorta, cessa •lo facto ou de direito : o pri~ 
u 20 as prerogntivas dcs membros do Poder melro por carecer de applicncão ou por não 
Legislativo. tornar-se e!Tcctiva essa appllcaçlio; o sc-

gun•lo pela realização completa das eircum-
E essa distincçüo torna-se ainda mais mn- stnncias o qual teve por objecto, o pela expi~ 

nifcsta si considerar-se que n Constituição rnçilo do termo assignado. O ·estado de sitio 
niio podia ter procurado garantir aos membros não foge desta regra, 
do Congresso com uma immunidndo-quc li- Assim, o estado de sitio cessa: primeiro, 
vesse objectivos pessones, sem considerações pela cxpirnQão do prazo; segundo, pela von. 
ao individuo mesmo ~ quem torna immune: tade do mesmo porler que o decretou, ou 
silo altos fins politicas. segundo decisão rla daquollc que devo fazol-o elfectivo; terceiro. 
Corte Suprema ela Republicn. Argentina, que por um estado completo de guerra, e vi
determinaram c tornaram essencial osso im- gencin da lei marcial no temtorlo em quo 
munidade : é precisamente par~ assegurar roi declarado o sitio. 
níio só a independencin. dos poderes pulllicos Nenhuma outra disposição se encontra no 
entre si, siniio a existencia mesmo das auto- projecto, o qual, aprescntlldo como foi, em 
rldades crcadas pela proprla Constituição. época anormal. Jogo após aos acontecimentos 

Interpretar da modo di verso os textos con- de 5 de novembro, não é de admirar, gue se 
atltucionnes citados, é reconhecer que o Poder resinta de faltas proprios da occasliio de sua 
Executivo tem autorida•lo para nnniquilaJ•, aprcsentaçiio. · 
dcstr•ulr os porlcres Jegislativo ·e judiciorio; Embora a Commlssiio reconlJOça, que elle 
ti collocar o Presidente da Rcpublic~> acima é <lcftciente e incompleto, entende que pódo 
da Constituição, arbitro supremo dos destinos servir de base para estudo c discussão e acon· 
da Naçiio, é admittir a suspensão da Consti· aelha su" adopção com outras medidas com.· 
tuiçiio durante o estado de sitio. plcmcntarcs que o debate ba de suggerir. 

Nilo podendo, porém, ter tiio grande ex- Nestes termos, é de parecer a Commissiio 
tensiio o estado de sitio, quer soja decretado que o projecto n. 32 seja approvado. 
pelo Poder Legislativo, que~ pelo Execu~lvo. 
qunnto aos seu~ atreitos, ':lsto como .na? ~e 
suspentle entre nós o lmperJO rln ConstJtuJ~uo 
durante o sitio, ó claro e Iogico quo ns un· 
munldados parlarncntnros, sendo uttributo 
de um dos poder•cs coostitucionaes, não po· 

• dom nunca ser attingidos pelo decreto que 
declarar o estado de sitio, c portanto, os 
Deputados e Senadores só podem sor presos e 
proccssarlos orimlnnlmento, mesmo durante 
s. vlgencia delle, nos termos do art. 20 da 
Constituição. 

O art. 3·• ost~ nas mesmas condições dos 
outros. 

Sendo o esta•lo do sitio um estado anormal 
que Importa na "u"tJCnsiio das ~arantins c~n· 
stitucioMCS e na sujoiç1\o de todos os cldaduos 
o. um regímen do excepção embora com ns 
llmltaçiíes presal'iptns no art. 80 da C~nst!· 
ll!lçiio, niio ha motivo oigum que possa JUSti· 

Suurulo V • II 

Sala das Comrnissües, 2a de setembro rle 
1803. - B. de Mdndonça Sobril>ho.- F. Ma· 
clwdo. - V. Dama.:~o. 

O Sr. !ilover·Jno Vleh•n'"'Sr. Pro· 
sidcnte, desde ante·hontcm o· coraçiio de 
todo> os hom•ns que se intereESom pelo bam 
estar da humonidodc o mais particularmente 
aquellcs que desejam " p:IZ das nações nme
rlcann.s o, especialmente, dos do sul do novo 
continente, sente· se desopprcsso cm vista dllS 
noticias quo nos f11zcm acreditar ocharcm·sa 
completamontc dissipadas as graves appre
hensücs. de u1n confticto immincnte entro 
tluns das mais impoJ•tnntes c rcspeitavels 
dessas nacionnlidadcs. · 

O tclcg!'llpbo anmmcia, Sr. Presidente, 
que om bo:1 hora, n sa\Jedoria o a prudoncla. 
dos governos d" confetloraçiio Argentina c da. 
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Chile, haviam encontrado UmiL solução pa· 
clllca para cheg~rem o. um termo honroso, 
perfeitamente compntivol com os bJ•!os o a 
alta ~ignidado do nações c i vilizndo.s, a re· 
spelto da que•tão que agit~tva os animas em 

· um e outro paiz. 
Deante, sr. Presidente, desta solução, que 

doln ILnte·vcr asson~'das as condições rla 
me.nntoncão da paz americano., mo parece 
que níio parlem ficar indilfeJ•ontcs os poderes 
}lublicos o o povo da Republica dos Estados 
llnldos do Brazii, que representamos. 

Portanto, Sr. Presidenta, julgando intor• 
preto.r o. respeito os sentimentos do Senado 
e do povo braziioiro, quo temos a honra d<> 
representar, pe~o licença para submetter á 
eonsidcração da casa uma mof;ão, que si me
recer a sua approvaçiio, V. Ex. o a Mesa do 
Senado terão a bon~ado do encaminhar polos 
tramites otnciaes oompotontcs ao sou des· 
tino. 

A moção que tenho a honro do o.presentar 
é IL seguinte : 

Vem a Mesa, ó lida e estando apoiadiL pelo 
· mumero de assignaturas, posta em discussão 
é sem debate 1Lpprovada a seguinte 

INDICAÇÃO 

· "O Senado da Republica dos Estadcs Unidos 
do Brnzil, rejubilando com a grata noticia de 
estarem dissipadas as graves approhensüos de 
um contllcto imminente entre as duas naçõe• 
que se confinam no extremo mori<lionel da 
.America o interpretando os sentimentos de 
viva sympathica e estreita amizade que por 

. tantos motivos vinculam o povo brilzileiro 
áquollcs dous povos,cong1•atula·se com os go· 
vernos <las Republicas Argentina e do Chile 
poln sabedoria e prudencia com que accorda· 
nm no meio rllgno e honroso rle resolver a 
((Ue•tãodo seus limites sem pr~juizo· da paz e 
harmonia, que •ão as b .. es em que assentam 
a. prosperidade e o engrqn•lecimen to das naçües 
I!IUI·amoricanas, e envia as mais sinceras 
falicitaçõcs aos dons povos amigos. 

Saia das sessões, 26 de sctombro rle 1898.
Severino Vieira.-Leopoldo do Bullt.üc.-; .-A. 
O. Gomes do Castro.-Benedicto Leite. -Ro· 
drigues Alves.-Gonçalt1e.'t Ftwreira.-Por
ciuncula. -Alberto Got,çalves. -Ro.ça J unior. 

ORDEM DO DIA 

Votnçiio em 3" discussão ria pr•oposiçi\o da 
C11mam dos Doputados n. 2·1, do 1898, auto
rizando o Poder Executivo a abrh• ao Minis· 
terio das l~elações Exteriores, no presente 
exorclcio, o credito especial da IUO:OOO$, 

para occorrer ils despozas com a substituição 
dos marcos o.rruinlldos ou quo houverem 
desapp11recido niL frontei;~t do BJ•azil com a 
Republica do Perú. 

O Sr. Severino Vlelrn (pela 
ordam)-Sr. Presidente, a Commissiio de FI· 
nanrjas tinha uma emenda SU,Ppressiva o. 
apresentar a esta, assim como a proposição 
que se segue cm votacão; esta emenda não 
1oi apresentada porque eu, na qualidade de 
relator da mater1a, assumi a res~nsabilldade 
de requerer quo eU~ fosse dividida por occa· 
sião dn. votação. . 

Assim, requeiro a V. l,x, que o artigo pri
meiro seja votar lo cxciusivamento as palavras 
-no presente exercicio, e que depois sejam 
votadas estas palavras. 

0 Sn. GOMES DE CASTRo-Convem que estas 
palavras sejam supprimidas. para o credito 
abranger e outro exercicio. Póilo ter de con· 
tiuuar o serviço da collocação dos marcos, e, 
com essas palavras, o credi1o ficará annul· 
lado, logo que ao cncorr•ar o exercicio pre· 
sente. Com a suppressiio que so propõe contl· 
nuaril o credito, o serviço niio póde ser inter· 
rompido uma vez começado. 

o ~r. P••eMidente-Attendendo ao 
requerimento do uobre Senador, vou submet· 
ter a votos a proposição no sentido indi· 
cada. 

Posta a votos, ó approva<la a proposiçiio, 
menos as palavras-no presente exercicio. · 

Postas a votos são rejeitadas estas pala· 
Vl'tlB. , 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
para ser rlevolvida r\ Camara dos Deputados 
mdo antes iL Commissilo do Redacção. 

Votação em 3• discussão da proposiçiio da 
Camara dos Deputados n. 29, de 1898, auto· 
rizando o Poder Executivo a a!Jrir ao Minis· 
terio das Relações Exteriores, no presente 
exercicio, o credito especial de 100:000$, dlll· 
tinado as despezas com a demarcação da fron· 
teira das Missões com a Republica Argentina, 
conformo o laudo arbitral. 

O Sr•. Severino Vlelrn (pela 
orclem)-Faço idcntico requerimento a res· 
peito desta proposicilo. 

Posta a votos é approvarla a proposição, 
menos as palavras-no presente exorcicio. 

Postas a votos silo rojoitadas estas pala· 
vrns. 

E' a proposição, assim emen<larln, adopta· 
da para ser• devolvido. ÍL Camara elos Doputa
dos, indo antes(!. Commissiio do Redacção. 

Votnçlio cm discussão unica. dn. ementla do 
Senado 1i proposição da Camara dos Deputa
dos n. O, de 1808, quo fixa a força naval 
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para o oxerciclo do 1899, i• qual a mesma 
Camara niio deu o seu assentimento. 

Jorge Rademaker Grunewald vencimentos 
do cargo de fiscal do 2" classo da lnspoctorla 
Geral dos Estradas do Ferro, corresponden
tes ao tempo decorrido do do 6 de março a 6 
do junho de 1893. 

. Posta a. votos ó a emenda mantida por 
mais do dons torças <'os votos presentas. 

A emenda vao ser devolvida áquella Ca
mara. 

Votação cm 2• discussão da proposição da 
Camara dos Deputados n. 35, do 1808, que 
autoriza o Podor Execu tive a abrir ao Mi· 
nisterio da Juotlça o Negocio& Interiores o 
credito de 100:000$, supplementar é. verba 
n.l4da leln. 490, de lG dodezembrode 
1807, para-Diligencias policlacs. 

Posto a votos ó opprovado o artigo unlco 
da proposiçüo. 
_E' esta adoptada para passar ii 3' dlscus

sao. 

O Sr. Pire• Fc1•rolra (pela or
d•m), requer dispensa do interstlclo para a 
3" discussão da proposição. · 

Posto a votos ê approvado o requeri
mento. 

Votação em 2' discussão da proposição da 
Camara dos Deputados n. 41, de 18ü8, que 
autoriza o Poder Elocutivo a abrir ao Mi
nisterio da. JUstiço. e Ncgociol'l Interiores o 
credito do 17:900$, supplementar a verba 
n. 9 do art. 2' da lei n. 490, de 16 do de· 
zembro do 18!l7. 

Posto a votos é approvado o artigo unico 
da proposição. 

E' esta adoptada. para passar a 3• dis
cussi!o. 

O Sr. Antonio Aze••cdo (pela 
o>·dmn) requer dispensa tio lntersticio para 
a 3• dlscussiio da proposição. 

Posto a votos ó approvado o requerimento. 
Votaçiio cm 2" discussão da propoRição da 

Camara dos Doputados n. 5, tle 18ü7, regu
lando o serviço de asslstoncia publica aos 
alienados. 

O Sr. Pr•cMidentc-Si niio für ap
provado o nrt. I• da proposição, porei a 
votos o substitutivo olferecido peln Commis· 
sito de Saude Publica, que ficara prejudicado, 
si für approvado aquolle artigo, e potlerll ser 
apresentado como omendn por occasliio da 
3• dlscossiio. · 

Postos a votos são successlvamonto nppro· 
vades os arts. i• a 13" da proposição. 

E' osta adoptada para pllBsnr a 3" dis
aussü.o. 

Posto a votos é rojeltado, cm oscrutlnlo 
secreto, o artigo unico dn proposição por 28 
votos contra 21. 

A proposição vae sor devolvida àquella 
Camara. 

O Sr. Pire• Fcrrclrn (pala or• 
dam)-Sr. Presidente, houve manifesto en· 
gano nn. votação, (apartes) posso ga.ra.ntir ao 
Senado que votaram contra a proposi(io di· 
vel'!os Senadores, ponsnndo que votavam a 
favor della. 

Por isso, acho quo se devo proceder a 
nova votnçiio, para verificação, (Protestos,) 

0 SR. PRESJD>;NTE- Attonçiio I 
Ha reclamações do varios Senadores, que 

dizem que votaram por engano. 
O SR. Go~ms DE CASTRO - Isto é um pre

oodcnte funesto ! 
0 SR. PRESIDENTE-Vou consultar o Sena

do si entende que se deve fazer a veriOca
ção da votação. 

0 Sn. GOMES DE CASTRO - Não é caso de 
consulta ao Senado: o Regimento é expresso. 

O Sr. Pinheiro 1\lnchndo (pda 
01·d•m)-Sr. Presidente, o que si quer fazer é 
violação clara do Regimento, é, como taxou, 
ha pouco, o nobre Senador-um precedente 
runesto. 

E por isro, acho que não se deve proceder 
ti veriflcação. 

Portanto, peço a V. Ex., Sr. Presidente, 
que recuse o requerimento de veritlcaçiio da 
votuçiio, 

O Sr. Goncnlve• Fcrrelrn 
(pala orrlam.)-Sr. Presidente, não vejo razão 
para o cscrupulo que mn01lestam os nobres 
Senadores pelo Mnranbilo e pelo Rio Grande: 
nas votações symbolicas foz-se a verlficnçiio, 
a requerimento do qualquer Senador ... 

UM SR. SENADOR-Porque póde haver en
gano. 

O Stt. GoNçAr.vEs FErtREII1A - ... porque 
pócle haver engano. 

E o mesmo engano niio se poderá dar no 
easo d!l. vota.çii.o por escrutimo secreto 1 E, 
nestas condições, não so pode1'11 proceder a 
verlflcnQiiO ! I 

VotllÇilo om 2• discussão da proposldio ela 
CnmariL dos Deputados n: 8, do 1808, quo 
autoriza o Poder ExecutiVO a abr1r no Mt· 
nlsterio da Industria, Viação e Obras PU· 
bllcns um credito oxtraorrlinarlo na Impor· 
!anela de 2:532$312para pagar aoengenhoiro 

E pnreco nito havot• tluvlda sobre tor·sa 
dado engano, desde que alguns Sr. Senadores 
declaram que votaram de um modo suppondo 
que votavam de outro. 

•• 
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parece-me que não se esto.bcleco precedente 
funesto: cada um de nós tem bastan~ cri
terio para manter o voto quo !leu, at por
ventura elle foi da• lo conscientemente ; mas 
si foi dado o voto por equivoco, cada um do 
nós deve ser persuroso em querer emendar 
seu voto. 

Nestas condições, penso que, para tirar 
toda a duvida de que a declsiio do Senado 
niio tonha sido aquella que deveria ser, acho 
que se 'deve proceder a nova votação. 

O SJ•. Severino VIeira (pela ·o•·· 
dem)-Sr. Presidente, mo parece quo a. ver· 
dndolm doutrina e oquolla quo foi expan
dida em aparte pelo honrado Senador pelo 
Maranhão e sus tcnto.da. pelo Ulustre Senador 
pelo Rio Grande do Sul. 

o simile que o honrado Senador por· Por· 
nambuco procurou fazer não tem cabimento, 
não tem fundamento, porque na rcctificaçi\o 
<la votação symboilca, o que se verifica ó a 
contagem dos votos. _ . 

Ora no caso vertente em que a votaçao f01 
feita ~r cspheras, em que o Senador que não 
tiver bem informado da matoria póde pedir 
informliÇões a qualquer .de seus collegas que 
Ibe mereça conUonça, á veritlcação do vo· 
tação não tem razão de ser. 

SI, por ventum, na votação que se acaba 
de tàzer houve equivoco, este deve correr ab· 
110Iutamente Eela responsabilldnde do quem 
Incorrer na falta. e o Senado não póde por 
isso ta~er nova votação. 

o SR. MoRAES BARROS- O desrazor-se o 
engano niio redunda em retratação do se
nado. 

O Sr. :M:orac• Barro• (pela o>·· 
dcm)-Níio posso comprebendor, Sr. Presi
dente, porque as votações publicas estejam 
no caso do ser verificadas e 1111 secretos nüo, 
qnando ha possibilidade de engano, tanto em 
uma. como em outm, o nesta especialmente 
em que é multo Cacil o equivoco. 

Ora, nós votamos aqui um parecer. ora. VO· 
ta.mos o projecto sobre o qual recabo esse 
parecer. 

Hn poucos dias votámos o parecer, e bojo 
votamos a proposição da Ca.mara. 

Parece-mo que muitos ouviram o Sr. Pro· 
aidente annunciar quo se votava o parecer. 

Portanto, é facil um engano, muito natural 
porque basta uma pequena <listrocção paro. so 
ontender que em vez do votar·:e o parecer 
vao se votar /J. proposição. 

Não sol que grande mal !ta om uma ques· 
bio tão pequenina. 

Realmente niio comprellondo como é que 
:":. em uma cousa tão insignUicanto se levantem 

contra a rectificação da votação. 

O Sr. Ramiro DO:reello• (pela 
ordem)- Sr. Presidente, disso o iilustre Se· 
nndor quo a questão era do muito pouca im· 
portancia e que, portnnto. não valia a. pena 
dolxar-se do pt•ocedcr aquillo que chamam do 
uma veriftcncão. 

A questão li importantissima. 
Elia envolvo a autoridade do proprio Po· 

der Legislativo. 
Quaes foram os motivos quo levaram a 

Commissiio a negar o seu l\po'io ? . 
E' que o Poder Executivo não póde crenr 

Jogares, é a.ttribuição nosso. 
Agora, Sr. Presidente, aqui, quando ao 

pede verificação de votação, o que ó que so 
pede 'I 

E' a verificação da contagem <lo votos, pum 
e simplesmente, feita pela Mesa, isto ó, si os 
Sra. Secretarlos contaram bem, si o numet•o 
do votos contados dá pa1•a rojeitnr ou appro
vnr a. p!'oposição. 

E, isto <jue determina o Regimento. 
O'proprio Regimento cogitando dessa veri· 

fioação, determinou que se fizo;se a votação 
recolhendo em uma urna us espltoras bran· 
cas e om outra os protns. 

Sommadas as espberns brancas com as 
1 pretas, está verificada a votaçilo. 1 

Depois eu pergunto. qual é o Senador que 
está habilitado a a.ftirmar a ~ifferonça de 
oito votos quando a votação foi seoretn. 

Não é passivei que o Senado esteja a. mo• 
diftcar votações dadas. 

Si o Senado quizer modificar o Regimento 
faça-o. ruas pelos meios regulares. 

Portanto, eu protesto contra. este ottentado 
ao Regimento, e declaro que não posso mais 
votar. . 

Eis, Sr. Presidente, os artigos do Regi· 
monto, que regulam a materiu. (Li!) : 

« Mt. 169. A votação symbolica se pra· 
ticttrá Ievantnndo-Ee os Senadores ·que appro· 
varem e tlcando sentados os de opmião con· 
traria. 

Paragrapbo unico. Si o resultado dos votos 
fur tão mani resto qno, iL primoirtL vista, se 
conheça a maioria, o Prestdonto o publicará; 
niio sondo ello manifesto, ou si algum Sena· 
doi' o requerer, os Sccretnrios contarão os 
votoJ, principiando pelos que se levantarem 
o contando em seguida os que ficaram sen· 
tados, que para. esse fim o Presidente convi
daril a que se levantem. 

Art. 172. A votação po!' oscrutinio secreto 
sobro negocies de interesse particular, se 
pratlcat•il por meio do espberas, lançando . , 
cada Senador em uma urna uma csphera 
branc~t, si o voto fôr ravoravol, ou p!'eh, si 
fur contrario. 

Para osto fim recebera do continuo UJDa 
espltcra branca e outm preta. 

( . 
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A esphera que não ior utllisado. pam ex
primir o voto, !Orá lançada cm outra urna e 
servirá para conferir o resultndo da votação. 

Dando-se empato, repetir-so-hn a votação 
na seguinte sessão ; si reproduzir-se o cm
pato, flcnri'L rejeitada n proposição. 

O _Sr~ Pre10ldente entendo que a 
votaçao nao pode ser repetida. 

SI o Senado niio entender de modo contra
rio passnrei adianto. 

Esta é um~ questão do ordem e as questões 
de ordem sno sempl'o decididas pelo Prosi· 
dente com recurso para o Senado. 

Votação em 2" discussão <ln proposição da 
Camara dos Deputados n. 25, do 1898 que 
autoriza o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Alfredo Moreira do Barros Oliveira Lima 
lento c:~thedratico da Fauldado •lo Direito de 
S. Paulo, nove mezes tle licença, com orde
nado, pa1•a tratar do sua !BUrlo. 

Posta a votos é approvada, em esorutinio 
secreto, por 38 votos contra 12. 

E' apJ>rovado o art. 2". 
E' a proposição adoptada para passar a 3• 

discussiío. 
Votação em 2• discussão da proposição da 

Camara dos Deputados, n. 20, de 1808 que 
autoriza. o Poder Executivo a conceder um 
anno do li"!'nça, com o respectivo ordenado. 
ao 2" oOicial da Bibllothoca Nacional Alo· 
xandrc Alvares Gomes Barroso, para tratar 
do sua sau•lo onde lbo convier. 

Posta a votos é approvada em escrutinio 
secreto, por 42 votos contra 8, o art. 1". 

E' o.pprovndo o nrt. 2(1. 
E' a proposição adoptada para passar IÍ 3• 

discussão. 
Votação em 2" discussão da proposição da 

Camara dos Doputa•los, n. 33, de 1808, que 
autoriza o Poder Execut1vo o. abrir ao ~linis· 
torio da Industria, Viação o Obras Publicas 
o credito extraordino.rio de 12:000$, para 
pagar os vencimentos do engenheiro Manoel 
MM'ia de Carvalho. additlo no mesmo minis
terio em virtude da Ruppressiio da Agencia 
Contrai de lmmigração, dn qual era inspector 
geral, em conformidade com o art. O', n. 4, 
da lei n. 429, do 10 de •iezombro tlo 1806, 
' Posta a votos ó regoltado em osorutinio 
secreto por 30 votos contra 20, o artigo unleo 
da Jll'Oposlção. 

A proposição v ao sor <IOI'Ol vida <'Lq uella 
Gamara. 

Votação em discussão unica do parecm• do. 
Commlssão •I c Finança•, n. 83, de 1808, 
opinando pelo indeferimento •lo requerimento 
cm que o bacharel Joiio ~ranoel Mendes da 
Cunha Azevedo diz ter sido aposentado pelo 
Governo Provlsorlo no cargo do secretario tia 

• 

Relação do Rio Grande do Sul em 1890, contra 
expressa disposição do decreto n. 5.457, de 
6 do IIOVembro de 1873 e pede lhe sejam 
augmentados os ve~oimen tos da aposenta
doria. 

Posta a votos é approvada, em escrutlnio 
secreto, a conclusão do parecer. 

Entra em 3" discussão a proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 32, de 1898, ap
provando os netos praticados pelo Pnder 
Executivo e seus agentes responsaveis, por 
motivo do attontado de 5 de novembro 
de 1897. 

O !!Ir. Coelho e Can1po• -Sr. 
Presidente, o debate tom tido a largueza odes
envolvimento que era do prever, por sua 
importanciB peculiar no ponto do vista geral 
e particular. 

E se aos lllustres oradores que o teem já 
bastantemente illustrndo, succede na tribuna 
a minha palavra, palllda de sempre, nem por 
isso se do dignará o Senado de ou vil-a, >e ella 
se mostrar, como desejo, sincera e conven
cida. 

Aaaim espero; Sr. Presidente, porque não 
enveredarei, e antes me afastarei, quanto 
possivel, da senda ardente das paixões do 
dia. Nunca, felizmente, me arrastou, não me 
domina esse esplri to do partido, obcecado, de 
excessos e cruezns, máo conselheiro sempre 
na apreciação do questões, que, como a de que 
se trata, entendem com principies tundamen
taes- os direitos lndlviduaes o collcctlvos 
a.ntagonicos por v~zes, mas concillavels e 
barmonicos se se moldam nos dictamea da 
justl~a e da ordem social. 

Antes de tudo, uma ligeira digressão de 
philcsopbia politica ou social. 

Soa liberdade ó o ideal supremo das ao· 
ciodades bumnnas, se para que ella subsista 
e se desenvolva necessita de contrafortes e 
garantias, que só o gremlo social póde ou
thorgar, se quem diz sociedade diz centro de 
ac~üo, diz governo, é claro que o poder pu
blico, orgão do governo, condição elementar 
da vida civil, tem deveres que siio suas 
funcçilos, tom tuncções que são direitos 
seus, niio menos respeita veis o attendlveis. 

Do modo que, o elemento Individual e o 
elemento social, o Individuo e a colloctlvldade, 
o cldadüo e o governo, a liberdade e a auto
ridade são equa~ões de um mesmo Jlroblema, 
á cuja solução süo conjunctamente obrlgndos, 
o devem coexistir e coexistem para a conse
cuçilo dos seus fins elevados, Jbrmoso Ideal, 
que consiste no bem do cada um c de todos, 
lhzendo o homem feliz, o cidadão livre, e a 
nacüo grande. 

Para isto. de lado questões lncldentaes, .:'''' 
sobrelevam dois prlnclpiOS capltacs: de uma , · · ·.•.'; 
parto niio devo o podei' publico extrapor-se, · ·.' .::.;; 
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ultrapassar as tu noções que lho siio commct
tldas; de outra parte, o individuo o cidadão 
deve abstoi'-Se de que lho ó defeso; o o cri
terio, o luminar, o santolmo desse cqulllbrlo 
o harmonia é sem contestnçcro a consciencia 
do direito, a justiça, a lei ; a lei que ó essa 
mesma conscieocia escrlpta ada ptnda no 
conjuncto social, na dicçüo do um publicista. 
(M~ito bcn1.) 

So bojo so diz- re" sub lcgc, populus sub 
lcge, so fundem estes conceitos neste npho
rismo de longos ~ccuios - sub /cgc I ibmas ; 
porque, cm definitiva. ó a lei que im11õe a 
governantes e governados, mnntendo a. cor-

<·· rente das idóns o dos tactos no aiveo, que 
conduz a llbordndc o pro~resso dos povos, 
a quo naturalmente so destina. 

Eis, porém, que essa harmonia nüo se taz, 
esse desequillbr10 desapparcce pela Invasão de 
um elemento na fronteira do outro; so, por 
exemplo, o elemento individual transpõe o elo· 
monto social, o em vez da ordem se tem a 
desordem, a arruata,em ve1 da licerdade cam
pela a anarchio.; o os lois ordinorios são já 
msu111cientes soniio mesmo um estorvo ; e a 
sociedade, em sustos, sente-se sem garantias 
e a patria em imminento perigo, o que fazer 1 

Nao será o caso do Senado romano: 
~ideant consulcs, nequid rospublicadetrimontl 
cnpiat I e dizer com Montesquieu que so velo 
por momento a lei, como outr'ora a estatua 
do3 deuses 1 

Sem duvida, que a salvntiio publica é a lei 
sur.rema; cumpre mais que tudo sal v aguar· 
da -a; mas como I 

Voltaire oscraveu : 
.: Le devoir p~us saint, la loi plus clterie, 
« O'est oublier la 1oi, pour sauver la patris.'t> 
Se o dever mais santo, a lei mais impe-

riosa d salvar a patrla, não ó 1odavia oblite
rando a lei, deixando a apreolncão do perigo ao 
capricho dos governantes, senüo reformando a 
lei, tlandoensanobas á autoridudo para p61·a a 
cavalleiro das desordens publicas, substi
tuindo a lei ordinaria pela lei das circumstan
cias, nos termos, porém, da lei suprema, a 
lei diiB leis, a Constituição. 

Se inconvenientes ha no omnlpotenoia tle 
uma constituição, maiores e mais Intensos 
alio os da omniv.otencia de um bomom; porque 
e:rporlenoia fe1ta, o polor do despotismo niio é 
tanto a sua dureza, como suas lnconse
quenclu, sua lnstabllitlado, o só a Consti
tuição ó oslnvol, porque só oila ó Jmmutavol. 

E pois, om voz di\ censura que transpa· 
reco das palnVI'OS do i ilustro senador pela 
Bahil\, merece opplausos o nosso Je~islador 
estatuindo a suspensiio de garantias nas cri
ses tia segurança publica, antoriznn<lo a do
claraciio do estado <le sitio pelo Congresso ou 
pelo podor oxeeutlvo, sob sua referenda, o 

com rospousabilidnde pelos abusos, que com
mottor. 

E' n legiala~iio tios povos mais ndinntados, 
com e:rcepçiio de pequenas nações, como a 
Grecia, Sorvia, Roumonin, que confirmam a 
regra gorai, que consignam os constituições 
europens o amet•iconas, 

Níio ó oem peso r que divirjo do honrado Se
nador, de sua alta competoncla, quando des• 
crê dn instituição do estado de sitio, pelos 
seus abusos, por sua Jnetncacla. 

Quanto aos ouusos, não ba instituição hu
mano, que escnpe á sua possibilidado. o ar• 
gumento provaria tle mais, po1·que a conse- · 
qucncia seria eliminar a federnç1lO, o jury, o 
Congresso o quantas instituições, de que entre 
nós, como em toda parte, se tem abusado, 

Aristoteies di!se: quereis extinguir oerroY 
elimlnae a solencia. . 

Sobre a lnelftcacin do sitio, porque na Jota 
é a força que repelia o combate a força, d 
isto ató certo ponto verdade para aquolles 
quo teem a suspensão das garantias somente 
como medida de ropressiio, que muitas vezes 
se contunde na lei marcial, que a ab6orve, e 
não tombem como medida preventiva, em 
que prlnclpo.imentc elia se revela util e 
etnoaz. 

Feitos estes reparos; o que cumpre, entre· 
tanto, ó rmluzir, quanto passivei, o uso da 
medida, fixando-lhe. os casos, os modos de de
claração, sua duração o etroitos, para que á 
titulo de salvação publica ou razão de es• 
tado, iliio se introduza o puro arbitrio, o 
despotismo. 

Assim, e com a responsabilidade pelos abu
sos, Sllril.o estes conjurados tanto quanto pos· 
sivel, porque, disso um publicista, so uma 
lei boa sob1•e o estado do sitio é de todo ponto 
lmpossivel,ella é todavia do todopontoneoes
saria. 

Tratando dos netos do Governo, no estado 
de sitio ultimamente declarado, para os fina 
de direito, o critex•Jo mais seguro do DOIBO 
juizo 6orà apreciar, vlir cada um desses aotol 
n lu~ dos princípios reguladores do ai tio,· em 
suos causas, modos e •treitoa. 

E' o plano do minbos obsorvaçl!es na res
posta que devo aos illustrcs Senadores por 
Alogôas, pela Bahia o Rio Grande do Sul, na 
divergonoia de coda um quanto aos actos do 
Governo. 

Quaes esses actos I Segundo mlnbas notas 
foram articuludos os seguintes fuctos: 

Antes do tudo, a preliminar da inconstitu· 
cionllii<lndc do sitio ileclarado poJo attentodo 
do 5 do novembro, orime commum o niio po· 
litico, como entondcu c sustenta o nobre Sena· 
dor pelo i\lo ·Gmnde do Sul, quo por Isso 
diz radicalmente nulios c inullProvaveJs os 
actos, om consequencia da lllegltimldade da 
origem. 

• 
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Articulam·se maiR : prisões illcgalmente O Sn. CoELHO E CAMPOS - Dada a divor-
foltas o.ntos de declarado o sitio; prisões gcncia. sobro o mesmo ponto do legislação, 
Injustas durante o sitio e por isso lo~o quem acertou, quem desacertou! Sr. Pt·e· 
depois relaxadas ; a continuação do sitio si1lente. 
mesmo depois de levantado, pelapermuucncin Digo sobro o mesmo ponto de leglslaçae, 
das medidas; prisões o desterros de ropre· porque a questão é simplesmente jurídica, 
sentantes da Nação, com inft·ncçãodas immu- siJ dependente do conhecimento, da intel
nldadcs parlamentares ; prisões e dostor· ligoncin da lei ; porque quanto no fo.oto e 
ros de presos politicas para ~'ornando de seus intuitos ó gorai o nccor1lo dos poderes, 
Noronha, presidio de crimes communs, soltos geral a opinião, ainda não posta cm duvida. 
todos por Accordiio 110 Supremo Tribuno! Fe· pelos proprios implicados, o confirmada pelo 
dera!; censum ao Presidente da Republica sou principal ·~~ente de que com a ellmi· 
pelos termos de suo. mt~ns:lgom sobre o T1•l- naçii.o tontu.da. tinbu.-se em vista de modo 
bunal, pelo facto deste nccordão. Afinal, a rn~ido e emcaz tirrLl' o governo ao Sr. Pra
questão de saber o volor do nosso voto rio pois si dente dn. Republica. 
da approvoção dos netos pela Gamara dos o facto Jbi csto, sómento este ; ó a crença. 
Deputados, declarando rlesde já o meuaccordo rndicad~t no espir•ito publico, e lembro· mo 
nesta parte com o nobre Senador pela B11hia, que o honrado Sonrulor pelo Rio Grande do 
lmpugnanrlo este fundamento do parecer. Sul disso acreditar pia monto nos intuitos po-

Vamos por partes: líticos do attentlldo iimitando·se a resalvar 
A inconstitucionalidade. Essa niio existe, o sou p>rtido. 

porque o attentado do 5 de novembro ó um Soo attentado, pnis, foi eliminar para tirar 
crhno politico, e, quando fosse crime com- o governo, se o et•ime, pelo codigo, é a via· 
mum, podia occasionat• a declaração do sitio. !adio imputavel da lei ponni,que loi po.nal foi 

St·. Presidente, o estado do sitio suppõo violada com esse attentado 'I que artrgo ou 
uma ng-gressüo, umn. otremo. diroctn. ó. cole.. artigos do coiligo fol'am infringiflos 1 
etividade, uma com moção, um crime JlOiitico; Pelo ~ssas<inato e tentativa dolie Jogo á 
porque, só elle é que, pelo abalo social o suas primeira vista so percebo a vrolação do 
consequencias sobre a segurança publica, ar•t. 204 do codlgo, que puno o homlcidio. 
póde pol·a em imminonto perigo, Mas se o homicillio, na hypotbeso, or:t n:t. 

Foi neste supposto que o Congresso, logo intençiio de tirar o governo, tirando a vida 
apó.• os dolorosos o horripilantes successos de no chefe elo governo, se era, portanto, um 
5 do novembro, declarou o estado de sitio meio e niio o Jlm, que valor legal tem essa 
nesta Capital e na comarca de Nitheroy, intenção assim manifestada ! 

Era que, ao ver do Congresso, esse atton· Será apenasumaoireumstancia aggra.vanta, 
tado não se caractorisava somento Jlelos suc· a do motivo reprovado,por exemplo ! Ou lm· 
cessas desse dia, seniio lambem pela intenç1io, porta uma outra violaçiio da lei penal, um 
que os determinou, isto é, r;ue 11 eliminação outro elolioto 'I 
do Presidente da Republica tinlm por llm ti· So somente n aggravanto, niio altera. a clas
rar·lhe as funcções gover•nativas de que se sincaçiio, éo crime commum. So um novo de
achava Investido. licto, se este for polltieo, trata·se de um 

J{l o Senado havia votado uma indicaçiio liLcto complexo, elo um attentado politico, o 
em que assim qualificava o attontndo; o a portanto de um crime politico, pelo que pasao · 
mesma qualillcaçiio virtualmente deu-lhe o a oxpot•: 
Supremo Tribunal, tomando conhecimento N'io apr•eciarei ns divorgeneias dos orlmi· 
originaria de um lwbaas-corpu.< com funda· nnllstns na classificaçiio dos factos complexos 
menta nesse attontado. Isto cm novembro entontlenJlo uns que devo ser consult11da a 
mesmo. intenção, e outros que sómente os factos em 

Este anno, poróm, o mesmo Supramo Tri- sua feição m~terial, considerados Isoinda
bunal, conhecendo de um conflioto de juris· menta, 
dicção positiva quanto 1\ compotencia para o 
processo criminal, considerou o nttentndo um Oarmut, tiio citado no caso, acha oxnge
crimo commum, 0 nesta conformidade decidiu. rndn qualquer dus duiiS doutrinas; e tlistln· 

O S. n. Mon,,~.s B •nttos- Crime commum guo para " classiftcaçiio rio facto -se o crime,. 
" ~ commum tal comrnettido em uma sltuaçllo. 

para olfeitos pollticos. politica, em uma insurreição, por exemplo, 
o S!t. CoELHO E CAMPos-Esta clnsslficnçfio ouso o movei politico to i só do agente; e dis, 

foi uma. sorpr•esa it vista do voto do Senado, quo no primeiro caso o attentado é politico, o · 
·do Congresso e 1lo proprio Tr•ibunal SUllromo. no segun1lo é o crime commum. · 

O Sn. OONQALvtos CuA.VEs- E V. Ex. So!Jro esto dlstincçiiodo Oarrautnssonta a: 
pódo uoore"'ontar: conti-a " opiniiio de cinco opinião do crime commum e" decisão do Su· 
JUi~cs do mesmo tribunal, premo Tl'ibunal Fedoi"ai. · . 
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Mas, senhores, soo proprio Homero dormi· 
tou, não falto o respeito ao mais eievnrlo trl· 
bunai do meu paiz, dizendo sua decisão
UIIl cochílo-homerlco. 

Cocblio poJa assimilação contraproducente 
da. doutrina de Gnrrnut ; mslor cochilo ainda 
em face da lei, que rege o caso. 

So Garraut entende que o crime commum 
om uma insurreição, é attentado politico, se 
nosso Codigo puno actos de insurreição, não 
sob esta denominação, que elio não emprega, 
mas, como conspiração, secliçãa ou facto ana· 
logo ; se pelos documentos& presentados ao 
Tribunal '" tratava de uma consph"llçüo, não 

.se veriflcavn a doutrina de Gnrraut, e por· 
tanto contraproducente a sua ci tar·iio 1 

.li! quando nssim niio fosse, abi eât~ o art. eu 
§3' <lo Codigo Penai quo dispensa, por escusa· 
das essas dJotincções dos criminalistas, dis· 
po:~do que, nos crimes complexos, se nttenda 
ao frtcto e a intenção, pois quo olle suppil'e 
quo varias dolictos pódom originar-se de um 
facto com uma só Intenção, J~zendo applicar 
n pena mn.xímn.. do crime rnnis gra.yo ; o que 
quer· •lizor que se nttonda no Jilcto e lambem 
a intenção. 

O Sa. RA!o!mo BAaCELLOs d~ um aparte. 
O Sn. CoEr.uo E CA~rros - H o i de mos!l•ar 

Cjuo é o contrario do que V. Ex. suppõe. -
O Sa. RAllmo BAl\CELLos-E' a consequen· 

cio. que tiro dos palavras de V. Ex. 
O Sn. CoEr.uo E CAMPos-Argumento com 

a lei, como mostrarei. 
0 Sn, SEVEl\JNO V!ElltA- E' a doutrina 

dos oodigos modernos. 
0 Sn, COELIIO E CAMPOS - A]lOindo ; Ó a 

doutrm:t do concurso ideal dos dclictos, que 
alguns codig-o~ consagram. 

So pelo Codigo deve ser considerada a in· 
L.ençüo, essa intenção, no caso de que se trata, 
i!i 8JIO.nas uma ciroumstancia aggrnvanto, ou 
-:onstJtuo um outro delicio, e qual esse de· 
icto Y 

Como lembrou o honrado Senador por Mi· 
_lll, houve no Supremo Tribunal Federal, 
·inco votos divergentes, sondo alguns dol!es 
~• sentido d11 cnpitular;ão do crime no art. 115 
· 4• do Codigo Penal, como conaph"nção. 

Será este o outro delicio! 
São tres os elementos de conspiração: o 

oncerto entro vinte ou mais pessoas, para 
jlpor-se directa e por factos. ao livre exerci
ia dOS poderes publicas, ou de alguns dellos. 

Quanto ao primeiro elemento, o concerto 
::Ire vinte poS!oas ou mni~, so dlra que, 
::llos trlbunaes verificou-se não haver esse 
1lme':_O, o quo não quer dizer que outros no
~e.a n~o houvessem que escapassem as lnqul· 
lçõe.l poJieiaes, cvmo lln quem supponbn o ó 
_-<li! suppor-. 

E quando esse numero nã" houvesse, e 
clesapparecesse por ventura o elemento do 
numero, haveria o delicio do art. 111 do CO· 
digo, que pune 11 opposiçiio directa e por 
factos no livre exerciclo das funcçiles constl
tucionaes do Poder Executivo, fosse . qual 
Jbsso o numero do conjursdos. 

Considere-se este delicio em sou elemento 
subjectivo e objectivo. 

E' elemento subjectivo a opposiçõo directa 
e por factos, Isto ó, por violencla de toda or
dem, a ameaça, a o1fensa physica, o encarce
ramento, a deposição. E não o será tambema 
eliminação, o assnsslnato'l 

E' elemento objectivo a opposição no livre 
excrcieio elas 1\mcções do Poder Executivo; o 
q"ue quer dizer opposlçíio IL uma ou mniH 
runcçõcs, ao modo de exercei-as, ou a todas as 
funcções. Mas •ssa opposiçiio a todas a~ 
funcr;õ~s, !i se realizo, nüo é a tirada de facto 
destas funcções 1 

Respondo ás interrogações com exemplos. 
J<'igure-so um grupo quo, com o fim ~e im· 

pedir a sancçüo de uma. lei, nmeoça, fere, en~ 
carcci"Il o chefe do Estudo. E' evidentemente 
o crime elo art. 11 I. Mas, se porque o Presl· 
dente da Republica resiste, o matam para 
obstar a sancção, nüo so dó. o mesmo crime 1 

Sem duvida, não só porquo na expressão · 
directamente c por factos RO comprehcndo todo 
~:cnero de vlolencias, como porque, absurdo 
fôra consi<lerar elemento do crime uma vio· 
iencia menor, e não a vloloncia maxima, a 
eliminação. 

Log<o o assassinato está no pensamento do 
nrt. 111 do Codigo. 

Considere-se nindn que, em vez de elimi
nar, depõe-se o Presidente. 

Pel& deposição, siio tiradas do J'ncto as 
funcõos govemati v as ; ti a consoquencia da 
deposição. O crime de deposição ti previsto 
neste art. 111. Assim se entendo, o tem sido 
julgado, MJJ.íl, o objectivo do crime do art.Jll 
é a opposlçiio ao livre oxerciclo d·as funcr;Oos 
constitucionncs. Logo, na opposição a todas as 
funcçües, quando verificada, consiste a tirada 
das funcções, que este artigo tnmbem com· 
prcbende. 

Soo art. Jll, portanto, cogita do assassl· 
nato do chefe do Estado para tirar-lhe as 
funcçües governativas ; so Jbi rigorosamente 
isto que se fez, ou so tentou lazer om 5 do 
novembro, não é claro que esse attcntndo so 
ncbn comprelJendi<lo, contido, entranhado, no 
disposto neste artigo 'I 

Não so póde negar a evidencia, so bem mo 
flz ontcnrlor. 

AJ.OVNS Sns. SENAJ,onEs-Porfeitamonto. 
o Sn. COJ>Wo !ii CAMros - Isto alndn mais 

se confirma pela inanldndo das objecções em 
contrario. Qunes o!las 1 

( 
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latorin ao governo, que não foi approv1ul11 nn 
Cnmara dos Deputados. 

o SR: GONÇALV~B CIIAVIlS - No Senado 
houve tambem uma moção nesta sentido, 

o Sn.. CoELHo E CAMPos- Soguiu~se a sei· 
são, c com clla uma opposlçiio violenta em 
taes termos, que não ó meu proposito qua· 
liftear. 

O SR. MORAES BARROS - Na imprensa, na 
tribuna, na praça publica. 

0 SR. COELHO E CAMPOS-ApontaVn•se dia n 
dia a porta da rua ao Presidente rla Repu· 
bllca, como se não fôrn elle o eleito da Naç1io, 
como se houvera lndivilluo ou partido que 
tanto podesse. 

Por """" mesmo tempo - os elementos per· 
turbadores tentavam conseguir o levante da 
purte da força publica para desacatar o Pre· 
stdento da Republica, ou depoi·O, 

De sorte quo essa elemento, por taes clr
"umstancias pnrallolas, augmento.va dia a 
dia em audacia, 

E ainda no dia do attontado, o orsilo op. 
posicionista se exprimia em termo> taes, que, 
anilo ser uma coincidencia, parecia o prenun· 
cio do facto. 

0 SR, MORAES BARIIOS- A sentença estava 
lavrada, e ha de cumprir-se, dizia elle. 

O Sn. CoELJJO E CAMPOs - Foi neste ambl· 
ente, nesta ntmosphera de fogo, que explodiu 
o facto de 5 do novembro, 

Nestas circumstanoJns, < Gmo ntio presen· 
tir-se nos factos uma conspiraçilo, um perigo 
publico i 

O Sn. LA uno Soonil-Os processos não pro
varam; os processados foram absolvirlos. 

O Sn. CoELHO JC CAMPOs-Eu nilo trato dos 
processos o processados, mas dos tactos, como 
occorreram. (Ha ""' aparto,) 

Mallogrado o attontado, estaria assegurada 
a ordem sem as medidas extraordinarias ? 
. Dovia descançar o Governo quanto iJ. tran

quiilldade publica! 
Estaria de todo garantido o Governo contra 

tentativas lguaes ou nnnlogns 1 
Se, como parece, a eleição de I' de março 

era o eixo de tados esses succcssos, não estava 
alla ainda .por fazor·so 1 Nilo ern ninda o 
mesmo o lntereRse do clomento porturbndor ~ 

Fnllo do elemento perturbador, e nilo do 
pessons; e muito monos de alguns tutores· 
sados no pleito da ordem rio nobre Senndor 
pelo Para, espirita da or•l"m u quo tom a 
mlnhn considornção o respeito. 

E' curioso, porilm, que o illustro Senador 
pelo Rio Orando do Sul nttribua o attcn
tado a trnmola do partido republicano, pnra 
conseguir a eleiçiio. 

O Sn.. RAMIRO BARCf'J,LOs- Corn o mesmo 
cllroito com que se diz que fornm os chefes 
da opposiç[o, que mandaram ~!arco iii no assas· 
sinnr. 

O SR. CoELJJO E CAMPOS - Não tomo a 
rospons•bilidodo da occusação, nem trato 
rle pes•ons, senão dos factos em seu con
juncto. 

Accresce, Sr. Presidente, um phenomeno a 
estudat• •.. 

O Sn.. SEvrmJ;<;o VIEIRA- !la muitos pho· 
nomenos a estudar. 

0 SR. COEL!JO E CAMPOS- ... e que IL his
toria. procurará inquct•ir ns cnusns. 

Tempo depois de 5 do novembro começou 
a dobanriada da orposição, ao ponto do, sua 
chapa presidoncla solemncmento organisada 
pelos t•epresentantes dos Estados na con
venção do partido, ter o mais deploravcl 
insucc0$SO,- E o que ó paro notar, tendo 
como candidatos cidad[os illustres, no>sos 
collogns, um delles o nobre Senador pelo 
Para que Jbl o un1co governador que nilo 
accedcu no golpe de F.stado de~ do novembro, 
que, consta foz um governo feliz no seu 
Estudo, o cidadão do moritos distinctos. 

O SR. RAMIRO BAitOELLos-0 golpe acartou, 
0 Sn. COE!.JJO E CAMPOS -Entiio V. Ex, 

c seus · amigos elo Rio Grande se deixaram 
apanhar, a por· isso não votaram i · 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Justamente, 
porque o golpe foi certeiro. 

0 SR, COBLIIO JO CAMI'CS - Fica-se sabendo 
o motivo. 

Mas se a eleição, para a mudança do go
verno pela successilo, nlti estava; se a deban· 
dada entretanto se fazia; os elementos per· 
turbadores ainda nii.o reprimidos, c antes 
animados, nilo estava no interesse delles 
o afastamento do Presidente da Repubi!CII 
por qualquor modo, por isso que mudadas as 
guat•dns essa debandada pt'OvJLvelmente não 
se daria, e o lnsuccesso rio eleição não teria 
lagar, ou não •eria como foi 'I 

Niio se suppot•ia o elemento perturbador 
mais gaJ'antido, e portanto ainda maior o 
sou lntoresse no afastamento do Presidente 
da !lo publica I 

O SR, RAMIRO BAROELLo~- Então póde·so 
dizor o mesmo do assassinato de Gentil de 
Castro. O argumento reverte contra si. 
Quem governava a Republica quando foi 
morto Gentil do Cnstt•o 1 

Segue.se que fosso o Presidente connlventc 
0 SR, COEL!JO E CAMPOS- 0 que OU disso 

o não !ai mnls do que isto, c sómcnte isto, é 
quo o afastamento do Presidente da Jler,u· 
blion tolheria" debonrladJL,a garantir la a e el
ção-pela qual Interessava tambom esse ele· 

' ' 
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menta, o dahl certo Interesso sou, e a posslbl-' luç11es, que ter que reprimll-aspela forca dos 
llda!le de novas temtativas contra a pormo- armas ..• 
nencia do actual Governo. Todos os judsconsultos inglezes j amo~!· 
o SR. RAMIRO BAROI~Lz.os de\. um np:trto. canos, diz Alcm•ta, entendem que a suspensao 

do ltabcas·cwpus ó nmo. faculdade proveu· 
O Sa. CoELHO E CAMPos- O que quero tlvn dada especialmente para prevenir os 

ellzor é .que. pelos fa~tos o~corridos, e outros r-erlgos. 
pe>ssivo•s ou provavees, rnzuo hemo para. o. de· No Roichstn, alicmão discutindo c art. 28 
claraçiLo do sitio. soliclt.ado .Pelo. Sr. Prosl- da. lei de 1875,"dizia. o duputaelo Bomborger : 
dente da Hopubhca, M 1mmmenmo. de um pe· t 
ri~o para 0 segurança, iL espera de uma com· «Trata-se, paro a Allcmnnba, de faz~r an es 
m'Oçiio. d~ catast!ophe, ~que outros Estados nao toem 

fo1to senao dopocs. » 
O SR •• R~Mll!~ BAR~ELr.os- A espor~ ~a Nüo ha. como entender que as medidas ex· 

c~n~moçao nao 101 clasSificada pela Constltm- cepcionacs do estado ele sitio, sejam simples· 
~Çflo. mente repressivos. 

() Srt. COELIIO E CAMPOs-Já previa. O 0 SR RAMIRO BAROELLCS-A nossa. Con· 
sparte :. quem se acha sob a. imminencia _de stitulçii~ é expressa, só falia .na. commoçiio 
um pel'lgo da ordem, espera uma commoçao. Intestina., prcsuppõe o facto existente. 

() Sn. RAMIRO BARC~LLos <lc\. um aparte. o sn. CoEr.no E CA)!POS-A commoção ou o 
() Sn. CoELHO E CAMPos-E' questão deba- perigo imminento, é como se tem ontcnelido. 

tlcla se as medidas rio estado do •i tio .são so- 0 SR RAM!llO BARCELLO>- Nüo faila em 
mente ropressJvas, ou tambem e prcncipal· pm•igo." 
mente prevontivas, como mais geralmente se 
entende. O SR. CoELIIO ~J CAMPOs-No estado de sitio 

de abril de 1802 havia. commoção etfectiva 1 
Qual foi eUn ? Desconheço-a.. Sei de uma. ma· 
nitestnçüo ao ma.rechnl Deodoro,o que quando 
muito, sul•ío. um acintfl. 

Com isto, quero dizer, que quando não fosse 
~trectiva a commoçüo. bastava o imminentc 
)l&rigo, cuja. existencia não se póde contestar. 
]WLro autorizar a declarnçüo do estado <lc 
.11ltio. · 

.A Constituição do Imperio que fazia. sus· 
]J&nder garantias em CIISO de rebolliüo, que é 
~una commoção, tinha por proventi vas as me· 
elidas, quando determinnYa que o Governo 
:relatasse ít AssemiJ!éa Geral os pl"isões {ai· 
:t1rs a otttras medidas de prcvençao. 

.A constituição argentino, sobro a qual se· 
clcou a. no>sa, ó entenelida pelo Sr. Alcm·ta 
elo mede> que se declara o csl11do elo sitio, não 
~ó JlOlacommoçilooffectiva o renl,comotnmbem 
]lela imminoncia. do perigo doUo, coso do pre
-ven(iio que eUo reputa mais beneflco o etnca.z. 

Assim teom sido entendidas outras Consti· 
1uiç11es, ou quu.'l todas. A lei regulamentar 
olo art. 31 da Constituição do Hespnnhn, 
oleoomlna a commoçüo ou o perigo imminento 
~a e entre nós o.utot·izo. o sitio-uma situação 
ele prevenção e do alarma. 

A Constituição <lo Equaeior, falia para. n de· 
Cl!ll.raçiio do siteo,elo com moção ou receio dclla. 
.J. JlrOEriiL logislacüo fronceza, fnzendo a. de· 
CJ!Il.raçuo do estado de sitio, dopendonte do 
:imtninento pori~o. dn. insurroiçüo n.rmndn, 
)lresuppõo um regimcn do prevenção. Isto 
«Jsc:rovum os commentadores. 

E BSsim professam lllustres publicistns. 
~·ourtnnnier, no exame do projecto dn lel do 
J84U, informando a Ca.ma1•a francez", elisso 
<jllC é. muls politico e mais pruelonte, quando 
«sas·.crises dcsastrosnsvüo produzir-se, PI'C· 
1'onll:ns pela. promptldüo e energia. elas rosa· 

o Sn. LAVRO Sonml- E o manifesto elos 
treze gencraes '! 

0 Sct. COELHO E CAMPOS- Em acaso isto 
uma commoçiio etfecti va ! Nunca. foi tido como 
tal, esse mnnilcsto. So dizia entiio que era o 
prenuncio ele uma. commociio, .e como pro· 
vençüo so declarou o sitio, que o nobre Se
nad~r pelo Rio Grande elo Sul approvou • 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS-EU lhe provarei 
que havinemergoncin de commoe;ão, em 1802. 

0 Sn. COELIIO E CAMPOS-Commo~iio, UÜ.O i O 
receio dolla. 

0 Sll. RAMIRO BARCELLOS dó. um aparto. 
0 SR. COIOLIIO E CAMPOS- E 11. prorogação 

elo estado do si tio, em o gosto do 1894. nesta 
capitn.l, quando .1<"• offiéloimonte declarado. 
extincta 11 revolta. 1 

O quo foi essa prorogoção senão uma. me· 
dlclo de prevenção. pela solidnrleda.Uo elo. re· 
volta ela csquaelrn com a. revolta dos Estados 
do sul? 

Quom autorizou esses precedentes. nilo póele 
com f'undnmcnto oppor·se no os todo de slteo de 
18D7, pelo atteut.ndo o clrcumnst.ancias,quo o 
a com p11n haram. 

0 Sn. RA,IIRO BARCICLLOS dó. um aparte. 
O Sn. COF.I.UO E CA!!I'OS - Sei q uo nilo se 

devo facilitar a. elcclarnçíio do sitio, de 
consequoncias compromettedoras dos di· 
rei tos lndividuaes c dos credites do paiz. E' 

. ( 
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uma medid~ oxtrom~ para situações ~riLvis· 
simas. A Côrte SupJ•emiL dos Estados Uni<los 
deci.rou que nilo valia á. pena salvar insti· 
tuiçõcs, ~o pnrn tanto se depondo do uso 
frequente do medidas, que ~úo " sua ne
gaçilo. 

Mas, se os Estados Unidos em um secuio, 
suspenderam o ltaUaas-corpus duns vezes SÓ· 
mente, n. mesma fortunn. não contam suas ir· 
miis continentaos, onde a estabilidade das ln· 
stituiç1íes o as garantias individuaes silo 
ainda um~ aspiração. 

Na propria lnglaterrn quantas vezes tem 
sido suspenso o haben.-;-corp11s, do fim do seculo 
passado a esta parte ? 

Escreve um put.Jlicisto, que cm 70 annos a 
França foi governada 37 annos em dictadura 
e 43 em regim"en J<:gai. 

Por Isso já se disse nesse paiz que o estado 
do sitio era o padrinho da Republica, o se at· 
tribuo à Thiors a phrasc de que, por niio 
pouco tempo, seria alie necessario para tem
perar os excessos <la liberdade. 

Dcsgra-:ndamento niio tem sido outm a 
nossa situação, peins perturbações h1 •. vidas, e 

· o Governo paro. nü.o se deixar Msoberbar, 
usando de taes mediclas oxtraordinar·ias, cum
pro o seu dever. 

0 Su. RAlllRO BAHCELLOs-Pci~ tbooria de 
V. Ex., basta que haja medo. 

0 Su. COELUO E CAllPOB- Se O medo pelo 
perigo imminente, de accordo. 

(Ha apartas,) 

Usando dessas medidas cxceFcionaes o go· 
verno teve a rara fortuna do manter a ordem 
sem vexames para a população ; o ahi rstiio 
as classes conservador11s, aqueiias que teem o 
que perder, dando testemunho da calma e 
serenidade que tiveram pelo procedimento 
sobrlo e discreto do governo. 

o sr •• RAlllllO BAI<OELLOS- Então nós niio 
temos o que perder 1 

0 Sn.. SEVER!SO VIEIR,\-V.EX. tem muito 
o que perder; mas não é imparcial. 

O Stt. CoEr.uo E CAlll'OS-Entr·ctanto, arti· 
ouln.m-so coutl'a o governo accm:açücs, que 
passo a considerar. . 

·E' a primeira, que foram feitas prtsõcs antes 
da deelaraçffo do estado do sitio. 

O Su. RAliiiRO BARCELLOs-Niio são vorda· 
doiras 'I 

O Sn.. CoELHO E CAliii'OS-Süo vordadoii•ns ; 
mas justific:tveis pela lei. 

O Sn.. RAMIRO BAncm.r.os- V. Ex. vae 
dizer que ó caso do tingrnnto, viojnr um ci· 
do.dii.o, tomar possngom em tempo normnl. 

O Sn.. Coatuo E CAmas-o iliustro relator 
da Commissno jó. ~ratou deste ponto com van· 

'.l 

tagom, invocando as lois do processo e a na
tureza do dolicto-para justificar as prisões. 

O Sn, RAluno BAncEr.r.os dó. um aparte. 
0 Sn., COELHO E CAMPOS-Além das razões 

do. honrndn. Commi:osão, ho. outra orl,inal, 
resultante do proprio estado de sitio. c 

0 Sn., IL\M<UO BARCELLOs-Seri\ mais uma 
origina.lidu.de. 

O Sn. CoELUO E CAltros-Originalidade, 
niio minha;· mas, de quem póde tei-a por sua 
sabedoria. 
, Senhores, niio se confunda o estado do sitio 
com a sua. declaraçü.o. 

O sn·. RAlnno BA!l.CELLos-0 estado do 
sitio existo quando ó decretado. 

O S11. CoELHO .E C,\Jrros-A declaração do 
estado de sttlo da iogar a saspensão das gn· 
ranttas; mas, esta suspensiio não é propria· 
monte o esta<lo rle sitio, que preexiste, por· 
que, o csta<lode sitio é o pe1•1go imminenteno 
lagar, pelo l'aeto da commoção. 

(!la ·val'ios apa1·tcs.) 
E como n suspensão das garantias é remedia 

contra a commoção, e esta póde ser um facto 
complexo, a suspensão nll"ecr.a e cornprehende 
os Jilctos constitutivos da commoçüo. . 

O Sn.. RA~rmo BARCEr.r.os-Ent[o se o Con· 
gresso não votnsso o estudo de sitio, aquelies 
cidatlüos ostn.vo.m bem prosas ? ! 

0 Sr.. ÇOE!;!<O E C,\l\IPOS-Peio principio 
que enuncw nuo; porque, ol preciso que o sitio 
seja declarado; mas, quando declarado sí.o ra· 
tillcadas, ie~aiisadas as prisões antes feitas 
cm virtude dos factos da commoçiio, 

(Ha apart<s.) 
E' opinião que já ii em mais de um juris· 

consulto ; e pnroco, autorizada pela Côrte de 
Cassoçiio em França, tribunal dos mais 
doutos do mundo. 

Tratava-se do sabor so os tribunaes miii· 
tares instituidos, quando declarado o estado 
de sitio, podiam conhecer do factos da com mo· 
çiió anteriores a esm dociarnçiio. Decidiu a 
Cot•te do Cnssaçiío que sim, niio só por tra
t:•No do compotoncia que niio é lei substan
tiva, scnlio a.indn porque som duvida que o 
e11tado da sitio ti um facto, gud preexista a da
clm·açao, qua o ·carijlca ; ellc resulta do cc,·co, 
do ataque, etc, (Ha apartes). 

Attondam os nobres Senadores pnra o texto 
constituciónai, elie não diz quo o estado de 
sitio se decrom, mns que se declara. A do· 
clara,;iio ó a ver i llcaçiio, a proclamação do 
tilcto, que jo cxbto. 

0 Sn.. RAM!UO BAUCI~LLOS-Entiio porque é 
neccssarlo que seja o Congres'o quem declare 
o estado de sitio quando o mesmo Congresso 
ostu aberto'/ 

.., 
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O SR. LAURO Soonf(-Declararo sitio é sua 
pendor as garantias que niio estavam sus
pensas. 

· O Sn. CoELJto 111 Cutros-Não sabia o tempo. 
As prisões toram relaxadas. O arbitrio do 
G!!verno no estado do sitio tem dois limites : 
nao exceder as faculdades que por lei lhe 
foram dadas, não prooe<lor com prevarioação, 
Jc'or apreciação menos acertada ou commetti· 
aa por erro, níio ha respcnsabilldado. 

O SR. CoEL!IO E CU!Pos-Ou niio P'rcobo, 
ou ha uma conl'ussiio·da causa com o oJI'eito; 
a suspensão das garantias é effoito. O Con. 
grasso, o poder competente é quem voriftca, 
proclama a commoção, o perigo da lia resul
tante, partt que tenha iogar a suspensiio das 
garantias, que é o remedia contra o perigo 
da commoçae. 

Por isso é quo a Constituição emprega. n 
cxpre;;siio declarar, e niio decretar. 

Quan<lo a Constituição tr.,ttt dos direitos e 
j\'arantias do cidadãos, o C.1z sob o titulo
Declaração dos direitos; porque niio ó a lei 
que crea esses direitos, o lia apenas os reco
nhece e garante. Os direitos preexistem á 
Constituição. 

Quando a lei de 13 do maio declarou ex
tincta a escravidão no Brazil, foi seu pensn.

''rnento om honra iL Nação, :proclamar um facto 
jó. existente, que a esorav1diio jil catava ex
tincta. 

E não foi questiio de palavras, porque foi 
oonsequoncia a não lndomnisação, porque Já 
extlncta a escravidão não havia o que iodem· 
nizar. 

Pelo mesmo modo, a declaração do sitio, 
suppõc a existencia do sltlo, antes de decla· 
m.do, embora sem a suspensão de garantias, 
que depende da decJarnçãu. 

E quando não fosse por isso, as prisões se
riam legaes, porque os orlmes eram inaman
çaveis, podia o juiz expedir mandado de prl· 
llio, o, no caso, podia a policia e qualquer do 
povo prender, porque, como bem disse o ii
lustre relator da Commissão, trat~va-so de 
uma conspirncão, crime dos actos contínuos, 
em qualquer dos quaes ha llagrante, se apa· 
nbado nello o delinquente. 

!sto om parte ee verlftca no regtmen legai, 
O JUIZ que processa e prende o delinquente, 
que •. no julz~ plennrlo é absolvido, não tem 
por 19SO responsabilidade, salvo prevarlcaçlío 
ou falta de exacç!io dos deveres. 

No estado do sitio, muitas precauções se 
tomam por suspeitas, que depois se <lesrazem: 
suspeita: niio é acto de vontade, mas derivada 
das circumatancias ]leias quaes niio responde 
o Governo. 

Se provaricnçiio niio foi provada, se houve 
o Governo no limite de suas faculdades. 

0 Sn. RAIIIIRO BAROBLLOS-E comoprovarY 
Quem pratica o acto é quem deve provar. 
, 0 ~n .. COELHO 11 CAMPOS-Provar a prevo.

rJcaçuo mcumoo ao accusador. 
0 SR. RAIIIIRO BARCBLLOS-A Constituição 

manda motivar as medidas. 
0 Sn. COELHO III CAMPOS - Nada adianto 

além do que diz a Mensagem ; é quanto JIOSSO 
declarar ; porque nada mals sei. 

Todos sentimos profundamente que essa 
~acção sotfressem cidadãos distinctol, e de· 
sJgnadamen te o illustrc . Senador pelo R lo 
Grande do Sul, de que nesta momento se 
trata, cidadão de subidos meritos. · 

0 SR, S&VEr.!l'!O VIBIRA-Apoiado. 
0 Sn. COELHO E CAMPOS-Sua prisão niio a 

crcJo entretanto caprichoso, ]lOdia ser por 
uma suspeito. logo depois desvanecida, ou 
mesmo um erro que nao induz ii responsa· 
bilidndc. 

0 SR, RAMIRO BARCELLOS- 0 cidadão que 
embarca commctte crime de conspiração, e 
póde ser preso I 

0 Sn, RAII!IRO BAROELLOS - Entiio foi um 
erro! 

O SR. CoELI!O E CArotros-Quom os prendeu 
entendeu quo trnta.va.-so de uma. conspirn.· 
ção. 

0 SR, RAIIIIRO DARCELLOS- Não basta en· 
tender. O sitio niio estava votado; o Presi· 
dente da Republica nilo podia prender. 

O SR, CoELI!O E CAMPOs - Nada tenho a 
acorescentar. Passo a outro ponto: 

As prisões durante o estado do sitio c Jogo 
depois relaxadas. " 

o nolJre· Sona~lor roleriu-so ospocinlmonte 
ao rio>so lllustre oollegn, sou dlstincto com· 
panhelro <lo representação. 

O SR. RAMIRO BARO~Ltos-V. Ex. chama 
nm moz lo~o depois. E' um Jogo muito com
prido, 

.. ... . .. .. - -. 

0 Sn. COBLHO III CAIIPCs-Níio disse tal. 
O Sn. A:-~ros1o AzEnEoo-Por o<lio. 
0 SR, COELHO ll CAII!l'OS-Que não está prO• 

vado, 
Articula-ao ainda que levantado o sitio, 

continuaram as merlldas-excepcionaes-os 
desterros em Fernando de Noronha, nuliftca
ilcs pelo Supremo Tribunal, em accordiio de 
lO de abril deste nnno, 

A questiio, conresso, ó importantissima. 
Ha, porém, nella uma dupla face: a rospon 
sobili<lodo o a doutrina. 

Niio se contesta quo continuaram os des
terros, jn quando levantado o estado de sitio. 

Incorro, per isso, em rosponsabilldade legal 
o Governo 1 

I I 

' ' 

I 
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Modos de entender a lei, de Interpretai·• 
e praticai-a, cm quo ó livre o. qualquer 1los 
poderes, proceder como entondllr de ra.zi1o. 

O accordão de 16 de <Lbl'il ó post•rior aos 
actos arguidos, e pela primeira voz, consagrou 
os novos principies. que delle constam. 

Fosse mesmo o. doutrina jil 1\'o.ntes adop
tada, a. ninguem obrigo.riu. fUra do caso con· 
creto. 

Sustentei o anno passado que as doflniçües 
constituoionaes do Supremo Tribunal, fórn do 
caso cm questão, niio obrigam os m<Lis depar
tamentos. 

Cada poder tem o direito de inlei'protnr a 
lo! no cxorcicio de suas funcções. 

Jackson, ex-presidente tlos Estados Unidos, 
vetando uma resolução 1lo COngresso sobro 
bancos, elabol'!lfla segundo doutrina ou de. 
cisão da Côrte Suprema, escreveu que 
cquando um t'unccionarlo eleito do povo jura 
ou se compromette a observar o. Constituição 
e as leis, elle juro. e se compromette a obser· 
val-as como ello entende, o n~o como os mais 
entomlem>. 

O Sr. Presidente do. Republico., conscio 110 
que assim se devi~ entonaer a Constituição, 
tinl!a por si os proco1lentes dos mais poderes, 
em opportun!dades varias. Em 180~, assim 
procedeu o Poder Executivo, mantendo ns 
medidas, j~ suspenso o sitio. O Supremo Tri· 
bunal Federal, em nccm·diio de 27 de nbril, de· 
cidiu que a suspensüo rlo sitio niio importava 
na suspensiio dns medidas. 

O COn!ll'osso approvou os actos do Governo, 
e positivamente a doutrina. 

No estado fie sitio de 1803- os mesmos 
poderes nssim entondernm o praticaram. 

No sitio ultimo do IB9i, procedeu do 
mesmo modo o poder executivo, o Tribunal 
Superior de Pernambuco, o juiz seccional, n 
Côrte do Appellaçiio desta capital, e o proprio 
Supremo Tribunal por nccordiio de 2G de 
março (apoiados), que, sobre o mesmo caso 
foi reconsiderndo por accordiio dA IG de abril, 
o qual pela primeira vez consagrou princl· 
pios o.té então nilo recebidos. 

Porque nssim entendia e apoiado em to,Jos 
os precedentes, o Presirlente da Republica sus· 
pendendo o estado· do sitio, manteve on· 
tanto algumas mo!lidas. 

Eis, pm•t\m, que nulllflcndas estas medidas 
pelo referido accot•düo de lO do abril ello nüo 
resistiu a execuçüo, moutlou·lho dar cumpri
mento. 

Nilo comprehendo maior nitidez constitrt· 
· clonai, conducta mais correcta, digna do ap· 
plausos! · 

Outro r.irn o Sr. Presidente tia Republica 
e toJ•ia tal vez resistido no nccordiio como foz 
Jacl<son oppondo·se ú oxecuçiio do man1lado do 
um juiz, o prendendo o mesmo juiz; como f,·~ 
o govorn,, Imporinl em 183G oppondo-so no 

l!aiJeas·corpas concediflo por juiz desta capital 
a presos politicos 110 1\io Gran1le do Sul; 
como Lincoln em 1803 resistindo a decisão 
do Taney n~; caso flc Merryman ; como o ma· 
rechal Flori ano em 1803 oppondo·so ao habeas· 
corpus rlo Supremo Triliunal om favor de 
dois otllcines reformados da armada; como 
ba ~uotro annos, o governo argentino niio 
!I anuo a liberdade ao senudor Leanrlro Alem 
o. quem a Côrte Suprema a concedera me• 
diante fiança ! 

Assim niio procedeu o Presidente da Repu· 
blica, e só tenho que applaudil·o, 

Se o habeas·corpus fut·a na permnnencin do 
esta1lo do sitio podia resistir, era talvez seu 
dever fazei-o. O estado de sitio é medida es
sencialmente politica, da competencia priva· 
tiva, exclusiva d<•s podeJ•es politicos, e não é 
dado no poder juclicinrio intervir em questões· 
do natureza JlOlitiea; niio póde, niio deve ln
tei•vir, por doutrina e pratico. geral o pelos 
t'undam'lmtos, que mbemos, ndduztdos por 
Marshall, Jllnkstone, Story, Alcorta e Morin, 
e quantos outros, nem eu conheço decisiío 
precisamente proferida em contrario, 

Eu não bato palmas, como um publicista 
allemüo, citado po1• eminente publicista 
nosso, ao poder judiciaria do principado do 
Hesse Eleitoral, autorbando ,por lrabeas-corpus 
a resiste nela ao estado do sitio declarado por 
quem de direito. 

So ·a lei ne~se paiz é i~ualli nossa, so o 
governo se houve nos limites de suas Jll.. 
culda,Jes, não tinha que intervir o poder 
jurlicio.rio. 

O caso, que se cito do Merryman nos Es
tados Unidos, do intervençiio judicial no. sus· 
pensiio do lraúeas-co>-pus, pela decisão do juiz 
Taney- não tlesdiz o principio da niio inter
venção judicial e sem npplicaçiio entro nós 
Tanoy conheceu da pJ•isüo do Merryman, sob 
o fundamento do qoo a suspensão do lwbeas
col'Pus é neto do Congresso, o não do Poder 
Executivo, o nulla a SD'Jlonsão do l!abeas-cor
pus por este decretada. Suspender o l!abaas· 
corpus rl suspender a lei, " lo! só póde ser 
suspons:1 por outro. lei, o portanto, pelo Con· 
gresso, 

!lu lambem decidiria, como Tnnoy. 
E incompetento o Poder Executivo o.merl· 

cauo para tanto, niio havia o. suspensão do 
habea:;-corpus, e intorvo.io o Poder Judicla.rio, 
como cm tempos ortlinnrios. 

Era o mesmo que se entro nós o governador 
do nm Estado declarasse o estado do sitio, 
Scllll lo! que lho dli essa competcncia, Pod!o. 
lntm·vlr o Poder .Judlcinrlo, porque o. docla· 
rnção do sitio pelo governatlot•,era neto nullo 
o insubsisUonte. 

1'nlnüo decl1lira Tanoy, depois da lei de 3 
do abril do 1803, que autorlsava o niio com· 
pl'imonto das dectsões judiciuriiiS contra prl· 
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sões feitas pelo Poder Executivo na suspensiio 
do habcas·co1jlUS. . 

O principio, portanto, o que nos netos do 
estado do sitio não tem que intervir o Poder 
Judiciaria. 

Mas o nccordiio de W do abril foi proferido 
já levantado o sitio; restauradas as garan· 
tias, o Poder J udlclarlo no cxercicio de suas 
tuncçúes. · 

Nodiroitoamericanorogeo. bypothesc o caso 
de Milli~an, habitante de lndiann, Estado 
Dilo rebellado, onde foi suspenso o ltabcas
coJ'PU.~, e procesRndo Milligan e outros, e con
demnado poJ' Tribunal Militar á pena de 
morto, recorreu ao Poder Judlcint•io, o a Cojrte 
Suprema, afinal, annullou o julgamento pela 
llleglti midadc do Tribunal Militnr, cm face da 
.Constituição, e isto quando ja approvnda pelo 
Congresso o. conducta do 'Governo, segundo 
diz Cbambrun. 

·;" Outro principio: restabelecidas as gnr.mtias 
podem os tJ•ibunaes conhecer das medidas do 
estado de sitio. 

A questão se complica, porum, se clurante o 
estnrlo de sitin se nllogo. n. inconstituciona
lidade da medicla adoptada. No caso de Mil· 
lignn. por exemplo, condemncLdo por tri· 

. bunal illcgitimo, suspenso o habcas-carpu.iii, 
como resolver o Podm• Judiciaria no. porma
neocio. da suspensão? 

Cbo.mbrun admitto quo o Poder Judicin.rio 
Interviesse, mas cliz tambcm que o PO<ler Ex· 
ecutivo teria resistido a sua decisão, ficando 
ao Congresso rosal ver afinal. 

Hn, porum, ou~ra doutrina - a do 
caso Geo1·qia 'l.)tlrsus Stanton, na a.cçü.o pro· 
posta em j'ulzo por alguns Estados americanos 
contra o MinistJ•o do Guerra paro. não ex· 
ecutnr o. lei de roconstrucçilo decretada pelo 
Congresso, por sua inconstituclonnlldado. 
· Chase, o eminente juiz dn causa, o:n sua 
~entença obsorvn que se allegan, é certo," in· 
constltuclonalldacle,objecto de sua com potencia, 
mas não sabia. como esta circumstancla podesso 
contraverter· e nulllficar o principio gorai de 
que o Poder Ju·liciaJ•io nüo póde intervir nas 
luncçúes politicas dos pooeres politicos. 

0 SR. GONÇALVES FERRI~IR·'-E' a boa dou· 
trino.. 

0 Sa. CoELJIO E CAMPOs-No fundo, a solução 
é a mesma, artmittn-se n doutrina do Cham 
brun, ou ade Chase;porqueom qualquerdollas 
sobreleva o prevnlece o neto do Govm•no 
durante o sitio, do qual afinal é o Congresso 
que tem do conhecer para os atreitos da rcs· 
ponsabllidnde. 

E' o terceiro principio estahclcoido pelo. pra· 
tlca amerlcnnn, que ulins sotri·o contestnçao, 
no sentido da competenohl lll<liciurln se o 
governo excede ns suas faouldodos. 

A hypothese do nccordilo rle 10 de abril 
rleste anno, rego-se pelo segundo principio de 
que resLabclccidas as gamntias pelo tevan· 
!amonto do estado do sitio, pódo Intervir o 
Poder Judiciaria em garantia dos direitos in· 
dlvlduaos. 

Foi o que fez o governo dando cumprimento 
á decisão deste nccoJ•diio. E fez bem, porque 
assim como o Poder Judiciaria só pódo de· 
clarar inconstitucional uma lei, quando fere 
disposição positiva expressa da Constituição, 
por Igual só se póde legitimar o. opposlçiio do 
Poder Executivo a uma decisão do Poder Ju
diciaria se contJ•o.vom a funcçiio sua clara
mente express- na Constituiçiio. 

Ora, o. lilllo.J• ~ vei·dadc, não !ta na Consti· 
tuição c\ispositivb Jlolo qual, levantaLI.o o sitio, 
permaneçam as medidas adoptadas na vlgencla 
dellc. 

Correcto, po!•tanto, correctissimo o proce· 
dimento do Poder Executivo: é elle 1m mune de 
qualquer rosponsabilidn~• o niio hn como de 
qualquer modontacal·o. 

Mas, como doutrina, qual dos dous sys· 
temos é nreferivel 1 o primeiro, que mantem 
as modidiiS, levanta1o o sitio ; ou o segundo, 
o do accordão de I O de abril, pelo qual, ccs· 
sande o sitio, cessam as medidas 1 

Confesso que jt'1 me Inclinei para o pri· 
moiro systema. 

Sem estudos aturados, mas po1• uma re· 
flexão mais detida, lbrmou-se·mo depois no 
esph•ito o seguinte conceito sobre os dois sys• 
temas, a saber: que nechum dellos é de todo 
satlsfnctorlo, cada qual o manco, deficiente e 
falho o só pela fusão de ambos, segundo os 
princípios cardeaes, que regem o estado de 
sitio, ter-sr.-ha a vorclade constitucional. 

Divergindo do opiniões, do lado a lado, tiio 
respeltaveis, releve-se-me a trmtntiva, inspi· 
rarla só monte no desejo de acertai'. 

Qunes esses principias, a que alludl, cardeaos 
do caLado de sitio 1 

O lllustre ntuntchly, entre outr•os requi
sitos da declaração do sitio, diz que o sou flm 
ó roprlmh• ou evitar o perigo publico por mo· 
diolas excepclonaes, cl ceJ•to, mas que tem os 
seguintes iJmites naturacs : 1', que sejam 
eiJns proporciono.dns no fim o. o.ttlngir ; 2·), 
que ollas ccs!cm, cessando o perigo ; 3", que 
sejam provisorins, etc, · 

Estes prlnclplos consngra·os a Constituiçiio 
nrt. 80, lmpUcitamonto quanto ú propor· 
clonnlldado, poJ•quo ns medidos do sitio siio 
defeso, e esta só se legitima, quando ndstricta 
ti a~gr•essíto ; o posltl vamente pela cleterml· 
nnç[o do prazo presumptivo do perigo, que, 
por• Isso, cessa e com ello as medlilns, lindo o 
prn1.o. 

No mou conceito, o pi·! moiro systema tem a 
intulo;ilo do primeiro principio, e ni\o attende 
no segundo ; o segundo systemn at~ende 

.. 

I 
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n.o sogunrlo pl'incipio o lilllm do todo o.o pri
meiro -E' o fJUO p!'ocuro mostrar. 

approvaçiio ; mas pat•a o fim da responsablll· 
flade, ou nUa, do Governo, segundo o modo 
pot• que so huuvo no uso das Iilcultlades ex
tram•di na rias. 

Qu11nto ao primeiro .~ystcmn.: Fi,.,.uro-so o 
esttulo de sitio de IHD2, por trcs'"'dins, nos 
quacs, tom1L•las cet·Las JHCI!iflus, como de
tençaes, dc!:!torros, ro:;taholeaida. a ordem 
nesta capi1:L!, levnutou-sc o sitiocontinuando 
porém, aquellas metiidas. ' 

Suspensos as garantias pm•o. todos na iml
n":!ncia do ]lori~o. o para nlguns Romnnte 
logo que este cessou, eis a proporciona.lidado, 
a que attendeu o primeiro ~ystema · se bem 
ou mal. veremos d(!pois. ' 

Esta pratica tem seu sim i/e na. lei nmori· 
cana de 5 ile l~v~roiT·o do 1867, quo, levu.u· 
tando a. su~pcnsuodo ,lu!bcas-coi'PU . .,.,cxcoptnou 
das gat•n.ntms os conn1vcntos, autores ou cum
Pl.icos na rebolli~o ontão ha~•id:L, que deter· 
mmou n. susponsao. 

Essa. proporciona.Jidade é consagrad:L nn le· 
gislaçno dos povos1 como depoiR veremos. 

Ent.<•ctnnto se diz, o com mzüo, que este 
prtmen·o systoma descurou o principio do 
pt·azo, continuando as medidas, mesmo findo 
o prazo; .o que quet• tiizet• quando n:1o hn 
mn1s o pel'Jgo. 

O prazo é o tempo presumido do perigo, o 
se findo ollo niio é prorogado, ó que o pol'igo 
ce~sou, e neste caso como pormttnccorem me
didas para evitar um perigo, quo jiL uüo ha I 

A Cons~ituiçiio !lo Imporia dispunha que 
essas me•hdas cessassem logo que desnpp:t• 
recesso o motivo urgonte,quó as determinou. 

A Constituição do Chile, nrt. 152, diz posi· 
ti vamonto que ns medidas teom a mesma du· 
rnçiio do sitio. 

A lei frnnceza 1le 18·10 dispõe que o sitio 
cessa do pleno direito, expirado o pr:Lzo. 

Pnra apparentor o prazo, estnbelccou·se 
que ns mt~du.las continuariam ntU o voto tlo 
Congresso, antes dn qual o Poder Jutiiciario 
não podia tomar conhecimento dollns, 

Cousas muito distinctns o prnzo o o voto do 
Congresso: dnqucllo cogita o ai't.SO no princi· 
pio; tioste o mesmo artigo§ 3•', O prazo ti um. 

Assim so tom entendido o praticado om toda 
parte, e se vê es:;o. pratica na. flistoria Constí· 
tucional da ln!Jlatarra por Erskinc Mn.y, ro
!erindo como e para que o pat•lnmonto tomou 
conhecimento das medidas da suspensão do 
ltabcas-c01-pus no governo de Pitt e do Iord 
Sidmouth. 

O voto do Congresso só tem por flm apurar 
a responsabilidade •lo Governo e seus agentes. 
Dessa responsabilidade não pódo conhecer o 
Poder· .luftieia.rio, antes do Congresso; é o 
unico limito ás suas funcçües, quando SUS• 
penso o est:Ldo de sitio. 

Concluc·sc que, lindo o prazo o antes do voto 
do Congresso. potio o Poder Judiciaria conbe· 
cet• das me• lidas, c pórle, porque essas me
didas c<ssam com o prazo ; porque com o 
pl'azo cessou o pel'Igo. 

E' o deroito tio primeiro systoma nito atten
dcr ao prazo. 

O sogundo systema niio incorre neste vicio, 
mas niio attonde li. proporcionalidade, como 
vo.mos ver. 

Figure-se o mesmo caso do estado do sitio 
de ISD2, por tres rlias, e nelles tomadas as 
mcditias, o rcstnbolocida a ot•dem, foi sua· 
penso o sitio, permanecendo as me•Udas. 

So, findos os tros •Una, cessassom as medidas, 
rostituidos logo n esta cidade os goneraos, os 
ropresenbmtes •la nação e mais cidadãos deli· 
dos o dostorra<los, não haveria uma a:neaç& 
áaegura.nçn tmblica., e portanto não proporolo
mulas ellns uo flm a attingir, por insum. 
entes par• garantir o. ordem I 

E so para que a orrlom so mantivesse, fosse 
o sitio pro~ongado por tres, seis mezes ou. 
mais, quando no terceiro dia estava a cidade 
em paz, dar-sc-hia o repugnante espectaculo 
tlo conservar sob a pressão do estado de sitio 
toda ostn. numerosa popula~iio em plena paz, 
só para que niio voltn.ssem aos log11res de que 
foram afastados os suppostos portut•badores, 

Não ó manifesta a injustiça, a improporcio
nalitiudo pelo excesso das medidas quanto ao 
fim a uttlngir 'I 

O voto do Congresso niio ó propriamente o 
prazo para que, antes dolle nüo se t•ostnbo
lecn.m as garnntiM. Al:i garantins se I'cstn· 
bolo cem findo o prazo determinado do BI'\, 80 
principio, o, rcstn.bf'locicllls ns gnromtlns, 
funccionn o Po!let• .Tudicinrio em protoc~tlo 
!lellns som antro limite rtuo oquo peloart. 80 
§ 311 osto.bolece o voto do Congresso, 

O voto do Congresso ó para approvar, ou não 
ns metiid~Cs; não para quo ellns continuem ou 
não ; pois que ooHL o.pprovn~ii.o nü.o flotut•mina 
a continuação, o monos a determina a niio 

so responderá, bem sol, que findos os trcs 
dins no caso figurado, lbssom entregues aos 
tribunaes os oidll<liio< tlotltios e desterrados. E' 
a regra, reconheço, mns esta regra nem 
sompt•e dlt resultutio quanto tis necessidades 
da ordem, pelo <tue You dizer. 

t;ona!lo V. II 

• 

No estado tio sitio, medhla preventiva, como 
j<i disse, nem sompro ha um crime camcterl· 
l!ndo, justillcntivo das medidas o, então, en

IO 
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trognr os rletidos e clcstcrl'lldo~ aos tribunttos, 
nilo seria. pol-os logo na rua-com prejuízo dn 
ordem? 

E a policio.? so me dirá-POl' mn.is vigi
lante nem sempre n. policia JlÔrlo evitar o 
risco, o perigo lia. proson•:a de c01'tos iwlivi
duos etu dctcrminn.dos lo~ai•es: homens rle 
valor, propondern.ntcs, ~uggc~tion:Lllores do. 
população, que, por bem da OI'tlüm, dovom 
ser afastados. 

E quando crime houvosm, ou tcntntiv!l 
dclle, cri mo }lolitico, cm gol'al sem n. notn. rlo 
pcrversidaúe, o npcmo.s por divcr:-;itlado de 
opiniões, nem sempre :-~o póde contar com a. 
severidnde dos tri bunaes, mormente SI} é o 
jury, como entre nós. 

''' Nll Inglaterra, o. lei rlo 2 de mm•ço do 1881 
pormitte ao Lord togr~r-tcnentc pr0ntfor sem 
proresso por tletcrmiuat.lo tempo os rõos ou 
suspeitos do crime do conspiJ·açiio. 

Por que 'I Niio é llquell11 po•let•os~ Nação n 
terra olas;icn do Uher•lnclu civil, e cl11s gn
r•ntias ILOS cidadãos 'I 

Não é a sua policill physica e moral menta 
um exemplar digno de iruitnr;ilo e l:it!ffi su .. 
perior em todo o mun•lo ? Os 'cus tri !Junae" 
l!.famo.dos por sua integridade e sabet· ? 

A rn.züo ó, como dizia, que nem sem pro o 
processo, a polícia, o julgamento ga1•antem 
efftcazmente a ordem, mu.is n.cautelatla. cm 
casos excopcionaes, por medidas administra· 
tlvas ou de prownçlio. 

Isto lú, o muito mais aqul, onrlo tudo está 
em formnçilo, ho. conUc::;contlencins excessivas 

. , -a policia precisa as vezes ser policiada, 
O juiz rle JlO.Z inglcz rlr.st.erra por 15 dias 

vn;.rn.bumlos, perturbadores llas runs, si não 
prestam fiança. 

Para os lntet•osscs da ordem nlc mais que 
]lrocessos o julgam~ntos, o desterro, o o.fli1s~ 
tamento por certo tcm~o rlo individues, cuja 
pre;onço. é um perigo. 

Mas pelo se~unrlo systema, pnm que isto so 
consiga., ó preciso tna.ntero csto.tlo 1lc sitio pot· 
longo tempo sobre uma populnçiio torh• om 
pn.z; o que nüo gun.1•du. a proporcionn!idu.úe 
é absurtlo e lnj usto. 

A rnzão dos dol'cito~ notados nos rlois syx~ 
temas ostl'L no modo amplo, incontlicionn.l 
porque entro nrís ó dcclnr!ldo o sitio. 

Entre nós "lei quo ileclnrn o sitio tliz : 
c E' tlecla.ra,lo um ostndo llc sitio o Jo;.,"ll.t' tnl 
por l•nto tampo ·• E como pulo art. 80 rlrt 
Coustituiçiio Hcn.m suspomm:-; as gn.mntins 
constitucionnes sem limitação, :mgue-so quo 
para toda ll populoçiiO o lO lagar llclllll SUS• 
pensas todas ns gnrnnt111s durnnto o .Prazo 
ilotermlnatlo. Isto sem attender a ma1or ou 

monm• intonsidndo !lo pel'igo, em todo o ca.so. 
sem atteudor â. ]ll'Opol'cionalitlndo dovidn.. 

Da.lii re:-:ultn.quo, no caso tio sitio do tros 
diu~, JlOl' (~XtHnplo, como ·em 18U2, si tomadas 
ns meLli1l:U:I, ltwnntn.~se ()::;i tio o pOl'manecem 
ns medidas, nii.o se uttcnde ao princiJlio do 
pm~o. Si J>nrn. attnnrl!:'t• no p1•nzo, e cessa· 
l'ern n.s mor ilb!-1, fin1lo dlo, s~ rleclln•n. o estarlo 
do sitio pot• mezo:;, tic!L todn. uma. popnln.çüo 
omLora. em paz com as gnrantio.s su~ponsas, 
st'•monto pa.t'l1 que nõ.() co:-sem as mcrliaas 
qtmnto ao1l dl!st.orrados, nilo so attmH.lo n. 
pt•oporclonalid~do. 

O mollo incondicional tla ilec\araçüo do sitio 
e portanto " causa da dollciencia dos dous 
systomas. 

Como fazer 'I 
A logislaçiio ft•ancozo. ~arn.nto todos os di· 

roi tos, cujas g-nrantins não 1'uram positiva~ 
monto suspensas na dccl!lrnção do sitio. 

No tem-po do rmporio, entro nós, mio só 
crn.m limitadas as garantias suspensas, comu 
esta. suspensão ::;6 atting:ia a certos crimes 
ou rCos. 

Abi '\ proporcionalidade, porque todos 
ftcn.m 1111. posso flas gurant.í:ts não suspensas, 
o n. :;uspousão o.tfcctu. súmento n.os réos de 
corto• rlollctos. E tnmbem o prnzo, porque 
findo cllo ccss:t o perigo, o sem o lJerigo uiio 
tom razüo rJo .ser as medidas. 

A lol do 22 rio >otembro do 1835 suspendeu 
trcs ou qua.trn g;~ru.ntius na provincia do 
Pnrá para que podassem sct· presos sem pro
cesso, dnrnnto seis mezes, os róoa de conspi· 
ração, aedit.;l1o, resititencin. o homicidio. 

Assim a loi tlc I I tle outubro de 183G, e 
outrllti quo a prot·ognrnm, quanto ao Rio 
Grnn•le do Sul, nos mesmos termos e pelo 
prn.zo de um anno. 

E tambem nos mesmos termos a lei de 17 
do mn.io de 18·12 quanto :1 S. Paulo e ~Unns 
Gcraes. 

E' o processo dn. lei inglozn. do 2 do mo.rço 
do 1881, jú. citado, autm•iznndo u prender 
som lll'ocosso por cet·to tempo sómente os sus
poitos do conspirnr;ã.o. 

A Constituição rla Bolivla lambem só auto. 
l'itJt n sul'lpen.süo de gn1•antins quanto nos rCos 
do con~pil'a~ilo contm o l{opu!Jlico.. 

A 1<•1 fullllt~mont!ll du. Ausl.ria, •le 18·17; a 
Constituição rla Hcspnuhn, !lrl .. :JI, limitam e 
prccisnm os flil'Citos e ~arantin.s que {Jodom 
.ser .su:-~pcnsos. 

A Constltuiçiio de Veuczuoln autoriza a 
suspensão do mais ou menos gu.rantias, con
forme o perigo. 

( 



SJÍSSÃO Jllll 26 DE SETJlliiBRO DE 1898 387 

A Coustituicüo J)OJ'tu~uezn, como a nossrL 
do Im_pcl'io. autol'iz:L a :-:usJJOilsiío dQ al,:turn:t:-~ 
forma!idatlc:s que garant~m <L liLl'l'rladc intli
vlrlmLI. 

A Const.ituif,~iio 1ln. Hrpuhlica. e com clla n:; 
leis rlcclul':Lim·ia.s (lo :-;i tio, J';,z SU:-ijJCn!lcr as 
garantias constitul'i:maoii som dcsigrml·nii. 

O quo ~iio as ~m·autias constitucionn.~s '! 
TrLnttts as cn.br.t.~ot:o:~, quant;ls scntenc:as, Para 
alg-urrs U o iut.el'rrgno con~tituciona.l ; pa.rfL 
outrus n. sn:-:pcnsilo dos rlircit.os inclivirluacs, 
c cntenrlr.rn outi'O:-> fJlW é a suspcl1S17o do lw· 
/JC!:S .. COI'flll.'l :LJlC[)iLS. 

Esta !11CSII1a (li vcn~cncia lavr:wn. no Chile 
do que Jorge liuncu:::; tlá tlucumenütc.~i'i.o his
tm·ic:t. 

Dnhi resultou o estndo 1lo sitio do 1801 com 
seu:-; tribunncs militares, o do IHD2 o o de 
1803, eom domis~ões 1lc emproga.dos vitnli· 
cio . .;, Cusilnmeutos c het!a.tombt:s corno n.s ele 
Santa Co.thariuo. c Pu.muiL. 

E nflnalosto estarlo de sitio 1lo ngora, como 
o Jll'aticou o güvorno. 

Urge que mua lei l'C:;uhtmontltl' 1lefina. o 
que sc•jrun :t~ ~:tt•antias constiturionaes, que 
p01Iem' :-;et• suspensas, c que catla lei flecl;trn· 
tol'in do sitio tlctel'mino o. que crimes e rúos 
somem to n.lfecta essa. ~uspon~iio. 

Sem isto, turlo, tuúo flc11 dependente do nr· 
bitrio do Potlor Executivo, o que ó nbsurdo, 
e nos termo~ os mais nb~olutoi'i. Valesse o 
cnrncter ele 11uom o oXeJ•ce, uma constitlli\·1io 
seria um feliz accirlentc cloR povos, e não uma. 
gm·antitt que :)Ó aul.tsisto cou::;agrurltl cm lei. 

Nüo se clign. afinalllUO a propordono.liclacle 
ftctt no cxf!cutor da Joi. Não; porquP, como 
na rlel'csa indiviclual, a. dMo~a social tom ro· 
quisi tos do que dcpcnrlc sua lo~itimiilade, 
embora tlentro tlellns tenha o poi\cr Jlubl~eo 
corta discrcçilo. 

Antes da lei (]UO realizo osto desúle1·atum, 
entro os dout~ :-;ystollla'<~ delieiontos, omhl'io· 
nurios, pu.reeo mais oqui1loso ~ .Jll'i~eiro 
adopt:ulo pelo Governo, pol'qUc n lllJUStiÇlt, !L 
illcgalitlado a1fcct:L u. 11ouco.::; o e:,tes susp~l· 
tos como portul'badoJ•es; no }Ji.LSSO quo a. Jn· 
justiQIL elo scguntlo sy~tcum r.ecno so~ro tod!L 
11 popula<;iio, mesmo f!Uitudo msuspetta o p:t· 
c i H c a., 

Sr. Presidente, a horn. vno ndiantarln., o 
consitlor:u·ci rapidamente os mnis factos nrtl
oulatlos. 

Um dollns ó o desterro om Fornnn1lo do 
Noronhn. presidio de reoa do crimes communa 
do Esüulo de Pernu.m buco, segunclo o:; nobres 
senadores pelo !Uo Ornnde o Alagtins. 

,Jó. 0 illustro SCimdOl' poli1 Bahla, relatot• do 
parecer, explicou satls!nctorlameuto o caso, 

nllog-nndo que Fnrna.ndo de Noronhn, ilha do 
:10 milhus de extonsüo, não é pres~ilio, mas 
que nclln. 1m um presido, o quo cortnmonte 
nii.o é 11 mcsm1t cousa. 

Qno assim O, hasta consitlera.r que uma Jei 
l!o Estado do Pernambuco mandou dividir 
pnr lotos e u.rrt-ndal', metatlo do torritorio da. 
ilhu., c e.sso arrcntlu.monto so fez. 

Crendo depois alli o pr-esitlio, nüo foi de 
qunlqum• modo rovog-:ula ou altcmrlo. es8alei, 
pelo que, pe'o menos metade dn ilhn. não ó 
p!'eSiflin, e portn.ntn, niio lw., como cJizor que 
tod~ ellit ó um pre,illio. 

O quo o constituiçüo prohibiu foi que 
pro;os políticos Jb«Om recolhidos a prisão 
ou logure:-~ destinados n. reos do crimes com~ 
muns, Ora, olóm de que os cidarlilos dos ter. 
rados niio estn vam nlli dotidos, e sim destor· 
ra.1lO.'I, como bom explicou o governo por uma. 
~cwio fle documentos e aint'm:tções, accresce 
q uo nem c::~ to rlestcl'ro foi para lagar vedado 
pela constituiçii.o, pot• isso que n Ilha nilo é 
presidio, ou pelo menos metn~e delln. 

consm•ou o illustrc Senador peln Bahio. os 
tor•mos de que ::~erviu-se cm suo. ~fcnsagcm o 
Sr. Presidente rla Republico. dizendo inconsti· 
tucional c pnrtidario o acco.rdilo do Suptoemo 
Tribunal, quo con"cdou n llberdailo aos des
teJ·rado•, jil quando suspenso o estado do 
sitio. 

Con resso que S. Ex. niio guardou a serenl· 
clac1e, n. calma que lhe Eiio hn.bitunes nessa re· 
forcncin no Supremo Tribunal n proposlto 
tlessndccisiio do l6donbril deste nnno. 

Qucstüo de f<irma. S. Ex. podia justific~r o 
sou neto dizcntlo~o rtg-orosrtmonto constttu .. 
cionnl o sem eivn. elo pat•tiflo, e concluir que, 
entretanto, o Tribunal contra as pJ•aticns se· 
•uidns deciúio diversamente. AssJm teria dito 
í'udo, sem tct• pm•quo se Jbo arguir. 

Mas, o pm·a nttcnderquc o honrado Sr. Pro· 
sidento il" Republica cstil con::oncido da sua 
doutrina polo estudo da quesw.o e pelos pro· 
cedentes de todos os poderes publicas; ó ~ara 
nttenJer nindrt que uo seio mesmo do Trlbn .. 
n~tl manifestaçües houve qunlillcativas ern 
tct•mos taes, pot' Pllrto de um ou outro dos seus 
moml.n·os, quo ao lô·Ins niio se pódc i-:'Un.rdar o 
sangue·l'rlo. Dohi talvoz o. phraso at•guida 
dn. Mensagem do S. Ex. 

Entretanto um fliCto deu-so nessa emer
,.encin, do tal nlennco e ronlcc, que n. tudo 
~oiJroleYn. E' que o Sr·. P!'cslrlcnto rl.o. Ropu
blicn, apezm• do conv~ncido da doutr1.nu. con
trario. ii dccliüO do TrJilunnl, o de nssun qun• 
lillcnr o accordiio, todnvht dcu-lbe cump!'Í· 
monto o cxocuçilo. 

Nilo conbo~o maior homonagom ~o Poder 
Judlclario o respolto a sua autonom1n J So o 



388 ANNAES DO SENADO 

fundo dns deliberações é turto, e a forma é ac· 
cidentnl, o n.co.tn.mento do. dccisUo dt) modo 
tão excepcional ó o Jacto rclevnntc, que 
prende o. attenç:io e o. tudo sobrepujo.. 

Bem sei que esses elementos por si mesmos 
succumbiriio, fJuando nüo s~ja.m ropt•imi!los o 
prepondm·1~m. Os <llomentos maus JlOr si mes
mos se destroem atinai. Hn disto !loeumen-

Disse em começo, Sr. Presidem to, que nii.o 
podia estar do accordo com o fundamento do 
:po.recet•, que tlú. como qunsi ohrignrlo o nossa 
voto depois da approvnç:io dos netos do Go· 
verno fJela Camnro. dos Deputados. 

O Sn. VmGILIO DA~IASio- Nem ou disse 
isto. 

O S!t. COELl!o E: CA"I'OB- Nesta parto 
propondo paro. o. opinião do outJ•o nobre So· 
nndor pela Bo.hio., que não se conforma com 
esse l'undo.mento do parecer. 
' ' 

A Constituição dispõe que o.s medidas to
JDn.dns no esttltlo de sitio sejam pelo governo 
relatadas ao Congresso. CÓngresso somos nós 
e a Camo.ro dos Deputados, Se os netos do 
governo dependem ela. upprovat)ÜO do cada. 
ramo do Congt•cs::;o, Q voto de ctLda. um em 
nada depende do outro. (,\parte.,,) 

A' brilhante demonstração do lllustre Se· 
nadar pela Bahio., nada !lo. que adtlitat•, Pon· 
dernre1 súmente que, porque não temos o 
systemn pnrlameotar não é motivo paro. não 
conceder-se o bill do inclomnidade que é a 
mesma approvaçiio dos actos do governo. Não 
é pat•lamontn.t• o 8ystema argentino, e menos 
ainda onorte·americano; e em ambos os actos 
do governo no estado de sitio siio submettidos 
no conhecimento do Congt•esso paro. appro· 
'V'al-os, ou não. 

o exemplo do Cong-resso amel'icnno e 
rna.is 1'rizante ; porque ló., como entre nús, 
nem os ministros comparecem as cliscussões 
das Co.maras. 

Chnmbrun, rorerindo o caso do Milignn, 
pondera que o. Côrte Suprema tomou conbo· 
cimento deli e, mesmo depois de approvudu 
IJolo Congresso a conductu. (]o govm•uo. 

Acredito que não nos ó vedado conccclcr 
mesmo o bill de iudemnidnde so o acto não e 
legal, mas imposto pelas ncccssidacles maxi
mo.s do. ordem publica, se ú justifico.vel; rcs· 
tnndo 11 nc<;i'ío legal pelos CJ•imes praticados 
á sombra desses netos, - ou por occa::;iiiu 
delles. 

Acho, Sr. Presidente, quo devem ser ap. 
provados os actos do governo; e, por minhn 
.parto, npprovando-os, cumpro o meu devm• 
do representou te, 

Isto niio só polo. legitimidade o justifico.bi· 
lidndo dos netos, como porque nilu seria ou, 
espírito conservador, que, na situar,ão pe
nosa do paiz, cleixas::;e de lmhilito.t• o guvot•no 
a enft'OI!tai' uns tantos elementos portuc·ba· 
dores, quo uhi estão a íuliJlicitui' a Repu
blica. 

tação historica. 
Quumlo o grntllle parlamento inglcz foz 

perecer Carlos I, não tnrrlou que s~us ruem .. 
bras J'ossorn Yergonhosamcnte enxotados por 
Cromwell, que os expeliia de suas cadeiras 
o.pplic:tntlo-Jbes apodos c improperios. 

Na França rovolucionnrin se accumulum os 
exemplos. 

Se os girondino:-~ fizeram o 21 do ,janeiro, 
tiveram o :JI de maio. Os clnntonistas ~uo 
:Lccusnram os gil'ondinos do modora.ntismo, 
toram IJl'O~cripto:o~ pol' moderados. ltobes· 
piel'l'e e sc•us amigos instituíram a gulibo· 
tínn, e furnm trunbem guflhotinndos. Os 
pr·incipaes ,jacobinos instituíram o tribunal 
revolucionaria e rora.m victimns de::se 1'1'i· 
bunal. E qual o resultado dessas proscri· 
pçõcs, dossus hccatomlles, des:;es rios do 
sangue 1 a. dictncluroL mi!ital': CramweJJ na 
lnglntorra, Napoleão Bonapni•te cm França. 
A dictaduro. loi sempre o paradeiro da anai'· 
chia, 

Se republicanos e Jemocratns devemos de 
totlo p01JtO conjurar a. dictadUl'a, o remedia 
ó reprrmír 11 annrchío., pela nppiicaç:io dll 
1ei, poin al!toridade fOJ•tomento constituída. 

E' o apoio, que presto no governo, o pro· 
cesso quo lhe aconselho, e do que usaria se 
de mim depentlcsse : o. rcpressiio legal. 

Foi assim que pela resistoncio. conservo.· 
dora de ::!3 de novembro succumbiu a dieta· 
ciura de 3 de novembro de i SOl; e so disse 
que nü.o mais ou tão cedo nfio se r•opotiriu. o. 
diclndura. 

Foi por esse processo que se deu combate á 
revolta do 0 de setembro ele 1893, rostiiurnn· 
do·se o. legalidade o. 13 de m11rço 'oguintc, e 
ao disso que nlto mai~ ou ~ão codoniio hn.veria. 
revoltas. 

E parece que nssim foi; porque 5 de no· 
vombro ó n prova llosso. impoteucill substitui· 
do. pelo trabuco e pelo punhal. 

Por osso mesmo processo c\ preciso reprimir 
esse 5 de novombro para ~ue níio se repito. 
esse n.ttcntu.Uo tLffl'onto$o iL nossn. civiliHu;ilo. 
(Apoiados.) 

ou isto •.• ou i.lto, Sr. Presidente, ou con
fessemos no~siL incu.po.chhulo, para. o rcglmm1 
quo tu1o\ltamos, o quo foi-se do nOs n. trnn
qulllitlnt o o tl pn.z, o. ordem o o. scgtlro.nca, ns 
ga.l'nntius o os direitos, nüo nos ru8tnndo 
ma.iH quu tiSSil llbm·d:ulu irruquiotn, tro1'egn, 
jo.cobinn, ímtLgíno.diL om época romoth:síma 
por um illustru philosopbo, que dizia : 
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« Vês esta nbysmo ? E' por ello quo so 
desce p11ra a liber,lado I Vês osto m:u•, este 
rio. este Ingo '!No fun1lo d~ suas ag-uns ~o es~ 
conde n. libertlndn! VéH esta :LJ'VDrt! pequena, 
onfosad~, estoril 'I Dolla pende a tua liber
dade I • 

Palpítantibus pro~C01'cliis viuititr! A lihcr· 
1ln1le, a nnr;li.o entro sustos e n.la.l•mns, rificos 
o pcrjgos, din. n dia. com o ,Tcsus na bocca! 

E' n. situnr:ão quo nos destina o regimen 
democratico 1 N11o pódo ser. 

1!ns a Rcpuhlioa ou Reril o imperio da lei, 
ou não existirá.. (Apoiado . .:;,) 

Porqno n. lei é n re:::ponsn.bilidndo, é a gn
ra.ntin. dn todos, é a ordem, a tmnquilliclarle 
o n pn.z; a paz quo ó o. libertlnde tranquilla, o. 
suprema nspirlH.~üo do paiz. 

Em nome 1lesto. suprema !iSpirac:ão, nestes 
termos, voto pelos netos do governo. (Muito 
bem, muito Vem " () Ol'adOI' e cwnprimentado 
pelos Senado1·es ptcsantes .) 

Fica n. tliscnssão adiada }lola. hora.. 

O !!iiiilt•. Pre!i~.itlC"Iltü- Des!gna para 
orrlcm do 1lia da :-:essiío seg·uinte: 

Continunçiio da 3;1 1li:;cuss1io dn. p1·oposiçiío 
dn. Camn.ra dos Deputnrlos, n. 32, do 18\~8, 
a;pprovnnrlo os netos pl'atica.dos pelo Pnrler 
ExP-cutivo o sens ag-onte::; rrsponsn.vols, por 
motivo 1lo attcutado do 5 llo novembro de 
1807: 

3a discussão rln proposiçiío dn Cnmnra dos 
Deputado•. n. 35, de 1898. ~no autorizn o 
Pocler Executivo a. nbJ•ii• ao ~linistorio !ln. 
.Tustiça o Nego•,.,cios Interiores o crcrlito de 
100:000$. supplomentnr iL vet•ba n. 14, da 
loi n. 490. do 16 rle liezomLro do 1896 para
Diligcnctns policittes ; 

S•1 discusslio drL p1•opo.-;içii.o dn. Co.mnrn dos 
Deputado< n. 41, de 1R9H, que nutot·iza o 
Poder Executivo a nhril• o.o Mini:.terio lla 
Justirn. o Nego(!ios Interiores o credito de 
17:9o'O$, suppletneniM' á vrorba n. 9, do 
nrt. 2' da loi n. 490, de lO de dezembro do 
1897; 

Continnnçüo tlo. 2a rliscussiío do projecto do 
Senado, n. 10, do 1898, detormiuando quo no 
JIOl'iodo prositlenclal a dccot•rot' 1le 15 do 
novembl'O do corrPnto anno n. 15 elo novembro 
do !il02 o Prcsideute da 1\epublion ,·encera 
o subsi;lio do 120:0008. anuunlmentc, o o 
Vice-Prositlonte o do 3G:OOO$, um e autor 
pnga.vois cm p1•cstaçües lllensnes, e dando 
outras providencias : 

21' discussü.o tla proposição da. Cnma.ra 1los 
Deputados n, 36, do 1898, autorizando o 
Poder Executivo n :cbrlr ao Ministorio da 
Justiça o ~egocios lntot•loros o credito do 

, 

127:083$000, supplamentar á verba n. 37, 
•lo art, 2" •la lei n. 400, 1le 16 do dezembro 
tlo 1.8rJ7, revogadas ns disposic:ücs em con· 
tl'fLl'IO, 

8• •li,oussiio do projecto 110 Senado n. 11, 
de IRIJS, autorizando o Governo n. conccdC1' 
no eng-ollheiro Antonio de Souza ~-tello Notto, 
director drt Estrada do Forro do Paulo Af
fon~o. mais seis mozes de licença, com arde· 
nn•los, para tratar do sua saude onde lho 
ftlr mais conveniente. 

lliscu8siio unica do parecer n. 87. do 1898, 
da Commissiio do Constituiçilo, Poderes e 
Diplnnwcia, opinando quo soja n.pprovado o 
veto ~lo Pre!Oito do Districto Focloral ti reso· 
lur,iio do Conselho Municipal que a.utorizrt. a. 
conce:'isüo a .Joaquim Fel'nnndes dn. Casto. ou 
ó. cmpreza que orgnniza.r pnra estabelecer 
nos ,iarclins puhlicns, cuja tirca pcrmittir o a 
juizo 1lu. administração municipal. mediante 
modica oontribttiçiio certas e determinadas 
di\•ersües, nrío devendo nenhuma outro. ser 
permittirla sem prévio ~viso e consentimento 
dn Prefeitura ; 

Di~cus~ão unica do parecer n. 88, <le 1898, 
Ua Commis~ão do Justiça e Legislação, opi· 
nnndo qtw seja regcitado o l.'eto do Prefeito 
do Dbtricto Federal ó resolução do Conselho 
Municipal, que estabelece o provimento das 
on~leiras vagas, na mzüo de dous terços por 
normallstns lbrmadns, conformo o regula· 
monto de 1881, e um torço das diplomadas 
pelos regulamentos posteriores elo 1893 
e 1897; 

Discnssü.o unicn. do parecer da Commissão 
de ,lustiça e Le~islnçiio n. 92, do 1898, da 
Commissão de Justiça c Legislação. opina~do 
que soja devolvido no Proleito do llislr10to 
Fecleml, para O!'i fins do direito a resolu~õ.o 
do Conselho MunicipaLque o mesmo Proletto 
<atou o quo concedo no professor subsidiado 
Arthur dos Reis Carneiro, desde a mesma 
dato., ns vantagens conferidas pelo nrt. 12 e 
seus parng-raphos da lei n, ()2, de 22 de no· 
vem bro do 1807. 

Discussão unica do parecer da Commissiio 
•lo Finança., n. 85, !lo 1895, opinando pelo 
inl!oferimento •lo requerimento em que Pau· 
li no Ft•nncisco Paes !ltLrreto, antigo professor 
do gymnnstica o nntaçiio da E•coln Militar 
desttl Cnpitnl, allognndo a insutllciencla do 
seus l'encimentos, que oram de 1:600$, ro· 
quer que sejnm elovnllos, ficando equi1~arados 
no• !lo prolil.\Sor de gymnastloa do Golloglo 
Militar. · 

Lovant~·so a sessüo ns 4 !toras o 20 ml~ 
nutos da tarde. 

--
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P1'csidancia do S•·, llfanocl de Q>tciroz (Vicc
P>·csidantc) 

A' mel~t hora depois de melo dia, abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Mnnoel de 
Queiroz, Joaquim Sarmento, Generoso Ponce, 
Henl'ique Coutinho, Jonathns Pedrosa, Fran· 
cisco Macbado, Manoel Rai•ata, Lauro Sodré, 
Renedlcto Leite, Gomes do Castro, Bellbrt 
Vielrn, Nogueira Paranaguil, Pires Ferreira, 
Crn, S.zerril Fontenollc, Pedro Vclbo, .José 
Dernardo, Alvaro Machado, Almeida Bar· 
re"t<l, Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernarn
bllco, B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mollo, 
Leila e Oiticioa, Coelho c Campos, Leandro 

,Jiaciel, Rosa Junior, Severino Vieira, Vir· 
' ~llio Damazio, Cleto Nunes, Porciunculu, 

Cl· flocayuva, Thomaz Delüno, E. Wan
odeJikolk, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, 
J!Ddrigues Alves, Paula Souza, Moraes Barros, 
J.eopoldo de Bulhues, Joaquim •lo oouza, 
.A. Azeredo, Alberto Gonçalves, Gu,tavo Ri· 
Clhard, Raulino Horn, Pinheiro Machado, 
.Julio Frota e Ramiro Barco I! os ( 48). 

E' lida, posta em discussiio e sem debate 
ap11rovltda a acta da s"são antorioi'. 

Dei:um de comparecer. com cnusa parti· 
clpada, os Srs. J. catunda, João Cordeiro, 
-"'lmlno AJfonso, AMon Milanez, Rosa e Silva, 
LDJlCS Trovão. Caiado, Vicente Machado, Joa· 
qULm Lacerda e Esteves Junior (lO); e, sem 
ella, os Srs. Justo Chermont, Ruy Barbosa, 
DoiDingOB Vicente o Aquilino do Amaral (4). 

O Sr. ~· Secretor lo (sc> .. indo 
r:il ::t•) d& conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

l)uatro offlclos do I• Secretario da Camara 
·<los Deputados, de hontem, remettendo as 
"'11111tes 

PROPOSIÇÕES 

N. 47 - 1808 

O r,ongresso Nllllionnl resolve 
~l'til!o unlco. E' o Poder Executivo au

torizado a abrir no Ministcrio da Gum•ra 
os credltos oxtraordinario< do 00:000$ e 
24:400$900, rcspcctiviLmonto, J>nra ns obras 
laollspensnveis no J.abomtorlo Pyrotechnico 
tloCuJDpinho c oollficios que servem do quar
tel DIL Fazenda Nacional de Pinholros, no 
E:~tn.do do Rio do Jlllloiro; 1'1lzendo as nccos· 

Barlas operaçOes de credito; e revogadas as 
dlsposlçues cm contrario. 

Camara dos Deputn.dos, 28 de setembro 
do 1808. - Art!.ur Cc,ar Rio .. , presidente.
,lulio ele llle/lo Fil/10. I n secrAta.rio. - Carlor 
.t1ugusto Vfl/ctltc de .Novaes, 2" secretario. 
A' commissiio de Flnunças. 

N. 48- !SOB 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar!. 1.' Fica addido no mnglstorlo da Es· 

cola Militar do Brazil o cx·lente cathedratico 
da oxtincta Escola Militar do Rio Grande do 
Sul, coronel Dr. Alfredo Carlos Muller de 
Campos; dovcndQ ser aproveitado nas vagas 
que se derem. 

Art. ~." Ficam revogadas as dlsposiçües 
em contrario. 

Carnara dos Deputados, 26 de setembro 
de 1898.- Arthur Cesar Rios, presidente.
Julio de Mello Filho, 1° secretario.- Ca1·/as 
Augu:uo Valente de Novacs. 211 Sl:lcrctn.rio. -
A's Commissões de Marinha e Guot•ra o de 
Finanças. 

N. 40- 1898 

o Congresso Nocional resolve : 
Art. 1." Fica reconhecido a D. Anna Rosa 

d11 Serra Oliveira, o direito ao meio soldo, 
como ftlha legitima do alteres reformado do 
exerci to Luporcio Francisco da Serra Martins. 

Art. ~.o O Governo J'urú. as necessarias 
operações de credito, de modo que o paga
monto do refdrido meio soldo se fuça a contai• 
da dntn do Jllllecirnento do pai da, suppll· 
cante. 

Art. 3.' Rovogarn·se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 20 do setembro 
>lo 1898, - Arthur Ccsar Rios, preaidente.
Julio de lllcl/o F•llw. 1' secretario. - Cal'los 
Augusto V alento de Novaetr, :!0 Becrotario. -
A's commissues de Marinha e ·Guerra o de 
Finanças. 

N. 50-1889 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. !." Fica o Poder Executivo autorizado 

n nbrir no Minlstorio da Gucrrn o credito 
oxtraordinario dn 956$, para sei' c1frctundo 
o pngnmonto ola divida para com o Dr. João 
Jcsó Dmu•to Gulmariies, proveniente olll etapa 
rcintlvn ao período cm quo osto,•e servindo 
nn Commissiio Telegrnphicn do Ube:aba no 
Al'ngunyn, o do aocordo com o titulo n. 12.135: 

.. 

( 
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que lhe foi p~ssado, por aviso do refet•ido 
Ministerio, do 30 de junho de 1802. 

Art. 2,0 Rovognm~~o as disposiçMs em 
contrario. 

Camara dos Deput.~<los, 20 de setembro de 
1898.-Arthur CesM· R1'o . .;, Prosidonte.-JHlio 
de Jl!dllo Filho, l" Socretn.rio.-Ca,·los .1.11gusto 
Valente de Nooaes, 2° SccrettU'io.-A' Com· 
mis,ilo do Fin~nças. 

O St•, :s• Secretario (servindo de 2') 
IIi os seguintes 

PAnECERES 

N. 100-1808 

Redacção da emenda do Senado ó. proposi
Çiio da C~mam •los Deputados n. 24, ao 1898, 
autorizando o PoJer Executivo n abrir no 
~linisterio das RolnçOcs Exteriores o credito 
especial de I OO:OOO$,para occorrer ns liespozas 
com a substituição dos marco~ arruinado:; ou 
que houverem dosapparocido na l'l·ontaira do 
Braztl com a RepubJica do Perú. 

Artigo unico. Suprimam-se as palavras
no presente oxerciciO. 

Saia das Commissiies, 27 do setembro do 
1898.-J. Joaquim de Sou;a,-Guslauo Ri· 
cl<ard. 

N. 101-18!!8 

Redacção da emenda do Sonndo ó. proposi
ção da Camal'll dos Deputados n. 29, de 1898, 
autorizando o Porlor Executivo a abril· no 
Ministcrio das Relações Exteriores o credito 
especial de 100:000$. 1lestinado tis de•pozus 
com a flomn.rcnçíío d11. f1•ontoh'n. das M1ssties 
com a Republica At•gontina, coulbrmo o laudo 
arbitral. 

Ao art. 1", Supprimam-se as palavras
no corrente exercicto. 

Sttla das Commiss~cs, 27 do setembro de 
1898.-J. Joaquim da Sou:a.-Gustavo Ri
chard. 

Ficam sobro ~ mes~ para serem discutidos 
na sessilo seguinte, depois ~e publicados no 
Diario do Congresso. 

N, 102-18!!8 

O Conselho Municipal desta Capit~J auto· 
rizou, 'lllla resolução de 20 do abril do cor· 
rente Ílnno, o Prclbito a despendot• ató n 
quantl11 do 850:000$ para Mquisição do ma· 
nn.nclnos, destinados ao nbnstccimonto d'a· 
guiL a populoç•io do morro do Pinto, Pedra 
o Gave~, ilo Distrlcto J.o'ederal, 

O Prefeito vetou essn resolução, por exbor· 
bitar, na. vigoncio. da. legisl11ção a.ctunl, da. 
~cçüo <lo Podet• Legislativo Municipal. 

A Commissilo <le Justiça o Legi•laçiio ex
a.minou os fundamentos do cato e os considera. 
proccilentcs; porqu~nto o sot•viço do abaste
cimento <!'agua no Districto Feder:tl, embora. 
do interesso local, m~ntom·se n cargo da. 
Uniiioquo o custei~ por meio de verba voto.da 
nas respectivas leis ot•çamentarias e é regu· 
lado por leis lederaes. 

A Constituiçilo da Republica autorlsa 1!6-
melhanto <losclussiftcaçilo e ness~ conforml• 
flntlo a Lei Orgo.nica Municipal, no art. 58, 
não incluiu entro os serviços que passaram 
lia União para o Governo Municipal o do 
abastecimento d"n.gua.. 

Só om virtude do uma Lei federal especioJ, 
como pondera o Prefeito, osso serviço se dos· 
locará para a competcncia legislativa do Con• 
soUto Municipal. 

A Commisalio é, portanto, de parecer que o 
Scnndo nppt•ove o .alo submettido ~ sua alta 
apreciaçiio. 

Sala das Commissões, 27 de setembro de 
1808.-Gonçalues Chaues, relator, - J. S, 
P.cgo Mello. 

O Sr. 2" Secretario communica 9ue o Sr. 
Sonndor Lopes Trovão participou n Mesa que 
tem deixado do comparecer UB BessOeS por 
acbar·so doente. 

O ~··. Preoddcnte declara que o Se· 
nado fica inteirado. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pire" Ferrelrn !Para nego• 
cio 11r_qenta) requer urgencia, na fórma do 
art. 153 do Regimento, pura a discussiio im· 
mediata do )'"reccr, n. 88 ~este anno, ln· 
cluido na 0l'dem do Dia de hQje, 

Consultu<lo, o Senado concede a urgenota. 
Consultado de novo, o Senado decide aO! r· 

mativamento sobro o. concessão d!L urgen• 
cin.. 

VETO DO PREFEITO Á RESOLUÇAO DO CONiiELIIO 
::HU!'liCIPAt, RELATIVA. Á PROVDIENTO DE DA• 
DEutAS VAQAB: 

Entra em dlscussilo unicn. o parecer n. 88, 
do 189R, da Commissilo do .Justiça e Loglsla
Qilo, oplntmdo poJa rejeição do velo do Prefeito 
do Di,tricto Fedcml a t•esoiuçito do Conselho 
Municipal, que ostabelcco o proYimonto das 
cadmras vagas na r.• zilo do dons terços por 
normalistos formadas, conformo o regula· 
monto de 18SJ,o um tet•ço das diplomadas pe• 
los re~ulumontos posteriores do 1893 o !Sg7, 
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· Nlngucm pedindo n palavra, encerra-se a 
disoussiio. 

os netos praticados pelo Poder Executivo, na 
vigencia do estado de sitio, devia apresentar·bO 
revestido do• requisitos exlgi<1os pela Consti
tulçii.o, isto é, motivar os netos do Poder 
Execut.ivodurnnte o estndo de Ri tio, exigindo 
que estes netos tossem sujeitos à approvnçiio. 

Posta a votos, ó approvadn n conclusão do 
parecer. 

A resolução vne ser •levolvidn no P!•efelto 
com n communicação do ocoorrido. ' 

CREDITO DE 100:000$ SVI'PLEM~NTAR Á VERBA 
N, 14, DO ART. 2°'DA LEI N, 400 DE 1897 

Entra em 3• discussão a proposição da Ca· 
mara dos Deputndos n. 35, de 1898, que au· 
toriZIIO Poder Executivoaabrir ao Ministerio 
iii& Justiça e Negocias Interiores o credito de 
100:000$, supplementar á verba n. 14 da lei 
n. 490, de lü de dezembro de 1807, para-Di· 
ligenclns policiaes. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra,se a 
di!!CUSSiiO, 

Posfll, a votos, é approvada e, sendo adopta· 
da, vae ser submettida á sanc~iio presiden· 
ola!. 

CREDITO DK 17:900$ StlPPLEMENTAR Á VERRA 
N • 9, DO ART. 2' DA LEI 490 DE 1897 

Entra em 3• disoussão a proposição da Ca· 
mara dos Deputados n. 41, de 1898, que au· 
torlza o Poder Executivo a abrir no Ministe
:rio da Justiça e Negocias Interiores c credito 
ds 17:900$, supplemeDtar á verba n. 9 1lo 
art. 2• da lei n. 490 de 16 de dezembro da 
1897. 

Ningoem pedindo a palnvrn, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvnda e, sendo adopta. 
da e vae ser submettida iL mncção presiden
cial, 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS AGENTES 
RESPONSAVEIS, POR MOTIVO DO ATTENTADO Dili 
5 Dili NOVEMBRO DE 1807 

· Continua em 3• discussão a proposição da 
Camara dos Deputados, n. 32, de 1898. appro· 
vando os netos praticados pelo Poder Executi· 
voe seus agentes responsaveis, por motivo 
do a! tentado de 5 do novembro de 1807, 

Referindo-:ne, nessa occasião iL pl'isii.o do 
meu companheiro de repl·csentaçi•o, refe
rindo-mo a sua detenção a bordo de um navio 
rle guerl'n. e, mais do que isso, a suo. incom· 
municnblliflnde dentro do ~:~esmo navio, era 
da asperat• ( a eu confesso que mantive por 
algum tempo essa illusiTo),ern<leesperar que 
qualquor fios illustres Senodo~cs que apoi!Lm 
neste recinto o Governo e que privam maitt 
de perto com o Presidente da Republica e com 
o seu secretario, como um acto de deforencia 
ao Senndot· que J'ôrn. assim perseguido o vio
lentado, pode•se dizer quacs os motivos 
essPnciaes da sua prisiío. 

Hontem, Sr. Presidente, o illustre Senador 
por Sergipe que longamente tmtou do assum· 

r.to pretemleu responder, niio só ás ob,iecçiies 
evantndas pelo illnstre Senador pela Habia, 

o Sr. Ruy Barbosa, como os que tenho 
trazido a esta tribuna em relação aos factos 
a que me referi. 

S. Ex. declnrou simplesmente que a prisão 
do illustre Senador pelo Rio Grande do Sul 
tinha sido motivadn por suspeitos do Poder 
Executivo. 

0 Sn. COELI!O E CA3!POs-E' O que está na 
mensagem do Poder Executivo, 

O Sn. RAMmo BARCELLOS - A menll8gem 
tàlla em termos geraes e o Poder Executivo 
nüo póde confundi!• um qualquer réo de 
policia com um representante da Nação, do 
meu Estado, e que sentasse ao nosso lado. 

Po1•tanto, a resposta que dá o illustre Se
nador não está nem na altura de sua deltca· 
dcza, nem de sua illustraçiio. 

Desdo que o Poder Executivo oO'ende o 
representante do meu Estado, deve dar os 
motivos e não fazel·o no caracter degenera
lldode, como suppondo que a prisão de um 
Senador, como foi a do representante do meu 
Es!a<lo se puzesse ao nivol da prisiio de qual· 
quer vogalíundo. 

Niio occcilo a explicação do illustre Se· 
nador. 

S. Ex. incluiu o facto na generalidade dos 
semelhantes pratlados, por mol'as suspeitas, 

O Sr. Ramiro Doa•celloM (')
Sr. Presidente, na 2' discussão deste nssum· 
pto eu tive occostiio de lilzer as observações 
que me pareceram justas, relativo mente aos 
actos que temos de approvat•. 

Nea& occnsiiio, eu entendi que quem qui· 
aesse responder, dentro dest<L corporação, 
ecmo amigo do Governo ás accusaçüoa sobre 

De maneira que por mera suspeita, e, 
suspeita nüo roo ti v ada Jlerante este Congresso 
accentlio bem, votado um estado de sitio, 
podem ser presos Senadores e Deputados e 
presosde um modo porque o foi o meu !Ilustre 
companboit•o de representnçiio. 

Mas entiio as prisões deviam tor sido multo 
mais numerosas, porque 115 suspeitas aqui 
reveladas pelo lllustre loadcrdo o.g1•upamento (t) Eeto dlucuno Dia fo! rovi~to pelo orAtlor, 

·. 
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politico que tomou a si cercar de prestigio o 
sr. Presidente da Republica, abr11n~inm UIIJ 
partido inteiro, porque ello torlo foi dado por 
S. Ex. como porlendo incorrer nessa suspeita. 

O Sn. SJ<VEIUNo Vmuu-Nüo apoiado. 
0 Sn. RAl!IRO BARCELLOs-Em suspeito, 

disse o honrado Sanador pala Bahia, naq uelia 
occasiilo, o partido politico denominado Re· 
publleano Federai. 

O Sit. SEvEnt:o;o VtEIRA-~IInbas palavras 
estio nos Annaes. 

0 Sn. RAMIRO BAROELLOS-Oeviam, pOr· 
tanto, ser muitas as prisões. 

Mas o iilustre Senador pela Bahia (orio 
quero entrar nas intenções alheias), declara 
hoje que não era esta a sua intenção c vou 
aprecmr ainda o JiLcto debaixo de outro ponto 
de vista. 

Verdadeiramente, ficou assentado que o 
Poder Executivo tinha suspeitas do Presi
dente do Senado, que ao mesmo tempo é V ice· 
Presidente da Republica. 

Elie esta v a, portitnto, igualmente na mesma 
condição para set• preso. 

Como S. Ex. havia outros Senadores, que 
niio foram presos ma< que emm vigiados con
stantemente pela policia secreta. 

Ora, quem é vigiado pela policia secreta 
inspi<·a suspeitas ao Govet•no, o, entretanto 
o vexame que so!frcram niio chegou á 
prisão. 

Mas, senhores, isto é uma rloutrina muito 
perigosa. Si os actos a cuja approvaçiio se 
refere a Constituição, podem-se ,julgar meti· 
vllllos ou perfeitamente fundados no seio do 
Congresso, apenas pela declaração de que o 
Governo os praticouporsuspeitas,niioba mais 
garantia de espccieal~uma. porque dentro do 
estado do sitio ainda ha certa g"rantla, mais 
com est" theorla ninguem pode se encontrar 
sufficientemente gamntido por mais liso, pOI' 
mais leal e por mais tranco que seja o seu 
procedimento. Isto que se quer firmar 
agora é nbril' uma porta pariL que as paixões 
humanas tenham tranca entrada, proporcio· 
nando en;ejo aos que desejam tomar vin· 
ganças dos seus adversat•ios polltlcos. 

O JiLeto, meus senhores, vae ser approvailo, 
não ha duvidn. nenhuma, o Senado ja :;o mfL .. 
nifestou em 2~ cliscussii.o, mas o meu protesto 
fico. lnvro.d.o, como ltodie mihi cl'as tibi, podo 
bem ser que este protesto ainda tenha occa· 
siiio de ser apreciado por outros. 

Naturalmente, os JiLotos se reproduziJ•ilo, 
porque na vida das naçües oiics sempre so 
repetem o quasi blas toem passado por muitos 
estados de sitio. 

O Sa. Comtuo E CAMros -Queremos a lei. 
O SR. RAlllmo BAROEttos- Niío liLço mais, 

vindo Ii. tribuna, do que lavrar o meu pro· 
Sonndo V, ll 

tosto, eontra o modo irregular, incivil, por· 
quo houve falta de slmf'les civiildnde, com 
que de v~ ~m poder proceder para com outro, 
ne!oõsll pr1sa.o dB urn l'ep!•e.:mntllnto ela Nação 
som fazer cont.ra cllo cousa. alguma, nem nos 
inquPrltos policiaes, nem nn. justitlcaçiio que 
o Ooverno a.pre:;entou ao Congresso, dizendo 
sómoute que para isso tivera um motivo 
muito simples, meros suspeitas! Isto ftcot1 
dito, isto se acha consignn1lo nos An11aes do 
nosso Congresso, mas igualmente tlcn consi· 
gnndo n.hi o meu protesto. 

Eu me limitaria a isto, Sr. Preslrlente, 
mas como ouvi bontcm pregar doutrinas 
novas relativamente a rlirei to publico e a di· 
rei to crimimLI, parecendo-me até estar assis
tindo ao pronunciamento de um juiz em um 
tribunal, a proposito de questões constitu
cionncs das mais interessantes, como, por 
exemplo, as referentes ao estado do sitio, 
nilo posso ratirnr·me 1la tribun1L som expon
ller algumas consideJ•açües a : ospeito. 

Sr. Presidente, bontom prometteu o illus· 
trc representante de Sergipe dut• uma oxpli· 
cnçüo sua, sobro a pt•isilo de do!s membros do 
Congiesso, de dois Deputados, antes de vo
tado o estado do sitio. 

S. Ex. di; se que elles foram perfeitamente 
presos, que nii.o havia iUogalidade alguma 
na pr1siio, porque antes de declarado o es
tado de sitio, j~ existe estudo de sitio. 

Sn. COELUO E CAM?OS- A commoçiLO que O 
rletermina. 

O SR. R,\liiRO BAnOELt.os -Perfeitamente. 
Isto, Sr. Presidente, para mim vem au

gmentar um pouco o numero Uaquellas cba.
railos taceis, que silo geralmente tüo popula
res uma !las quaosé o. seguinto: o quo é, o 
que é, que antes de nascer jil e1·a 1 (Riso) 

Tmlos conhecem qual :1 explicação; é a 
pescada, que antes de ser pescada já o é. 

Ei• alti a theoria do illustre Senador por 
Sergipe : o estado do sitio antes de sm•osta~o 
do sitio já é estado de sitio. Quer dizer isto 
que pela Cons;ttuiçiio nilo se pode pt•eoder um. 
citludiio sem que o estado rtc sitio esteja de· 
cretado ... 

0 Sll. COELIIO ECAMros-Declarado; abi é 
que está. a sua confusão. 

O SR. RA>!Iao BAnomttos- Bom; mas 
quando ó declarado o osU•tlo de sitio 'I 

Só dopoi• que o Congt•esso o concede; antes 
do Congresso não declu.l'ar, não ha. estado de 
Sitio decretado. 

0 SR. COELIIO E CAMPOS-Ha ditrerença 
entra declarar o decretar. 

0 SR. RAliiiRO BAROELLOs-Nüo ao faça 
questão de paln vras •. 

' 
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Reunido o CongrosRo, segundo os termos da O SR. CoELT!o E CA~tros-E' que antes de 
Conatltuiçilo, niio pMo haver cst11do do sitio decretado o estado de sitio existo a com· 
som consentimento dollo. . moçiio, existem ns circumstancins quo o de· 

0 Sn. COELHO E C,"tros-Antes <ln rleero- tet•minnm · 
tnção do estado do sitio, existo "perturbação O SR. ILunl\0 BAncEum-Isto niio ó o es-
lla ordem. tadn •lo sitio, do que falia a nossa Consti-

0 SR. RAMIRO RARCELLOs-Pois então RI tuiçiio. 
houver perturbação da ordem e o est11do do O Sn. COEUIO E CA,!I'OS··E' o sitio. 
sitio não fôr votado pelo Con~resso, seriL por· 0 Sn. RAmno BARctu.r.os-0 lllustrejuris" 
mlttldo no Poder Executivo prender a quem consulto, nosso honrado collega, está confun· 
quizer I dindo as cousas; n confusão não tom cabi" 

O Sn. CoEWO E CA~!I'os-Niio, senhor. menta. V. Ex. ha do me permitth• quo faça 
0 Sn. RAMIRO BARCELLos-Entiio, não ba- a di;tincção, 

vendo estado de sitio deci:•rado pelo Con- O honrado Sena•lor diz quo antes do doere· 
~tresso, o que se se~ue ó que não ha Pstndo tn.çfi.o 011 dcclaracito existe a commociio; 
do sitio com !'CUS e1feitos lcgaes. Orn., deter- admittamos mesmo a. invnsíio estran~eirn. ou 
minar a pt•isiio de dois cidadãos, membi'Os do a guerra intostinn.. Perfeitamente; são deter
Congr·esso, nntes 1le declarn.rlo o estado ele minaçücs que pudem produzir 0 cstndo do 
sitio; não ó um acto le~o.l o o bOOI'iHlo se. sitio. Mas estado de sitio o que e? E' diffn
nador pódo sustentar que esse neto foi ro· ren~• disto, ó uma medida politica e não uma 
guiar 1 commoçüo. 

0 Sn, COELHO E CA)IPOs-Foi ratificado pe!11 O Stt, COELHO E CAMPOS _ E' uma canSO· 
decretação do estado do sitio. quencia. Ahi é que está o seu eng:Lno. 

O Sn. RAMIRO llARCEt.LOs-Oh I meus se· 0 Sn. RAMIRo BARCELJ,os _ v. Ex. esta 
nbores! Eis nhi u,inrispt·u~oncin do illustre 
J·urisprudento I O honraria Senador, juriscon- completomcnto fórn de tmlo quanto cu po

det•io. conceber, em reluçüo IL isto. 
sul to, riiL e!Mto retroactivo a uma lei pet•l· Pódo haver commoçilo intestina e o Poder 
gosa de excepçito, querendo com clln j nsti- Executivo ter meios de sutrocnl-a sem o es
ticar um acto irregular do Poder Executivo! tn<lo llc sitio. 

Em quo pniz estamos ? Niio comprehendo 
como s. Ex., com a sua autoridade, vem O sitio é uma medida excepcional; como, 

d t t pois, contundir uma cousa com outra! 
sustentar uma ou rmn, que, es ou certo, Niio Kosso attribuir siniio a uma confusão 
em parte nenhuma rio mundo poderá ser 
accelta 1 extraor innrh, da parte do nobre Senador 

por Sergipe. 
0 Sn, COELHO E CAMPOs-E' um ongano de O SR, COEU!O E CAMPOS_ E' o que succede 

V. Ex. a v. Ex. 
0 SR. RAMIRO BAHCELLOS-Por nenhum 

alumno do primoit•o anno dos nossas fncul- O SR. RAMinO BARCELLOS- Peço no nobre 
dados de direito, v. gx, poderá ver ncceita Senador um momento de refioxiio. 
a sua tbeorla. Antes de •leclnra•lo, por quem póde, que ó 

o sn. CoELHO E CAMPos-Sara ignorancia o C•,ngresso, estando este funccionando, o es· 
mlnli!L, · tndo de >i tio, póde·Se prender 1 

0 Sa. COELDO E CAMPOS-Não. O Sn. RAMIRO BAnoELLos-Niio digo que 
soja ignorancia, mas ú um sophlsma, em boa O SR. RA,nno BAROELLOS- E os Deputados 
parte, está entendido. que toram presos I 

0 S11.. COELHO E CA~IPOS-Poderia lembrar 0 Sn. COELHO E CA~tros-V. Ex. confundo 
exemplos da côrte <lo Cnesa~iio em Frnnçtt, o estado de sitio com a suspensilo de ga-

0 SR. RAMIRO BARCELJ,os-Nós nilo CS· rnntias. 
tamos em França, nem V. gx, poderá fllzer O Sn. RAMIRO BAROELLOs-Não quero ln· 
sustentar su:t doutrina, nem na China nom slstir mais. 
no Jnpiio, nem na Turquia. E' um absurdo E' tão dolorosa a poslciio <lo nobro Senndor, 
jm•i<hco o que V. Ex. •sb'• dizendo, por- como mostro do d1reito, sustentando seme
miLta-mo n J'rnnquoza. lhanto cousa, que ntú tenho tlesojos de passar 

Não posse> comprohondor como o estado do adnante. 
sitio serve paru regnln.riznt• llctos elo Poder V. Ex. confunda n. comrno~iio, fnvnsiio, etc., 
Executivo, prisões arbitrn!'i11s, som ns deter· com o estado do sltio,entretautoquo o estado 
mlnaçúos le~aos, feitas antas do votado o uo sitio roforo·se ao estado legal do. appll• 
mesmo estado de si tio I caçiío dns lois. 

• 
I 

( 
• 
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0 Sn. COELI!O E CAMPOS-A lei não dofino. 
v. Ex. confundo estado do sitio com suspenBão 
do garantias. 

O Sn. LEITl' E 0JTJOJCA-Pódo I·eforir·se a 
situação em que fica o territorio, em vit•tude 
do sitio. 

O Slt. RAMrno BAnOELLo•-Como disse, não 
Insisti roi mais, porque não nos entendemos. 
Quero só que ftque consignado, e vou repetir, 
para que o Sr•. tacbygrapho tomu todas os 
pnla.vr<1 s, o seguinte: 

O nobre Senador por Sergipe, cujo nome 
poço lic<mcn. para declinar, o Sr. Dr. Caolho 
e. c.ampos, forrnndo em sciancins socincs e ,in
rtdJCns, sustontu., D!l. ~un. opiniilo, quo a prisü.o 
•los Deputados ... 

!J Sn. CoEL!lo E CAMI'Os-Niio apoiado, niio 
I) ISSO, 

0 Sn. RAMIRO BA!lCl!l.LOS- •.. foi ta antes 
de declarado o estndo 1lo sitio pelo poder com· 
}letonte, é um facto l"g:tl ••. 

0 Sn. COEWO E CAMPOs-Não. 
O Sn. RAMino BAncEr.r.os- ••• ó um facto 

que dove •er approvado .•• 
0 Sn. COEU!O E CAMPOs-Não hu tal. 
0 Sn. RAMIRO BARCET.LOs-•.. porque o es· 

tndo do sitio preexisto a sua decl~ração pelo 
poder compotento, e ratifica os actos' pra· 
ticados illegalmonto; porque a commo~ilo, ou 
aquJllo quo do termina o acto do Con~re;so. já 
em si ii estado de sit.io. (Escreva, sr. tachy
grapho.) 

Esta llcciio do direito h~ do ir ó. todas as 
academias da Republica. 

0 S~t. COE!.liO E CAMPOS- Estado de sitio 
existo som dcclaracíio. (Escreva tambom isto, 
Sr. tacby~rapho.) 

Eu declaro i que o estado de sitio existo sem 
doclaroçíio. 

Foi o que disse o sustento. 
O Sn. RAll!no BARCEI.Los - O nobre Se· 

nador, eontestan<lo a theOI'ia sustenta<la pelo 
Sr. Ruy Barbo;a. mostrou.so complotamento 
adepto da •loutrina de que na conscquoncias 
do estado de sítio, relativamente a individuas 
presos, po1· qualquer motivo, dul'nnte o 0:!· 
tndo de sitio, subsistem depois de terminado 
o prazo para a vigencia desse sítio. 

Foi em nome da necessidade social, que o 
• nobre Senador· ••• 

O Sn. CoEtuo ~CAMPos-Peco a v. Ex. a 
nneza de l'lljilltll'. 

O Sn. RAMIRO BARoEr.r.os-V. Ex. atncou 
u. !!teoria do Supremo Trihun•J. aqui del'en· 
di~a poio nobre Soondot' pela Bnlli~. do que, 
terminado o estado de sitio, ccssnm os 
actos,., 

O Sn.. CoELno rn CAMPos-Não ataquei; ao 
contrat•io, nccoitei, m'ls disse que, com o 
syst~ma quo tomos, niio dil resultado. 

O Stt, RAMIRO BAncr<r,r.os-0 nobre Sana
dor pot• Sergipe, até, apresentou o argumento 
que vou J•epetir:-Suponha o Senado, como j{l. 
s11 dell entro nós, quo se votava o estado do 
sitio só por 3 dias: quo perigo para o. sacio· 
do.de. Si, torminu.do o estado do sitio, todos 
os actos do oxecutí vo ce~snsscm nesse prazo. 

0 SR, CoELHO TI: CA~n·os-Niio foi isso, 
O Sn.. RAMIRO B.tncELr.os-Publl~uo ·V. Ex· 

a sou discurso~ e lô. encontrara. isi!o. 
Si o nobre Senador dissesse que o ex· 

ecutivo deve calcular bem o tempo de que 
nece.o;;sita, fUt•a. 1la. vida. anormal, para aca.u .. 
tclar n. sociedade, do accortlo; o. conscquencia 
seria que, ~uando o •xecutivo pedia>c o os• 
tndo do sitio, por 3 dins, devia calcular si 
esse prazo crn. sufficionte, para fazer entrar 
a sociedade n:c vida normal, e que, passado 
esto periodo, os criminosos níto tlearium en· 
tregues a todas as re!(lllias dos cidadãos, mas 
ser,am puni<los pelas leis do pniz. 

Era este o argumento que eu esperava 
ouvir do nobre Senador. 

Apresentarei agora o argumento inverso. 
Supponim o nobre Senador que se vota o 

estndo de sítio por grande numero de mezes; 
termina o estado do sitio e, pola thooria do 
nobre Scn~dot•, si uma suspeita pódé fazer 
prcndot• e desterrai' um cirladão, qualquer 
que soja ~ sua categori~. este licn reduzido a 
cumpr·n• uma pona de sei• ou sete mezos de 
desterro ou prisão, som poder acolber.se, ao 
meno~. ao beneficio do habcas-Cf)rpus ••• 

0 SR. COELl!O E CAMPOS-Comb~tilsso, 
0 SR, RAMIRO BARCELLOS- .. . porque a 

situ~çiio do individuo nüo termina siniio com 
o levu.ntnmeoto do estado do sitio. 

ora, vejll v, Ex:, sr, Presidente, ondo 
estlio maior perigo: si na doutrina e exemplo 
apresontnlio pelo nobre Som1dor, ou si na que 
Jbi !leJbndlda pelo nobre Senador paio. Babia, 

0 Sn.. COELHO E C,"-'Pos-Ate citellllunts. 
cbill. 

o Sn.. R.1~nno B.\RCELLOS-V. Ex. Jtodia 
citar quem quizesso, do que não se segue que 
nü.o pudes~e errar. 

0 Sn. COEL!IO E CAMI'OS-Citej Bluntscbill, 
que <liz que com a cessação do sitio ocss~ o 
desterro. 

0 Sn, RAMIRO BARCELtos-Entiio qual Ó o 
sy;t<Jma !lo V. Ex. 

0 Sn. CONtiW E C.tMPOS do UUI aparto. 
O S~t. R.IMIJW BAncmLT.os- v. gx. niio 

apresenta isoo siniio em termos gouoricos o 
vagos. 
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Não vejo no tal melo termo, que V. Ex. 
toma, um maio pratico. 

Sr. Prosidonto. S. Ex. om torlart disoussiio 
dosto assumpto, foi ;ompro original ; isto ó 
qUe e O. VO~dadC, 

Por exemplo, S. Ex., referindo· se ao Su
premo Tribunal, achou que este tt•lbunal ti· 
nhnldado um cochilo, 

S. Ex. re!erinflo-se ao Presidente dn Repu
lliica, na parto da sun mensagem, A que leva 
as suas queixas no Poder Logisln.tivo, relo.
ttvamontc no Poder Judicint•io, S. Ex. niio 
acha quo o Presidente fia Republica cochil· 
!ou, ncba que andon regularmente ; mas, 
pat•don·lho, porque S. Ex., o Presidente da 
ltepublica, fez·nos o gt•ando favor de uccoit•r 
o ltabeas cOlJnt.~ ; porfJUO si fos:\e o nobro So· 
nador o Presidente, com certeza niio teria 
ntceitndo. 

0 Sa, COELIIO E CAMPOS- Pol; si eu disse 
que applaudilt o neto do Presidente da Repu· 
bllca ... 

0 Sa, RAMIRO BAROELLOS - Disse que ap· 
pl~udin, achando quo era um Jl!.vor, que 
podia muito bem não nccoitar, e citou até 
exemplas de Fulano e Sicrano, etc. 

Neste paiz andamos sempre com exemplos 
de Fulanos e Sicranos, niio cuidamos do 
nossa• casas, 

S. Ex .. que citou com i(arbo netos some· 
lhan tes de outros eheros de Estado, s. Ex. 
devia ter feito. E a prova é esta; si não Jilz, 

· lo. contra a suo consciencia. 
s; Ex. julga que o Supt•emo Tribunal 

cochilou, que sabtu fórl\ •la lei, que niio in· 
tet•pt'Btava o. Constituição ; s. Ex. tinha 
exemplos dignos de garbo e elogios, de outros 
que tinham desrespeitado deci;ues do Supremo 
Tt•ibunal. 

O que !a rio. S. Ex. i 
O acto era irregular, S. Ex. tinha força, 

tinha policia, tinha as bayonetas do exer
o; to. 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Cochilou na 
ci nsslficaçiio do crime em crime commum. 

0 SR, RAMmO BARCELLOS -'<0 )que OU Ja· 
U1omto ó que S. Ex. encontre o cochilo só 
w Supramo Tribunnl, por ter clnssillcado o 
nl i me de crime commum. 

Mas porque não diz S. Ex. qun o Governo 
t:•mbem cochilou, porque o Governo tnm
b•m clossiftcou de crime commum, por inter· 
media do procut•ador da RepnhliCil, que ro· 
<:Bbe as sm1s instrucções do respectivo mlnis-
1tu do Interior; o Governo afinal ploitoiou 
•uln interpretação. 

Jó. vó V. Ex., que pnrn sm• ,insto, dovia 
dizer : o Executivo tambom coclnlon. 

0 Sa. SEVERINO VIEIRA- Nilo tinha provas 
disso. SI as~im Jilz errou, 

O Sa. lt.\mno BARcEr.Los- Eu mo felicito• 
Sr. Preeidento, com o ap•rte do honrado so· 
nndor pcln. Bn.hia. 

De J'ucto, o procm•ntlor 1lo. Ropuhlica., ~uo 
represrnta. o pensamento do Poder Exocutivo, 
ctuc contlnün. a l'Opresonta.x•, sust<>ntou pe
ranto o Po~lor Judic:iario quo o crime et'lL 
commum, quando isto convinha ao Governo 
ou i1 policia. 

0 Sn. SEVImiNO VIEIRA-Errou. 
0 Sn.. RAMIRO RARCKLLOS - Errou, diz 

S. Ex.c di~ o nobre Senador por Sergipe; cn· 
tretnnto, os actos são npprovnclos com grRntlo 
garbo e pa.lmns elos íllust.res l'Oprescntllnt.es. 

Sr. Prcsitlenlc, resuminflo, relativamente a 
natureza no crime, foi todo o Poder Ju,ii· 
ciario, tlosdo os mngistra11os do primeim in· 
vestidura ntó os ultimas, foi o pt•oprio Poder 
Execut.ivo, interosearto nn questão que pelo 
procurador da Ropublica nssim pleiteou, 
como sendo crime commumf contra sua opi· 
niii.n nntorior,o que tem ma.is valor ainrla.,por .. 
CJUO O uma. moditlcaçii.o do opiniü.o, ftcn.ndo, 
portanto, •·eduzida a opinião dos illnstres 
:Sf!wHlorcs JfOl' Sergipe o Rahiu., contrn. totlas 
e:-~sns a.uturidn.des, fica reduzida a este seu 
rcducto. 

O Sn. LEITE E OITtciCA- Elia jó. fez selec· 
cão antro membros do Tt•ibunal suspeitos e 
insuspeitos. 

o Sn. RAMIRO B.\RCEL!.os- Do modo que 
este é o r•gimen da suspeição 1 Não sei 
quanflo clle acabará. 

Tofias 11s vezes que o neto não ostlt do 
n.ccorfiO com o pensamento do illu;tro Sena
dor, S. Ex. apjlelln Jlara a suspeil;ão. 

NeF>te ter!•eno não bo. t1iscUS13ão passivei, 
nem eu vou até lá. 

Eis, portanto, Sr. PreRidcnto, o que mo 
trouxa ii tribuna; primeiro, declarar que 
nínfin fica por explicar, quet' }Joio Podar Ex· 
ocutlvo,quer por seus amigos no seio do Con· 
g-resso, " prisão elo rf':}lt'esentn.nte do Rio 
Oran,lo do Sul. E' acto que não foi· moti
vado serit. approvado, mas não motlvaflo, 
scgu!lllo exige n. Constituição. 

Em segundo Jogar, Oca lavrado o mau pro
testo contra 11 theoria fiO iilustro SeRndor 
por Sergipe,relativamcnte a Diraito Publico. 

E quanto 11 Direito Criminal. alnd~ ho. 
que S. Ex. fez hontom uma distincçüo que 
vue •lo encontro ao art. 1• do Codigo Cri· 
minnl. 

Para S. Ex. crime niio ó um neto que vne 
do encontro ás nossas lois ponaes, como Iii r. o 
Codigo , crime ó o acto que desdobra-se em 
crime o Intenção, podonde um ser rhll\lronte 
do outro. 

0 Sa, COELIIO CAMPOS - Belll mostra que 
niio é .i urieta. 

I 

I 
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O Sn. RAMlllO BAr,cEr.Los-Eu sei pm•fei
tamonto que o proprio Cwligo admltto "I""' 
quiza ria llltcn~~iio, qu11ndo hu. necessidade, o 
o se p6rlo provar evidentemente a intençilo 
pn.ra u.pplica1' maior pena, si a ma.ior pena 
lO. está ; si nii.o cstiL, a intenção nü.o pó1lc se1• 
siniio uma circumstn.ncia. o.ggrn.vu.nte ou n.t· 
nuanto do crime. (.·\parte.<.) 

O nobre Senador fez npplicações para pro
var que era crime politico o acto do soi<larlo, 
porque a intençilo era politica, era retirar• o 
PrcHidcnto da. Republica 110 seu co.r~o, paro. 
alli ser collocado outro. 

Em primeiro, lagar S. Ex. niio podia at· 
tribuit• a um soldado esta intençi'io, niío era 
o soldado que commettia o crime politico, 
ol'llm os seus mandantes. 

Ma:-~ onde cstü.o estes mn.ndantcs '?O que se 
apurou de tudo isto, do estado do sitio, de 
torlas as loculrlndos dadas ao Podm• Executivo 
pariL apurar esta responsabilirlatle 'I 

Elles não appareccrum ; si não n.ppn.· 
rcceram, uii.o e mais occn.sião pnt·n. o noOro 
Senador, querendo d•sclassiftcar o crime, 
appallar para a iutençiio. 

O Srt. CoELHo E CA~tros dt\ um aparto. 
O Srt. !tA MinO BAnCELLos-Eu acredito que 

o crime ó politico, niio quanto ao soldado, 
acredito que o fim de quem mandou o sol· 
daria era tirar o Presidente da ltepublica da 
posição que occupava. 

Mas ha uma distincçiio a fazer, e que fica 
ao critorio de todo o homem que tem uma 
somma de poder nas mãos, pt·!ncipnlmente 
o Presidente da Republica. 

Sei que este facto ó determinaria por dons 
ou tres individues, sem imputabi!id!ldo poli· 
tica, por Deoeicciano M11rtyr e outros, é o 
que se colheu do inqum•ito; mos isto repro· 
senta uma commoç!lo? isto póde ser chts.ill· 
ctulo de gt•upo politico que possa doterminat• 
mod!ficaçúes serias na vida da Republica ? 
Niio. 

E, desde que isto cstl• no conhecimento de 
todos. ninguom mais póde nppellat• para a 
c!assiOcnçito do crime como crime poilttco, na 
ver•dndeira rtccepçiio da ~alavra. 

Si houvesse homens de respoit:Lb!iidrulo 
politica intm·osaados em f11zerem re.•oluta· 

• · mente e IL!é por meio do nssassinuto uma ro· 
viravolta no seia da 1\epubl!ca, poder·se-hia 
n.inda dizer, n.pozar do tmlas n.s decisões 1lo 
supt•omo Tribunal quo o crime cm do ori· 
gem politlctt. 

Mas depois do ter oatatlo turlo entregue r'ts 
mü.os do Podm• Executivo, que 10~ dovu.ssus, 
lnquoritos, tudo o quo quiz, o uiio apurou 
cousa. n.Jguma. nlóm do quo estou ilizoudo,
depols disto, niio ndmitto que se di~a que o 
crime t'oi politico . 

• 

Nilo, o crime niio foi politico, nem foi de 
origem polit!Cit. 

Eis, Sr. Presidente, o que mo trouxeú. 
tribuna e niio o re11ito mais. 

Protesto contra as doutrinas do il!ustre Se· 
nndor, quanto no estwlo de sitio, em torlos 09 
seus termos, o protesto contra a falta de mo· 
ti vos relativamonte a estes actos, no que toca 
i• P"""" do um representante do JUo Grande 
do Sul. 

Tenho coneluido. 

O !!l•·· !!levm•lno Vieira. diz qne 
o profundo e Rubstancloso discurso proferido 
hontem pelo iilustrndo Senador por Sergipe, 
com a proficiencia que lhe é reconbceida, 
!iluminou por tal mo~ o o •lebate que o orador 
bem se podia. considerar isento de vir o.· tri
buna cm desempenho do compromisso solem
nemeute contrahido em uma das sessões ulti· 
mas, parn. respoudor 11 um dos pontos do dis
curso do !ilustre Senador pelo Estarlo do Rio· 
Grande do Sul, categoricamente apreciado n 
c~tbalmento respondido pelo illustro represen· 
tanto a quem em principio se rel~rio. 

Etrectivamcnte, tendo o honrado Senador 
JlOr Sergipe abrangido no desonvol vimento lu
minoso que deu ao assumpto todos os pontos 
suaccptiveis de serem debatidos, o orador 11-
mita·se apenas a adduzir algumas considera· 
ções sobt·e a porte do discur>o do sou 
coilega representante do Rio Grande·do Sul, 
referente à quaiificnçiio sob o ponto do vista de 
direito penal dada ao attentadode5de novem· 
bro do anno findo. 

Debatendo em sog-unda. discussão o. pro~ 
aiçiio da Camara,o illustre Senador pelo Rio 
Grunde do Sul lançou a atilrmação de que 
ninguem mais se aventuran de qualificar de 
c!•! mo politico aquellc attentado, nem mesmo 
um dos membros desta Casa que havia em 
sessão •lo anno passado sustentado esta qua· 
litlcaçiio. 

O orador nota que esta afirmativa do seu 
illustre coilega só poderia referir·so a al ou 
no ll!ustre Senador pelo Estado do Rio de 
Janoiro Quanto a este, o Senado anho com que 
calma. e prudencia., com que seJ.rura.nço. e 
cr•iterio, com que importurbavei serenidade, o 
respeitavel chefe republicano costuma e· 
nunciar suns opiniões, o não crê, por•tanto, 
que S. Ex. so t.lvesse modificado neste assum· 
pto do entilo a esta parte. 

Polo que toc11. ao ormlor nü.o podo ser oxn.cta 
a al!lrmnçiio do lllustt•e Senador pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, porque o oradot• ainda 
n1io tevo motivo pnra nrrepender·so do con
ceito quo oxternou quanto ó. natureza do 
nttentndo do 5 tlo uovombro, emsessiio do Se· 
narto no dia 1m mediato. · 

Bom ao em vez disto, o desdobramento doa 
lhctos e "elucidnção de muitas de suas o! r-
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cumstancias viernm com a maior nbundancia 
corrnborar os seus ass~:rtos. 

(! ornrlor docinrn, nindn um:. voz. que nuncn 
art1culou "r.•;pon;nbitirlado do Partido Re· 
publicano Fcdot•al em sun collectividnde no 
attenttu1o do !l do novembro. 

Em domonstmt;>ão rlef!sn. nftlrma.tivCL cito. os 
Aunacs do SP.nrtdn rrJerontcl'l ús sessões de 6 o 
9 <le novcmb,·o do 1807. 

O que o orndor enunciou, então, foi que, 
dentro deste partiflo, h .... via rc.lig-ionnrios quo 
cstn.vLtm por tilctos M.bidos, que eram outro:; 
tanto~ indicics.lig:a1los n. esse altentado, 110r 
mnnc!il'n que a ~nn. (~o-autoi'in. e. curnplicidnrle 
sullliistinm, pelo menos omqunnto explicações 
cahacs não viessem 1lesvanecer essas indu· 
<;é>es. 

Entretanto, algumn.s destas fornrn corl'o· 
bo~aclas por investi~n.ções subsequonte!-1. E 
núo foi somente isso. O pt·opt•io chefe osten· 
sivo do portidn republicano federal, som sol~ 
trer a menor coacção dn. autorirl:ulo, mas nn· 
tes com n. maior espontaneiflade, veiu it im
prensa Jhzer declarações, por ondo se pnton· 
tei& ·que o nome do um dos p1•otognonistas do 
crime atroz do 5 de novembro, Jlgarlo à fa
çiiJlPa desse rlia nefasto ofio lho em descon he· 
cido antes dessa data. Dessa declaração se vê 
ainda que tudo is.w niio era lambem ignorndo 
por um outro membro da Camara dos Depu· 
tados,. 

Mas si tudo isto não 1bsse sufficieute que 
prova ·mais robusta se vodorla exigir dn 
natureza politica do attentndo de ~uo o des· 
a.ppa.recimento que delle docorreu do par· 
tido republicano federnl 1 Onde os tá hoje oRSa 
aggremiaçilo que se clizia pcrfcitomente or· 
ganiznda o forto para ompenhar·se o rosistlr 
nas luctns politicas, para combater pelos seus 
ldónes,para supporta.r ntó os embates dos arl
versartos o os golpes da pro potencia do Go
verno? 

/1. verdade é que esse partido desapparo· 
ceu de torlo. Nom ueue so ouvo mais fulla!'. 

O ormlor tem nine~• pa.rn ruudnmontnr 
suas asserções uma declaração positiva do 
proprio general Ollcorio, em <liscur•o nn Ga
mara dos Doputndos, em sessão de 10 rlo 
agosto deste nnno. 

/1. um np~trte do Sr. Thomnz Delphino, di· 
zendo ser Isto phant•sia do orador, este r~· 
sponde qno, si o Sonatlot• polr1 Rio do Jnnch'O 
não o interrompesse neste momHnto, ouvil'itL 
o orador tleclamr a sua iusumctoncia pam 
lntorprctnr o trecho alludi<lo e podir neste 
particular o auxilio dos nmlgos,alll proscntes, 
do lllustro gcnoral. Com oJfcito, diz osto que 
tta· motneuto angustioso em quo dosconuou 
que se poderio. tirara v ido. do Sr. Presidente 
da Ropubllca.; foi nvislll·O com ri:;cu de com
promettcr a srra •·csponsauilidack politica. 

O orador o bsorvn que o paiz jti sabe como 
foi este nviso em quo nem appareceu o sou 
nomo nom o llo :tutor, ou u.utores, da. tro .. 
mend:~. cn1prPzn, nem ta.mpouco n~ cii·cum· 
st.nncias em que elltt ilow~riu. rca.lí%ai'·HO. 

O honru.llO Senador poi' Pet'Immbuco, vcn· 
lil:<nrlo a<tui esta. ~uostão, a proposito de uma 
rl'i(ll'cncia feita nn Camara dos Depu~•dos, 
qualillcou esto a. viso .r:e denuncia a.nonyma. 

O O<'Udor acba que ha ahi monos rlo quo 
isso. lm verti. quando muito umo. denuncio. 
vaga, que. não partindo do illmitre general, 
hem podia trr o intuito de 11pavorar o Presl· 
donte <ln Republica para fnzol-o abanrlonar o 
~ou posto, si (Juizcssem esporn.t•esso rosUitQ.dO 
do um acto de Jrllquczn. 

Seja, porem, como Jür, pergunta o orntlor: 
Como poderia. lhll'-:ie esse I'isco do compro· 
misso ila respoosabilirlado politica do lllush•o 
cbefd tio partido Ilopublicano Federal, quando 
mesmo S. Ex. declinasse por extenso o nomo 
rlo o.utor ria empreza, e por completo o modo 
pelo qunl, se~unrlo a sua noticia, ella tivesse 
ele renlizat•·se? 

O orador não vil outra maneira de rcali• 
zar-se eR>e risco da responsabilidade politica 
rio illustre chefe do partido Republicano Fo· 
der;tl, sem a hypothese úe estar comprometido 
nesse lance a sorte ~o seu pn1•tldo, Ainda 
assim diz o orador não poder reconclliar·se 
com o conceito que sempre fez do illustrc ge· 
nero.l, porque cm todo caso, ainda mesmo 
nesta hypotheso, o sou siloncio nunca deixa
ria de ser um acto do fraqueza. 

O orador affirma aindo. uma vez a sua ln· 
sutHcioncia para comprohender o pensamento 
elo !Ilustro genel'al. Josiste. porto.nto, no 
appollo quo faz aos seus amigos presentes, 
pat'IL virem em seu auxilio esclarecer este 
ponto. 

Jó. ouviu <>lgures que esta doclaraçiio do 
genornl Glicerio, oiio foi mais do que um 
modo do vingar.so da ingratidao corn .que os 
seus corolig-ionarJoso apoiaram da chetla do 
partir! o. 

O omdor não entra na apreclnçiio desta 
versão. 

Espora ainrl<> que lho scjom rlndas ns ex~ 
plicaçiies pedidas a seu< illusti•es collegas, 
que ató os ultimas momentos rlzorarn parta 
rto pat·tido republicano federal, 

Far. n.in11a. 1li verSiL~ considerações, demons· 
trando no illustre Senador pnlo Rio Orando 
do Sul, que a decisilo, qualificando <lo crime 
commum a attentado de 5 do navombro, fa\ 
vonc!da no Supremo Tribunal Federal apenas 
por um voto, e accrescontiL IJUO 11. opinlü.o 
contraria, euifrngnda na prhneim instancia 
da .Justiça !'odorai pato intolligonte e illus· 
trado juiz S1•. Dr. Godofl•odo Cunha teve n<L 
instancla superior não menos de quatro votos, 
o conta ainda em seu <>poJo opiniões abaUsa• 

• 

• 
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da~ como n. do St•. Dr .. Josó Hyg-ino, qno tem 
sou nome li;~ to o t•ospcitudo nns lcttra~ jurt· 
dicas do puiz. · 

Concluo clcclnrando manter o vulo quo ji• 
deu nos ta. quc~tii.o. 

Ninguom mais pcllindo a pu.lu.vra, encm· .. 
ra.-ae a discus!:lü.o. 

Posto. a votos, ó u.pprov:vla .u. prorosiçiio e, 
sondo 1~doptudo. vao ser envi11dn. n.o Sr. Pro· 
siden te da Republica para a Cornmlidudo da 
publicação. 

SUDSIDIO DO PU.ESIDENTE E Do VICR-PHESIDENTE 
DA RI!:PUULlCA NO QUATRII~~IO DE 1808 A 
Hl02. 

Continúa. cm 211 discussfio, com o parecer 
da Comrnis.são do Finanças, oart. 2°. do pro· 
jecto do Sonndo, n. 10, de 1808, detei•minando 
que no periodo presidoncial, a docorrer de 
15 de novemlt•o do corrente anno a 15 de no· 
vombro de 1902, o Presidente do 1\epublica 
vencer!\ o subsidio tio 120:000$ nnnualmonte, 
e o V ice· Prcsi<len te o de 3G: OUO$. um e outro 
po.ga.veis em prcstuçües monsu.cs, e danJo 
outras providencias. 

Vem {L Mesa, li lida, apoiada e po;st~ 
conjunctamcnto cm discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 2n-Em vez do-t:cnctwd a metade do 
sulnidio-diga.•sc-vcnccrcl o mb.'>idio por in• 
tciro. 

s. R.-Sala das sessões, 27 do setembro de 
1898.-Morac.< Ha•·ros• 

o ~r. Rnmh·o Dna•colloM (!)
Pedi a p~lavra, niio para lmpugm~r a emenda 
do nobre Senador por S. Paulo, mas simples· 
mente paro. (b.zor·lho umo. 11ergunt>L, 

Dudo o caso do impedimento do Presidente 
da Republico., por moiestla ou po1• qualquer 
outr:t circumstancin semolhanto, n. emenda 
mando. que lho seja pago todo o suilsidio 
durante este tompo. 

Ora., nestas cil'cumstnnclns, o Vico·Presi
dente da 1\epublica, quo tem do. occupur o 
lo~to.r no hnpedJmcnto do PrcsHlcnte, tom 
outras dcspe~<~LS do representação quo não 
tom quo.ndo ostt\ apenas presidindo o Sonudo. 
E' preciso, pois, quo o. emenriu. do iliustro 
Senador por s. Paulo venha acompnnhn<la do 
outt•n. q u• pi•ovidcncic cm rolaçiio no vico· 
prosidonto. 

(") Niio Ji:li rovlsto pulo orAtlor. 

O SR, Go""' DE CASTRo-O projecto diz que 
nf!SLil caso o Vico-Prosidente terá os mesmos 
veucunento.~ quo o Presidente. 

O SH. R,urmo BARCB:LLOs-Então, precisa
mos "ln tortos os orçumm1tos de prever este 
CitSO 1lu ha•.-er dous ordeuo.dos de Presidente 
da llepublica. 

0 S<:. GOl!ES DE CASTI:O-PÓ<IO·SO incluir 
na l~tbciia dos credites suppiemantaros. 

0 ~lt. H.A~URO BARCEf.LOS-Em todo O caso, 
er·o. estn n. 1luvido. que c::u tinha, o vim á tri· 
huno. 1hzor estas observações, porque não vi 
ade:wte a medida que lembro. 

O Sn. MonAF.s BARt:os-0 nrt. 3' do pro· 
jccto diz: 

«0 Vice-Prcsirlente ou qualquer dos seus 
substitutos, quando no exercicio pleno das 
funcçõos pres1dencio.cs, nos termos do nrt, 41 
cht Constituiçiio, perceberá o mesmo subsidio 
fixa<lo para o Presidente.~ 

O Slt, RA,IIILD BATLCELLOs-Sr, Presidente, 
o. omond11 do iliustro Senador por S. Paulo 
não me parece ser ncompanhnda de justiça, 
pelo seguinte. 

O Presidente do. Republica, no caso do niio 
estnt· exercendo as s.uo.s !uncções, o da ·não 
ser, portanto, obrigado a certas dcspezas de 
representação, mio ficaria mal amparado, 
recebendo a metade dos seus vencimentos, 
porque, si olio rc•lmento esta PI'ivndo da 
metade de seus voncimentos, estli tnmbem 
dispcnsnd" ile uma grande parto de suas dos· 
pezns. (,lpoiado;,) 

A quantia não ti tal que cu me julgue no 
dever de estar fazendo questiio por causa 
della ; mas cu lembro ao iliustre Sona· 
dor, que, o. titulo de circumstancius excep· 
ciouucs da i(opublica, ii vista do rnuo estncto 
do Thosouro Publico, nós mesmo:~ cremos um 
imposto sobre o nosso subsidio, quo está 
muito ion~o de ser o que ti o sub8itlio do 
Presidento do. Republica, e todos os mczcs ó 
tàito o do~conto em nosso subsidio. 

E' lll'ovn.vol que o Poder Executivo, SD.· 
bando do semoih:mto ememla, Jl!'ocurc ln• 
fluir no animo da seus amigos paro. quo não 
seja a~optucta. Si uós fomo; os primeiros a 
nos privarmos do uma p<Lrto !lo nosso subsl· 
dio, o. titulo do auxilioo.o ThcsoUl'o ... 

O Sn. MmLA~<S llAitttos-0 Presidente tam• 
bom est~ sujeito u. os te imposto. 

0 SR, 1\A~IlRO BARCF.LLOS - .. . porque 
razão vamos ndop1nr ugoro. esta medii.Jo. quo, 
uo caso inloliz !la ficar docnto o Presidente 
<la Rcpuillica, vnc gru.vur o Thesonro com 
dous subsidio!" para o mesmo ca.l'gO. 

A occo.siiio niio mo )lllreco a melhor p&I'I!. 
isto, quando estamos com compromissoi tiio 
graves tomados pol' meio do a1•ranjo ftnall· 

.·.•· 
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coiro, quando tomos do lazo1• tantos esforços 
pa.ra obtermos do Poder Legislativo todas as 
possiblli<la<les de economia. 

N[o parece bom quo nesta occasiiio osto· 
jamos a. estabelecer, para certo o determi· 

na.<lo caso, dous subsidias pora o mesmo 
CtLl'gO, 

Dir-se·lta que o caso iJ diHicll de <lar-se; 
rnw, si ó dilllcil, é llOSSivel, e tanto ó assim 
q11o foi apresentada a emenda, cogitando do 
:taeto. 

Nestas condições, como estou resolvido p, 
Jl'\t'•mo no lado da Commiss[o de Finanças e 
<lo todos aquellcs que quizerem aportar o 
JnELis possível na docretaç1ío das dospezas, ou 
]lOdlria ao iilustro Sanador, que, estou certo, 
esw envolvido nesta mosmu campanha, que 
retirasse sua emenda, por não convir neste 
l!lornento, 

0 Sn, MORAES BARROS- A Commissão ac· 
cai tou a emenda: 

0 Sn, RAMIRO BARCELLOS- Mas paréCO·me 
que a Commissiío de Finanças acceitou o. 
emenda, como o Senado a acceitarla, por se 
tr11.t~r do primeiro magistrado da Nnç[o e 
para niio parecei• que nós aqui queremos re• 
gatoar meios de su~slstencia condigna P. 
quem occupe esta cargo, 

A. questão não/) pai' a se 1lesprera1': tudo 
que poi!S!l servir do exemplo, que possa ser· 
vir pa.l'o. ser trnzido como argumento, afim 
de obter economias, devo ser trazido. 

E: cm primeiro Jogar. o chefe da casa que 
elo o exemplo, no caso de adoecer, contente· 
se o Presidente da Republica com a metade 
elo seus -vencimentos, 

Isto ó pat1•iotico, o e de ospornr que níio só 
()actual Presidente da Republica como o que 
lu de vir niio tomem a rejeição da emenda 
do !Ilustro Senarlor como manifestação de 
ma vontade, 

t.cho que estes corgos de roprosentnçiio 
dovem ser pei'Icitamente subsl,liados, para 
que 11 representação seja condi~na da Nação; 
e11tretanto, como no caso de molestia quom 
v~e tor u reprosontaçiío ó outro, ó o Vlco· 
PJ'Ssillento rl~t Republica, o qual vae tor ven· 
cimento igual ao fixado para o Presidente, 
acho quo o Presidente si contentaria., atton· 
dendo ás condições espeeiaes do paiz, com a 
llletade do sub~iJio durante o tampo de mo· 
!estia. 

Niio dou o meu voto à emenda por estas 
ei rcumatanclas, o porque precisamos dar o 
exemplo, comecnndo por nós. 

Coru11nos nosso subsidio, impuzomos uma 
tiLXIL sob••• este subsidio, portanto, ncho quo o 
projecto ftxantlo os vencimentos do P••osl
ilente da Roeubllca devo ficai' tal <tua! volu 
d" Commissao. 

Por isto, convido o illustre Senador a retl· 
rar a emenda, porque soró. dilllcilimo obtei' 
um orçamento cqnliibrado, e jii. não !ligo um 
orçamento com sobras, fli DitO cuidarmos de 
tadas estas pequenns cousas, pois ficará isto 
como uma rêde, cujp,s malhas esmo cortadas 
em <li versos pontos: escapará multo camarilo. 

Por isso, com muito pezar, embora, declaro 
que voto contra "emenda do lllustre Se· 
nadar. 

O S•·· 1\lorno• .Barro• (•) -Sr. 
Presidente, por maior que seja mou desejo 
<le ser agrarlavel no hOnrado Senador pelo 
lU o Grande rlo Sul, niio me ó isto possi vel, 
tão convencitlo estou do acerto da emenda 
que acabo de olferecer, 

Quando, pela primo!rP. vez, entrou em dis· 
cussiio este projecto, fiz al:;umllB conehlera. .. 
çücs, mostrando que oro. desarrazoado, que 
er" injusto reduzir o subsidio do Presidente 
da Republica, exaotamente no ""'o de mo· 
!estia, qu"ntlo mais ello precisa deste sub· 
sidio, quiLndo as suus despezas são extraor· 
dinariu.a. 

0 Sn. TnaMAZ DELI'INO-Niio apoiado, 
O SR, Ro~.>nno BARO&LLOs-Cessam as dcs· 

pezas de representação, 
O Sn. Manus BARIIOS - Como, n[o 

a poi"do ! I • 
Pois então os nobres Sanadores que sao 

medicas, negam que os doentes teem despe· 
zas extrnordinarlas 1 l Porventura, os me· 
dicas teem obrigação de curar gratuitamente 
o Presidente da Republica? 

Parece que esta obrigiLçiio ainda não lhes foi 
Imposta: quando aconlece o Presidente adoe· 
cer, os medlcos fazem-se po.ga1•, e p"gar multo 
bom, no que estão no seu plano direito. 

E é exactamente quando o Presidente fte<L 
sujei to a despezas extruordinarias que ha· 
vemos de rotluzir sou subsidio á metade I! 

0 SI\, FELICIANO Pt:NNA-Si seu argumento 
fosso procedente, devia. fazer-se isto exten· 
si vo o. todos os funccionarios; entretanto, 
niio é assim, 

o Sn, Mon.I.ES BARRos - Ha outra raziio 
que justifica a emondP.. 

o Presidente, accusndo do crime, respon· 
sablllsado por decreto da Camo.ra d.cs Depu· 
lados, ó privado da melado do subsidio, mas 
esta matado mesmo lhe é restltulda no caso 
de ubsolvlçi!o. 

Ora, privar. definitivamente, o Presldonte 
doente da metade do subsi,lio é coUocal-o 
om posição inferior á do Presidente accusado 

{•) E11to discurso níto foi rovlsto !Uilo orn!lor. 

( I 



•• ., 
" 
·~ 

. 
. ;, ''.'•>.: . 

BESBXO Blol 27 DI SETEMJIRO DB 1898 401 

e re•ponsabillsado, o que é uma tlagrante 
injustiça. 

Creio que, á vista destas considerações, o 
Senado não póde duvidar em aceitar a 
emenda. . . Por occasliio de se •llsoutlr, poJa primeira 

vez, e'te art•go, minhas obaervaçoes foram 
geralmente apoiadas pelos Senadores pre· O 11\r. Severino VIeira (' )
sentes, e a emenda teria ptiSBado; niio a pro· Tive a honra de redigir o projecto, e como 
puz. porém, porque, vendo que a tdéa era a11i a data em que foi apr•sentado nada se 
aoaeira por alguns membros da Commissiio havia provldancta~o. devo dizer que no selo 
de Ftnanoas, entendi que seria·mais cava- da Comrntssüo alguns dos meus coUegas le
lhelroso, mais delicado, malageilt•l para eom vnntaram a idéa rto dar ao Presidente, impeo 

· a Commlsaão de Fm•nçaa, especialmente para di do por molestia ou licenciado, o mesmo · 
com o dll{no relator do p; ejecto, nosso ea· subsidio que teve no exercício de seu rargo. 
tlmado co!lega, cujo nome P"CD licença para Esta ldéa não, pareceu no meu c•pirito accei· 

. declinar, o Sr. Severino Vieira, não apre· tavel, porque, no subsidio do P•·esidente ha 
sentanno emenda, mas sim. requereqdo que a atrender·sr as condições do represento.ção. 
o projeoto voltusse á c. mmis!ão de Finanças, o.o I'"'""· qu" impedido por molc;tia ou não, 
par. que· esta toma:;ae a Iniciativa da apre· está fóra destas condições. 
sentaÇão da emenda. ·SI eu po:!So oxterna.r-me · assim, quem 

De •acto, voltando ri commlssiio de Flnan·. adoece, não/, o Presidente da Republica; é o 
" cidadão.· 

Q8S, de iii veio, nilo com a emenda que espe· Estn questão, no fim de contas, niio·tem' 
rava., mas com o parecer que declara acceitar granrle tmpo•tanoia, porque trata-se apenas 
a emenrla. o paPecer é 0 seguinte: (18) . . de uma. hyp .. theoe, que não se realizo. talvez, 

no decurso do período Pr<sidenclal. 
Portanto, a minha emenda está. acoita pela Depois, SJ•. Pr•sldento, nas co011ições em 

Commlssilo de ~lnunças. .: que estamos. dl•cutinrlo ó projecto, quando Já. 
ilepoi1, Sr. Prealdtnte, por mais aperta~as se conhecem os· funccionarios para quem se. 

··que 8~a.m aa nosoas circumstancins Onancol· legisla, ha um certo constrangimento em nos ... 
· ras, 0 ninguem mata está. convencido dloso do manifeotarm.18• 
que aqueUe que vos dirige a palavra, me pa· Por •s•o, tendo de dar parecer, entendi 
rece que niio devemo• levar o .nosso esplr1to que o melhoJ• nlvitro seria o que tomei. 
de economia a um excesso tal que pr1ve o . Mas, atteudenllo a que a· projecto, voltava 
primeiro repre•entante da Nação, cumo é o a Comrnissio, e conformando-me com o pen· .. 
Presidente ou Vlce·Preahlente, dos recursos sarnento da maioria dos meu• colleg.s. prln· · 
necesArlos para representar o cargo que c1palmente tratando-se de uma despeza hy· 
exerce. . . · . pothetica, não tive duvi 'a am sub.crever o 

A .Commlssüo s•bo ·a ldéa que eu tmha parecet• que foi lldó pelo nobre Seuador por · 
aventado de emendar o urt. 2·, de dar ao s. Paulo. 0 S•nado, porém, pódo mamros- · 
Presi•lento o sub!Jidto por lntoJro, no caso de ·tar-se como oaten~er, aooeitando ou r~ol• 
molestla. O humilde orador que voo d1rlge a tando a emend~. 
ptiiiVr&, como aabeis, propugna sempre poJa 
economia e não de~eonhece essa necessld•de. 
· Desdci, porém, que a emenda está apol•da 
pela Comml.aio, parece-me que ell~ deve me· 
recer a approv&QAo do honrado s,nador pelo 
Rio Grande do Sul. . 

Acompanho a s. Ex. no s•nttdo do faze•• 
economias; ha de sempre rue ao bar á seu lado. 
Deslle 1891, em que t1ve a bonra de lazer 
parte da Commlosll• de Orçamento na Camnra 

• (lo~s Srs• Deputados, tenho trabalhado para 
• · fllzer córt.es qa ·aespeza. SI ago~~ p~opont•o 

um· pequeno ·ausmento é porque me pa1·ece 
que elle é tndlspen•avel. · . 

Não teiiÍO$ remedia slniio dotar condigna· 
menta o I• r•prcacnt•nte da Nação, aq uelle 
que é o orgão do. Soberania Nnctoual. 
· Dltllouldades qua'nto ao oroamento niio h~. 
porque a Comm•••iio foi autorlzadn. a. ubl'll' 
oredtto extraordlnario, e o futuro Presidente 
é de uma saude robusta. Entrotanto, mo pa· 
rece uma prevenç~o utll. 

seoado V. I! 

. ' 

O lilr. Feliciano Pennn (•) -
Sr. Presidente, IICcelto o projecto no qual· 
está consignado que, no cas'> de licença por 
1loença, no caso de tmp· dimento do Presidente 
da Republica, elle deve receber metade do · . 
subot•lio. · · 

Esta materla foi discutida na· Commlssiio, 
e, salvo o voto de um dos seus mnmbros mais 
re~~pellavels, mas que adn•l tambem assl· 
gnou o projocto, ficou estabolccid" que B!IBa 
quantia era sutncioate para as despezas do 
Presidente da Republica dumnte o perlodo 
do seu Uoverno. 

Depois disto, tendo voltado o projecto ao 
selo da Commisailo para que dissesse sobre a· 
idéo. que tui aventada. creio quo pelo nobre 
Senador por S, Paulo, declarou 11 commlllsio .. 

(•) li1t1 t!leOufliO nio rovlato polo orador. · 
51 
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que não duvidaria acceit~r qualquer emenda presentação e· quanto ao ordenado. Portanto• 
no sentido das opiniões exponrlldas pelo lllus· em relação ós quantias destinarias ó. repro. 
·tre Senador. sentaçiio e ao ordenaria, ou não faço mais do 

D.efendendo-as, ho,ie, S. Ex. acha que foi que sujeital·as aos mesmos moldes em que es
tDUtto mes'lulnha a quantia arbitrndn para a tão vasados os vencimen!oi de todos os !une· 
remunel'llÇIIo do Presidente da Republica no clonarias publicas. 
periodo do impedimento, e allega como ar· Eis as razões pelas quaes apre.sento a se-
glllllento que é justamente, na occaoiiio em gulnte emenda ao artigo 2' do projecto. 
quo elle mais precisa do m!'-tor remuneração, E' lida, apoiada posta' conjunctamente cm 
porque no caso do enfermtrlade maiores des- discussão a seguinte 
pezas elle ho. de fazer. 

O nobre Senador pela Bahia já rebateu em 
~rte este argum. ento, dizendo que quem 
idoece não é o Presidente da Republica mas 

E~IENOA 

Substitua·SO o art. 2·• pelo seguinte: 
o cidadão. ' 

0 SR.. GoMES DE CA.STRO-Distincção muito 
dUIIcll de fazer. 

No caso de lmpcdlmdnto por molestia ou 
de licença. o Presidente da Republica ven
cerá duas terças partos do subsidio. 

O Sa. Moll.I.ES BA.naos-E si o oldadiio niio 
ll'VOI." recursos proprlos terá de pedir es· 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1890.-
Feliciano Panna. · · 

molas. 
0 Sn.. FEL!O!A.NO PENNA - Si este nrg'U· 0 Sr•. Gomes de Coata•o (I )_;_Sr. 

mento fOsse procedente, todos os empregados Presidente, a. lealdada que devo aos meuu 
publicas, que obtivessem licença., por motivo ox·collegas da·commlssão de Finanças, me 
ila doença, deviam ter todos os vencimenlos, obriga a tomar parte no debato. Declaro ao 
llBJII dlmlnutcão de um renl,. porque si um Senado que fui o unico membro da Commla· 
mCJtivo deve vigorar com relação ao Prest- siio, a quem repugnou a doutrina consagrada 
@nte da Republica, deve ter igual valor no art. 2" do projecto. 
COJII relll')ão a. qualquer outro oldadiio. O digno relator n sustentou, e ou, por essa · 

O que eu acho, Sr. Presidente, depois de condescenrlencla que e111 mim ó natural; ns• 
melhor ter refteetido é que o projecto pre- signel·o sem a menor reatricção. 
cisa de ser modificado, niío no sentido do se Tendo S. Ex. allu•lido á oplniiio divergente, 
o1a.r ao Presidente da Republica, metade do que houve no seio da Commlssiio, o dever me 
e'blidlo, nem no sentido, de se lhe dar ven- obrigava a vir declarar que foi minba essa 
<!mantos integraes, mas no sentido de igoa· divergencla. 
]al-o a todos os outros cidadães. Peço licença ao Senado para expor do 

E' preciso, Sr. Presidente, dar a. este pro- modo mais succlnto que puder as razões 
·jacto o cuaho republicano que devem ter .della. 
iodás as leia deste paiz. (Apoi~dos.) Niio concordo, Sr. Presidente, com os illus· 

Pelas leis vigentes, todos os funccionarlos tres membros que me precederam na tri; 
q11e obtcom licença por motivo de doença per· buna, na opinião do que o Presidente da Re· 

<ebo!D duas torças partes dos seus vencl~en- publica é um simples l'unccionarlo publico; 
,_,o ordenado. Eu apresentarei, pois uma Elle é o roprosentante da mala alta cond
~lllend' para que o Presidente da Republica ança naciomi i é o •lelegado aa Nação, solem
~~ CILSO de Impedimento, fique tamoom com nemonte mantlilstada nas urnas; póde ser 
~dois terços do seu subsidio. arrancado, e é esta a maior gloria e a maior 

.Apresento-a, Sr. Presldent~. porque nilo das tollezns da democracia, das clBSSes mais 
"'ajo J."aziio _algum!' para que elle seja collccado humildes , da sociedades ; pó~e, da noute 
"'lll aituacao dllSigual em reiPQiio aos outros pn.u o d1a, levantar-se do selo do Fovo ao · 
eldadãos. pinaculo social. (Apoiados.) 

O S M 
· B Parcela-mo que nestas condições, não era 

n. • ORA.BS ARllOB - li: como fica o decanto estar a regatear vencimentos a este 
'"l'lce·Presldente quando o substitue Y runcclonnrlo quando a molostla ou qualquer 

O Sll. FELICIANO PENNA. - Fica com todos circumstancla da mosma gravidado o forçasse 
o seus vencimentos, e com a outra terça a deixar ~or alt;Um tempo a suprema adml· 
-~rto. que é dada pro lab01•c. nistraçilo do palz. 

U11 Sa. SENADOR - E a respeito da rept•o· Os nobres. Senadores . •~sseram que nosso 
-

00 
taQiio y . estado elle nao tem procteao de representa-

. _ ·' . çiio. Parece-me o.contrario, 
0 SR. FELICIANO PENNA.-Nao se tom fetto ---

m relação aos vencimentos do Presldonto da ~ 
.epubllca dl~ti.ncç~o nclllluma quanto a ro· (I) Eoto ~lacurao ••• foi rovlslo f''' orA~or • 

• 
( 

,) 

• , 
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0 Stt. LEITE E 01TIC!O~-A ropresontaçilo 
est.Ji. incluhiiL nos vencimentos ou é separada 
dolles. 

O Slt. Go~!ES DE GASTJtO- Digo 11 V. Ex.: 
o Prosidcnt~ •la Repuu!lca ó quem adoece. 
O nobre Senador pela Ba.hln te~ uma dlstinc· 
ç~o, que nilo com]ll'ehondo: «quem adoece 
DILO é o Presidente da Republica, ó o cidadão 
fulano•. Mas sl o eidad;to é Presidente da 
ReP.ublica, é este quem adoe:e. (1'tocam-sc 
nunto$ aparltJs.) · . 

Poço ao Sr. Pr•.aidente licenç" para colar· 
me, emqunntc durarem .estas intort'upções. 

O Sn. PnESIDENTE-Peço nttenç;io, o orador 
está reclamando contra os apartes. · 

nado, o a gratificação quo o outro deixou do 
rocebor. 
. Esta. O a. regra. geral, mas ha. excepções. 

St .o nobre Senador quer observar o prin
CIPIO do 1gua!rlade, dovo osbbelocer isto. 

Quando se dou ~substltuiçiio do Pre>idente 
da J<epu biica, forcado a deixar o Governo 
por doença, houve dnvirlns a respeito do ven' 
cime~to que ello tinha do perceber; o o. 
declsao fol que elle niio poroebia ordenado 
algum. 

Niio critico esta decisão, foi pulo contrario 
o. que ~stt\ estabelecido nas leis para os func~ 
CIOOlLrJOS. 

A Commissii:o entendeu que cumpria re· 
guiar este ponto, de modo que niio se •le§sem 

O Sn.. Gol!Eli DE CAsTRO - O Presidente mais duvidas. Regulou entilo d11 maneira que 
da Republica, cidadão fulano, cidadilo bel· o Senado conhece, dando ao vice·presidcnte 
trano ou seja quem fór, é eleito por quatro todos os vencimentos, quando substituir o 
nonos. A Constituiçilo manda que os seus preoldonte, e a este apenas a matado. 
vencimentos Sfjam fixados no ultimo anno em Creio que esta l!ypothese da substltuiçiio 
que o seu successor deixar o poder; n;io faz não se ha do reproduzir mult!IS vezes. 
distinccão de exerclcio. Mos suppoohnmos Portanto, sem alterar os nossos uzos orça· 
que cogita do exorclclo; miiS a rejlresentuçiio, mentarlos, pode·se <leixar de prever porque 
rllgo eu, coolinua, embora olle esteja fóra do parece-me que seria o c1so aa abe'rtura de 
exerclcio. E porque I Porque se elle tiver um credito supplementar, si ~e desse· a hy· 
do sablr · do paiz, procurando clima melhor pot!Jese. . 
mais benigno, ou uma liciencia mais acrodl~ (Apm·tes.) 
ta•la, embora não mais real do que a que Nilo: se! si à extraordinnrlo, mos parece-me 
nós temos, olle tem nocessidade de uma q~o ntto, desde que o facto ostli previsto em 
representação que nilo envergonhe o pniz. let •. Pela nossa lei, creio que do 1857, só é 
Elia é o chefe da NBÇiio B!'o.zlleira. crod1to extraordinarlo aquelle que niio foi. 

Nisto eu sou insuapoito; niio tenho espc· previsto, nem podia se1•. 
l'ança alguma de vir ainda rocebet• esse Não ligo o menor lntet•esse ti passagem da 
subsidio, nem bom nem doente; e, como ho· emenda, mais, por coberencla, hei de votar 
menagem ao futuro Presidente, reconbe· por ella, porque a.cho que a dignidade na· 
ço-me incompetente. clo~al o aconselha. 

S. Ex. tem aqui amigos mnis deillcados, St, porém, o Senado esta no bom caminho, 
que se oncarregat•uo disso. Faço, porém, jus· co proposlto, 9ue peço a Deus que cada ve~ 

· tiça ao seu caracter: S. Ex. ócomplot>mento se avigore maiS no seu ospil·lto, <le salvar a. 
. estranho a. o•t•s mlnudenclas. honra da Nnçilo, por uma economia rigorosa. 

· 9uanto ti emenda do ~obr~ Senador por o Sll. R.uotmo BAn.CELLos-E' uma uoatü.o 
Mtnas, S. Ex. mo permtttlra dizer que o do dignidade tambem q 
ponco logico. · 

Sl, por amor o igualdade demooratic>, O Sa. G~!!l~s DE C.\smo-Si, como dlzla, o 
S. Ex. quet• que o Presidente desça ao papel Senado esta no bo.m proposlto, que peço a 
do um fuocclonario qualquer que, estando Deus, emb~ra mUlto lmhgnamonto, (pois 
doente, perde uma. terça parte de seus ven· Moda acredtto em Deus). (l'iso.•), que avigoro 

• cimentos o ganha dUllS, S. llx. dove ser no sou P?nsam~nto, do rtgorosa economia, o 
loglco e deve determinar que o Vlce·Pt•esl· Sanado Jaz mu:to bem em rejeitar a emenda. 
dente da Ropubllcfl, substituindo o Presidente ~u ó que nuo podia. dott.ar de dar esta ex• 
impedido, perco bera, nü.o o subsidio Integral, pl1caçilo,. porque, embora ;a tenha perdido a. 
lDIIS unicamente a P"'to da ~rntiftcnçilo que C?mP>nlua dos tllustres membro~ da Commls· 
lbe ó tirada, po1·que t.l ó a lei para todos os ~ao do Ft_!la~ças, conservo o dever• de ser leal 
funcclonarios. Entretanto, o nobre Suoador om ~elaçuoaqucllos actos paraosqunos contt·l· 
qua• uma oxcopeü.o. bulr. 

O Sn.. Go:--ç,1Lvr.s Fr.r.nE!RA-Niio ó essa a Nin~uom mais poJlntlo n p:tlavru, eacet•ra .. 
l'Ogt•a. gcl'n.l pn.t·u. todos os runcaionarlo~. so n dl::icussüo. 
· O Sn.. Go~ms m~ CAsTRo- Mas Jllt'a quaJI Se;:uem·s~ em ··liscussiio que se en~orra sem 
todos. O principio geral fi osto: quando um deb>to, os ar•ts • .3·• e 4" do projecto, 
empregado subst,ltuo outro, gan~a o orde· Posto a votos, tiapprovado o at•t, 1", .. 

• 
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Posto a votos, é appNva.do o nrt. 2', salvo 
as emendas. . 

O Sr. Presidente annuncia a volaçiio da 
emenda <lo Sr. Feliciano Penna, que é ma.ts 
restrictiva. 

O Sr. Mot•nea Barro• (pela or· 
1len•) r•queiro preterencia. para a votação 

·da minha em•nda. 
Consultado, o Senado nega a. prererencio.. 

~Po•ta a votos, é rejeitada o. emenda. do Sr. 
Felioia.no Penna.. 

Poeta a votos, é rejeitada a cmemla tlo Sr. 
Moraes Barros, 

Postos a vot011, são successivamente appro· 
vodos os arta. 3• e 4" do projecto. 

autoriza a conces,ilo a Joaquim Fernandes dll 
Costa ou o. omprezn. qnn organ1zar para.e21tn.
belecor nos J•1dm• pubiictis. cu.\a úrea per· 
mittir e a juizo da administraçiio municipal. 
mediante mo<ilca. co ntrlbulção, certas e de· 
terminadas dive1•sões; nito devendo nenhuma. 
outra ser p•rmlttida sem prévio aviso o con
sentimento da Prafeitura. 

Ninguem petlindo a palavra, encerra.so a 
dlscussõ.n, ficando a votaçito adiada por falta. 
de qutJrum. · 

VETO DO PREFJnTO A' RE~OI.UÇÃ.O DO CONSELHO 
RELATIVA A. VANTAGENS ACJ Pltollf!:S)!iQH. 
SUDSIDIADO A.l\TllUII DOS T<EIB CA.RNEIRO 

Entra cm rliscu•sõo uni c~ o parecer·n. 92, 
rle 1898, da Com missão da Justiça· c Legisla· 

O Sr. Pire• Jo'era•elro. (pela o1'· çilo, opinan1loque seja devolvido 80 Prefeito 
tlcm) requer dispensa de interstlolo para a do Distr1cto Fed•ral. para os fins <le direito, 
3• discussão. o seu •cto á resolução do Conselho Municl· 

Consultado, o senado concede a prefe- pai quo o mPsmo Prefeito vetou e a conC<Jder 
rencia. . 8o prcfessor eubsl~iado Arthur dos R•is 

E' _o projecto adoptado para pllSBa.r á 3• dis· 
cussao, 

Carneiro, desde a mesma data, a., vanta· 
CREDITO ns 127:083$600 SUPLE~tENTAR AO gens conferidas peig o.rt, ~~e seus po.ragra·· 

N. 37noAIIT. 2'DAL11:1N.~!JOoEIBfl7 N:ls80!r~ Jol n. 6.2, do •• de novembro 

Entra em 2• discussão, com o parecer da Nin~nem pedindo a palavra encerra·se a 
Commi1são de Finanças, o arti~o unico da dlscussiio, ncando a discussão ad1ada por 

'propooiçiio da camara dos Deputados, n. 36, llllta de q~torum. 
de 1898, autorizando o Podor Executivo a 
a.brir ao Mlnlltorio da Justiça e Negoctos 
Interiores acredito de 127:0~3$GOO supple
menla.r á verba n. 37 do art. 2• da. lei n. 490 
de 16 de dezembro de 1897. 

LICIINÇA. A.O ENGENIIEll\0 ANTONIO DE SOUZA. 
m:LLO NE'l"''O . 

Entra em 3' dlscussito o projecto do Senado 
n. 11, de IS9R, autorizando o Governo a con· 
ceder ao en~enhe1ro Autonio de Souza. Meilo 
Netto, dit actor da Estrada de Fel'l'O de Po.nio 
Alfon<o, mnis seis mezus de licença., com or
dona.to, para tratar de sua sa.ude ontle lbe 
tór mais conveniente, 
Nln~uem pedindo a palavra, encerra-se a 

dlscussl!.o, doando a. votução odia~a. por falta 
de q110rum. 

VICTO DO f'RJWElTO A' REioiOLU'ÇÃO DO CONSEl.IIO 
RELATIVA A DlVER80Jo~S NOS JARDI~S JlU .. 
BL!COS 

Entra em discussiio unica o parecer n. &7, 
de 1898, da Commiosuo do ConstiLulção, Po· 
deres o Dipiomaoin, oplt r.ntlo que sej" np· 
]1rov11do o <elo tio Profoito. do DJstticto Fc· 
<torai ~ resoiuçilo do Conselho Municip"l,~uc 

PRETEN~ÃO DE PA.VLlNO FRANCISCO PAES 
D.\RRETO 

Entra em discussiio unica o parecer ria 
Commissão de Finanças, n. 85, de 1805, opi· 
nando pelo indelilrimento do requerimento em 
que paulioo Francisco Pnes Barreto, antigo . 
professor de gymnastica c natação da Escola 
Militar ~esta Capital, all•gando a insumci· 
encin. de seus vencimento~, que eram 1le 
I :000$, requer que sejam elevados, ficando 
equiparadcs aos do prolilssor de gymna.stica 
do CoJlegio Mi!ltar. . 

Ninguem pedindo a. palavra, encerra-se a 
discus•ilo, ftcrLndo a votação adiada por falta 
de guorum. 

O Sr•, Prc•l<lente-,Está exgoln~a a 
ordem do dia. Vou levantar a sess~o. dosi· 
gnando para o. tia sc"ilo seguinte: 

Votoção em 2" discussão tia proposição da 
C:tmUI'·• dos Deputados, 1!, sa, tlu 18~8. aUtO· 
rizundo o Oovcr·no lL t~brir no Ministerio da 
.Justiça o Negocio• Interiores o credlt.u de 
i27:0:l:i$600 suppicmentar á verba n. 37 do 
art. 2' ·da l~i n. ·190, tle iG tlc dozembro 
t]O i8U7; 

,, 
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Votação cm 3" dlscussiio do projecto 1lo 
Senado n. 11, de 1898, ·autm·lzando o Go
verno a conceder ao ougenbelro A'ntonio do 
SOUZIL Mello Netto, director da Estrada de 
Ferro do Paulo Alfonso, mais seis mozcs de 
licença, com ordenado, para tratar de sua 
saudo onde lhe fôr m.is conveniente; 

Votação ern di>cus>ão unica do parec8l' 
n. 87, de 1898, da Cornrnissiio de Constitui· 
ção, Poderes e Diplornacln, opin11ndo que seja 
n.pprovade o veto do Prefeito rlo Dlstrtcto F•· 

· deral ~ resolução do Conselhó Mun1clpol, 
que autoriza a concessão a Joaquim Fernan· 
des da Costa ou á empreza que orgamzar 
pnra estabelecer nos jardins publicas, cuja 
~rea pormittir e a juizo da administração 
municipal , mediante modica contribuição, 
certas e determinadas diversões; niio devendo 
nenhuma outra ser perrulttida sem prévio 
aviso e consentimento da Prefeitura; . 

Votação em discussão unica do parecer 

2" rllscussiío da proposição da Camara. dos 
Deputado,, n. ~8. do 1~98, declar•nno da 
com potencia rlo juiz de seccão no Dlstrictn 
Federal e nos Estudos da Uniii.o, o julgamen
to dos crt.ues do moeda Jillsa, contrabando e 
peculato; · 

3" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 119, de 1895, relevando a pre· 
,cripçiío em que Incorreu O. Mar1aJose1•hina 
FOitul de Lima, para perceber o meio soldo a 
que tem direito, do 6 de aetembro de 1885 a 
19 de agosto do 1894; 

2' discussão da. proposição da Camara dos 
Deputado;, n. 57, de 1M07, relevando a O. Er· 
nest.inn. Mari .. ho Nucntor da prescripção cm 
que Incorreu deixando do hab litar-so em 
tempo pnra perceber o meio soldo da patente 
de sou Jitllecldo pae, o tenente pharmaceu· 
tico refurmado do exercito Pedro Ale:u.ndre 
Nuootor. 

Levanta·se a sessão ·as 3 horas e 15 mlnu• 
tos da tarde. 

--
86' SESSXO EH 28 DE sETDIBIIO DI 1898 

n. 92, de 1898, da Commlssão de Justiça o 
Legislação, opinando que seja devolvido ao 
Prefetto do Distrlcto Federal, Jlnra os ftns de 
direito, o seu oelo ~ resoluçiio do conselho 
Municipal, que concede ao professor subei· 
dlado Arthur doa Reis Carneiro, desde a. 
mesma. data, as va.ntagens conferidas pelo 
art. 12 o seus pàragraphos da lol n. 62, d'e 
22 de novembro de IH97; Prcsidcncia do Sr ,Mannel de Quoil'o: ( Vic~P1·c· 

Votação em discussão unica do p•recer da. sitlenl~). · 
CommiYiio de Finançu.s, n. 85, de 1895, opi· 
nando ~elo lndefer1mento do r•querimento A'meia. bera depois do meio·dia, •abre·se a 
em que Pa.ulino Franc1sco Paes Barreto, ao· sessão ,._que concorrem os Sra. Senadores 
tigo pror•s•or de gymnasttoa e na.ta('lio da Manoel tl&'Quelroz, Joaquim Sarmento, Hen
EI;cola Militar desta Capital, allegando a lu· rique eout1nbo, Franciooco Macha~o. Ma.noel 
sumctencia. de seus vencimentos, que eram Barata, Justo Cbermoot, Benediolo Leite 
de I :600$, requer que sejam elevados, ficando Gomos de castro, Nogueira Paraoaguá, Pires 
oqulpa.rados aos rlo professo!' de gymnastlca. Ferreirll, nezerril Fontenelle, José Bernardo, 

- do Colleglo Militar; · · Abdon Milanez, Almeida. Barreto, GonQillves 
3• discussão ,. o projecto do Senado, n. 10, ~erroira, Rego Melln, Lette e Oltioioa, Coe

de 1898, detormlnando que no periodo pres•· lho o Campos, Loandro Ma.clel, Rosa. Ju. 
denolit.l, a decorrer de 15 de novembro do mor, Ruy BILrbosa, Severino Vieira, Vlrglllo 
corrente anno a 15 do novembro do 1902, o Damazlo, Cleto Nunes, Porolunoula, E. Wan· 
Pre•iflente da ltopubllca vencerá o subsidio rlenkolk, Feliciano Penna, Gonçalves Cha· 
de cento e vinte contos de ré i;· annualmente, vos, Rodrigues Alves, Paula Souza, Moraes 
o o Vioe·Presidonte o dá trinta e sets contos Barros; Calado, Leopoldo do Bulb1íes, Joa· 
de réls, um e outro paga vela etn prestações qulm de Souza, A. Azeredo, Alberto Gonoal· 
men511es, o. dando outras providencias; ws, Esteves Junior, Gustavo Richard, Ra.u-

1, dlscussilo do projecto tio senado, n. 9, liao Horn, Pinheiro Machado, Julio Frota e . 
de 1898, tof'O&odo extenslvus ao Vlcc-Presi· Ramiro Barcellos (42). 
dento da Republica •s dl;poslcõcs das leia E' lido, pos'lã em discussão e sem debate 
n. 27, de ? de juneiro do 1892 en. ~o. do. approvada 11 acta <ln sessiío anterior. 
mesmo mez o anno; Deixam de comparecer, com causa partiol· 

1• rllscus,ão do projecto do Senado, n. 12, pada, o; S1 s. J. Catunda, Generoso Pence, 
de 180~. •nppriminuo de todo, para. todo; os Jonuthns ·Pedras~. Bell:1rt Vtelra, João Cor·. 
etfeitoa, as.restric,úos po.tas, por dolioornQão delro, ,\!mino Atfon•o, Rosa e Silva~ Joaquim 
logl•lat,fVR ou exccuttva, •i amnistia dccre- Pernambuco, Q, Bocayuva, Lopes Trovão, 
ta11a pela lei n. 310, do 21 do outubro de Vlcento Machado e Joaquim Lacerda ( 12) 
18~5; o som olla, os Sra. Lauro Sodré, Gru~, 
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Pe•h·o Velho, Alvaro Machado, R. <lo Men
donça Sobt•inho. Domingos Vicnntc, Tllomnz 
Dcltlno o AfJUilino ihl Amaral (8.) 

O~··· ~~~~ ~e~·•·ct:u·io (Saeimlo de 
1'), Jecl"''" que uão ha expediente. 

O !!iii•·· :to !!iio.:~a·etru·Jo (Servindo r/c 
2·~ lê o vão a imprimh· para entrnrem na 
ordom dos trabalhos, os seguintes 

l'ARECI~IlES 

N. 103- 1803 

Foi presento ú Commissiiodo Finanças ore
I'JUPrímento om que Gentil dn. Silva PorteH:t, 
4" esoripturario <la Delegacia Fiscal d" Por· to 
Alegre, pedo pm anno dn licença, eom arde· 
nado, aftm de potlet• tratar do sua snude. 

A Comrnis~:io, reconhecendo a justiça dn. 
causo. do SU]>plicnnte, quo provou com nttes
t:ulo medico aoJIInl'·SG sorintncnte enfurn!O lm 
oito me:ms, ntrercce it ('onsitleraçiio do Seuado 
o ~e~uinte 

PllOJECTO N, 13 

O Congresso :Xacioual resolvo: 
Artigo uuico. E' autorizaria o Poder Ex

t!CUtivo n conc~·dor no ·111 escri]Jturnrio da ele
legacia fiscnl do Porto Alegro, Gr•ntil dn Si! vn 
Portolla, um nnno do licença com orrlenndo, 
pnrn tratar do suo saude ond" llt" convier; 
1'evogadn.s ns disposiçõns cm coutru.rio. 

Saio. das Commissüos, 27 do setembro de 
1808.- BcHedicto Leite.- Svvel'ino Vieira.
Leopoldo de Bttlhõcs.-F'eliclano Penna.-1 1

01'• 

ciuncula.- J, Joaquim de Sortza. 

N. 104- 18V8 

A Commissão <lo Justiça o Legislação exa
minou as rnziíes pelas fJUnes o Prefeito do 
Districto Fetlernl vetou n r~;soluçiio do Con· 
selho Munidpnl, quo autoriza o Executivo 
Municipal n conceder ao mnjor Dt•. Joiio do 
Figueiredo Rocha, ou iL cm preza quo ol'A'a.· 
nizar, o direito de croal' a ostatistic• predial 
ola Cn~ital Federal, medinnto a tnxn de I "/, 
sobro o valor de cadn predin, que será co
brodn. com o imposto predial eropa.rtida entro 
o concessionaria e os cof'rcs municipaes. 

Estima. o Pt•elilit.o om um milltiio d1• contos 
de réis o valor da propriodndo predial deste 
Distrioto, o que prodnzirin para a tnxa tlo
crotatin, rlez mil contos. 

A Commissãojnlgn procedentes os motivos 
do prodito veto, quo elucidam o nssumpto, 
demonstr:mrlo cJUC n resolução iofringe tt. lei 

or~anica municipn.l, nrt. 42, nJém de quo in 
votvn um ntn~uo n propriodnrlo pnrticulal'. 

Aceoitnndo os fumln.rnontos do veto, n. Com
missüo penso. quo o Scnnrlo devo npJlroval-n. 

Sala das Commis,ües, 28 do setembro de 
1808. - Gouralrcs Chat.·c:~, rolntol'. - .T. S. 
Rcyo JVollo. 

E' litla., posl.n cm di~cnssão o sem debato 
npprovada. a, redncçiio da emenda do Senn.rJo 
ÍL pt•oposiçiio da Cnmara dos Doputarlos n. 2·1, 
de !SOS, au~orizando o Poder Executivo n 
:tbl'ir no Minister•io das Relncõcs Exteriores, 
no presento excrclolo, o criJtlilo especial do 
100:000$, pnra occorror ús dcspozns com a 
substituiçiio dos ma!'ccs nrruinr1rlos ou que 
houver'-'m desapparecid.o na fronteira do Bra .. 
zil com a Ropul>licn do Peru. 

E'lid:c, po;tn. em discussü.o e sem tlobate 
approvnda n redncçüo ria emenda rlo Senado 
1\ proposição da Camara dos JJoputndos n. 20, 
do IBD3, nutoriznnrlo o Po•lcr Executivo n 
nbrir no Miuisterio das Relações Exteriores, 
no presonte exercido, o credito especial ile 
IOO:OriO$,destinado t\s dc>pczas com u demar
cação da f'ron \eira. dns Missões com n llopu
blicn. Argentina, conforme o laudo nrl>itral. 

ORDEM DO DIA 

Votação cm 2• discussiio da proposição da 
Cn.mnrn. rins Deputados, n. 36, •lo 1808, auto
rizando o Govct•no n abrir no Ministerio da. 
.Justiçn. e Negocias Interiores o credito r1e 
12i:08:l~ü00 supplementar iL verba n. 37 r lo 
art. 2" da lei n. 4UO do 16 de dczoinbro de 
i807. 

Posto a. votos, é npprovado o artig-o unico 
da proposição. 

E'_ esta adoptada para possat' ú 3" dis
cUS5ao. 

Votaç:io em 3" rliscussilo do projecto do Se· 
nado n. li, do 1898, autm•izando o Govm·no 
n. conceder ao engenheiro Antonio de Souz11. 
Mel lo Nett.o, director dn Estrada fie Ferro •le 
Paulo .J\ffonso, mnlii seis mezos de licença, 
com ordtmo.tlo, tmr:t trn.to.r de sua. !:aúl.lc onde 
lho for mais conveniente. 

Posto a votos, ó npprovndo em oscrut.inio 
secreto por 20 votos contra 8, o sondo odopt.a
do, vne set• onvindo à Cnmo:rn dos Doputarlos 
indo antes;,. Com missão tle Redacção. 

Votnçiio em discussão unicn. do pn1·ecor 
n. 87, de 1808, rln Com missão tio Constitui
ção, Porlm·cs e Diplomacia, opinando quo so,itL 
approvado o veto do Prel~ito do IJistrt<!lo Fo
det•nl iL resoluçiio do Conselho Municipal, ~uu 
autm•lzn. a concessiio n Joaquim Fm•nn.ndos dn. 
Custn. ou li. empre:m quo OJ'gnnizar.pn.rn. r.~tn-

4 r 
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bclccm• nos jar<lins publicas, cuja át•ca pormlt· 
til• o n. juiv.o tln administrnçfí.o rnunicipnl, 
maclianto modica contt•ibuh;ão. certos o do· 
ter·minarlns diver:-;ões; nü.o dovondo nvnlmma 
outrn ser pei•mittld:t sem prévio ~viso e con
eoutlmento do. PJ•c/ciCUJ•a, 

Po;ta a votos, ó npprovndo " conclusão do 
p~rcccr. 

A rcsolnção vno sor devolvida ao Prefeito 
com a communicn(·iio do occoi·rldo. 

Votnçüo om discu.ssªo unicn. d-1 pn.reccr n.02, 
d~ IBliB_. da Comtn«ii~O do Justi•;" o Legisla· 
çao, o: !llnndo ~ue se,]n devolvido no Prefo;to 
do Districto Fclfornl. pnrnos lins !lr direito. o 
sou veto ú. resolução do conselho .Municipal, 
que o mesmo Prefeito vetou o a. conccdOJ· no 
professor subsltlindo Arthur dos J(cls Car· 
Dülro, flesde o. mesmo, dntn ns vantrtr'ons 
conferidas pelo nrt. 12 o seus 'para~rn.plw~ da. 
lei n. 02, de 22 de novembro ao 1897. 

O I!Or. Lelt:e e Oi~ielen {!'ola 
o>·ilemj-Sr. Pres>dcntc, IL discussão deste 
parecer lbi encerra< la hontom cm hora adean· 
tada e ninguem fali ou sobi'e o nssumpto. 

Agora, por occasião da votação, desejo que 
V. Ex. mo preste uma ln furmação : si o 
Sentulo l'i'jeitnr o parecer da Commissão 
qunl sori>. o destino !lo velo do Prefeito? ' 

. Neste cnso, o Senado, r~jeitnndo o parecet· 
julga-se competente ? ' 

O Sn. PnESIDESTE-Seu<lo roieitndo o pa
recer, tem de voltar o veeo U. Commíssiio. 

O Sr'. LEITE P. OITJCIC,l-Acbo singular 
esta I'eSohJQõ.o do Senado, julganrlo·so incom
petente, e mandando devolver o ••Jo no 
Preleito. 

O prazo conced!r!o pela lei municipal no 
Prole! to, para que este sancclone ou devolva 
ao Conselho a resoluçiío ó de cinco dias, o 
esto prnzo'ji>. passou. 

u~r Sn. SP.N.\DOR-A questão não é esta: o 
velo deva ser rlevolvido ao Conselho, em vh•
tudo da lei do 9 de julho. (l/a O!llros aprrl'tr:s,) 

O !!lt·. Pt•c,.lllcnto - Attenci\o 1 O 
orador tem n palavra poin or<lem, pnm cn

carninhnr a votação, c niio pó<lo discutir• o 
assumpto do parecot•, 

0 SR. LEITP. E O!TIC!CA-Niio estou diS· 
cutindo o parecer; si ou o estivesse dis
cutindo, entrar!:. no merito dolle ; mas estou 
justamonto aprecinntlo o rcsullndo da vo-
taciio. · 

JIL pnssou o prnw para o Profolto snnc
ciotmr a rcsoluçíio ou devolvei-a no Conselho. 

UA! Stt. Sr~NADOn-Níio passou. 
o SR. LEI1'E!! OrTICIOA-Como niio pnssou 1! 

o pi·ojccto jó foi no Profoito, que o vetou, 
mns pela lci'o Prol'oito tet•i, ded~volver esta. 
t'o"oluçlo ao conselho. 

Em todo o cnso, SI'. Presidenta, v. E:t., 
senrlo re.ieita<lo o p.\rOcOJ', mandar;, o velo 
outro vez I• Commissiío, nilo é assim! 

Estou satisfeito. 

O S<•. GonçnlvcM ChnVCI* (pela 
ordcm)-Sr. Presi<!ento nem•edito quo niío ha 
dlatculdade alguma na votaçiio do pa1•ecor da 
comrnís::lio de Justiça o Legislar,úo. 

o Senado sabe que, pela lei organ!C!l. do 
Districto Fe•lcrnl os ••to.< oppostos pelo Pre
feito ás resoluç1'1es tlo Conselho M~nici_pal" 
eram encnmin!Jn<los para o Seua<lo, Isto <>, o 
recurso era dirigido no Senado. 

o corpo Legislntivo enton<lou que deviiL 
modificar esta disposiçiio, e então f~z uma. 
distribuiçiio de competencins, dando para 
certos casos eompetencia no Conselho e paro. 
outros casos ao Senado. 

Quando se tt•atn de violaçiio dn Constituição 
ou das leis fo<leraes, do otrensn aos dtr•1tos 
dos Estados ou de outros municipios o <eto é 
sempre <lirigido rto Sena<lo. 

Si, por<im, se trota simplesmente de inte· 
rcsscs municipaes, o Proleito veta e o ro· 
curso é para o Conselho Municipal. 

Póde dat'-So o caso (!e m[, apreciação por 
p:t1'1e do Prefeito, pódo eUe votar uma reso
lução por inconstitucional, ou por contraria a 
uma lei federa!, ou por qualquer outro mo
tivo que >letm•mine o recurso para o Senado, 
quando rcalmont~ lt~.in apenas olfensa noa 
intoros;es <lo mumclpro. 

Neste caso, o Sennrlo reconhece-se incompe· 
tente e não tem uadn a fazer siniío devolver 
o coto' o.o Prefeito, devendo este conformar-se 
com esta decisão, dirigindo então o 'cto ao 
Con•elbo Municipal. 

Si o Senado rejeitar o parecer que declara. 
a incompetencla, voltar~ o assumpto i> Com· 
missão. 

0 Sn. LEITE E 0ITICICA -V, Ex. póde 
<lar-me uma informação? Este veto ó anterior 
ou posterior á lei em virtude da qual o Con· 
selho Municipal devo tomar conhecimento de 
cor tos 1JClos? 

0 SR· GONÇA~VES CU.\VEs- Pouco im
porta, 

O Sn, LEITE t~ O!TICICA - Si o velo ó !lU• 
torlor•l• lei, esta niio pódo retroagir. 

0 SJL, GONÇALVES CU,\VES- V. Ex. ostÍL 
com})\etn.montc ongamu\o ~ esta. le\, ó \\ma. lei 
m•cnndo competancia, "qual, portanto, abran
~o todos os ''tos, embora anteriores a ol!a. 
(lfa muitos a1wrtcs.) 
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O !!lt•. Pt•c .. ldnnlc - .\ttcnçíio! O 
nobre Senador n:io pó:lo d!Scu tiro nssumpto• 
pois rst~ IIL!Iando poli1 ordem. 

O SR. Go>:çAINES Cu AvEs- As lois do com. 
netencio., como d1sse, nbr·angem todos os Cl1ctos, 
êmborn tenham sido estes anteriores "ollns. 
E a IIli do que se trata, ó uma lei do campo· 
tone ia. 

O SR. Cogwo E CAMros -0 velo por incon. 
veniencio. não existia na lei. 

O SR. GoNçALVES CuAVEs - E que cxJs· 
tlssa. 

O Sn. CORLIIO E CA~rros-Isto mudo. a qucs .. 
tão de direito. (Ha Ollt1·os apm·tes.) 

O Sn. Go~çAI.vES CuAVEs- .\ questão ti 
esta: o honrarlo Sentulor per~untou si, o veto 
somlo nnterior iL lei que r z esta distrlhuiç[o 
do competencJa, es•ó. nu não sujeito a ella. 

E' claro, ó manifesto que oslit, 
0 Sn. LEITE E 0ITICIC.\- Não p:\do estar, 

mesmo porque os fundamento do veto biio 
outros. · 

O Sn.. Go!'/çAT.ns C:nAvEs - I•:so vem da 
aprec:açiio do Senado. 

O SR. Pn.EstnE>:TE - A rliscus!Jão csti• en· 
cerrado., ternos n~oro. n votação. 

O Sn. Gn>:çAT.VES CnA VEs- Pe·ii ::. palavr~. 
Sr. Pl'PS dento, porque me pare.,eu que as 
ob·ervaçõos do honra:Jo Sena~or ~ioham feito 
tal nu qual pm·turbaçüo no e•pirit·Hlo nossos 
oollegas ; mas o parecer estú. mu:to claro. 

0 ~I\, PRESIDE!'(TI~ - N:io SO pú:Jo mais 
fallar sobro :1 matoria. Sú temos que proce
der á. votnçüo. 

Vou por a votos o parecer. 
Posta a votos, ó rejeltllda a conclusilo do 

parecer. 
O veto (J dovolvi:lo ti Commissiio. 
Votar,:üo em discussilo unica do parocer :lo. 

Commi~síio de Finanças, n. 85, d·J 1805, opi
nando polo indelorimento do r1.querimor:to 
em quo Pauli no F'rn.ncisco Pacs B<J.r•reto, nn~ 
tigo professor de gymnastlca e natação :la 
Escola Militar :lesta Capital, allo.:ando in•uf. 
flciencia. de seus VHncfmontos, rp :o m·om de 
I :000$, requer sejam elcva:los, l.cando oqui· 
parados ao< do professor de gymno.stiCil do 
Collegio Militar. 

Pr•ta "votos, é npprovada a conclusilo do 
pa:·úcor, t.m t•scrutinw secreto, por 31 votos 
contra 5. 

SUJISWJO IJO PnF.SJDENTIC E VJCI~·PRI•:BIDENTI~ 

I>,\ REI'UIIL!CA :>O I/UA1'1\IENNIO DI~ i8D8 A 
10112, 

Entm om :1-' lliscus.c;ii.o o proJecto tlo Son~do, 
n. !0, t!o 18ll8, dotormlnando rpo no por:o~u 

presidoncinl a dccort·er do 15 do novombi•o 
do corrento anno a 15 do novembro rio 1902 
o Pl'es !lente d11 Republica. Vt•ncorú o subsi11io 
do conto o vinte contos de rt\is annunlmeuto, 
o o Vice-Prcsidento o do trinta e seis contos 
do réis, um e outi'O paga veis em prestações 
mrnsncs, o dan·1o outras providoocms. 

Nmguom Jediudo a palavra, encerJ'Il·So a 
discussão. 

Posto a votos, é approvado e, sendo adopta. 
do, vae ser remettido 11 Camara dos Depu· 
tado~. indo antes ó. Comml;são do Rodacç:io. 

l:.fMUNIDA.DES DO VJCE-PRf.BIDENTE DA 
REPUBLICA 

Entra cm I" rlisous•ão o pro,ieeto do Se· 
nado, n. O, de 1898, torn •nrlo extensiva• ao 
V1ce·Pres:dente da R•pubtica as di•r•osiçõos 
das leis ns. 27 de 7 de janeiro de 1892 o 30 
du me:-mo mcz e anuo. 

Ninguem pedin~o ·a palavra, cncerra·se a 
disou~sfio. 

po.to a votos ti approvarlo para passará 2" 
dis··ussilo, indo antes á Commissito de Consti· 
tuiçiw, PodOl'OS o Diplowacia. 

SUPI'RESSÃO DE ltESTRICÇÕ~S .\ A)!NIRTIA DE• 
CRETA DA PELA r.~l N, 310, D~J 1895 

Ent.ra em i" discu••ão o projecto do Sanado,. 
n. 12. de IH!IS, suppr:mindo de todo, para 
todos os eff.•itos, as restr:cções post'S, por 
tlotiberação le~islativa ou executiva, ó.amnis· 
tia :locretnrla pela lei n. 310, de 21 de ou tU• 
bro de .18~5. . 

O Sr .• Julio Frotn (1)-Sr. Presi
dente, não venho rli·cutir o projecto q11o 
entra em i" discu.siio. O respeito e a consi
dornçiio mo me,·ocom os seus autores, mo 
inbibem de lilzel-o nesta occasliio; o a cir· 
cumstancla da desr.i~r ouvi I' a competente 
opin:ão das Commissõos,as quaes deve o !la sei' 
remettido, me raz aguardar a 2• dlscu""iio. 

0 Sn.. SEI'EillNO VIEIRA-Perl'eit~mcnl<l. 
O Sa. Jur.to FROTA-Poço entretanlo, aos 

illustres coltegas, membros das Commlssões 
que teom de dar parece!' a I'osp•ito, que JlOD· 
derem multo as tl:sposiçoes deste pro}Jeto. 

O S:t. EsTEVES JuNtoR-Multo bem . 
o SR •. JuT.IO FJW'l'A-Eite diz que ficnm 

supprimidus par~ totl•>S os olfeitos, os res· 
tl'iC\lÍÍl~S P• stn.11 á llmnistin. 

l'eço nos I Ilustres colli!gas que tomem om 
muita consideração as palavras - pnrn todnR 
os oiJ'oltos. 

(I) Ettto di~CIIl'~(l uão foi rovhroto JH•!o orntlor. 
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O SR. J!STEVI~s JUNIOR-Apoia•lo ; isto ó 
muito lmporu.nto, 

0 SR. JUI.IO FROTA-Sign:ficnriÍ isto iodem• 
niznção de to1lo" os voncimontos aos ofll
ciaos ... 

0 SR. SEVERli'O VJEIRA-Nilo entrou i~so 
nos intenções dos nutm·es !lo prqjecto. 

O Sn. JULIO Fno"J·A- ... quo bem ou mal• 
so envol veru.m na rovultn ... 

0 S~t, Güli!ES DE CASTSO - Bem OU mnt, 
niio; mal. 

O SR. Juuo FROTA-... c não se manti· 
veram no cump1•imento 1lo seus dcvol'Os '~ 

O Sa. EsTE\'Es Ju,;Jos-Apoiado. 
O Slt. Jur,ro FnOTA-Importnrá inclemni· 

zação pecu11inrio. cm•re:-opon•1ente n. todo o 
tempo, em que elles esUYorom lórn !lo >er· 
vko ; envolvPrú. intl•mnizu.çií.o de prornnções 
que o!les teriio o di1•cito do roquere1•, desde 
que passe um proJecto n ·•tas condições ! 

Quero simple,mento fttzer estas pandora· 
çtjes, o foi _para C!hilfD&l' n. benevolu. atteot,iio 
dos meus Jllustres collegas, que péili o. pa
lavra. nesta occosiiio, som pretender ng,.ra 
d1scutir o pr~jt>cLo; reserVILiidO·rJ!e, po1 Cm, 
para l11Z•I·O depois ~e emittlda a opinião dcs 
competentes a respeito. E' o que •tnba ~ 
dizer. 

O !!ilr•. se,·er•lno Vlelrn -sr. 
Pre>ideute, n[o digo que a redac~iio do 
plPjPcto niio deva. :;er ~Jsclnrecida, em temp .. 
opportuno, pari\ evil.ac• qualquo•· duvllla, no 
sentido ela objecçiio, ugora apresentad" pelo 
nobre Sonnrlor pelo Rio Grnndo do Sul. 

Na exprcl'siio-para todo~ O!l ell't~itoe-n. 
rest!'icciio que exl•te na lei, a quo o projecto 
se refere, ó quanto ri c .. ntagem do tempo. 

O SR. Jur.w FROTA-Nilo ti isto o quo ostó. 
no projecto. . 

O Sa. ~EVER!NO VIEIILA-E' est" a intonç[o 
dos autores do projecto, si bom Interpreto o 
seu pt>nsa.mrnto. 

A umterm tem do ser e;tudada pelas Com. 
missões competentes; o creio quo I tão btW6T'Ii 
duvirla neohuma por parte dos ~Cu tores do 
projecto, do qlll~l sou um dos humiltJed signtt· 
tn.rlus, om acceitn.r qUJdqu,·r idón., que estfL .. 
bPl•ça o Intento e o alconco do d1Sposit1vo 
delle. 

E' passivo! que o projecto e~teja mal redl· 
gido, uma voz que ~e JIT't>St.n. a umu. intolli· 
g ncln. diverdu. rliHJUellli que tem. 

Entretanto, como disBe, venhu npenn~ Jilzcr 
umn !leclu.mção, rJo mesmo srntirlo em que 
já me tinha. mnnife~tnrlo, perante muitos dos 
membros desta. Cnsa, que me doro.m u. lwnrtL 
de ns .... ignnr o projecto. / 

A divertias, qtJC mo tlzor1Lm mesa consid(}l'n
ção, respondi que mlo e1·n. .meu pcnsameuto · 
envol~tJr. no benoHcio do projecto, os venci
mentos do:; amm!-tiados. 

Et.L osttL a declaraçiio quo tinha a f•zer. 

O Sr.. JULlO Fnon - V. Ex. lm tio con
cordur em que, da maneira por quo o pro-
jecto e.stá retligicto, ~omprrhonde a. indemni· 
zo.çilo pccunio.ria e do promoções. 

O SIL. RuY BAnBoSA - O meu pensamrnto 
foi simplesmente envolver os varios cffuitos 
comprehend1dos na questüo do tempo; a con· 
to.gem do trmpo para nntiguitlade o premo· 
ÇÜtlS. Nudo. muis. 

Quanto nos vondmoatos, accoitarei, e sub
OfoiCl'evcroi qualquet• emenda, quo tenha por 
etr01to r•s•lva!' a cen>ut•n f01tn pelo nobre 
Senador pelo Rio Gt·nnde elo Sul. 

o Sa. JULlO FROT,,- Nilo foi censura, foi 
uma. ponderaçiio. 

0 SR. RA~!lllO BA.RCE!.LOR - V, Ex. pet•
mitto·me uma. pergunt;l '1 Quanto a con· 
t11~effi dO tempO, pO.l'.S. prOITit.I,~ÕeS, Ó para 0.5 
promoções futuras 1 

O Sn. RuY B.umns.,- Sim. senhor. Eu. 
direi em puuc·os p•lavras o que estli n~ 
mente do projecto. 

O Cougre11HO, decretando a. amnistia re
stricta, estnbelecou pnt·a os amnittia.dos a 
reserva especial, cujo intuito era collocat• 
em umt~ situnçüo oxcopf•ional, com preteri1,:ão 
lle diruitos duranto duus annos O.:i amnis
•iados. 

Foi esse o intuito d~ amnistia restricta. 
Os amnisti11Uus, em \'irtude dessa d1sr:o:)i· 

ção, vil•inm n l'el'Jet•, na contagem tle sn.o. 
nnti~uido.11e, os Uous annos quo m•am dC'Stl· 
nados n p:tssar sob o dominio da reserva 
·!Spoclol . 

~uscitou·,e, port\m, mais tarde, na nppll· 
cnç1lo dtt loi do 21 de ou•ubro do 18~5." 
~uestiio de s~Ler qual o tampo quo clftl· 
ctivamente os ammstiados eram condomnu.
do~ 1~ pordui'. . 

O Sr•. Ruy Dm·bo"n 1')-Sr•. Pro· 
sident.e, pedi IL palu.vru. l·tl.l'Cl. fhzer o.poun.s 
uma dodtLl'UQÜO, 

(,) J•:tHo 11lliCUI'•o niio (ult•o-vi,to polo Ori\Uor, 
:""unntlo V, 11 

Seglm•lo o parecN·, qunsi unonime. do Su· 
p1·cmo Conselho Milltur. tntendeu-se quo 
olh s deviam pbrder uuicamonte 0::1 tlous un~ 
nos da. l'OSl~l'VU especial. 

l~ss:L ,1outrlun. cru. ovi.Jente, porqntLnto si o 
Congl'esso h ou VtJ.-.~C decl'et!uio, purrL e sim· 
plesmontr, u amnistiu., ~em t•osorrn. esptci!Ll, 

lfiOlHIO o otfoito nccoss[lrio dn. amnistio. o. eli-
"" ... 
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miMçilo, d~ culpa o rio todos os etr.Jlto~ dclln, 
os nmn:stmdos pela :unnistin :11npln, niio 
JIOrtlerlam absolutnmcnto tempo algum do 
SOl' VIÇO, 

Portanto, pela amnisUa rcstricta haviam 
do perder o tempo do serviço correspondente 
il reserva especial. 

Assim entendeu tnmbcm o Supremo Con
sclllo Militar. 

volver ns irléas do seu nrt. I", vou subrnet-
1.01' ú. consiclcrnçiio do Senado uma emcnrln, 
que mo ú sug-geridn. por pessoas da. maiot• 
competcncia, dcclal'ando ao mesmo tempo 
que sobro o assumpto .ii• tive occaslão de 
ouvir os illustres membros da Commi'Biio 
que deu parecer sobre o projocto. 

O art. 1" diz: 
Pensou oppostnmento o Governo e flr- « Fica competindo ao juiz de sccciio no 

mantlo-sc no parecer dt "minoria dnq~wlla Districto Fedem! e nos Estados da Uoiíio o 
coi·pornçiio, cntendnu que os nmniSliados julgamento dos crimes rle moeda falsa, con
llnvinm rle porrlcr, niio •ómcntc os dous llnnos trn bnndo o pcculnto. ca pitulatlos nos arts. 221 
dtt re::OI'YtL especial, como os rlous annos em a 22:~. 23!1 n. 2·1•1 o ~65 rio Codi~o Penal. 
quo ::;c tinham nchado onYolvi1los nn revolt.a.. Pnrngrnpho unico. A compctencilt do juiz 
De modo QUO, em vez dos dous ;mnos quo 0 de scc~·ü.o parnjulg-arnontoflfl3 crimos rlo C'on
Congres~o havia. pensado mnt•cn.t· no~ o.mnis- trnba.mlo comprehende sàrnento os casos om 
tiados, ficaram alies condemn:vlos a perder qno este ver!lll' sobro direitos o Impostos do 
quatl·o. impnrtnçüo ou outros cobrados pela Uniiio; 

Portanto, a condemnnção, quo envolvia só- c, para o do •le peculato, quando este vei'dlll' 
mente dous nonos do reserva, especial, em sobr~ dinheiros, valores c elfcitos portcnccn
face da lettra da lel da amnistia, ficou, pm• tos a Fazenda Fotlcrnl. 
nrbitrio ou interpret:lf;iio do Poder Executivo A raziio, por que apresento esta emenda, 
env·oh·endo outros dons a1mos. A pena tor·' t! que a. ndmmistrnçii.o e~tú. cxigln1lo provi
nau-se dupla. dencias que garantam efficazmontc os sou,i 

R.o•po.ito a intenção tio Executivo na apre- inleresses ern face tios defraudadores de 
cia•;iio da lei; ovidontomcnto, porôm. ellc rendas quo se multiplicam cm todo o tcrri
d uplicou a scVoi'idado dc;sn lc1, dando-lhe iorlo tla Repu blicn. (Apoiados.) 
umr\ intcl!igoncia m11is rostricta. Acabo do ser Informado de que no Juizo 

Quando, pois, usei da exprcssiio- para Fe.leral de S. Paulo, ba mais •le 30 processos 
todos os ell'cltos- tive cm mira fazer com que se malogramm, que foram indcfer!tlos ; 
que o projecto aproveltnsse aos amnistiados e os falsificadores levam a sua ousadia no 
oíio só cm l'eln~iio no~ dous annos de reservà ponto, depois de abso!Vldos, de Irem reclamar 
especial, que o!los e1·am condcmnados a por- os materiaes, os utensilios da lytho0'1'n.phia 

• del', pelo acto do Congresso, como nos outros que tinham sido instrumentos do crime do 
dous nnnos de parda, que provinha da d6ii· flllslficaçiio. 
beraçiio do Executivo. Sento-mo, pois, convencido da que o Se· 

O_ meu pun•amento foi simplesmente este, nntlo, c~mprohendendo ~ c9nvel)iencia da 
" nuo o de resolver a questão de voucl· nmpllaçao do nrt. 1", acceltnra benJgnamcnte 
mantos. a emenda que o1feroço. 

Ni_ngucm ruais pedindo a palavra, encerra- E' lida, apoiada e posta conjunctnmenle 
se dJSoussüo. em discussão a Ecgulnto 

Posto n votos, ó approva,Jo par.> passar~ 
211 discussão, iorlo antes ás Commissões do 
Marinha e Guerra c de Finanças. 

JtEPRESSÃO DO CntME IJE ;WEDA 1~.\J..SA. JlEr .. A 
PUNIÇ'.\0 DOS DEf,JNQUENTES 

Entra em 2• discussilo, com o parecer liwo
mvel da Commi>siio de .1ustit:11 c Lrgislnção, 
o ai•t. !• da proposição dn Camlll'a dos Depu-
1Ados, n. 28. de 1808, decl:w:mdo da campo· 
toncla tlojulz fie secção no Districto Fedem! o 
nos Estados da Unlii.o, o ,lulgamcnto dos 
crimes do moeda fal~n. contrabando c pe
culato. 

O ~··· llodo•J~o;ncM Alvcw-Sl'. 
Presidente, estou de uccordo com o projecto 
ljUO se discute; entretanto, pnra mais desén-

1~!\[E~U.\. ADDIT!VA 

Ao nrt. 1•. 
lnchm·so c crime do falsificação de estnm· 

pllhns, selins odhesivos, volcs postaes o 
coupons 1le juros tios ti tu los da divida publica 
/l~Sim como o crime de usa!' de estampilhas, 
sollos ndhoslvos, vnlrs postnos ou coupons 
da divida publica falsiflc,.dos, ' 

Snla das sessões, 28 de se tom bro do 1898.
Rod!"iyucs Alves, 
Nln~uom mais pedindo a palavra, oncol'l'O· 

so 11 discussito. · 
Soguem.sc em discus.siio que so encol'rn sem 

tleb1Lte os nrts. ;2 11, 3" o 411
, com a omontla t!u. 

cornmi:;sü.o, 5u, ou o 7•• oom a emenda dll Com
missiio, 8•, V" w, 11, 12, 13, 1·1 o 15. 

I 
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Pmdo n votos, ó n.pprnvntlo o urt. 1", salvo 

a. nmemln. do Sr. Rodrig-ues Al\·es. 
Po~ta n. votos, ó n.pprovndn a cmonUn. 
Postos a voto~. siio succc•sslvamonte nppro· 

va.rlos os orts, 2·• o 3'~, 
l,..osto a voto~. é n.pprovado o art. ·1 11 , snlvo 

n. emendo. dn Commi~:!;"io. 
Posta a votnP, ó npprovadn a emenda, 
Postos n. votoE, f.:iio successivamente nppro· 

valias os nrts. 5·• e ü,.. 
Posto a votos, é approvado o art. 7' salvo 

a. emenda dn Commissii.o. ' 
Posta a votos, ó approva<la a "menda. 
Postos B. votos, s;"ío successivnmento nppra. 

v;trios os nt•ts. 8'~ a. 15. 
E' a proposiçiio. o >Sim emendada, adoptada 

para pnssur á. 3 11 Uiscussfío. 

eoborla <lo Brazil ou pontos da !listaria 
Pntrlu.; • 

Di,cus•iio unica do parecer n. 81, do 1808 
r_la Commissüo do Finnnço.s, opinando quo U(~ 
S~'!ndo niio cnbo tomar conhecimento da po· 
tu;uo do Mngdnlenn. Buc~iarelli, viuv1~ do en .. 
gonheiro archltceto Sunto Bucciarelli. pro· 
fosso r con trnctado da Escola Xacional de Relias 
A:·tes, em que pede lhe se.in. pnga a gi·o.tiflcn.~ 
çuo, que a sou marido f,·~rn. arbitrada, por 
trabo!ho~ que exrcutou no cllificio do Insti· 
tuto NaciOnal do Musica; 

Discussiio unica do parecer n. 82, do 1808, 
1la Commissão tlc Finançns opinando quo o 
S1mado se confurme com a. impossibiliilndo 1le 
n.~t~ndcr ao l'CIJUOr.imento dt~ Cnmara Mu .. 
nlclp:Ll do PHI'anagun, Estado do ParaniL, em 

nELE\~AçÃo DE T'nEscmrç:Co A n. !!fARIA JOSE· quo pede um auxilio de 60:000.$ para 
PIJINA PEITA L DE T.IM'A r~stabelecet• as suas flnnnçns o os seus cre .. 

Entra nm 311 discussão a proposiçiio 1ln. 
Cnmarn <los Deputa<los, n. 11!1, do 1805 
relevando a. prescl'i]lCão em que incorre~ 
D. Maria .Tosephina Foi tal Lima, para per
ceber o melo,...sol<lo a que tem direito, rlo 
6 <le sntombro de 1895 a ID de agosto de 
1894. 

d1tos, P'''judicados pelos clf•litos da revolta 
de G r!e setemuro o sua consequente ramifi· 
cação pelos Esta~os do Sul<la Republica ; 

Discussüo unica do parecer n. 8·1, do 1808, 
~la Commislião 1lo Finanças, opinu.nrlo pelo 
mdetOrimcnto do requerimPnto dirigido n.o 
Congreeso Nncional pelo inspector, escrevente 
o auxiliares da Inspectoria Gcrnl rlo Vehi· 

Ninguem pedin~o a palavra, enccrra·so a cuJos da Capitall'ederol, em que ~edem au-
discussão. gmento <los vencimentos considerados exi· 

guos i 
DiscuB'iio unica do parecm•, n. D·l, de 1808, 

dn Commissão de Justiça c Logislaçõ.o, opi
nando que soja appr•ovado o v<to do Prefeito 

RE!,E\'AÇÃO DE PRESCRIPÇÃO A p, En~ESTINA do Distrido Federal iL I'C!O!UÇÜO do Conselho 
MAmNno Nuc.<Ton Municipal, que concede a Gonçalves & Tei· 

Post~ !L votos, ó n proposição rejeitada em 
esCI'Ut1mo ~ecreto, por 21 votos contra II e 
voe ser devolvida áquella Camarn. · 

Entra. em 2n discussão com o prLrecer con
trario da Commi!Biio do Finanças o artigo 
unico dn proposição da Gamara dos Doputndos, 
n. 57, de 1897, relevando a Ernestina Mari· 
nho Nucator. <la prescr·lpçiio em que inconeu 
deixando rle habilitar. se em tempo para por
cobet• o meio >oldo da pntonte do seu fnllecido 
pno. o tenente pharmaceutlco reformado do 
exercito, Pedro Alexandrino Nucntor•. 

Ninguem pe1!indo a pal~vt·a, cncorrn·so a 
discussão. 

Posto a votos, ó re,ioitorlo o nrligo unico 
em e•crutinio secreto por 2.J votos contra 11. 

A proposição voe ser r!ovolvida óquel!n 
Camnra. 

O !il1•. 1•1•e•ddonte- Está esgotada 
a Ol'dem do dia. Vou lovnnlilr n scsStio, de· 
slgnnndo para o. da se~süo so~uin te: 

2~ cllscusEii.o do projecto do Sonnllo, n. 7, 
do 189R, consignando nn lei do or<;nmcnto 
vindom•o umn verba especial, 10:000$, par·a 

• . pr•emio a umn ou mais memorias sobre ades· 

I 

xolra, durante 15 annos, o direito do ror· 
noo~rem ilos empregados munlcipaes todos os 
art1g.os do uso civil tanto publicas como do· 
f!JOS~Icos, o em geral, tutl11 l]Uanto necessario 
lar n economia do lar, peles preço> mais mo· 
dicas passiveis i 

Discussão unlcadopnreccl, n. 97. de 1808, 
da Commissüo de Justiça e Legislaçiic, opi· 
nando que sojam devolvidas no Preleito do 
Districto Federal as rnzües com quo vetou a 
reso!uçüo elo Consc!l!O Municipal que man<la 
contat• parn todos os cfTeitos o tempo que, 
como tu.bel/ião, escrlv1i.o de orpllãos, do ClVel 
o .c1•iminal .• olllcinl do registro da ,i untare
Vlior~ do alistamento militar, eleitoral c 
cmnncipaçi\o, servia o cidad:io Antonio Pe
rclr:t !Jal'l'eto de Andrade l' escriptumt•io 
d11 Directoria do Fazenda <ln Prefeitura Mu· 
nicipal. • 

Lovnnta·se a scssiío ús 2 horns c !O mi· 
nutos d:t tnr<le. 
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• 
(Prrsúltmci(l. dv SI'. Manocl Viclotino) 

A.' meia bnrll. rlefiOis 1lo mcio·rlin., abl'O·FO o. 
scsrão n. ~tw concorrem os Srs. Manool de 
Queiroz •. lorLfJUim SllrmPnto, Goncroso Poncc 
H'Pm•lqne Cont,inhn, Fl'4'\ncí~co 'Mnchnrlo. Ln1i: 
ro Sndr<l •• Insto Chormont, Rrnerlict.o Leite, 
Gome~ (le Cnstro, Nn!!'neirn Pn.ra.nal!nli PlrPR 
Fw·reirrL, CJ•uz, Rezm•ril Font.rnPilA: .José 
Bornnrrlo, Alvaro MnclJ·Ifln, Ahnon Milnnez 
AJ:neidn. nnrroto, GoncniVPR Ferr•oit·n, ,)Qil~ 
qulm Pornnmlmoo.R. rio Mrnrlonçn Sohrínl1o 
R citO :\fel lo, Coo lho A r.nmnos, l.ennrlro Mn: 
cicl. Rosa .Tnnlor, Ruy Bn:rhn~n.. seVcrl~o 
Vieira., Vir~ilin namnr.io, Cletn Nnn-. Pnr
r.iunl'uln.. Q. 'Rocnyuvn, Gnnçn)V(IS ct;n.vcs, 
Rorlri~ues ,\lvrs. P.,1ln Sonzn. Mornes Rnr·
ro!•· Leopoldo rle BniMes, .Jnnqrrlm de Sour.a, 
A.. Azeredo, ,\I horto Oonçnlves, E>teves ,Ju
nior. Rnulino Horn, Pinheiro Machado e ,Ju· 
lia Frotn (42). 

G 'lirla, posta om rlisoussão o sem debate 
a:pprovndn n neta da sessão anterior. 

OAb.::llm rle compa.rccot• cnm cawn partici· 
pa~o. os Sr,, .J, Cn.tnndll, Jnnatba' Pedrosa 
llelfort Vioirn., .Joíio Cordnfro, Alminn ;\r: 
fon,.;o, Rosn. ~ ~Ilv:t~ Lopes Trovão, E 'Vau
rlenkoll;, Cn.mdo, Vrcente Marhado, .Joaquim 
Laor>rda, Gustavo Rlclwrd o R:tmim Bareel· 
jns ( m; e, ••m e]]n. OR Srs. Mnnoel llnratn 
Pe~ro Velho, Leite A Oiticicn, Domin~ns v;: 
centP, Tbomoz O.Jfino, Feliciano Penna e 
A-quilino do Amarai (7). 

O ~ •·· ~o ~cf•t•etn .. lo (scJ•uindo de 
i") 1lá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

DDUR oficias do I' SeerAtnrio da Camnrn dos 
De~uto.dos, de Irontcm, remettendo as SO"Uin· 
tes n 

PROPOSlÇÜES 

N. i>l - !898 

O Cougrcseo Nncionn I decreta: 
Art. I . " As J;ll'(·os de terra para o exerci· 

elo do 1899 constarvo: 
§ I." Dos officijiOS rlas diiforentes classes <lo 

Exrrolto. 
~ 2.• J;o, nlumno~ dos Escolas Mllltares 

nb'1 81\0 prnca.s. 
~ 3," De 2R.lü0 praças de prot, •listrihui· 

dna propor•cionnlrnente d" occordo com os 
qu1dros em vigor, 1u rJUilCS poden1o sor ele-

vnrJns no doh!'o ou mnllil, cm circumstrmcins 
cxt l"n.ord i w• rias . 

Art. 2. 11 EstaR praç~ns serão complotnrlas 
peln !'ürtnn, expressa. no (l.t't. 87, § 4u du Con
stituição o nn lei n. 2. 556, do 26 rto :-c tem bt•o 
de JSi•l, com "' modillcações estnheleci•ins 
no' arl~. 3' o 4" da lei n. 3U A, de 30 de ja· 
neir'O do 1802, continuando em vigor o p~~ra
f!l'nf!ho unico do n.rt. 211 o ort. au tln. lei 
n. 30·!, no O de outubro do !8!lG, 

Art. 3." Emq.,anto nüo fur executado o 
sorteio militar. o tempo do serviço p11ra os 
voluntarios serú. de trcs n citlCO o.nnos, po· 
dando o en~n,inmcnto do; quo ti verem con
clui do e.~so S~>rviço tor ln,!.,';lJ' por mais umn. 
vez e TJOr tempo nunca m1dm• de Cinco unnos 
de cadu. vez. 

Art. ,l,' As pra.ças o ns ex.prnçns que se 
~ngn.jarem {>Dr mais tio trr.s 1m nos o om so .. 
guula po•· rlous, pelo menos, te•·•1o direito ern 
cn~a engajamento no valor recebido cm di· 
nbeiro, das peças do llll'damento gratuito.· 
mente dJStribuldns aos J•ccrutns. 
· Al't. 5.' Os voluntn1•ios c ns praças que, 

findo o sou tempo de serviço, continuarem 
nas fileiras, com ou sem on~a,inmcnto, pcr
cerel'iio as gratificações esrlplllndus na lei 
n. 247, de 15 do dezemht•o de 180t, c quando 
forem e:rrusos do !erviço se lhes conccderJt 
nns colonia. d~ UniíLO um prazo de tct•rss de 
I .089 ares, 

P!>rngmpllo unico. A gratiftcnçilo devo
llmtnr'illS cst•puln<lo. n~ loi n. 247, do 15 1le 
dezembro de 1804, se•·á abon~rl~ ás pr11ç1s 
relll'utadas no n.nt•~o regimen c ás pro, iodas 
dos diversos ostabeleciuwntos militares de 
en~ino pt'a.tico ou proris:linnal, não tendo per· 
ditlo o direit.O a. es~o. vantag-em, ex-vi ele ae,t
tença formulad~ do accordo coro a legislação 
vig~>nto. 

Art. 0." Siio revoga1las as disposições cm 
contrario. 

Cnmara dos Deputados, 28 de setembro 
de I SOS.- Arrlwr r asa•· Rios, presidonto.
Julio elo ~llello J?illtrJ, l 11 secretario.- Cario~>' 
A11[111slo Valente de Novae."~, 2'1 SCC\'Ottwio. 
A.' Commissiio de Marinho. o Guerra. 

N. 52-1898 

O Congt'csso Nacional resolve: 
Al'l·i~o unico. ll' novamente pt•crognda a 

nctual sosoõo legisla ti v" Mé o di o. l" de no
'V<'mbt•u do corrente o.ono. 

Camurn dos Deputados, 28 de setembro de 
l~DS.-Arthur Cesm· Ria'l, prl'si!lontc.-Julio 

di.J Jlallo Fil/to, 111 sBcr·etnl'io.- Carlos ~tu
gu~to \'a.éntd ele Nuvaes, 2° "ecmtu.rio. 

Fica sobro a ~lesa po.l'B, na forma •lo Uogi
mento, set• dada pura ordem do dia r1n sossiio 
soguiuto. 

.. 
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SESSÃO Ell 20 DE SETEl!URO DE ]808 413 

--------------------------·------------------------------·------
O ~··· :ao ~ec••ctnrio (.'iel'~Jindo 

di! !!·~ lô o Uc;dll sohro a Me~IL puro. sot•t:Jll 
1liscnLi1t<Js lliL se~~iw ::cguinte, d(~poJ:; do pu· 
blicados no JJial'io du Corlf}l"t:s.~o, o~ se .. 
guintcs 

P.\RECERES 

N. 105-1898 

Redtrcçüo final do Jll'o)vcU'l do SeJ!ado, n. 10, 
do 1898 

O Congr•osso N:tcionnl <locl'C!D.: 
Art. !." No período presidencial a dcco!'rer 

de 15 de novembro do corronte onno n 15 do 
novembro <la WO!, o Pre,identc dn Republicn 
vencm·ú. o subsídio do c~.-nto e vinte cuntos do 
ré1s annualmente e o \'ice-Pre:'iidrnte o 11e 
trinta. e seis contos <lo róis, um e outropngo
vci!; cru prestações mellsaes. 

Art. 2." No co,o de impe1imento por mo
Iestia, ou ne licença, o Presidente da Repu
blica veocerir." metade do subsidio. 

Art. 3." O Vlce-Prosillente ou qualquer 
dos seus substitutos, qutmdo nc exercicio 
pleno dn.• funcçõe• pre•ldeneioes, nos termos 
doart. 41 da Comt,tuição. perc•beró.o mtsmo 
subsidio fixado para o Presidente. 

AJ't. 4.' nevognm-se as disposi~ões em 
contrario, 

Sala dM Comrnisiões, 2\1 de setembro de 
1808.-J. Joaquim de .Sou:;a.-.Tusto CltcJ'· 
mo11t. 

N, !Oü-!89S 

O Congresso Nocional resolve: 
Artigo unico. E' lj Governo o.utorizn.do a 

coneeder no fln::enh,~iro r\ntunio de Suuza 
Mdlo Nrtto, <lit•ectm• <ln E~tradn de Fer·r·o de 
Pa.ulu Affonso, mn1~ seis mezos do lcençu, 
coro ord~nndo, parn. tra tn.!' do t--lln. s 1 ulle onde 
lhe c~uviur; revogadas ns disposiçúes em cun
trn.r·io, 

Snla <los Comrriss<le<, 20 de selombro de 
18U8.-J. JoaqHim de Sou:a,-Ju~to Clwr
mont. 

0 1!!01•, n nV l:!::u•i>o"n-Pedi n pa· 
hLvrn, ~r. Presi,i~nto, uporms pnra liLi'Ol' urnn 
rr..ctiticaç.iw ncc('SSn.rin. R. puiJlicar;ii.o olllcitü 
do . .; dcl; 1itc~. 

Niio costumo re\'Ut• os meus dlscurgos nnte:; 
de He publlcnrom, o nem relol·os <Iopo!; de 
JIUL!icado;, 

Tndn.via, folbe~mrlo cn.sun.lmente o Dia1·io 
do Oongrcs.'io 1lc lH~e. VI que ~e mo imputava 
urnu. propa ... j~fi•l ~xuctumcnto coutru.riu. a quu 
en tmha. cnundatlo w·::!tu. Cu.;:,a. · 

A prnposiçtlu ó a. seguinte, diz o Diario 
do Con9res~o de hoje: 

.. <Segundo o parccar quMi una.nimc do Su
prl'JnO Consclliu 1Iihtrw, cntoudeu·l!e que el
lcs devinm perder un1camente os dou~ anno:J 
du. ret:orva. cspeciu.l.» 

«Es::-a. doutt·inn era. evidente.)> 
«1-'orta.nto, pela a.mni~tia restricta, haviam 

1le pm•rlor o temt1o de ser\•it;o conespondente 
a re:::-crvu. csp1~ei:tl,)~ 

Ate aqui. é exacta a publicação officiàl <lo• 
deb'ltes. 

«Assim entendeu o Supr<mo Con,elho )!i· 
lir.nr. Pensou opporturmm-.•nto o Governo, e. 
tlrmanrlo·~(! no parecer duquelle Cunsclbo, 
entendeu que os nmniRtindos haviam de per
ller ni10 somente os dois annos de reserva es
pecial, como os flous n.nnos em que estiveram 
cnvoh•idos na. revolto..>• 

Elo aqui uma contradicçiio mnlerin.l entro 
estes dous topicos, contradicr:fto que nü.o ú 
minha. 

A opinião do Suprem0 Tribunal Militar, 
por grande mn.ior,a. foi que os amnistiados ~ó 
deviam pcrcler os clous nnnos 1la resm·vo. cs
pecl~l. 

O Govorno, porem, pensou contrarinmente 
n. isso, tlrm1mcto .. se no. miuoria. do supremo 
Consl!ibo Militar; e pe11>ando contrar.amentc, 
de!ibor·ou quo os olllcm•s deviom perder niio 
l-il1 os doud a.onos de reserva especial, como 
os deis nnn·as anteriores ó. ammstto.. 

Eu não podi11, portanto, dizer o que 
esta no Dilo·w do Con[Jre:;so, (LG) 

i"üo proc,,dcndo de•te lliodo, o Oovomo 
pon~ou contra a opiuiào do Supremo Conse
lho ~lll1tnr, e dl~ nccoa·do com uma mmoria 
consti tuidn, creio que llOr dous ,·otos, no seio 
daq ue!ia COl'jlOrUt):ÍO,, 

Ern. necessurio t~li.ei· est.a rcctitlcnr;üo, com
qu:\nto a contradicçiio entre o; duus lopicos 
~lljll evidoute o dt1 primei1·a intuição. 

Ac11bo de receber iulbrmoçi<o, Sr. Pl'esi· 
dente, do que o m•ro n:i.u i1 dos encn.rrPgndos 
tltr:4 debates ncl'ltiL Ca:;:n, ums tla rovisüo ou 
imprr.~sito t1o Dia1·io riu ConfJI'Cjsv. 

Acho necetlsnl•ia. esta declul'nçilo, porque U 
muito atltlgn a lií'pli;.:-enciu. com que :oiíiO tra. .. 
tu.dos na. impremm. om~~iu.l (1S deb:ltes do Con· 
grPssu~ ,ii\ so turuuu f!WL:!li oscu~ntlo arcar 
com e~s~ vicio. 

Em todo cn~o, uma vez quo so ofl'crcco oc .. 
c"s1iio, cullvcm que llquu tocundo a culpa a 
quem couber. 

• 
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414 ANNAES DO SENADO 

OIWEM DO DIA 

PHEMlO A U!lt,\ OU MA. IS ~Hm01t!AS SOBRE A DltS· 
COUICII.T.\ PO DH.AZU, 

J~ntra em 2(\ discussüo, com o po.t•ccet• con· 
traria do. Commiss;Lo de Fiwtnç.t~, o nl'ti.!!'O 
unico do projecto li o Senado, n. 7, de !SOS, 
consigna.ndonn.lei do orç::~.mcnto vinrlom•o umn. 
verb~ cspec'ild, 10:000$, para premio n. um~ 
ou mais mcmori~s sobre ~ doscobort:. do Br:t· 
zil ou pontos de historia pn.t.rin. . 

Ninguem pedindo a. palavra, cncena. .. ,sc a. 
discussão. 

Po.>to a votos ti rejeitado o projecto. 

PUETE!\r.ÃO DE MAGD;\!,ENA DUCCJAB.li:U.l . . 
E~tra em discussão nnicn. o parecer n. 81, 

de 1808, dn Commissão ile Finanças, opinary· 
do que ao Senado nito cabe tomar c0n lwc!· 
monto da petição de M~ddnlena Buwarelll, 
viuvn do engenheiro nrohitccto Santo Buo· 
cin.rclli. pl'olossor• contrnctailo da Escola Na
cional de Bollo.s Artes, em que pode lhe se,Ja 
poga. a gratitlcuçiio que a. seu marido li\ra. ~1·· 
bltmda por trabnlhos que execu~ou no cdlft· 
cio do Instituto Nacional do Musw<L. 

O b1•, Dczm•rll ~ont<:>n<>lle-:
Sr. Presidente, pelo quo WJO, o_ Senad~ tera 
de appro,·ar c;;te parecer, q.ue uno acho Justo, 
sem que se tenha esclar~c1mentos n respe1t.o 
da tlivid:L a que cst<L vtuva nllcg~t ter dl· 
l'cito. t' . , 11 A Commissão tliz que a. po Jmonarta a eg11 
que requereu por mais tle uma vez is~o n. que 
cli11 julga ter direito não tendo soluçao estes 
seus requerimentos. . . . 

Vê·so, pois, que a polJCIODtll'ln só requereu 
u.o Congresso, depois de ter ido pelos canaos 
competentes roclamat• aqulllo que lhe p:1re· 
ela de direito. 

A' vist:c disto, eu pediria sitoplesmeute que 
se adiasse a discussão deste parecer, com o 
11m de se solicitar por inte!·medio da "le~IL, 
alguns oscln.rm:imontos ao Govcl'nO a respelto 
deste assumpto, p:crn que o Seunuo pos~n <~e· 
liberar Clllll conJwcimcuto de causn, po1~ nu.o 
acho justo dlzoNo simplesmente quo. Mo se 
devo tomar conhocirnontodcste roquernnento. 

o tiOJ•, I•••.,,.idente- V. 8x. devo 
requot'er isto PDI.' cscripto. 

E' lido, apoiado o posto em tlÍscussflo o se· 
guinte 

RI!'J4 reJ•inlvnto 

1\equch•o adilmwnto da discussão unica do 
pur·ccer n. 81 deste nono, allm de quel\Mcsll 

• 

do Sonndo, peça u.o Governo inCoruutç,jcs a 
respeito da divitla cujo pagamento "poLi· 
cionni'Í!L rcq uorou ao Gongrusso por não ter 
sido tlespachad:L a pol.içiio quo dir•igiu uo Po· 
der EX!!cUtivo. 

Snl:L das Sessões, em 20 de sotcmbrode !898. 
-Bu:m·1·il Funtcnelle. 

O S1·. t•o••elunculn- Eu dami ao 
nobre Senador pelo Cear:i os esclarecimentos 
do quo S. Ex. carece om !'da.r;íio a.o pa.rocor 
da. Commissão de Fü1nnçn.s~ 

O l'cquet•imento da peticionaria ó datado de 
ISO·t. 

Nesse requer·imcnto expõe olla ter sitio o 
fl•llecido profcssm• Santo nucciarelli oucaJ<r;
gado pelo Ministro do intel•ior· e Justiça de 
dil•igir os tra.bnlhos do dccorn.çiio e reeonstru
cç:io de uma seeçiio do Instituto Nacional do 
Musica. 

Creio que foi lambem o!l'drecida a coopera· 
çilo"dos pt•ofessorcs da Academia Nacional do 
J3ellus Artes. 

O Ministro do Interior, nn occasião reco· 
nheceu que e1•n merecetlot• tle uma rem une. 
ração, o professor Santo Bucciarelli. 

Esso pro!essor tentou J•ecober essa remune· 
ração do Governo. 

Os outros professores do Instituto de Bellas 
Artes não tizeram identico pedido ao Minis
tro. 

Pelo menos nii:o consta que houvesse com
promisso do ministro para com os Jlroi1Jsso. 
rcs. 

E.;se pedido é allegado pela viuvado Sonto 
Buceiarelli a quulre!bre·se o 11ma petição que 
niio teve despacho. 

O nobm Senador pelo Ceará parece acredi· 
tor que houve diversas peti~ües e a viuva diz 
quo niio houve outra. !Ma ó do 1894. 

g• possível que o Ministro tio Interior niio 
tenha attendiilo a esta petição. 

A Commissilo entendeu porém, que o oo
ver•no ou não teria J<econhecido ossa divida, 
ou cntiio reconhocendo·a, deve pagar no re. 
!brido professor, 

Sabe o nobre Senador pelo Coar1i que, o 
Governo podio. ft~zel·o pela. verba Et;entuacs 
quo talvez comportasse esta dcspeza. o niio 
coubesse ao Oovorno vir pedir tmtorisaçii.o 
pal'a !àzot• este pogamonto. , 

Tratava.se, portanto, de um interesso iri· 
tlivitlunl, o a Commlsão do Finanças niio tez 
mais do que, cumprir o sou devet• lendo os 
papeis c lançando sou parecer. 

O nob1·e Scnndor pelo Ccar:i, po:loró. n~l.u
ralmonte, n li•vm• da pot iclonnt·ia. pedir ill· 
Jbt•mnç,jos na Governo ; mas a Cornmissi~o 
apenas fez o quo lhe parecia tio BU<L "ompe· 
tcncia. 
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SOa ilJ:iCUSSU.O, pn.l'CCO!', 
Ninguem _mais podinrlo o p>lavr:~, encerra·~ Posta n votos ó npprovnrln a ·conclusão do 

Posto a vot03, ó rojeit.rulo o rc(juerimento. A resolução vao ~er ilt~vuivi(b uo Pl'cfullo 
Contioún a Uiscussiio do pa.recer. com ;L cmnmunicru;iio (lo occot•rido. 
Ninguem mn.is pedindo a pnJnvrn, cncorr·a· 

se a flJscussiio, 
Post:~ n votos ó npprovrl'Ja n eonclusiio do 

pa.rocer, em cscrutmio secreto, por 30 votos 
contra novo. 

VETO DO PrtEI•'I~ITO ,\. HESOLUf.~~O llO CONSELHO 
:\IU~JCJPAI~, REL,\'l'lVA .t C0~1'AGE)[ lll!l 
'J'i<;~IPO A ANTO~IO PEREiltA HAlmETO DE 
ANPI~ADI:! 

Ent~a _cm disc~ssüo unico. o parecer· fia 
ComrniSsuo do Justrça o Legislação n. 07. de 
1808, opinando que s•jam devolvirla> no Pr·e· 

· Entrn. em discussão unicn. o parecer n, 82, feito do Districto FeLicral as raztjes com que 
tlo 1898, d11 Comrniss1io de Finanças, opimm,Jo 1:etiJir a. resolução do Conselho Municipal 
que o Senado se conforme com a impossibili· quo rnanrl~ contar pnrn todos os ell'eitos ~ 
darle de attonder no requerimento da Camarn tempo que, como trtbelliiio, oscriYüo de or· 
Municipal de Parann.guó., Estado (lo Pnl'ani1, phii?s, lto ciYI.l o cl'iminal. otncinl do l'egistro 
em quu pede um auxilio rle 50.000~ para drt .Junta reVJSOI'a do alistamento militar, 
rcstnbel~cjl~' as suas tlnança.s e o:; seus m·edi·\ cimtor:al o ~mancipa(;ü.Cl. serviu o cidadão 
tos, preJudrcados pelos etreitos 1la revolta ria, Antom~ Porerra llarreto de Andrndn, I' escri
Q de setembro e sua consequente ramificação ptur•arro rln..llrrectoria do Fazenda da Pre!ei-
pelos Estados do sul da Republica. tora Munrcrpal. 

PUETEXÇÃO DA C.\~L\.R,\ ~IUNICll1AL DE l'.ARA• 
NAOU.\. 1 ESTADO DO P.\nA.X.\. 

Ninguem pedindo o. palavra, encerra-se a. 
d iscussiio. 

Posta n votos ó npprovndn a conclusiio do 
parecer. 

O Sr. Gon1.•nlvc" Chnvm•-Sr. 
Presidente, foi na 10SSriO do llontem vomdo o 
parecer·, de conc!usíies ldenticas ao quo ora 
:so acha. om discussão. 

POE1'EXÇÃO DOS El!POEOADOS D.\ IXSPECQÃO Comquanto niio seja O relator• deste Ultimo 
OEitA.f. UE vEmcuLos DEST,\ CAPITAL parecer, como niio em. do primeiro, cumpro

Entra em r!iscussiio unica o parecm• n. 8·1, 
de 1893, drt Commissiio do Finanças, opinando 
pelo inrlel'orimento rio requeri monto diri~ido 
n? Congt:esso Naeiona.l pelo inspector, escr·e· 
vonte e auxilia.ros ela. Inspecc;l10 Get•al de V eh i· 
cutos dá Cnpitn.l Forlernl, em que pedom 
n.ugmeuto dos 'Vencimentos, considerados 

me, em vista da. decisão do Senado, a que me 
retel'i, chamar a attonçüo tloa meus illustro.
dos colle~as para a materia, que se prende ás 
conclusões deste parecer. 

exig-uos. 
Nin~uem pedindo a P"lnvra, 

tliscussão. 
Posm n votos ó appl'ovn~~ a 

parecor. 

Parece, St•.Presldente quo influiu no unimo 
jln. ma.ioria do Senado o th.cto do que o t:clo 
do Prefoito do Districto ~·erloral ora ante1•ior 
alei do !0 de julho, do COJ'rente anno, que 
mo·litlcou o ol't. 20 da lei orgunica do muni· 
cipio (lesta. Ca.pihtl, divi,un,lo as attrlbuic>nes 

oncm•t·a·se n. entre o propt•io Cansei h o o o Scno.J.o, pará. os 
casos cm ·que as resoluções 1o::;sem suspensas 

conc!u;iio do pelo uclo do Profeito. 
lnlluiu ainrl•, pelos apartes que houve, 

VE1'0 no I"REl·'B:JTO ,\. r:.ESOT,U~!:\.0 DO COXt:I~LJIO 
MUXICII"A.L, Imr.A1'JY,\. A FOR:"\KCaJE:\''1'0 DI-; 
TODOS OS A.R'l'JGOS nE L'SO Cl\'IL1 ETO,, A 
E~IPREG.\DOS ~IU:\ICU'.\ES 

Cl'eio eu, o facto tl~ n. lei o!'ganica. não se re· 
tãrit• a intiJl'csses municipnos e a. leis munici-
lJO.es, · 

Quanto á primeira parte, acho desnecess•· 
Pio rln.l' expl icnçõos no Senado quo roconside· 
rando o seu voto, ha. de reconhecer que n. 

Entra. cm discussão unicn. o parccot• n. 0'1, ComJnissiio PI'Dcedoulega.lmente, isto é, obcdo· 
do 1808, da CommistJiio de Ju.stiçll. e Legis· cando ~~ lo i, 
lnçfio. opinando quo sr~Ju. npprovndo o ve~o do Niio ii preciso llize1' no SonaUo, porque ó 
Preftlito rio Distt•icto Fodoral 11 ro.;o!uçao rio cousa elemcnt:.r, quo todas as lois são ue ar
Conselho Municipal, que concede IL Oouçalvo< dom politico,-ordcmpolíticn-tomndn na ex· 
& Tt•ixeira. o direito de 1Ut•necot•crn nos om- tensiLO gornl da. paltLVI'a.: todas n8 lois, que 
prcl(ndos munlcipaes todos os artigos rio uso cnvol vom intorc.so publico, como as leis de 
civil. t!lnto pu bticos, como llmnesticos o om ot·~:misaçiio j wliciu.ria. 
geral tudo quo.uto necossn.t•io fUt• ú. economia 'l'oUo.s ns leis quo !:!lia rletorminaLioLS por 
do ln.r, pelos preços mnis modicas possl- inl.crosse door•dom puLiicl, toem ell'elto t·otro· 
veis. lactivo, o as dlspos~<;úes tln Gonstituiçiio uiia 

• 
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se referem sinilo ú• iei; que ant>ctnm o pn· E iliz o nrt.i~o: « to•'n. vez que nm acto pra· 
tr•lfnonio, i· to ó. dit•eitos aclquirirto:-~,ou ~ejnm ti~adü polo Commlho vae de encontro a uma 
rlirt~ito~ plltl'imoni:tP:i, ou sejum d•re1tos quo lei municipal, entendo· se que otftmtlo os into· 
resultem de um contmcto ou fucto con:;u- rt·~ses municipnes, o por conseguinte O:itn 
mn.do em virtude da lei. incluído na dispos1cüo tlo al't. ':!'"'. que dú. ex-

Mas ninguom nindn pôz em questão que clus!V1unente no Conselho a compotencu• pnra 
as leis do iutoresso publico tenham efl'erto 'conhecer dos veto,, quando tem por funrla· 
sobre os flwtos nntorior·cs " e!I!LII, quando mento uma violação de interesso municipal. 
estes rn.ctos siio submrtl.idos á n.cr;üo dns Pm•tanto,chamo o.n.ttcnçii.a illnstl'nda. e ct•i· 
mesmas lois. Isto é cou~;L elementar. tol'i •sa do scn1~do pa.rn. estu. c onsldol'uçii.o, por 

Cont~eguintemente, embora o tJC!o elo pro· que realmente pal'c~e que nilo porlt~mus .revo~ 
feito munidp:LI ros..:o antt>rior á lei qno re· gn.r le1s por· votações n.qu1 no Senudo. 
1brmou o art. 20 ela. lei,orgnniclt do úistricto A votação do St:mallu, hont~m, l'tWOA'OU l1 
I·,edt,r.tl, estabelecendo cor11potcncias, sem rln lei, o cu !locou a Cumrnissüo do Legislnçao ttn 
vidn algunm (IS!a lei devo sm· n.pplic~elu., isto uma circumstu.ncin. muito critJCo.,.pL>rquc a 
é, o Senado, em vit•tude clrsta. lei, não tem Commi~são está com a lei 
compet~"ncia. }l<Lra. tomne c. nhecimento cloH g• uma violuç1io expre~Jsn da lei. porconsc
vt!roa que fort>m profi·ridos, ten ·o pOI' funda· ~uinto da Constituição, pol'que o Sdnado vao 
mOnto sómonte o intore:oso munici pa.l. cb11mar a si attribui~ilo q u~ não tem. 

Conseguintemonto, Iro do reconhecer que O parecer lbi remottidu {L Commbs~o para 
este Incidente lovnntnc!o pelo hom,do Se· reconsidet•al·o, mas qual a oituur,iio tia Com· 
nndor p 1r Alaglma, nõ.n tem abst~IU1rtmr.nt6 missíio ? 
proc~rlent•in.; c portanto, tendo do tomn.r eo Parece-me que a Comlnissii.o deverá entre
nhecimento Uo t·dto, ha de regular a sua ga.r o ucto a. l'esohu;ilo cto Sunado, para do
competencia, não rm virt.udo das lois alte· cidir como entendei'. 
I'adas, mns em virtude ela nessa lei, lei qu~ São 01ltus as conslderuçücs que tinha a 
bi-partiu a compotencia, isto li, deixou no fazer. 
Senado n compotencia quando se u•atosse de 
vio1ação da Coostir.uição, de lois federnes, rle 
interesses de outro~ principias, ou dC'R Es· 
todos, c ttr.tl•ibuiu ao Conse!lw Municipal as 
quf'stües que ti,·esscm put• futldnmento o in· 
teresse municipal. · 

O facto é que. ti·ab ndo·se do interesses 
munimp~es, ou elo violação ele leis .muni 
cipnes, não ó o Senn1lo compotrnto para ele· 
cidtr; o prefeito tem rle devolvor ao Coo· 
selho, o, submeüiill!. ó. discu.lSiio, sor•{L pro· 
mulg•da como lei, ou rosoluçiio se lúr appro· 
vado por 1lous terços de votos. 

Este ó o regimen legal actmtl. 
Ortt, trntllva·se do uma. questão no vt!'to 

quo foi hootem vot!Lrio, meramente ele inteL'· 
esse municipal, porque c·ra uma violação, 
era. um neto udmm1strn.tivo que violnv:t umn. 
lei municipal; e 11 lei do liJ de julho, esta· 
belecenrlo n compotencia do Con>elho JlrLra 
conhecer em r!'CUJ•sos dos vt!tos do p1·ofeit '• 
quan110 infrin;.d!<scm ou atacassem intf>rc~ses 
municipnes, comadei'OU no art. 3·•, como of· 
timstvo~ desse3 int.uresJõeS, toelos os netos 
ndmlnist1'1Ltivos pr1Lticnrlo~ como \'iolaçi'io de 
leis RIUDiCi p1teS, 

E' jut~tamcntc o que so diL no 1:vto que se 
acha om di~cussão. 

Trat!l·Se de conta~etn do tempo (LJ): 
Por conseguinto ó um ·act.o CJIIO vem vitJin.J' 

umo. loi mnmciptLI, o na.oxpre~:mo positJV:L dn 
lei de 10 de julho, é 11111 neto pratiCiulo pelu 
Conselho, contrario nos lntorc~sos municipaes, 
porquo contl'at•ü,, nu. phrt~se da loi, umu. re· 
soluçiio ou uma lei municipal. 

o ~r. !!Oieve~•lno. VIeira (·)-, 
Sr. Presidente, por m:trs respeitaveis que 
s~"ja.m as opiniüPs, aliás muito autorizadas, 
elo honra• lo Scn:ulor que· acaba. de occupar a 
attençti.o do Senado ; por mais re•SJleitaveis 
que sPjllJll t11n1b m ns opiniões elas illustm
das Commrs;ües fie Constitui~ão e Pudores e 
de .Justrça e Leuislaçilo, o que ó fóra de riu· 
vi•'n é que o Sen<Ldo jiL assentou doutrina 
sobre este ponto. (.~poiados). 

u Stt. GoNç~LYES CII.\VES - Contrar·ia á 
lei. . 

O SR. S~I'EH!NO VmmA-Niio é centraria 
tL lt·i. 

Antes do s~t· posta em vigor a lei citarln. 
pelo honrado Senndor o pelo illustrBdll Com· 
missão. já estes casos osto.vum n.ifectos ao 
conhecimento do Senn•lo. 

E Sr. Pre'l"ente, a doutrina occoita j{L 
pelo Sonaolo il tanto mal• verdurleh•o. quonto 
as illustrnrlas Com missões, npezar da oxl· 
~encin dn lei, n:lo se 1leram por iucompeten· 
tes para conht•cen•om tia matoJ•ia, devolvem
do·IL olllclalmente ou po1• meiu do expodronte 
ri Prelioitnra Municrpal. 

Ao en voz de adopt.ar este nl vi tre "' honra· 
tl11s Commissüe~ toem e~o~tudo.do a mntorio. o 
tl'azido p:~1·a ILtJ ui o ~eu pa.rocor. 

Sr. Pt•oslde.uto.a lei a quo so rolll1'iu o 11· 
lust!'ndo Sonadot• ostnbeloce umo rliotincçiio· 

, 
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que.não me parece conv.oniento, na presup. 
po,to do Mirnplillctll' o trnlmlho do Sona•lo. 
1~ os tuetos hiio do domonst.rat• q uo esta lei 
n;i.o simplitll:a. cous:~ algumo.. 

O Stt. GoNçALvgs Ctr.\ VIC::) - Ent;i.o, rovo· 
gue-~o a lei . 

O ::;;n, SJ~\'8nJ:-iD VtEIIlA-0 que estou mos
.trantlo ó n. inconvcnicn~in. r lu. lo i : ufíoc.stou 
mo oppondo a oll<L trmto. mais qu:•nrlo no 
caso vorteatc não se fei•e o. lei, pot·qtw n lei 
!oi feita pariL soJ• obs~1·vada peltL Pt•a!'eitur•ot 
Municipal pelo Cun;clho da lnl.cu•lcnoia o 
n:i•> pelo S{jnu.do. 

g, rpumdo a lei J'ui post11 em vigur, jiL r!S· 

tavnm estes casos a1fcctos no eonhecimcuto 
do.Senado (apoiallo~· e wio rl(JO:ado~) e EÓ de· 
pois de !la é que o Prefeito )lunicipal devo 
tet• dado aos vetos o destino q1·o elle:; devem 
t'-'1', confot•mc a.loi i nntes dí3to, uiio. Elle 
observou n lei que est;n·n. ern vi;;cnciu e suh· 
metlou os CJ..!!OS no c:mhodmentá do Senado, 
o a jurisdicção do Senado cstt't provento.. 
(Apotarlvs c nr7o apoiado.~). 

Sr. Presirlente, (~st:t d'mtJ•inn, segunrlo pa.· 
l'CCO·ffiC, j;"t foi 1 Ill diYCl':-iOS Ci1W:l 1 ill\'Urtu.· 
velmente, tlrmfLcla pelo Seruulv. (A 1wiado~ e 
nrio apoindrl.''i,) 

E eu Jl~tlm cilat' niio menos do dous cnsos. 
Além,disto,rlli.-so o H~guintc: j;'L se !leu ntC 

o r.aso da. iii Utitr·nda Cotl:itituíc:;1o entondet• que 
a ma teria uiio a!l'cctavo. à Constit.ui.;i o o que 
devia t:or dovolYJdn ao Prefeito ~lunicipal c 
o Sen:ulo ontendcu,iuslamonte o coutl'ario o 
portlmto tomar conhceimcnto do caso. 
· Sr. PtC!~idcute, mcsltl,J no C!lSo prcson to 
quem quizcsso bem e::;mel'ilha.l' n. (!tll'st;i.o 
veria que n;io se trata de um ca.so dons· 
sumpto que s~ja pcculi"r·mento rio n:cturew 
mumcipnl. E nüo ó preciso muita, pet•.;picacia 
nem grande illustrat;;io para. se llomonstt'!U' 
que oste caso mesmo póje all'ecttu· a Consti
tuição tlo. Republica, mas ou nii'l ''oohrJ dis
cuti!• o. Hlrlteria, venho npenas dar nrl'llas tln 
minho consideração e •pr·eço à illu;trada 
Cornmlssílo e no honrado Senador que oc
cupuu n tribunn, declarando 0:3 motivos por 
que nuiutenho o meu voto, de accorJo com 
o que jâ foi expresso om outro parecel' dc;ta 
natureza.. 

O ..-•.. Gon1.:nl \.'C~ Oh a ''el"4 (pefa 
m•da1j1) (I) Sr, Prtlsuhmto,!L muita cnm~illct·al(íi.O 
que presto no meu honrado eJI!oga I·,~prcseu .. 

,_ tttnto I lU. B:lhia. e a :Uitoritl:u.lo lle sun. palrtVI'a, 
fi•z-me \'Oltar r\ tribuna p>r:c 1\izer rnpl
damcnte umrL simplu~ considornçii.o. 

~·. Ex. cJllocou :L quo•t11o Plll'tl.n:ontc no 
tm•reno do direito o dtSiO quo o;l!wa pro· 

(I) E•Ln Jit~earsn ni\o J',,j ruv'Rto p tio ora1lot•, 
SL•na,1,1 ,. , II 

• 

. . . ' 

venta n compotoncía do'Sonn•ló.pola votação 
dtL scs~iio antc~cdonto. ·~ .. ' · ~ 

Pt!J'g"Unto aô Senado: tlondo v~m n compe
tencia desto ramo legislativo 'I 

Do onde procede n com potenciO: do Senado 
pn.m tornat• cJnhccimemo dos L'Ctos tio pro-
l'eit/,'! UrL lei. ·· 

Do quo lHi t D:L lo i !0leJ•nl quoToz 1i organi
znçiio uwnlcipal. Esta disposiç;1o cst:L· rovo
;.{<u.lu.: dundc [ll'Ocedu acLualmeuto 1.L compo
toncin do SJnado '! 

0;.~. lr!i quo rovügou n nnterío;o, 
C: :-;n 11ü.U pro·ectc de3tllei, o S€'na1lo então 

ui'iu tem cí.ltnpct(!JlC]n. algumu plra tomtu• 
cunheciwcnto LIO assumpt.o. 

Cunseg-uintemonte, des1:c que o Sena.Jo tem 
rruo tomar conhecimento d:L mn.teJ·ia, o tome 
em \'irtude ela lei f'o•lcral que mo<lillcou a lei 
or;:anica; nO ,iust·Jmcntc rsta loi quo .:sta.
Uelecc bi·pn.rti.tumcnte n. competencirL, !lando
n cm uns casos ao Séll:ttlo, c cm outr .. s tlo.ado
IL no ron~ctho ).Junicipul. 

01'.1, trata·:H:: r!u um cn.so desta. ultirnn es
p:~io; I·•;.!U o ~cnfL lo n<"L1) p1'lllo in\'o·tir-se 
desta. competciJcio., o muito mcrw.; pódo pro· 
\'Oitlt• jut·i~lllct,·Ues, consa:.rrur unm doutl'ina, 
quo ü u.bwlutamcnto cu!lll'J.t'itl u. lei que lhe 
t.!JnJlm.:: :~ competencia. 

A qnc:Hi'io, como eu Uis~t!, ó put•J.rnente da 
direito. · 

Si o Senntlo ent.t~ndc que ns leis de ordem 
politlcLL uU.u p:lllmn.t•otrou;.(Jr', bem; ma~. sl e 
uma vorda!IO por a.~sim tlJzet• nxiom:~tica o 
contrario di:'lto, isto ó, fJUO a:~ leis de N'Jem 
pol1ticu. r~gomu; ncttH p:tss!ldn;, sullnwtti· 
tlos ú. sua ,,c~·ão, 11f10 sflÍ como o Senado hu. de 
tomar conhllcimcnto do t·eto. 

Em todo o caso, a sn.bedorio. tio Scnntlo re
solverá como enteutler; ticam, porém. as 
minhas con \'icr;ôcs o a. tlus meus illustre.s cal· 
legas de commis>ão. 

Vem á l!esa, ti lirla,npolarla. e postn conjun· 
ta mente em _tllscus~ilo a seguinte 

E.\11:'::\D.\. 

Sub;títu~·!C a conclusão do Pll'ecor pela 
s~guinto: 

Soja npprovnilo o \'uto r1o prefeito tio llis
tt·icto Federal. 

Snln ,[as so;sõcs, 20 rle setembro do 1808.
il~J:ctrit FuJltcndlc. 

o S1•, '"'i•·~il i .. , D:unnzio sus 
tentou IL 1lou trin:.L Uo IJ<trecer, declo.r:~ndo 
\'Otrn• pOl' elle. 

Nin:,:uem mais pe1lintlO a. p::~.lo.vrn, oncer· 
rl·SO o. discu~~~ii.o. 

.. · 
' 

.. 
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O s ... Prc .. tdcnte -Na fórma do 
ll.egimento, vou submetter 11 votos o con 
clusiio do parecer. 

O l.iit•. De7.et•t•ll Fontenctlc 
(JJOllt ordem) requot• pre(úrJncin., na votação, 
~ar& a emonda que oll'oreceu. 

Consultado, o Senado conco lo a prefa· 
rencia. 

Posta a v~tos ó approvada n cmen<la. 
Fica prejudicada a coucl usiio L lo parecer. 
A resolução vac >cr ~.evol•illaao Prolcito 

com n communica(;:lo do occorrillo. 

88" SltSSÃO E~! 30 DE SllTE~IDRO DE 1898 

Pl'!lsidc~teia do Sr. Jl!cmocl Victorlno 

A meia boro. depois do meio dia, abro-se a 
sc•siio" que concorrem os Srs. Senadores: 
Manool do (.)ue\roz, Joaquim Sarmento, Oe· 
neroso Ponco, Henrique Coutinho, Jonatbas · 
Pedroso., Francisco ~ltLchado, ~lo.noolll1Lrata, 
Lnuro Sodró, Benotllcto Leite, Gomes do Cas
tro, Nogueira Pal•anoguá, Pires rerreiro., 
Cruz, Bezorril Fontenelle, José Bernardo, Al
vat·o ~1a.clm· 1 o, Abtlon :.Iilanu?., Alrneido. Ba.r .. 
rcto, Gonr;alves to'ert•eira, .lonquirn Pt!rnam
IJuco, u. <lo Mendonç<L Sobrinho, Leito e 

d Oiticica., Rosa Junior, Severino Vwira, Cleto 
O i!!it". Pt•c•idento- E:tà. (lsgotn .. a Nunes, Porciunculu., Quiutiuo BMayuvo., Fe .. 

a. or,lem do dia. Von Jevanta.r u. scs:mo liciauo Pennn, Pd.ula ~ouzu., ~lot'nts B:~rros, 
cesignondo p•ro a da seguinte: c,iado, Leopoldo de IJulhues, Joaquim de 

Discnssiio unica da proposição cn Gamara Souza, A. Azeredo, Alberto Gonçalves, Rau• 
dos Copula•los, n. 52, de \898, prorogam\o li no Horn, Pmheiro :.!achado, Julio Frota e 
novamente a uctuol se>siio legi•lativa ató o Ramiro Bn.rcollos. (30.) 
dia l de novembro t!o corr~nto onno i E' lida, posta om discussão e sem debate 

3• discussão da propcsicão da Gamara dcs O.Jlprovada n. acta da sessilo anterior. 
Deputo.dos, n. 25, de 1808, n.utorizan<lo 0 llol:•nm de comparecer, com causa partioi· 
Puucr Executivo " conce<ler ao Dr. Alfredo po.<\a, os 8rs.: J .Catundn., Bell'ort Vwii'IL, Joiio 
Mo<·otra do Barros Ohl·eirn. Li~a, leSte ~(l- cordeiro, Ahnino Alfonso, Rosll o Silva, Uego 
thedJ•atlco da Fncul•ln.<!c de Duelto e ao Mello, Coelho o Campo•. Leandro Maciel, 
Paulo, nove mezes de hce?ça, com ordenado, Lopes Trovão, E. Wundenttollt, Gonçalves 
para ttatar de sua saudo • .Chaves, Vicente Machado, Jo:.quim Lacerd:L, 

3• discussão da proposic<io da Comam dos Esteves .runiol' e Gustovo Richu<·d (15) i e sem 
Deputados, n. ~o. <lo !SOS, auto<·<znndo ." cll" os Sra. Justo Chermont, Ped1'0 Velho, 
Poder Executivo a concedo!' um nono de h· ltuy BaJ•iJ>~a. Virgilio Oamazio, Domingos 
cença, com o rospcctivo ordenado, ao 2" OUI· Vicente, 1'homo.z !MOno, lloLirigues Alves c 
cial da Biblioth<ca Nacional, Alcxnndre AI· Aquilino <lo Amarul \8). 

· vares Gomes llnl'<'O.;o, para tratar de sua 
!ll.ude on•.'e lhe convier i O s ... ~~' l!lcm•ctru•Jo servindo de 

2• discussão do projecto do Senado, n. 20, I', dá conta.<io seguitltO 
de 1805, rogulnnolo a concessão de honrns mi-
htares a civis e ainda a militares, quando 
ellas excedam a gradua~iio que por loi lhes 
competir i 

Discll.i5Ütl unicn do pnrecor da Cummissiio 
de Justiça. e Legislaçfto, n. 102, de 1898, 
opinando que soja llPJ1rovado o veto do .P<·e
foito O. resolução do Conselho Municipal, que 
autoriza o mesmo Prefeito a despender até 
a quantia do 85'1:000$ pora acquisi~ilo de 
mananciaes destinados ao nbastectmento do 
n;;ua iL população, sendo 600:000~ pat•o. a do 
l<•gnr denominado Pedra, em Guaratlba i 
20J:ODO$ para a da frc~uezln. da Gavea e 
õO:OOO$ para a do mono do Pinto. 

Levanta.so a ~es:iio ús 2 hora1 e lO mlnu· 
to! da lerJe. 

--

EXPEDIENTE 

Quatro omclos do i" Secrel~r:o da Camnra 
dos Deputados, de hontem, remettendo a.s 
S(.'lguintes 

~ROPOSIÇÜE3 

N. 53- 1803 

O Congresso Nacional resolvo: 
Fica extinct:. a divida contrahlda com o 

1'hosouro Nacional pelo tlnndo C&!Jitão do I' 
re~imento de cavollariLL Antonio Manoel de 
A~ular o Sllvu, morto em CanuLios.a 1 de ou· 
tubl'O do 1897, e pelo. qual ostã. solfrendo des· 
contos sua vluva, D.Noomla Janson de Agu•ar 

• 
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o. Silva ; revogadas as disposições om contm· 
r10. Jlequcrlmenlo em que varias lentes da Fa· 

cuidado de ~lerlicina e Pllltrmncia do Rio de 
Junt:irc\ tl'an~crevendo a representnçiio que, 
fim 1807, liírfgírnm no Con~re~so Nucíonal, 
conil'B. n. emrruJn. upi'osentada no orcllmento 
do )fini~tcrio do. .Justiça e Negocias Interiores, 
por eJreito da qual llcnrnrn equipara<los, no 
ponto elo vista. dos rcspoctivo:; direitos, o~ 
nssístenles dM clinícus, solicitam de novo a 
attcnr:üo do Congt·é~so para os l'undameotos 
da me•mu representação, acceitn pela. Ccn
gregnçrlO pot• unanimi<lade dos votos rloslen· 
t<S <laquclla tltculdade.- A' Comtni:!ão do 
Instrucção Publica. 

Camara dos Deputados, 29 <lo setembro de 
1898.-Arthur C!.!$tlr Rio.<r, lH'O:.idento.-J,I/io 
dr, Mello Filho, tu secrctar!D.-Car!os Augusto 
Vttle11tc de ~Yollaas, 2'1 secrcturio.- A' lJOIU· 
ml$siio do l'inançt\s. 

N. 54- 1803 

O Congresso Nacional rewl v o : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

r:zarlo n abrir ao ~linisterio da Guerra ocre
dito extraordinario de IU:8ü7$35G, para na 
obros de atcno de um (erre no >i tuado nas 
proximidades da J.'abrico do Cartuchos e da 
Escola PreparatoJ•iae de l'acticll do Itealen"o · 
fazendo as necessarías operaçiies de cretlito Ó 
revogadas as tlis)JOslçucs cm contmrio. 

O l!h•. !111 !ileet•etorio ( se1·t:i11do 
de· 211

), lõ e vae n. im,Pl'imir para entrar na. 
ordem dos tmbalhos. o seguinte 

PARECER 
Camnra dos Depulados, 39 de setembro 1]0 

J8DS-Arlltur Ces"r Rias, presi<lento.- Julio 
de MtJllo Filho, tn secretn:rio.-Cnr/os .~tuqu1to 
V~lçnfa da J{o'l.'llCs, 2u Secretn.ri(),- A' born
mtssüo de Fiuan~as. 

N, 55 do 1898 

O Congresso Nnclonnl resolve : 
Artigo unlco. E' o Poder Executivo auto

rir.ado a abrir ao ~linistorio <h Fazend:t o 
credito extraor<linnrio do 7:300$, p11rn paga. 
menta do transporto do duns lanchas ao porto 
do Santos, fazendo as necessarias operações 
de credito O revogadas as djsposições em COO• 
trarto. 

Camara dos Peputadao, 20 elo wtombro do 
1898.-Arll.u• Ccsnr Rias, pl'esidentc.-Julio 
da Nello Fillw, )" Secretario.- Ou/os .Au· 
{llllto Valentt,• drJ No11aes, 2° Secreturio.-A1 

l)Qmmissiio de Finnnçns. 

N.SC- 1808 

O Congre~so Nacional resolvo : 
Artigo unico. E' o Poder Executiro auto· 

rizwlo a abrit• ao )linhtorio da Fazenda ocre. 
dlto de I :700.$, supplcmentar '' verba n. lO, 
do az·t. 22 da lei n. 4PD, de W de dezembro 
de 1807, para complemento do aluguel do 
pl'e<lle em que funcctonn nAJJimdega de UI'U· 
gun.ynn.n. : fazendo as neco.ssn.t•ias oporac;õcs 
de credzco o z•evogadns ns disposições em coo· 
trar10. 

Cnmara dos Deputados, ~9 <lo setembrn <lo 
1898.-Artfw,. Cesnr Rios, prc~idento.-Julio 
ti~ Mel/o Fil/to, 1, Sccrotl\rio,-Car/os Att/JII:;to 
l u/cntcJ do .:.Yot•acs, 2u Secretario.- A' Com ... 
missao de Finanr;as. 

:-;. 107- 1808 

Em petição de 17 de julho do corrente anno, 
dirigida o.o Congrcs:-<o Nnciona.l e a.presantadn 
a.o ~onnUo, solicitam alguns scl'ventes ll'l·a
çaes do Almoxoritudo da lntenden•:ia da 
Guer1•a, por si c om nome de seus compa· 
uheiros, o nugii!onto das respectivas diarias, 

Pal'a justificar o pedido, allegam elles a 
carestia da vidn o " desigualdade que !ta 
entro seus •alarias o os dos serventes de 
outt•ns ropat•tiQões. 

Ouvido a re,pcito o intendente da ~uerra, 
chefe da ropart1ção a que pertencem os re
querentes, <•pinou este em otllclo, de 8 de 
agosto. dirigido no ~tinistcrio do. Guerra, 
quo é justo o augmonto solicitado, mas quo, 
tendo do concedel·o, deve o Congresso rever 
to:lns us tabcllas do -vencimentos dos J'unc• 
cionarios dnquolln ropartiçiio, afim de que 
não llquem oss,rvcntes com -vencimentos SU• 
periores aos empregados de esct•ipl.a, que 
tnmbem se nchnm mesquinhamente remu· 
neratlos. · 

Niio desconhece a Commissiio do Finanças 
ns diJHculdades que apontam os reclnii!antes, 
as quaes niio só se extendem a todos os em· 
pregados do. lntmv!ench~ du Guerra, como 
atllt·miL o chefe daquella ropartiçiio, mas Iam· 
bem nos de qunsi todas ns outras ropartl~úes 
tlo. Uniiío; porém, á ''is ta d1L pre{·nr:n. situa
ção flnnnceim que o p:>ir. ni!•Me!sa, ó J'ót•a 
tle duvldu quo uiio é os te o momoutn oppor-. 
tuna JlllrlL nttendC'.renH.O redrunilçÕe.'i qut\ 
tr·ngaru uugmcmto dod1•:;pl'2n o nugmc:nto qus 
pÓlio nssumir gmndcs pt·ojJOr~üc•, pois a me
tlida, si 1'os~o tomado., tloveria tur cnrnctot• 
J.!ei'Bl pll.l'tL nllrttn;;er, com n. devida. justiça., 
todos os funcclonnrlos que actuatmenle se 
nehnm tnlll rcmunet•ndos, 
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Nr.::;tns concliçoõe~. é nCnmmi:o~ITo de pnrccrw 
quo a potic;fi.o ::.t-ja ind(lff'J'idtt. 

Snln. clag Commi~f!Ül•l", rm :.?fi cln ~;ot.rmllro 
de 1~0~.-Uotltitmc·.~· Alr•r•s,-litllc~dir'to Ldtr~, 
rolntor .-PoJ'rÍ ,iii c u/rr .- Sarri,ro l'ir•iJ'fl,-J, 
Jonquim de ,)~oo:a,-Q, J:ocrtt,ltt'll,- Lcri}J(,{do 
de Bu/fr,jc:J, 

E' Jidn. o posta em discn~siio n t•ed;·.cl;iio 
tlnnl do p!'I.•Jecto do Senndo. n. W. de\ I t-i!J8, 
clotcrminnntlo quo, no prJ•iodo Pl'l'&idrur.ial 11 
decol'!'cr do 15 c!c novembro rlo t'O!'J cure llJlllO 
a IG do novcmbJ'O r: c HIO:•, o Prc·.~ideut.r. drt 
Hepn!JJica. \'CilCCJ';'t O Sllh . ..:idin de\ CF-Ilf.O n 
viuw contos 1le rei~ e o Yh:o PrrsidPnto n elo 
trintlL e t-c:n contrf! de rfiR um o outrn 
pllg"a\'Ois cm prr•:""~tllçtJI•S mrnSli(!S o da !IdO ou
tras pro\'itleuoins. 

' 
Nin~ucm prdinllo ::1. pnln\'!',1. flnorrr:t~Fn n 

ftiscussno. flc:tndo a \'Ot.nçiío udinda por !i..tlln 
de guol'!lm, 

E' li da o r.o~t.n cm rliscus~iio n J'Cflnrçiio final 
fiO pJ•oj(ct.o do St!nndo.n. I J ,!lo ISDR.n u tul'i;m H· 
do o Governo a concr.dt•r no eÍl~t•rJIJ[!il'o Anta
ui o dll Sou"n Me !lo N~~tto, Uircctot• da E.c;tr:Hia 
d~ .. F'HJ'l'O do Ptwlu. All'umo, um is sois wezes 
de I iccnçn, com ordcuudo, pu.m tmlal' do sua 
~1tudo, onde JIJo con\'icr•. · 

Ninguem pedindo n palavra eneorra-ro n 
di~eusBiio, tlcnndo n votnç·ii.o aUindn por fuJtn. 
de quorum. 

ORDEM DO DfA 

!'\OVA J"H(ROGAÇ':\0 DA .ACTU,\1, .SJ~~SÃO 
LJ:'GI ..... f.ATIVA 

Entrn cm discu:>..c;iio unicrt a propnsi1;fio da 
rnrn:tr·a. doa Dcputadü~, n. fi~. do J:-108, pro
ro:.::nudo JIOVnmcnro n ;,ctual Sl·~dtn legJ:-ola· 
tiYu, ntó o Uiu J Go l:on•J!Il·ro Uo concute 
nnno. 

Ninj:I'UCilt pedindo n pnlnvrn, encorrn-sc a 
cli::cw~<iio, IJ('U!Ido a votui,'Jio adiutftt pum 
CJUlln 1lu llouYcr numero IeguJ. 

J.ICF.:\Ç'.\ ;\0 JIR, .\J.PHIWO !llOHEJnA JJE /L\HHOS 
(lf.llElltA J.l;\1.\ 

Ent1 a rm 3·• diFru~Eiio n prnposi~·iio dn ot ... 
moru. dvs Vcputndnl', n, ~5. dr HW8. nuto-
1'1?/liHIO o f'ot!<ll' Exec111i \'(J a crmcrder 110 
1 11·. A lhcdo Mm t iru de FaJ·r•• s O li ni l'il. Li mn, 
l"uto c·utiH:H 1J'Itlico du J·nculdh• 1ll de Dirt~;to 
~~(j S. Puulo, JJc,,·e wru" dr• /Jtt•IJI 11, com 
ordt·unflo, Jllll'n tlllt;.J• dP ~1111 ~uwlü. · 

Nirl~Ut•JIJ pedi11do n Jlld:t'J'U, t'JJCHI'IHIC u 
cliscu~l'iio, !lcun~~o n. YOtul,'iio IHllflda para 
quuntlo !JOUI'OI' n11m<ro l<"Mnl. 

.• 

I.ICBX/.:A A ,\LEX.\~DHE ALVAHES OO!Iflo::S 
JJ.\HitOSO 

Ent1•n. rm 3;• cli:-\cussiio n. propo~·ição cln. Cr~
nuu·a do~ /•(·put:uiPf!, u. ~ti, do J~\18, nuto
l'iZn!:clo o Pr1dr'!' Exrcul.i\'O 11 coucct(f!l' um 
1111110 do licen~·n, rum o r~SJ1ectivo nJ'd('IJI\tlo, 
no :!• ot!lciul du Hihliothrc;L Naciollnl Alexnu· 
Uru •\h'1u rs liül!I('S Hnrroso, jJUI'tt tratn.r do 
sun. ~m udc rmdc I!Jc con\'i{'r. 
~lngw•m pedindo u pnlnvra, onccrrn-se a 

tli~cussiiu. 

() s.·. J••·~~údenfü- .. \ccusnnc.lo (L 

li:-> tiL 1la pOI'I.n a pret<l'IIÇll. tle numm·o legal do 
Srs. S(•nut!urr~. var~·so proceder u. \'l•tnç;io du.s 
matl'f'iu:-: enc('l'radn~. 

Votn~;;"i.o cm 3<~ di.scmFüo dn }lropo~i<,•iio dn. 
Cnlllfil'iL úo~ Dl.lpntarlos n. !?G, flc J~US, nuto
r•iziLrHio o Putlcr Exrcmivo n conccr!el' urn 
Hnno do llcr·w,·n, crm1 o rc-prcti\'o ordeuuúo, 
nn 2" t~Oiciul Un JIJbl:otllr~cu. Nocional AlL·XUfl· 
dr·e Alr:tr·o~ OorneR J<n.rro::o, p:n:a. tmttu• Uc 
:-.ua. Mt.tle ando Jilc convier. 

Pn!>ta a yotos, é npprnvndo, cm cEcrutino 
secret.O,JlOl' :Jl votüs cúntnl. 4. 

E' ,., proprl'i<:ão acJopt.ada e vno sor sub
mett.idu. ü. ~uncl.'üo prt!~idoncinl. 

Yot:u;iio r1n. discus~iio unlcn. da propos(t{iiO 
dn. C•lmnrn. rios Deputados n. 52, do 18tH, 
prorognntlo twvnuwnto IL nctunl fiessão lej{ÍS· 
Jntivn ato o dia I do novemLro do corrcuto 
;tnno. 

Postn a v o> to.<, é npp!"OI'nda o 'endo adoptatla 
vao ser remettidn no Pres:dí'nto da Hepu
bli('n para. iL lbrmnHfluc'o d!L puiJ!ic;H:ão. 
. Yota~iio (lJll 3'1 1h:cu!::sün cln propo:;ir,ão ~~n. 
CllUHUU. 1\c:s JJe}JII111dml n. :!:3, do J8V8, nutori· 
zaudo o l'odPl' Ex(cutiro a CfJJICC'der no JJr. 
;\IJ'I'fldo Moreiru. c.lo l~ill'l'ur-i <.Jiiveim Linm, · 
Jcute cntlu•Jrn.tico tln FucuJ,Jadu 1!0 DlrPito 
Uo S. J..taulo, IJO\'u mn~(·S do liccu~·a, cum 
ot·deuuUo, pnra tt·ntnr de ~un slludo. 
Po~tn n votos, U nJlprovnda, em cscrutin!o 

~ccJ•uto, Jlor 31 votos contra 5. 
E' a propor:;i~·üo adoptltcla c YtlO sc1• sub· 

mNLida a ~:tJJC'ÇllO PI'C!~iUcnclnl. 
O ~.-. l?'t•c"' ;d••n1 o- Nn. or11em rlo 

d:ll sr·gue·~o n continunçiw da!!" diFcu~:-:io do 
Jli'C•jc·clo do Scnn«10 11. ~o, do 1805, t•,,gnlnnrlo 
IL c·oncPs~ito dn lwnrns militnrN; n CJ\'i:o; o 
11incJn a wililnJ·c:-:, qtmndo clJl,f.i rxl'er~tJJJ a 
gJ'IH}tUI(,'iio fJUO JlCII' JCJ/Jir:.; fnfil~l'f.jJ• •. 

Jo:,.to pl'ri,Í4•c:.:tu lld por J
10iibcmç>iltJ do ~eflnrlo, 

a l'!'fJl!Ul'IJ}I('JITO do 11111 de foCIIH IIJCJUb!'CIN, 0111 
Sl!l<~.•iw do~~ c!o mnlu elo J8Hi, J'r!llul.tdl~O il::l 
t 'omJniE~i'•I'S dt.• l'tJII:-titui~·lin. Podr!J't'S o JJi]tl«l .. 
rnuciu o uo M11rinlin eGuoJ•rn, 
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Desla• npenas n do Mar•inhn o Guerra emlt 
tiu pn!'ecot•, que sob n. 05,110 corrente nnno, 
foi IL imprimir cm 22 dcsto mez o ncbn.-se 
di,tribuido veios Sr". Se111tdores. 

Para cumprimento da dcliberaçiio do Se
nado, l'(ltiro o prnjecto da ordem do tlia, afim 
do ir tl Commissão de Con•tituir;ão e Poderes. 

VJCTO DO PREFEITO }... nESOJ,L'Ç'ÃO DO COi'IBELIIO 
Hl~LATIVO A ACQUIHÇÀO lJE 1.IA:-."ANCIAI~S 
PADA ABA~TECIMR'NTO I•E AGUA A DIVEHSOB 
PGNTOS DO DJS'fJUCTO FEDEHAL 

Entrn. cm í.llscusEtüo unica. o pn.J·ecei• da 
Cornmis,ão rio .Justiça o Legislação, u. 102. 
de lSfiB, opinando ~uo seja n.pprovarlo o 
t~t:lo do Prefeito do DhLricto Fcdervl li. reso
Consclho Muuicipnl que antol'iza o mesmo 
luçíin do Prefeito n. drspender até a ~uantin 
de 850:000$ par·a acquisição de manunciaes 
rlestinados oo abnstccimtlnto de ngua ó. popu
lação, ~cndo GU~:UOO$ pnra o lo~ur dcuomi
nndo Pedra, em Guarntibn, 200:000$ 1•nra a 
da. fr·c~ue>ia dn. Gnvea e 50:000$ para a do 
morro do Pinto. 

Ninguem pcrlindo a palavra, encerra·~ e a 
discussão. 

Pcsla a votos, ó approvnda a conclusão do 
p,ll'eccr. 

A resoluçii.o vnc ~Ar devolvida ao Prefeito, 
com a communicaçiio do occorrido. 

O S••. Pre .. ldcnte-Estil esgotada 
n. ordem do dia.. Vou levanto r a sossiio, des
ignando para a sessão seguinte: 

3u discussão da proposicii.o do. C!omara (los 
Deputados, n. 36, de 1808, autori,.anrlo o 
Poder Executivo o. a!Jrir ao Miniaterio da. 
Justiça e Negoceias Interiores o credito de 
127:083$600 supplementar il verba n. 37 do 
nrt. 2• da ler n. ·IDO, do 16 do dezembro de 
ISU7; 

3" rliscussão da propo1içiin da Camarn dos 
Deputados, n. 28, de 1<08, declarando da 
competencla do juiz de Eecçiio no DJStricto 
~cd•ral o tos Estados diL Uniiio, o julga· 
monto dos crimes de moeda fol!IL, contra· 
bando o peculato. 

Levantn·se n. scEEiio a I hora e lO minutos 
da. tarde. 

FIM 00 SE fi UNPO l'OJ.U!IU~ 
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