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aos engenheiros fiscaes das estradas de ferro. Pag. 172. 

N. 387, ele 1M2, contrario :'t proposiçÍÍ!o n. 72, de 1 9H, que 
abre o credito de 5. OOG :OG5$!J.íG, para pagamento ao enge
nheiro Gastão da Cunha Lobão. Pags. 172 a 178. 

N. 388·, ele 1012, favoravol ii proposição 11. 50, elo 1912, 
· abrindo o .credito de O :219$4-i3 para restituição ao enge

nheiro Anstric!iano Honorio ele Carv:l.lho. Pag. 18ú. 
N. · 395, de Hll2, apresc•ntanclo emenda ú proposição n. 88, 

ele 1913, que abre credito para construcção do eelificio 
J)aJ•a o;; Correios c 'l'elegraphos do Estado ele Goyaz. 
Pag. 211. 

N. 3913, ele HH2, apresentando emenda ú proposição n. 101, 
de 1912, que concedo licença a Mado elo Souza .Carvalho·. 
Par;. 212. 

N. 307, do -l!H2, l'twot·avel :t proposi~::i.o 11. 123, de 1912, 
que abt·e crerliln para j)agamento ele dil'l'cl.'ertças dn venci
meulos· a Pltiludclpho du Soma Ctt~ll'o. Pag. :!13. . 
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N. 401, do 101:'!., apresLwudo o projecLo n. 60, do 1912, que 
autoriza a rcstiLui,~ão do direitos pagos pela l~aculdade 
ele Moeliciua de Bcllo Horizonte. l)ag. 223. 

N. 402, elo 1 OU, aconselhando a discussão do subsLiLuLivo 
ao pt•ojeclo n. 17, de ·1012, nue regula os vencimentos 
dos ll'uuccionarios inactivos. Pag. 223. 

N . .\03, de 1012, contrario üs emendas ol'l'erccidas ao pro
jecto n. 3:'!., de 1 D·J 2. Pag. 22G. 

N. ·W-1, de 1012, contrario ao pro,iecto que autoriza a eompr.a 
do pt·eclio em que viveu o Dr. Joaquim l\Iurtinho. Pagina 
226. 

N. 4t05, ele 1012, l'avoravcl tt pt·oposil-ão n. OS, de 1912, 
que crêa o Jogar· de zelador do l\Iuséu Naval. •Pag. 227. 

N. 40G, de 1012, l'avoravel tt pt•oposir;üo n. 106, de 1012, 
que melhora a reforma do vice-almirantc Antonio Luiz 
von Hoonholtz. Pag. 228. 

N. 407, do 1012, contrario ü proposu:;ao n. 114, de 1012, 
que releva a prescripção em que incorret·am os ex-depu
tados Sylvio Romero e Sebaslifto iEurico Gonçalves de La
cerda para re.ecberem subsidio. Pag. 231. 

N. ·108, de l!H2, favoravel· <Í proposi~.ão n. '12:1, de 1012, 
abtlindo o credito de 7 :200$, para pagamento a Arthur 
Martim Lopes. Pag. 232. 

N .. \09, de 1012, abrindo o credito de G:2G0$400, para paga
mento de vcneimentos a Verano Alouso Gomes ele Almeida. 
Pag. 233. 

N. .\I O, de 1 D 12, :l'avoravel ú proposi~'üo n. 127, de ·1 Di2, 
que aposenta o preparador da iE'scola Polytechnic.!l. Dr. 1\fa
noel José de Queiroz Ferr·eira. Pag. 235_. 

N. H l, de J 01~, conteal'io ao velo opposlo á resolução que 
eoncedeu liee,nç.a ao promotor publico do Alto Purús, 
!Jaeharcl .Carlos 1Domicio ele Assis Toledo. Pag. 237. 

N. HD, ele 1.012, sobre as emendas dos Srs. Glycerio e Fran
cisco Sá ao projecto sobre casas para <Opm.•arios. Pag. 320. 

N. h:? O, de .I 912, opinando pelo indefet·imento do requeri
rnenl.o cm que D. Anna Francisca Xaviee BraiJ1dão e 
outms solicitam relevação de prescripção P.(lra receberem 
monlepio. Pag. 321. 

N .. 421, de '191~. contrario ao requerimento em que diversos 
volnnl.nrios da Patria pedem mellhot'ia..de patentes. Pa
gina 322. 

N. 1,22, de 1912. offct'e>cetHI·n o pro,iecLn rlc licença ao ,Jlll~ 
federal bacharel Joaquim Pir('s ele Carvalho e Albuquerque. 
Pag. 322. 
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N. -í2:J, de 1\J12, favoravel ao projecto n. -íG, de 1!H1 con
ecdc:nuo vanlagenB e regalias aos voluntat·los do Para'guay. 
llags. 323 c 32-í. 

N. 424·, de 1912, o1Tcrccendo o substitutivo n. 75, de 1912, 
concedendo vantagens aos eni'crmeiros-mórcs. Pag. 325. 

N. -125, de 1912, contrario á proposição n. 80, de 19'07 
fixando os vencimentos dos empregados civis dos hospitacs 
militare;:;. Pug. 32G. 

N .. wG, de 1912, tfavoravel á proposição n. 2G, de 1912, que 
abre o credito de 4>0 :OOO;$, para acquisição de uma lancha 
pum o se,rviço do porto de Santos. ,pag. 328. 

N. 427, de 1912, offerecendo emenda tÍ proposição n. 69, 
de 1911, modificando a reforma do 2" cadete, 2• sargento 
e tencn te honorario do Exer!Jito José Vieira da Costa. 
Pag. 330. 

N. !t28, de 1912, ol'ferecendo emendas lÍ proposieão n .. 97, 
de 19'12, que :l'ixa a despeza do !lvlinisterio da Fazenda em 
4.1. ü84 :819$520, ouro e '121. 829:237$121, papel. Pag. 330. 

N. 429, de '1912, ofi'erecendo emendas lÍ proposição n. 107, 
de ·11912, concedendo licença ao Sr. ministro do Supremo 
Tribunal Federal Dr. tAindré Cavalcanti. Pag. 358. 

N. /!30, de 1912, favoravel ü proposição n. '132, de 1912, 
. abrindo o credito para pagamento de ajuda de 'custo aos 
deputados Cunha Rabcllo e 'l\Ioreira Guimarães. Pag. 359 .• 

N. 431, de 1912, favoravel á propos1çao n. '130, de 1!l12,, 
concedendo lieença ao Dr. Limirio C:elso da Trindade. 
Pag. 359. 

DA DE JUS1'IÇA E LEGISLAÇÃO : 

N. 352, de 19.12, favoravel tt proposição n. 22, de 1912, 
que faz estensivas á .Academia de Commercio de Porto 
Alegre as disposições ·da lei n. 1.339, dG 9 de janeiro de 
1905. Pags. 3 e L 

N·. 353, do ·t912, favoravel á proposição •n. 23, de '1912, 
que torna extensivas á Academia de Commercio de Santos 
e á Escola de Commercio de Campinas as disposições da 
lei n. I .339, de 9 de janeiro de '1905. Pags. 4 e 5 . 

N. 354, de 1912, favoravBI ú proposição n. 45, de 1912, que 
r.Jcclara de utilidade publica a Escola Agricola Pratica 
« Luiz de Queiroz,, de Piracicaba, reconhecidos como de 
caracter o:!1ficial os diplomas por clla conferidos. Paginas 
5'e 6. 

N. 355, de 1912, favoravel .à proposição n. -1.6, ele '1912, 
que declara de utilidade publica o Lyceo de Agronomia 
e VeLerinaria de Pelotas, rewn:hecidos como de caracter 
official os seus diplomas. Pags. 6 e '7 •. 
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XVI l:'ill!Gil! 

N. ::!GG, de 1912, ol'ferecentlo suüsLitutivo ao projecto n. 17, 
do 1!H2, assegurando o direito ele aposentadoria, jubilação 
ou reforma aos funccionarios pubHcos civis ou miliLares, 
que se invalidarem, nas condiçõDs que estabelece. Pags. 1G 
e 17. ' 

N. 379, de 1012, contrario ás emendas offerecidas :'i. propo
sição n. 27, de 1909, que regula a responsabilidade civil 
das estradas ele ferro. Pags. 1:l9 e 120. 

N. 394, ele 1912, favoravcl ao projecto •n. 51, de 1012, que 
1·evoga o ar L. i • ela lei n. 938, de 29 ele dezembro de 1902. 
Pags. 210 c 21'1. · 

DA DE MARINHA E ÜUEIUt.:\; 

N. 35•8, de 1012, frworavcl tl propOSJ(:aO n. 34.7, de 1912, 
mellloranclo a reforma elo vico-almiranle Antonio Luiz 
von •H·oonholtz. l)ags. 7l a 73. 

N. 380, de 1012, favoravel ú proposil}ão n. 120, de 1912, 
. resolvendo a situação dos amanucnses elo Exercito. Pa
gina 182. 

N. 390, ele i!H2, d'avoravel á proposi~~ão n. 139, ele 191\1, 
concedendo o certificado de engenheiros geographos aos 
alumnos que concluírem os cursos da Escola de Estado 
.Maior do Exercito e da Escola Naval e rejeitando a emenda 
da Oommissão ele Instrucção Publica. ·Pags. 182 e 1r8'3. 

N. 332, de 1912, opinando pelo indeferimento do requeri
mento cm que o major Marcos Antonio Tellcs Ferreira 
pede contagem de tempo. Pag. 211•. 

N. <100, do 1!112, contrario ao requerimento em que o ma
rechal Francisco José ·Cardoso Juni-or pede relevação de 
prescripçãq para receber diffcr·enças de soldo. Pag. 221. 

DA DE OBRAS Pum~TCAS: 

N. 245, de 1!112, favoravel ao projecto n. 32, de 1!112, con
cedendo favores tis associações que se propur.ercm a · 
construir casas para operados. Pag. 171. 

N. 418, de 1!H2, contrario ao requerimento cm que Asdrubal 
·do Nascimento e Fausto A. '\Verner pedem concessão para 
construirem uma estrada de forro ontre Cannavieiras o as 
fronteiras da Bolivia. Pag. 318. 

DA DB POJ~1ClA: 

N' ,,__ 1 i'l·l'' 1' I " . ,,. - . 1 ...•• J,, cn .. ~ •. nvoavn a Jnuwa•;.ao nplllanc.o cm fJUC os 
assun1pl.ns a (]llo sn rol'nro n art, G!1 do Rogimonto sc,iam 
rliseutidns 1'111 Sl"~sfí•1 publit·rt nu sPCl'f'l.a, Ci)!lfOl'll10 o desejo 
das rcspeelints Couuui~sües. Pu~:·. :.!D. 
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INDICE XV!I 

ll.l :JJ, ltJW,\CÇÃO: 

N. 37 -i, de 1012, da emenda do Scmado ;i proposição n. 60, 
ele 1012, que concede um armo de lic.ença a João Paulo 
ela Silva. •Pag. 101. 

N. 375, de 1912, da proposição •n. 72, de 1912, de licença a 
I.uiz Teixeira. Png. 101. 

N. 376, de 1012, do projecto n • .10, de 1912, que reorganiza 
o Laboratori·o Chimico P harmaceutico :Militar. Pag. 10i. 

N. 377, de 1012, do projecto n. 58, de 1012, que abre o 
et·edilo de 231 ;.HJ7$G25, para pag·amento a João Müller e 
Heitor ele Mello. Pag. 103. 

N. 378, de 1012, elo pro.ieelo n. -19, de 1012, de lit.!ença ao 
Sr. Ministro Godofrcclo Xavier <.la Cu•nha. Pag. 10·3. 

N. 381, ele 1012, da emenda á l)l'Oposi~'ão n. 80, de 1012, 
ele I icença a ~\.elalbcrlo J\lanocl de cl\.raujo. Pag. 153. 

N. 382, do 1012, ela emenda {t proposição n. 102, ele 1.912, 
de lit.:ença a ·AdallJerLo 1\Ianocl de Araujo. Pags. 1-16 a 153. 

N. 383, .de 1012, elas emendas {t proposição n. 73, ele 1896, 
que veda as aecumulaçúcs remuneradas. Pag. 152. 

N. 38-1, elo 1012, do projecto n. 62, de 1.012, concedendo 
!i.ccnr;a a Auto da Silveira Fontes. Pag. 162. 

N. 301, ele HH.2, do projecto n. 55, ele 1012, concedendo 
licença ao bacharel João ·Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. 
Pags. 200 e 213. • 

N. 3H2, de 1912. elo projecto n. 63, ele 1012, eoon'Cedendo • 
Hcenr.a a J•osé ~\.nlonio de Almeida. Pags. 200 e 213. 

N. 393, do 1912, do projecto n. G-1, ele 1912, concedendo 
licença a ~i3duarelo Drolhe FasciolLi. Pags. 200 e 2H. 

N. -1.12, elo 1912, ela proposic;.ão n. 130, de 1911, que concede 
carta de engenH1eiros geographos aos alumnos elas Escolas 
de Estado i\! ai o r e Naval. Pag. 2-16. 

N. ltl3, ele 1912, da proposição n. 101, ele 1912, concedendo 
licença a l\!ario ele .Souza 'Carvalho. Pag. 292. 

·N'. ;.tia, de 1012, ela proposiçü.o n. 113, do 1912, concedendo 
licença a D. 1\Taria José dos Santos Mourão. Pag. 292. 

N ,, -115, ele 1012, do pro,jecto m. 72, de 1912, regulando o 
julgamento das causas ela compot.encia do Supremo Tri
bunal Federal. Pag. 202. 

N. <ll6, de 1912, do projecto n. 60, ele 1012, que autoriza 
a restituição ele direitos tí. Faculdade elo 1\Icclicina. de Bello 
Horizonte. Pag. 294. 

N. -117, ile :1.01:2, ela Tll'Oposi~~ão n. 88, ele 1012, abrindo o 
c1·edit.o para a consLrucc.fio elo celificio para os .correios e 
']'clegr·aphos elo Goy~z. ·Pag. 29~. 
Soqndo- Vol. VII ~ -
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PJ.•ojectos: 

X .. \0, de Hl12, reuJ·gauizumlu .o .Labot·alor.io Chimicu Phal'
muecu Lil;o li\:l.i!Hut·. Approvaclo e111 ::l" dist:ussão. Pag. 3~. 

N . . I.!J, de 1012, .eoueedendo um anno de lit:cnr;a ao S1·. Mi
nislr·o GodoJreclo Xaviur da Cunha. ,\pprovado em 3" clis
cussilo, Pags, 30 c 103. 

N. 58, ele 1!H:?, autorizando a abeL'lura elo eredilo Jc 
231 :407$52G, pal'U pagamento a João Müller e Heitor de 
1\lcllo, pot· fm,necimenLos ú l<'orça PoJi.cial. Approvado em 
·8" cl iscussão. Pags. 50 e 103. 

N. GO, de 1912, eonced0ndo um a uno de licença ao collector 
fedet·al Joaquim: U3'L·a:neo. Pag·s. 7'8 c .21 G. 

N. G.l, ele 1912, concedendo oilo mezes de licença ao bacharel 
.TosL' 1\larLins ele Souza Jlamos, procurador ge1·al ela Repu-
blica no Aet·c. Pags. 78, .215 c .250. · 

N. G2, de HH2, concedendo um n,nno de licença a 1A.ntonio da 
Silvcil'U Fontes escriptma1·io ela A]l['anclega do llio Grande 
ciO Sul. •Pag. ·1G1. 

N. G3, ele 1!112, concedendo um annu ele licenr.a ao fiscal do 
imposto ele consumo Josl3 Antonio ele Alme.icla. Pags. 80 
e 1Gl. 

N. G4, uc 1912, coneecl0nclo um anuo de licença ao consul 
Eduardo Drolile Fasciotti. Pags. 80 o 1Gl. 

N. 65, ele 1.9'12, approvando o decreto n. 9.8:31, de :1012, na 
parte que l'OO!'ganiza a auministt·a~.ÜO e justiça elo ~4Cl'C. 
Pags. •119, 205 c .215. 

N. GG, de 1912, mandando proceder aos estudos de uma 
estr·acla ele J'cr·,·o elo Petrolina até a « Soul)l America llailway 
Gonstrudion Company, Limited ». Pags. 1.37, 138 e 20ü. 

N. G7, de 1.912, regulam do os vencimentos elos funcrionarios 
civis dos institutos militares ele ensino.· Pags. 15-1 e 21.6. 

N. 55, ele J 012, concedendo lic~nt;o.a ao auditor de Marinha 
bacharel João Pessoa. Cava.lcan Li ele AlbuqueL'que. Pa
gina 155. 

N. ·GS, de 1 O 12, autorizando o Governo a. adquirir a Casa 
cm que residiu e fa.lloeeu o Dr .. Joaquim l\lurtinho, para. 
moradia. de homens i Ilustres. Pags. 20 I, 205. c 22G. 

N•. 57, de 1912, cont:cde•nclo licença a Acyndino Vicenlo do 
i\lagalhftcs. •Pags .. 214 e 250. ' 

N. 69, de 1912, autorizando a restituição dos direitos pagos 
pela Jo'aculdaclc ele ?lleclicina de Helio Horizonte. Pags. 228, 
203 c 29·1. 

N. 50, de :10:12, substit.ulivo ao J..'o, de l.!ll2, regulando a 
aposentadoria c jubilar:ão e reforma elos i'unccional'ios 
civis e militares. Pags. IG, 17 e 223. 
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N. 70, de 1912, regulando a reforma dos medicas e pharma
ccuticos do Exercito o da Armada. Apresentado pela 
Commissão do Marinha o Guerra. Pug. 239. 

N. 71, de Hl 12, autol"i~anclo a revisão do contracto de navc
ga~üo do Lloycl Brazileit·o, apresentado pelo Sr. Coelho 
c .campos. Pag. 279. 

N. 72, de 1912, revogaonclo a lei n. 938, de 29 de dezcmbrq 
de I 912 c regulando os ,iulgamen Los das causas de compe
Lenc~ia elo Supremo Tt•ibunal Federal. Pags. 288, 289, :!92 
e 305. 

N. 73, de :1912, concedendo o certificado de engenheiro mi'
litar aos ~ilumnos .que concluil'am o eurso velo Regula
mento de 1905. Pags. 305 e 183. 

N. 7.1, ele 191:?, concedendo licença ao ,iui7. federal bacharel 
.Joaquim Pires de Carvalho e t.:\lbuqucrque. Pag. 323. 

N. 75, de ·1012, substitutivo ;i proposição 111. .iS, ele 1907, 
eoncedenclo vantagens aos enfermeit·os navacs, que tiverem 
20 annos de sel'viço. l)ag. 325. 

Proposiç.ões : 

N. 1J 9, ele 1912, autorizando o Govel'llo a eoncorree com 
100:000$, para o Pantheon Nacional. Pag. 2L 
iN. 120, de 1912, equiparwndo os vencimentos c mais regalias 

elos primeiros sargentos amanuenses ·do Exercito aos dos • 
escreventes da .').rmada. Pag. 22. • 

N. J 21, ele 1912, autorizando o .Governo a abrir o credito 
de 7 :200$, para pagamento a A1·thur Martins Lopes, cm 
virtude ele sentença judiciaria. Pags. 22, 232 e 301G. 

~N. flG, de 1fl12, concedendo um anno. ele lice•nça ao bacharel 
Amlonio ~\ugusto Ribeiro de Almeida. Pag. 3\J. 

N. GO, de 1fl12, eoncedendo um anno ele licen()a a .João Paulo 
ela •Silva. Pag. 3!l. 

N. 72, ele 1912, prorogando por um anno a licença conceclicla 
a Luiz Teixeira. Pag. 3!l. 

N .. 1 00, ele 1912, abrindo o credito de. ~ :200$, ouro, para 
p~·emio de viagem ao Dr. Carlos Leoni \Verneck. Pag. 3!l . 

N. :33, de J fl 12, concedendo um anno de Jicenca ao praticante 
elos Correios Fernando 'l\lal'Lins ela Fonseca. Pag. 39 . 

N. SG, de 1 !l 12, conceclenclo um armo de licenc;a ao auxiliar 
de esct•ipla dos 'Pel!'graphos All't·eclo de Scixas Barn.cho. 
Pag. 30. · · 

N. 105, de ·1!112, abl'inclo ao l\1inistct·io da JusLiça o cr'edito 
ele ·5 :3fl3$5M!, para pagamr~nto ao D1· .• Tofío ,pccJro ela Vniga 
Pilho .. Pag. 50. 
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N. 122, de 1912, relevando o thesoureiro da Caixa da Amor
tização, "\Jníonio Bar·JJosa dos .Santos, ela r·espomabilidade 
do desl'ulquc cometticlo noJo ex-fiel Amaldo Vieira d:J. 
Camat·a. l'uo;. 7G. 

lN. 123. de 1912, abrindo ao l\linisterio ela Fazenda o credito 
de 27 :3!l.\$555, para 11agarnenlo a P:Jliladelpho de Souza 
•Castro. Pao;s. 'iG, 213 c 251. 

N. •124, ele 1912, exonerando o engenheil'.O Josó Bar,ccllos de 
·Carvalho elas rcsponsabil idades pelo desl'nlcrue commettido 
pelo l'unecionurio l•'ranklin Bot•J'onl elo Oliveira. Pag. 77~ 

'N. 125, do 1912, conccdcnclo um mmo ele licença ao enge
nheü·o l\lanoel Pcl'l'clli ela Sil\'u Guimarães. Pago. 77. 

N. 80, dr1 191.?, eone,,d•.•ntlo I ieonçn a i.:\lberlo de Araujo. 
l'ac;s. 11U e Ui. 

N. 100, ele 1912, concedenclo liwnç.a a Joaquim l\faccclo Costa. 
Pags. 111 e 147. 

N. 73, de 1912, vedando as accumulaçues remuneradas. 
Pags. 47, 111, 40, 48, 112, 113, 114, 115, HG, 117, 120, 
121, 138, 148 c 152. . 

N. 126, de 1912, abrindo o credito ele 6 :260$490, para paga
mento a Verano Alouso Gomes de :Almeida. Pags. 118 
e 293. 

N. 27, de 1909, que regula a responsabilidade civil das es
tradas de ferro. Pags. 100 e 119. 

N. 127, de 1012, que autoriza a uposenLaçiio do preparador 
da Escola Polytechnica, Manocl Jot:é ele Queiroz Ferreira. 
Pags. 146 e 293. 

N. 128, de 1012, que organiza os fusos horarios adoptados 
pelo meridiano ele Groonwich. Pags. 1 D7 e 1 98•. 

lN. 129, de 1!H2, equiparando a razão ela Alfandegada Bahia 
á ele Porto Alegre. Pago. 198. 

N. 130, de 19:!2, concedendo um anno de licença ao juiz 
Limirio Celso da Trindade. Pags. 1DD e 359. 

(N·. 131, de 1912, abrindo o credito de 1..182 :•8,29$140, papel, 
e 177$777, ouro, para pagamento de dividas em exercícios 
findos. Pag. 199. 

N. 132, de 1912, abrindo·o credito de 2:000$, para pagamento 
de ajuda de custa aos deputados José da Cunha Rabello e 
José Maria 1\Ioreira Guimarães. •Pags. 199 c 359. 

:N. 09, de 1 !112, abrindo o credito de 150:000$, para repre
sonta()iio do Brazil na Terceira 1ExpoRir,.iio Internacional ela 
Bormclm. Pag. ::? 15. 

N. 88, de 1f.f~ .• nhr·indo o crcdif,o ele 80:000$, par·a ccm
si.J·ur~~~iio elo edil'icio par·a os Cot·r·eins o Telcgr·apiJJOS do 
[Estnrlo do Goynz. Png:s. ~li, ~!lO c 30'1. 
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N. i13,. de 1012, conced"ndo licença a D. l\Iaria José dos 
San tos .J\Iourão, agente do ·Correio de Diamanti·na. Pa
ginas 84, 25 J, 292 e 305. 

N. 50, de 1012, autoriz-ando a abertura do credito de 
91 :219$H3, para restituição ao engenheiro .1\.ustricliano 
lionorio de Carvalho. Pags. 180, 181 e 251. 
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valho, desen'hista da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
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•Pag. 308. · 
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Mari•nha. Pag. 308. 
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D. Florinda da •Conceição Gil, para receber meio soldo. • 
Pag. 308. , 
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Pag. 309. 
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machinista da ~Armada Pedro José de l\!oraes. Pag. 300. 
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vadores do trigo •no Ri·o Grande do Su 1. Pag. 309 . · 

N. 141, de '1912, concedendo licenca ao auxiliar de escripta 
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Guimarães. Pag. 31 O. 

N. 1 ~2. de 1.912, abrimlu t.redilO para pagamento :i Com
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N. 1·H, de HH2, co:1eeclendo liconca ao gun.rda da co\:lfanclega 
Alberto de l\lesqmta Bastos .. Pag. 311. 

,N. U-5, ele 1!ll2, abi·indo cr.•edit.o para pagamento ~\s vi uvas 
Philomcna Mm•ia ela Ci:mceir,.ão e Fr·runciscn !\faria clr. Si
queir·a. Pag. 311. 
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N. 1-16, de· 1 !112, concedendo licença ao medico da ,saucle 
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medicas elo Exercito. Pa!;. 3"12. · 

N. J.í8, de 1 !J 12, .conceclenclo liccmça a Diogenes Goncalves 
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·Central do Brazil. Pag. 312. 
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Lemo 1Sobrinl10. •Pag. 312. 
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Pag. :313. 
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lN. i5ü, de i \H2. concedendo lice•nça a Joaquim Duarte Pinto 
ele Ar.r.veclo, thesoureiro elos COJ.'l'Ciüs r.! o !E'spirito Santo. 
•Pag. 3H. 

N. ·157, de :lOJ 2, rr.lr.vando da p1·eseripcão cm que incorreu 
D. Frrunciscu ele Souza Gaivão •Camm·go para receber 
prnsãn ele montepio civil. Pag. 314. 

N·. J5R, ele 1012. abrindo credito de 500:000$, para attender 
:is clespezns cleconcntos das novas aposentadorias. .Pa
gi•un 315. 

N. 150, de 1012, eonceclenclo pensão a D. Augusta de Miranda 
l\fineiro. Pag. 315. 

N. -1 üO, de J!JJ 2, con<;edendo licenca :í l\fanoel da Silva 
<1uimarães 1'\'r·r·eil'a, esel'ipturario do 'flwsouro no Pará. 
J>ag.315. !J·i·~! 

N. HH, de :1.0.12, abrindo en~dito para legalizar o pa!;arnento 
de .iuros das avolices no exerci.cio ele JOIO. Pag. 31G. 

N. Hi2, de -1012, concedendo v.italiciedade ús v.iuvas e •filhas 
solt.eiras dos voluntarios da Patria e dos guardas nacionacs 
falleeiclos no Paraguay. Png. 3Jü. 



,. 

r' 
~:-·, 
l. 

,· 
...... ~ 

' 
.... ~ 

': .. ~' .. 
~ ,, 
·~~ ., 
... 
! 

INDICE XXIII 

:N. JG3, do ·I n 1::, alll'illdfl I)L'üUiLo Jllll'a paganwnto de quotas 
aos C\lllfYI'r!g·ado . .; da ,\JI'andr>g·a do Jl:stado do l\Jaran!Jão. 
~Png. 3·17. 

í'L :IG.'J, de 101:!, eHIWr~dendo l'a\'oJ·es :í. viuva u l'illla do 
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N. JGtí, de 1012, a!Jriurlo credito pat·a pagamento a Alvaro 
!Alves ele Souza cm vir·tudc ele sc.nlenl.)a judiciaria . .Pag. 317. 
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Do Sr. ]) ires Fel'l'eil:a, sol i citando dispensa de i n tet·sLido 
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De l\Toss, Trmão & Cornp., peelinelo pagamento ele I O: 173$320, 
P.Or fornecimentos ú Força Policial. Pag. J 5. 

J)c Bazil i o da Silva A1·êas, pedindo o ]mg·amento de ...... . 
!i I :270$700', pela constnwçüo de estradas no ~\cre. Pa
gina 15. 

• 



·i 
! 

;· 
. I 

' c 

< 

.XXIV INJJI(;E 
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Do Emlmixaclor Ame1·ieano, agradecendo. as mwn ifeslar;úes de 
per.a1· p!'c,;t.adas pelo Senado, por motivo elo fallccimenlo 
do viee-presidente elos iEstaclos Unidos, Sr. James Sherman, 
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Do PI·esicll~nle do Sonado l-Jespanillol, agradecendo as mani
J'eslar:ries ele per.ar pelo fallecimenlo ele Canalcjas. Pa
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Opposto tl rcsolur:ão que mandou considei·m· por act.o ele. 
lH'a\'UI'a a pt·omo~~ão do capitão· l\Tareos Antonio 'l'elles 
Ferrei1·a. Pag. 97. 

Votos de peza1· : 

Pelo Sr .. James Shcrman, vice-prcsiclcnLe dos Estados Unidos, 
JWOposlo pelo .SI'. Gl~eerio. •Pag. 25. 

Pelo Sr. marer.hal GoclolphiJn, rcquc!'ido pelo Sr. Pires :Por
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Pelo :-;r. conselheiro Dunr-L1J de Azevedo, requerido pelo 
::5t·. Frwneiseo G])·cet·in. Pao;·. 13. 

Pelo l'alle!Ji r1wnto dt• Carml1;,ias, r·equerido pelo Sr. :\I rmrJr;s 
r.! e Almeida. Pags. H i c HS. 

Pelo l'ullecirnenLo de D. Or·sina da Fonseca, requerido pelo 
81·. G lycerio. Pag. 361. 

'Voto,.. en1. separado: 

Dus Srs. Fr·ll;ncisco Sú, F. Penna. F. Glycer·io e L. ele 
Bulllücs, conLra o pt·o.ieclo H. 3~. sobre eru;p1·c;,;·o elo,; 
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SENADO FEDEH.i-\L 

---~·---

Pl'irnolm scss~o diL o i ta m loglslatllm do Congmsso Nadonnl 

AC'l'A EM 1 DE NOVE!MBRO DE 1912 

1'1\ESJDENCIA DO Sll. PINHEIHO MACHADO, VICE-PRilSIOENTE 

A' 1 hora da tardo acham-se prosonLes üs Srs. Pinheiro 
Maelmclo, Ferreira Chaves, Pedro Borges, CanclidOI do Abreu, 
.ronái.llas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur J~emos, Indio elo ,, 
Brazil, Urbano Santos, Mendes elo Almeida, Tavares elo Lyra, 
llaymunclo de Miranda, Guilherme Campos, Bueno de Paiva o 
Felippe SchmidL (15). 

Deixam de wmpareccr com causa justificada üS Srs. 
Araujo Gócs, Silveeio Nery, I~auro Sodré, José Euzebio, Ri
JJCiro Gonçalves, Gervasio Passos, Pires• Ferreira, Francisco 
Sá, Thomaz Acci-oly, AnLoni>01 ele Souza, Cunha Pedrosa, \Val
fredo Leal, Süà'ismundo Goncalves, Gonçalves Ferreira, Ri
beiro) elo Brito, Gomes Ribeiro, Coelho c Campos, Oliveira Val
lacl'iúo, José l.Vlarcellino, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Bernardino 
Monteiro, Moniz Freire, João Luiz A:lvos•, Louronco Baptista, 
Prancisco Por·Lella, Nilo. Poçanhn., Sá Freire, AugusLo do V·a·s
concollos, AlcimJo Guanabara, Bernardo, Monteiro, Feliciano 
Penna, Alfredo Ellis, J?rancisco Glycerio, Cwmpos Salles, Lco
.Jlü•lclo ele Bulhõos, Brá'z Abrantes, Gonzag.n. Jaymo, A. Azeredo, 
1\rotello, José i\IurLinho·, Generoso Marques, Alencar Guimarães, 
Hercilio Luz, Abdon Baptista c Victorino Monteiro ( 4.6). 

O Sr. i• Secretario_ declara· que nã•o ha expediente. 

o Sr. a· Secretario (SC:1'll'Í'I!dO de 2") declara que não ha 
pareceres. • 

O Sr. Presidente - Tendo comparecid•O• apenas 15 Sr-s. 
Senadores, não póde hoje haver sessão •. 

Vol. vrr 
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De,;ignu pat·a onlem do dia da soguinte a rncsma jú mar
cada, isto é: 

2" d'iscussão do projecto, do Senado n. 58, de 1012, auto
ri:~.audo o. Pr·esidente da Hepublica a abrir os creditas neces.
:;nt·ios al.é a importancia de 231 :-íDí$525, para pag·ar a João 
~lullet· e ongonheim Heitor do 1\leHo as éontas apreseul.adas 
elll J!lO!l o 1910, PO•r for·necimcntos feitos ao commando da 
Fm·c.;.a Policial c obras executadas nos quarteis. da mesma l'oroa 
.(o[[ercddo pela Comuâssão de Ji"inanças); 

~· discussão da proposi~1ão da Gamara dos Deputad.os 
u. 'i:!, de 1012, au'loriumdo, o Presidente da llepubl ica a con
c~udet' l ic;euça !JOl' um anuo, com ordenado., o, João Paulo da. 
:::;iiva, guarda ele 1" classe elas Dl'J'icinas da ll:strada de Berro 
Ccutml do Br·a~il (com 1wreccr da Com-missão de F·inan(:as 
o{[crcccndo emendas); 

2" discussão; da p11oposição da Gamara dos Deputados 
u. 7:!, de 1912, autorizando· o Presidente da Republica a con
eeder I iecnça por um anuo, cm pror·ogação, com dous terços 
uos vencimento·s, a L ui:~. 'l'eixe·ira, auxiliar ela Estrada· ele 
Fet•t·n Oeste de Mi nas, para tratamento de saudc (com 1Jarcecr 
da Coumâssão de Ji"'irw:nças o[[e?·cecndo ·emendas); 

2" discussão da proposição da Camarn. dos DepuLaclo.s 
n. :100, de 1912, auVo.rizando o Presidente da Republica a 
aLrir, pelo 1\linisterio do Interior, •o: credHo extraordinario de 
oí :200$, out·o, para satisfazer o premio de viagem conferido' ao 

' Dr. Carlos -Le-o,ni 'Verneck, correspondente ao _anuo de 1911 
, '(com 1Jarecc1· {avoravcl da Cornrnissão de F·inanç!M); 

2" discussão da proposição da Gamara dos. Deputados 
11. 105, de -l!H2, ·autorizando •o, Presidente da Republica a abrir, 
pelo l\linisterio da Justiça, •O• credito extraordinariD de 
5 :3!13$5-íS, para pagamento de vencimentos que competem 
ao lente cm disponibilidade da J!'aeuldade de Direito, de Sã.o 
Paulo Dr. João lledro da Veiga Filll•O' (com parece?' {avoravcl 
da Commissão de Fi~anças). · 

" 

1::l5" SESS,\.0, EM 4 DE NOVIDMB,RO DE 1912 . 

l>llBSWBNCJA DO SH. P!NHEII\0 MACHADO,VlCE-PHESlJJEN'l'E 

A' l ltot·a da :l.arclc, presente numero.Jegal, abre-:Se a ses.;;ãcr · 
n que eonc.n•t·r·cm os St·s. Pinheiro Machado, Fm·t·eira Chaves, 
Ar·au,io G<íes . .Pedro Borges, Cnnclido ele Abreu, Jonal.has .Pedro
sa, Gai.JJ.•iel Salgado, At'Lhut· Lemo·s, Judio do Brazil, JJnm·o 
Soclt'<', .José Euzebio, Urbano Santos, Mendes ele Almeicln, Ft·an
r.isco Sá, 'l'avares de Lyr·a, Wa!J'redo Leal, Sigismundo .Gon-
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calve·s, Goneall'l~~ Fer•J·eirn, Jli!Jt•iJ•o de .ElriLo, H;ryllluJJdu do 
1\l.iranda, Gom1~~ llil.teir.··o, GuillllJJ'nHJ· Campo~. Oliveira Val
laclão, Luiz Vianun, Ber.·nat·clino: l\lonLeit·o, Moniz Fr·ei!'e Nilo 

Pc,Janha, Sú Freit'l\ Bueno de Paiva, Bel iciano I~enna 
Ft·ancisco Gly0eri·Oo, Leopoldo de Hulliüed, Br.az Allt·an~ 
ft•s, A. Azeredo, 1\feLeilo, Jo:;1~ J\lut:Linho, GelliH'Oso 1\laJ·
quc•s, FnlippiJ S0l11nidL, Abdün .BapListn e Vidoriuo Mon-
l1Jiro (!•O). 

Deixam tk eouJpat·eeet• com t:ausa .iusUJ'ieada os Sr1s. 
Silvul'io Nery, Hibeit'o' Uow;:.all·es, Gerva·sio .Passos, Pires Fer
reira, Tllomaz Accioly, An!Jo.rtio de Souza, CLlnlJa Pedro~a 
Coelho IJ Campos, .los,:• i\lareellino, lluy .BaJ·!Josa, Jo[[,,J, Lui~ 
Alves, Lourun,;o HapU.sta, F1·aneiseo l'or·l.elln, Augus~Ch de Vas
eouc~:Hos. Alcindo< Uuana!Jar·a, Bt~t·n;IJ.•du l\lonL••iJ·o, All't·edo l~llis 
Campos Salles, Goll;t,a;;a Jaynw, Alell()tll' C:uiJnaJ·i."les IJ Het·()ili~ 
Luz (:!1). 

Sã·o. lida:;, postas em dis0ussü•u e, sem debate, appro
vadas as actas da sessão antet·ior e da reunião de 1 do ()fJ!'rentc . 

O Sr. 1" Secretario dá co.nLa do seguinte 
. ~., . 

.+-4·~,; 

EXPEDIENTE 

O l'ficios : 
Um elo St·. Seaaüo•L' Ft·nuci~co Porl.ellu, de· .'J do cot'l'enLe, 

()Qllln1unicando que, pOL' motivo d1~ molesLia, deixa de c·om
pareccr tis sessücs. - Intuit•acJ.o .. 

Um elo Sr. Dr. Ca·sLt·o Pinto, de 22 d·~ ou'Lub1:o, eommuni
()aHdo Ler a~sumido o cn1·g·o de Govemadot· do· l~sLado ela P.a
raliy!Ju. - Inteirado. 

llcquel'inwnlo do Sr . .To:lt\ Antonio du Almeida, l'iseal do 
imp.e>sl.o elo consumo desta Capi'/.nl, solieil.ando um auno de li.:. 
e"ll<.:a eom •O·rclenaclo,pnra l.l.'aLnmonlo r.lc ::n1ude:-A' Commi~Ssã•o 
de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario pr·oceue ú leitura dos· seguintes 

PAllECERES 

N. 352- 1912 

:A Commissüo ele .TusLica o Lcgi,~lnçií.o,. Lendo cxnminnclo 
a pt·oposição da Gamara elo~:> Deputaclüs n. 22, de J O l2, vem 

i n LP t•plir o ~eu parecer. 
A referida proposiçi'ío Jaz extensivas ú Aeadcmia de Com

mercio de Porto Alegi'e, crenda pela Faculcladn Livre de Di
reito da mesma cidade, as disposi<;ües ela lei n. 1.:330, de O de 
janeiro de 1005. 

Esta 1lei dc0larou insl.itui~ão de uLilidade publica a Aca
demia de ÜOUUllCl'()iO do fiio de JaneirO, 1'unc1ucla Cll1 1!J02 C 

• 
• • 

• 
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únsLinnda tL oduca~'ão superior elo commorcio, mandando rcco
nhocol' como do c::mwtor ol'l'icial os diplomas por olla. c-onferi
tios, O•S qLlaes, aliás, não constituem privilegio, mas imporbam 
a prosumpção legal de habil'itaçú·O• para as funccões á que ellos 
se referem, dispensando os habilitados de outras provas o do 
concurso (ar L. 1 • e seu § 6"). 

:Para. que po·~sa, porém, a. mencionada instituição gos:n· 
desses favores, é ella obrigada a manter dous cursos, um aeml 
o outro S'IIJJeJ•'I:O'I', comprehendendo cada um clelles as materias 
m•pocificadas no•s § § 1" a 3" do ar L. ·1" 'da citada lei. 

'l'aes são os direitos de que, pela. rn·oposicão, i'icar{L inves
tida c os clcvcrcs :'L que ficart'L sujeita a Academia ele Gommcr
cio elo Porto Alegre. 

A Comrnissão, ac!Jnndo de equidade ü dispositivo da pl'ü
posioúo, é ele pn·ccer cruo seja clla approvada pelo Senado. 

Sala elas Com missões, 22 de agosto de 1!H2. - J. L. Coelho 
t! Can/.lJOs, Presidente. - Gencrosp "llm·ques, Ilelator. - Sâ 
Prcl·re. - Gttilhcnne Campos . 

.. '~~·; 

PFÍOPOSI()ÃO DA CAMA11A DOS DllPU'.PADOS, N. 22, 
REFERE O PARECEH SUPRA 

O Gongt·csso Nacional resolve: 

DE i 012 A OUE ::;"B ' -

ArL 1." Ficam exl.cnsivas :1. Academia do Cornm,..r.·eio de 
l)ol'Lo Alegre, creacla pela Faculdade Livre elo Di1·eil.o rla mesma 
cidade, Estado do Ilio Grande elo Sul, as clisposioões ela lei 
n. 1.350, de O ele ,janeiro ele 1905. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
. Gamara elos Deputados, 10 ele ,iulho ele 1012. - SaiJhw 
Ban·oso .Tun·loJ•, Presidente. - Antonio S1:rncão dos Santos Leal, 
-l" Secretario. - Raul de Moraes Vc·l(fa, 2• Secretario. - A 
'i1nprimir. 

N. 353- :1.9:1.2 

A Commissão de Justiça c Legislacão, tcnrlo examinado 
n. pr.oposi~ão da Gamara deis Deputados n. 23, ele :1.012, vem 
inl.crpôr ·o seu parecer. 

A referida proposição faz extensivas ú Academia elP. Gom
mcrcio ele Santos c á Escola ele Gommercio de G:>>'llpinas ns 
disposioõcs da lei n. :1..339, ele O ele janeiro ele :1.905. 

EsLr~ lei dcc.larou instituicão ele utilidade publica a Aca
demia ele Commercio• do Rio ele Janeiro, fundada cm :1.002 c 
d•cst.inacla á cducaoã•o superior do commercio, mandando re
eonheccr como do caracter üfficial os diplomas por clla con
:fericlos, os quacs, aliás, não constituem privilegio, mas im
portam a presumpoão legal de habilitação para as :funcções a 
que clles se referem, dispensando -os habilitados de outras 
provas rio concurso . (art. :1. • e s~u § 6."). 
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Pm:a cru o P,Ossa, po~6m, a mencionada insLitn içüo gozar 
desses iavores: e ellu obr1gada a manter clous cursos, um aeral 
o ou Lro su.penor, comprehcndcndo cada um dcllc~ as ma terias 
ospecificudl!s nos §§ .1 • a 3" do art. :t• da citada lei. · 

.~rncs sao os dn·e1tos ele q~.c, p_cla p~·oposioüo, ficarãÇ> in
vesi.Jdas !) os deveres a que lwarao su,Jcllas ru Aca(Jemul (ié 
CommemJO d~ S!}ntos e a Esc-ola de Commcrcio ele Campinas. 

A Comnllssao, achando oeJ.e equidade a clisposir.üo da pro
posioão, é .ele parecer que se,ia olla approvada pelo· Senado. 

Sala das Commissões, 22 de agosto de 1!H2. - .T. L. Coe
lho p Campos, ,Presidente. - Genc1'oso Ma1'f]1tes, Relator. - Stí 
fi''l'e~rc, - Gmlhm·me Campos. 

PROf>OS!Ç.~O DA CAMARA DoS DEPU'J'ADOS N. 23, OE 1012, A QUE SE 
ImFE!U: O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Ficam extensivas ú. Acudemnia de Commcrcio de 

Santos c tí Escola de Commercio de Campinas, Estado de Sü11 
Paulo, as disposições da lei n. 1.339, ele !J de ,iaueiro ele Hl05 

Ad. 2: Revogam-se as disposioões em contrario. 
Gamara dos Deputados, 19 de ,iulllo ele W12. - Sabino 

Bm•J•oso .Tun·im·, .Presidente. - Antonio Simeão elos Santos Leal,. 
1" SCCl'()i.al'io. - llaul âc Moracs Veiga. 2° Sccretal'io. - A 
imprimir. · 

N. 354- 19i2 

'A Commissão de Justioa e Legislação, tendo examinado 
a prop·o,sição da Gamara dos Deputados n . .J.5, de 1.012, vem 
interpot· o sou parecer. 

A referi-dn proposição faz extensivas :i Escola Pratica 
Luiz ele Queiroz, de Piracicaba, Estudo de S. Paulo, as dispo-
si()ões da lei n. 1.339, de 9 de ,ianeiro de 1905. _ · 

Esta lei declarou instituioão de utilidade publica a Aca
demia ele Commerci·o do Rio de Janeiro, fundado. cm 1902 e 
destinada á educaoão superior do conn:1er!.lio, m:mdando reco
nhecer como de caracter official os diplomas por ella confe
ridos, os quaes, aliás não constituem privilegio, mas impor
tam a presumpção legal de habilitac.[o pura as funcções a que 
elle·s se referem, dispensando os habilitados de outras provas 
e do conoor~:~o ( urt. 1 o e seu § 6. •). 

Para que possa, porém. a mencionada; instituição gozar 
desses favores. é ella obrigada a manter dous cursos, um (Je1·al 
e outro snpe1'ior, comprehendend'o cada um delles as matcrin.s 
r.specificaclas nos § § 1 • a 3° do M't. 1• -da citado. lei. 

Taes sã'O os direitos de que, pela proposição, ficar:í in
vcsl.ida e os deveres ft·que ficará su,ieita a Escola PraUea Ll.Jir. 
cJ,, Queiroz, ele P ir.acicaba, Estado de S. Paulo. 

• 
• • 
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. 4: Commissüo, aclrm1do de equidade o dispositivo da pro
posroao, ó de parecer· que seja ella approvada pelo Senado. 

Sala das Comm issões, 22 de agosto de Hl12. -/ L 
Coelho e CamJJOS, Presidente. - Gene·roso Jlfa1'f)1t.eS, RehüÓr· ....:.. 
Sâ Freire. - Gu:ilhe·1·me Campos. - · · 

PHOf>OS!Ç.\0 D,\ f:,\i\L\HA DOS DBPU'J'MJOS N. 45, OE 1912, A QUE Sll 
ltl~PEHE O PAII!W!W SUPHA 

O Congl'esso Nncionnl resolve: 
. Artigo un ieo. E' declarada {lil u lilidadc i1Ubl icn. a Escola 

Agr•Jcola Pratica « Luiz de Queiroz» de Piracicaba, Estado de 
S. Paulo, in~Lituição estadual de ensino prol'issional, agrí
cola, reorganrzada pelo decreto n. 1. GS~. de 21 de clezemllro 
ele HlOS, do governo elo mesmo Estado, rcconheci-d'os como de 
carn~ter pl]'icial os diplo.mns J)Ol' elln colii'eridos; revogadas 
fiS tiJSpOSIÇUCS em COni.J'<ll'!O, 

Gamam dos Deputados, 30 de junho de :1.912.- Sabino 
Bm·roso ltmior, Presidente.- 1lntonio Simeão dos Santos Leal, 
1" ·Seceelar·io. - Raul de Momcs V e-ia a. 2" Secretario. A 
imprim i1·. · 

N. 35!i - l912 

,.. A Commissão de Jusl.ir;.n. e J ... e:;islação, tendo examinado a 
· ·proposiçfí.o da Gamam elos Deputados n. lt6, de 19'12, vem in-
. ter•pür o seu parecer. · · · 

· A referida !)J'Oposir.ão J'az extensivas ao Lyeeu de Agr·o
nomia e Yoterinaria de ·Pelol.as, Estado do Rio Grande elo Snl, 
as cl isposições da lei n. L :33!l, de !l ele Janeiro d'e '.1. !l05. 

Esta lei declarou instituir;.ão de uLilidade publica a Acn
clemia ele Commel'cio elo llio ele .raneiro, fundada em i!l02 c 
desl.inacla ú cducar;iío superiol' clio eommcrcio, mandando reco
nlleceJ.' como de caracter ol'ficinl os diplomas por cl!a confe
ridos, os quaes. ali:ís. não const.il.uem privilegio, mas importam 
a presump~lãO legal de habilitacfío para as func~o~ões a que elles 
se referem, dispensando os habilitados ele outras provas e elo 
concurso (art. i" e seu § 6"). 

Pal'a que possa, porém, a mencionada instil.tloi:ção gosar 
desses favores. é clla obrigada. a. manter elous cw·sos, um leaal 
n ou l.ro su.pe1'1·m·, comprehenclendlo eacla um delles as mal.erias 
especil'icadns nos§§ 1n a :3" elo art. '1" da citada lei. 

Taes são os direitos de que, pela proposicão, i'icnrú im:es
l.iclo c os deveres ;t que ficarú su.ieito o Lyceu de Agronomw. e 
Veterinarin de .Pelo tas, Estado do Tti'o Grande do Sul. 

A Commissão, nchando de equidad'e O· dispositivo da pro
posição, é de parecer que se.ia e !la npprovacla t)elo Senado. 

Sala das Commissões, 22 de agosto do 1.!ll2. -.T. L. 
Coelho c Cam110S, Presidente.- GcncJ•oso Mm·qnes. Relalor.
Srí F'rcii'C.- Ouilhe1,'me Campos,. 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'J'ADOS N. ·ÍÜ, DE 1 !H2, A QUE SE 
I~(;:L>JlRE O P,\11J~Cl::t\ SUPRA 

O Congresso Naciona 1 resolve: 

Ar·ligo unico. l~' declarado de utilidade publica o Lyceu de 
Agi'Oilomia e Veler·.innl'ia de .PeloLas, 110 E~Ln·,to do ftio G1•ande 
do Sul, sendo l'eeonhütJidos como fie cnJ•:HJit!t' ol'J'ieial os diplo
mas flOr el!e non l't,l'itlos: revogadas ns di~pos it~t1es em IJOI1-
b~rio. · 

Gamara dos Depulndos, 30 de ,junho de 1!l12.- Salrino 
Barroso .Tu.n:ior, Presiclenle .-Antonio S'iiner1o dos Santo.1· Leal, 
1" Srct·eLario. - naul i/t! J/Oi'(/I}S Vd{la, :!" Sl•erelnl'iO. - A 
impl'im ir . 

.São novemente lidas, [Joslas rm cliscus;d'io, .que se enceJ'J'a 
;::;em debate e successivamt>nlr• approvadas as J•eelar:~ije;; .l'i.nnrs 
dos pl'ojectos elo ·Senado: 

N. 5:J, ele 1!ll2, .que fixa o ordenado de fit'l de a1·mazcm dn 
Al fanclega ele S. FI'Uncisco, Estado ele Santa Catharinn, cm 
1 :GOO$, e cl:í. outra:> pt·ovidencias; 

· N. 5.1, ·de Hl12, ;que autoriza a conc•~ssiío .ele um anno de 
liieellt:a, com .ordt:'lnado, a Emilio Co~la "\lve~. praLieanto dos 
Correios· da Bahia; 

N. fiG, de Hll2, que autoriza a 'Wncessão de um anno do li- • 
cença, lt·o.m ot·denado, no bachat·el Luiz: .Tos•: de Sampaio, juiz 
;::;ull~LiluLo federal no lftio GJ•ande do Sul; , • • 

Da emenda flo Scna:clo (L proposição .ela Camat·a n. !l:3, .ele 
:1 !}12., que auLor;iza a concessão de seis mezes de I i1:cnça, com • 
os vencimenLos, ao haelnu·el l\lanoel Durval, subsLiLuLo do juiz 
federal da Bah ia. , 

O Sr. Francisco Glycerio (*) - Sr. PresidenLe, ,i:t ngora 
V. Ex. ha de conl.inuar a presLal.'-me os seus 'inestim:weis scr
viç:o~. como meu intermcdi:ll'io Jwr·anlt' n Govi'J'nn .Ft•dct·al. 
A honra ,: só pa1·a mi111, pois qUt! tal intermerlinrio se 1'1'\'f'RI•' 
rlf' r:il'cumslaneias exeepeionar.s. · 

Li no Jornal elo Com.m.c1·cio n seguinte noticia: «O i\linisLro 
da Fazenda não aeceit.ou a pl.'oposta de Jos!\ de Souza Queit·oz 
l\feyeJ' e .T. P. l\[p~·er Villat.:.a pal'a adquiJ'iJ·t~rn. por ~00 t~onlo;;, 
o proprio nacion:ll da rua do Seminnrio n. I, :ml,igo :3l, ria ca
pital elo Est.U!diO de S. Paulo». 

V. Ex. Sr. PJ·e;:iclt>'nlt', que ali residiu e se diplomou pela. 
Ar·aclrmia di' S. Paulo, dt!\'P se lembrat• hrm des:w anl.ign SI'

. minnrio das edueandas •'. po1·lnnlo, rlt~vr avaliai' qual sPja o 
\'a.JOI' vcnnl deRsr pt•cdio; dahi n aquilatar-RI' ria sua impor
l.mwia. 

Ao que parece, o Sl'. Ministro da Fazl'ndn. csf.:í. nccoif.an·dü 
propostas para. nc(Ju is ir ii. o desse J1l'Nlio, mas o Senndo ennco ,._ 
dm·:í commigo CJlle este· pror.es:>o t) inconsUI.ncionnl, porqnnnlo 

(•) Esle diRCllt'so niío foi J•eviRto pelo Ol'nJlor. 
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dispõe a Constituição que desde que os proprlos naeionáes de 
jH'orn·iedade ela U!1iiio não sãp n_ecess_a1::,los para o serviço desta, 
THiSsam pnra os J~st.ados; e dJsposiçao expressa da Consti-
1.u i ção. 

Ora, si o SJ'. 1\linist.ro d,a Fazenda est.ú acceit.ando propostas 
pam acquisição desLe predio, esLtL claro que a União delle nüo 
tem necessidade, devendo, port.anto,· passar para a proprierlndo 
e posse do Estado de S. Paulo. 

Ceei o que não ha uma opinlfío contraria cnLrc os illus
tres Senadores da Republica. 

V. Ex., entretanto, Sr. Presidente, queira to r a bondade 
de ser o procurador elos intol'osses paulisl.ns junto do Governo 
Federal. 

Além de ·praticar um acto de ,iustiça, é sempre agradavel 
a um chefe politico ser bem visto em uma unidade federal cla
quella importancia. 

Já que estou com a mão na massa, devo informar ao Se
nado que vou fazer uma solução de conl.inuidacle no meu pro
gramma de economias. 

Ho.ie durante tocl:l a mnn!Jii ]Wrcorrl o Instit.uto Moncorvo, 
destinado ú assistencia, e protecção ú ;nfancia e que. Lnm sua 
séde na rua Visconde do llio Branco. 

E' um velho easarão, adaptado {i custa elos maiores sacri
:l'icios pecuniarios aos fins claquella nLili:;:;iro·t inslituioão. 

O que vi, SI". PL'esiclcnLc, impressionou-me profunda
mente, bem como os hencfic ias que l'e5all am do trabalho 
daquella casa. 

Alli se tratam as criancinhas, não só a5 crua para ai![ vão 
.ü proeura do abrigo, sendo mat.ornalmrmLe tratadas, como ns 
que vão afim ele seri'm opernrlas de lesões physicas que as 
deformam c, na generalidade dos easos, sal1em prcfeitamente 
:recLi.ficaclos; ali i se rmram as mui hcres sem recursos na qua~ 
liclade ele J1m·Lurienlcs; alli se nu·am as mulheres negativas; 
igualme·nle alli se tratam amas de leite, dando-se diariamento 
centenas de al.l,csLados. Em fim, S1•. P!'csidenLc, A. pobreza. sob 
todas as J'ól'mas vae buscar efficazmente auxilio :lquella insti
tmr..iio excepcional. 

Ora hem, Rr . .PJ·esidrmLc. to•hwin essa instituicão rt;cobo 
· apenas 36:000$, quando o Congresso dá á irmã Paula nada 

menos do 200 :000$000. 
O Sn. FET.JCIANo pgNNA-Não é verdade; são 120:000$000. 
O Sn. FnANcrsco Gr.YCEnro-Acceito a rectificação do hon

rado Senador por Minas Geraes. 
O Sn. FELICIANo JlgNNA-Consta do orçamento. 
O Sn. FRANCISCo Gr.YCERTO-Não preciso consultar o or

c.amento, bast.a a informação elo honrado Senador. Mas, com
pare-se essa subvencão que se dá ú irmã Paula com a ele 
:Jt, :000$, que se dá a esse instituto. Esl.c instituto concorre pm·a 
a eclucn~.fio physica das crianç.as, impede a diffusão das mo
Jcsl.ins pela cura r·igorosa elas amas de leite, prepara. ern 
smnma. uma geração forLe para a luta pela vida. O institul.o 
ria irmfí. Paula é instituto do benoficonein mas, sob o ponto d•) 
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visl.a soeial, 1\ apenas nm insl.il.nl.o do dar esmolas; não ú prc
e!samcHLo um insLiLulo onde so educa o povo pn1•n. a vidn. so
r·.lnl c mesmo para a vida politica. Eu não nego, n11ncn ncgurd 
nwtl vnLo cm favor da subvo:n(;ão :i irmrt Punia. · 

O 81t. J!'BLICIANO PENNA--Nom V. Ex. tom noeessidaclo l)nra 
ria r n.uxilio a esse instl Lul.o do amesrrn inli:n· o~ gl'anrlos sc.t·
vir;os prestados pela i t·mã Paula. 

O Sn. FnANcrsco GLYCimTo-EsLou mosll'ando apenas no 
ponl.o do visLa social a grande r!iffcl'Cnça que ha entro os dons 
insl.iLu~os. G~sLnmos não pequena somma com a imrnigraçãu, 
somma de mlllirn.·os elo eonl.o5 com a imporL:ll;.ão do cl'iaLtll'n~ 
li umanns, cu.io estado vhysieo é nn genern lidado clesconhcciuu. 
Não ha motivo para. cruo neguemos auxilio para osso prorHn·n 
da lWOprin gürar:ii.o brazileirn. 

O Sn. MENDl~S Dl!: Ar.M:EillA-Ningncm negou alú boje. 
O Sn. FELICIANO PlmK\-Ningucm nega. Est.:tmos de ae

côrdo com V. Ex. 
O Sn. J!'n,\Nc:rseo Gr.Yclmro-Fico muiLo agradecido ás ])a

lnvl·ns dos honrados Srs. Scnnrlm·es. principnlmonte ns qno w·1·1n 
elo truculento Presidente da Commissã.o de Finnnoas. 

0 Sn. FELICIANO PENNA-V. Ex:. rlove se lembrar ck Cjllü fL 
irmií. Pnul:t começou recelwnrlo -I :OOO!j;QOO. 

O Sn. FnANcrsco Gr.YC:EIUo-Por is;;o 1í crno venho cxpur 
no Senado o rcsuHndo do meu exame. 

Nii.o :fui l:í esponl.anr.amrmtc, confesso; fui levado por · 
umn Hcccssirlarle cgoisl.n fJtHJ elo ordinnrio nns acompanha. l\fns,. 
nlli <>.~tnndo, pl'OCI'rli a 11111rt. J)Cl'foita vislor·ia o o:xnmc. lnnto 
qunnto r'i possivol no meu negativo cnlcndiment.o. (.7Vr1n 
a11 oin.dos.) 

Orn, S1·. Prc:;irlenl.c, w!s, os homnns poliLir~ns, cosLumamos 
drixae nnm plano inferior estas qunsli'íes que onl.onrlcm cs
s~>ncialmcnl.c com o npol'l'ei(:omncnl.o da socioclnclo. Levamos a 
viria .inl.cim n nos pecocenpnrmns eom as nossas nn•hiçúe~ ... 

O Sn. A. AzEnEoo-Com a ])Olil.kagcm ... 
O Sn. FnANmsco Gr.YCJmro- ... com a politicagem, fa

zendo J)Oliticn, sem ni.Lonrlo.l' :í soeiedadc sobro r •. qual elln. Pl'<•
ponclern. F.u, pelo mc.nos, sou J)Cccador rle S•'molhnnl.c pren
ccnpnc.fi.o. 

O Sn. VJC'I'Ofl!NO 1\"foN'I'Emo-Velho poccador. 
0 Sn. FRANCISCO GLYCEfllc-Volho c impenitente l)CCiln

dor. Mais me prcoccupo com olci()úcs, do clominio sohre os 
mnm conciclMlãos. · 

nn modo que, n·n tempo quo clamo~ no 1\linisLül'io rln Glll'l'J'n 
RO.OOO :000$, ao da 1\fn.rinhn outros f.nnl.os ... 

O Sn. :\, A:.mnlmo-Não cllcg:n ltí: ríO.OOO :000*000, 
O Sn. FnANr.Tsc:o Gr.Yr.Emo- ... e oni.J•nr; dPspezns (Jllr 

lnrs. rlnmn.~ npPnns :Hi :OOO$ :'i(Jlll'lil' in~l.il.nl.n, ;;(i :11110$, f1·n-

• 
• 
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ceão, somma insignificauLr!, igual ti .que nós desUnamos ao 
Vice-PI'I'sidentc da nepu!Jiien pnt':l os seus alfinetes. 

O Vico-P!'csidel'Lc de Oldinn!'io vive fôra da Capital. 
Ainda agora passou ·lodo o inv-erno e vae passm.' f.odo o 

ve1·ii.o-, gozando elo helio clima de ILn,iuM. · 

O Sn. A. AzEn1mo -·-Está J'nzenclo muito bom o ilhlsf.!'tl 
PI·esiclenl.e do Senado, 

O Sn. l?JHNCTSco Gr.Ycmuo - Eu não digo o cont.raPio, 

0 Sn. BUENO 1m PAIVA - EsL:'í CJOJ'LO de que esJ,ú bem sub
sl.il.uido aqui. 

O Sn. J?nANCrsco GLYCEnro - No ponto ele vist.a pessoal, 
sim não ha duvida; o. Presidente Jll'o tem.)lore, subsl.if.nc, 
ar.lmir·av·clmenle o PrestclenLe leg·al. 

No oonlo de vista politico o Pnrl.ido Ilepublicnno Conse!'. 
vndOL· é que Lem mn is competencia para dize.r. 

Eis, S1·. Presidc:ntc, as r·azücs que Linha para invocar 
desde .i:'i o auxilio da homacla Commissão ele Finanças, cl:t 
qual favo pnl'lc, pa1·a que consintamos neste pamnthosis, nüst.a 
soluçiill (\.C' r:ontinuiclacle naquellc p!'ogt·amma ferroo de een .. 
nomias, al'im de altcndcrmo~ a essa justa I"eclamnção. 

Ainda mais, Sr. Presidente, o Congresso nãci tem sido 
muit.o surdo em nf.tencler ús exigencias dessa instituição' por·
quanto votou uma lei mandando que se entregasse ;'i .Assis
t-encin :í. Infancin um tel'l'eno resul'tanlc elo arrazamento ·do 
morTo elo Senado ú até agora o Congt·esso não J'ez enl.roga 
desse Lel'l'eno. 

O l\fnrcchnl Hermes, por duns vezes vizitou esse instituto . 
. Foi uma vez e, prla impt·essão que havia recebido, repetiu !1 
sua vi:=;ita, e disse aos que se aeham á testa claquelle instituto: 
«Von Pmpregar todo n cRfOJ·r:o para que seja entregue quanto 
anlf•s o tei'I'enn para quP os sonhol'es possam ali i celifiem• ». 
Pois ru crrio que o ::;, .. Pr·,~sicl~ntc da llrpuhlien, apezar elos 
rsfMços empl'f'J.HHlos não r·nnseguiu ainda, l.or·nm· rffnetiva 
rssa rn tr·rga. 

O Srr. A. AzrmEno - Quem podor:í, então ? 
O SH. FHANCrsco Gr;w:muo -- A luta travon-Rc entro o 

l\1 inisLl'o ela Fnzenela, qne r\ o r1 i roei o r elo paLrimon i o nacional, 
c o Min i~l.ro da Vinr;.ão, CJll'f! 1\ o govm·nndor rlos l.erJ•enos do 
J\ln.ngne, porl.eneenl.es :ís Obras do Porto. 

Nn regímen qtw adoptamos, S1•. Presidente, ainda. niio sr 
qn iz comprehencler qnr Parire, Filho e Espirif.n Ranl.o são l.l'üil 
pessoas disl.inc.f.as e um só D•·u~ verdadeil'o, porque CJacJ!a 
J\1 inisl.l'O quor l.er a sua autonomia, d1o.ixanclo cm segundo 
plnno a elo condescenclonlc Sr. Pt·csidrntc rln. llepublicn. 

O ~n. l\!gNogs ng Ar.Mgi!H-No easo V. Ex. tem t.ocla a raziio 
pONillO o Tnstil.ulo ele PL·nl.eccão :\. Tnfancia é um esfnheleei
ment.o ntilissimo. 

O Sn . .FnANCJACo Gr.Ycrmio - Depois, Sr'. Presidente, das 
ndhe~üos que nonbo do r·ocehcr rm .favor dn minha idén, só 
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me resta deixar á Ll'ilmna, saLisl'eiLo de tet· conseguiclo dos 
meus t:ollegas de Commissão opinião ravoravel. 

O S1t. A. AzlmEDo - O Presidente da Commis;:;iio elo Fi
naw:.ns ;i t't t:onsenLiu ? 

O Sll. FnANCJSco Gl,'I'CEHIO - Foi o primeiro, l1t'Ovaw•l
menLe, p:wn a~sigunlar a sua in!.t•nnsig·encin, n l"ua encrgin, 
quando eombato dospezas que nilo f<O ,justificam. 

E' por isso qun eu chamo n S. Ex. e ao Tribunal ele CnnLa:> 
ele Lt·ueu len·tos. 

O Sr. Presidente (dh•(ihulo-se ao 81•. FranC'isco Glucer'io) 
-0 illustre Senndor, referindo-se a proprios nacionacs exisf.t:m
Les no Estado que clignamcnle rupt·esenta, eitou Pl'incipios 
eonsl.ll.ucionues incontestes. Mas, penso que em casos ana logos 
desde que foi estabelecido o rcgimen consLiLucional que ndopLa
InOR, ainda não se deu em nt'nhum Estado da T\epuhl ien o eum
JWinwn'lo desse di:'\positivo constiLucional. 

O Sn. FRANCisco Gr,YClmJO - Jú h a caso~. 
O Sll. Pl\T>SllmN'rg - Si hn., eu ·desconheço. 
EnLrel.anto, p:wece-mo que S. Ex. 110deria conseguir o 

ob.ieclivo alme.inclo oblemlo uxpli.ca(;úe~ comt11eta;:; c eabt}e,s. 
sobre o assumpto, si apresentasse, um requ(•rimenlo de iril'm·
m:l(:.i"tes, IlOis qu,•, aci enwez da;: inl'ol'!na(:ões gmeio~a;; que en 
J'IOdut•i:t obl.er do Governo, S. Ex. t.e1·in inl'ormaç:õe;; enl'l.as e 
scgueu.s. .. 

O Sr. A. Azeredo (.) -Sr. Presi,d'enl.e·, o Senado far:í .ius
tir;.a reconhecendo que não ;;ou l'ep isndor de assumptos, prin
cipalmente quando cllcs não são do;; mais ngt·aclaveis. 

Sou forçado, entretanto, a vit• faze L" uma t·ecti l'icar;.ão deante 
do erro da aef:a ela nossa se.~sfio seerel.a r111hl ieacln no D'irn·in rio 
Cona1'esso. · 

. Com cert.ezn si a se~são não t.ives~o ~ido puhlien. o fneto 
ter·in. sido melhor reprorlnr.iclo. Por csl.n razão vou loP de novo 
no Senado o f:elegl'ammn que o llonl'aulo Sr. minist.J•o do Su
premo 'l'J•iinutal, D1·. l\lihielli, me dit·ig-iu, r o l'at;o pnl'CilJe um 
.im·nal, enlcnclt'lHlo l'nzel.' umn eel'la oppnsit:fin, l'•'JWOdnr.iu •J 
telrgl'amma que o Diru·io rio Con{II'Cs.w puhlieou . 

Cnmo sabem, mmt'a !'eve.io os meus diseuJ•;;:o;;: clt>ixo-ns no 
(:ui dado dns rNlneloJ•es dt' debates dn Senado. 

O crne digo ela i.l'ilmna do Senado incumbem-se rlt~ l'CJWO
dnzil' os sl.enogr·nplios o o.~ Pellacl.m·os ele (lehal.e. 

O men illusl.re amigo o St·. Senador Ul'bnuo Snnl.oR perlin·
me paJ'a l'a?.C'l' um resumo do nwu cli;;t:ur;;n Jl:\l'n puiJlit•al-o na 
ncl.n. o eu der.lm•ei a S. Ex. que o não l'ar·in po1·qur niio t'.~t.:wn 
arJostumado, que nunca linha ft>ilo e que niio podia na OPP~-
;.;iiio let· esse trabnlho. · 

Enf.Pcgnei n S. Ex. OR dous l.olegrnmmns qne me hnvia SO·
licil.ado pam que fossr,m publicados. 

(*) Este disr.m'~l1 niio foi rrvisto prlo orador. 

' 
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E1tL1·ef.anto, por um pequeno erro que houve no jornal da 
Cusa a rcdacoão l{]o O Pai: entendeu que devia 1'uzcr uma pe
quena obscrvaoilo a rcspeilo do illustrc ministro do Supre·~ew 
'J'1·ibunal J?ederal. 

Por este motivo vou entregar a cada um dos Srs. Scnaclm·cs 
o telcgL'llmma original para que se saiba que o Sr. Dr. Mihielll 
nflo me mandou dizer que t.inha recebido subsidio de um Depu
tado estadual durante se"is rUas, mas sim alau.ns rUas, como aflui 
L,st.ú no telcgramrna. 

o Sa. VIC'l'ORINO MoN'l'Emo -Foi o que V. Ex. leu. 
o SR. FRANCisco SA - O Paiz não tem culpa, clesd·e quo 

V. Ex. declara que assim :l'oi publicado. · 

O Sa. A. AzEREDO - O I>aiz não tem culpa ela publicação, 
tem apenas pelo modo por que :fez a comparação do telegrammn. 
qnc li perante o Senado c elo telcgrnmma lido na outra Casa do 
Congresso ,pelo Sr. Dr. Flores da Cunha. 

Si não houvesse uma pequena insinuação, certamente não 
estaria aqui na tl'ibuna dando este cavaco, que é tambem do 
officio c a que cada um de nós ·cstCt su.ieito todos os dias, por
que os meus illustres collcgas da imprensa gostam de se apro
veitar sempre dessas occasiões c o Senado nada perde, porque 
em JJrevc vcrú que rcproclucoão semelhante a est~t appar.eccrú. 

•renho dito. 

ORDEM DO DIA 

CREDITO DE 231.:497$525 PARA PAGAMENTO A JO.~O MtJU,EI\ 
E OUTRO 

2• discussão do pro,iecto elo Senado n. 58, de 19-12, auf.o
rir.nndo o Presidente ela Republica a abrir os creditas neccs
sn.l'ios, nt•.í n. imporf.anda de 231 :197$525, parn. pn.gar a .Tofío 
Mnller c engenheiro Heitor ele Mcllo .as r,onf.as aprcsenf.nrln;;: 
mn ·1909 c 1!HO, por :fornecimentos feitos ao commanu.l'o da 
J..,nPon. Po Hcin 1 c obrns executadas nos qunrteis dn. n1osn1n fOl\~fl, 

Appr.ovado. 

r.ICENÇA A .TOÃO PAULO DA SITNA 

.,. 1· - d . - d "" l D - I I ~., ~ f ISCllSSaO a lWOj)OSl()aO a ,,n.marn. (OS epn ,a( OS n. 1-, 
rlc 1!l-12, n.ul.orizn.ndo o Presidente dn. Rcpublicn. n. concerlcr li
crmr,.n. por mn anno, com Ol'dcnado, n. .To fio Pn.nln rla Silva. 
:::nn.t•rln. de -!" r.lnssr rl'ns nffie.inns rla "Rsl.enrln rle F•'l'l'O (]~;n l.ral 
rln nrn.r.il. 

Appi'Ovndn.. 
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]!]' igualml:)nLo a.pprovad<J. a seg'uinLe 

EMENDA 

Em 'v e:& de: ordenado; diga-se: con1 doi~> torço::; da c.lial'ia. 

LlCb"N ÇA A LU!Z 'l'E!:X:Ell'.A 

2• discussií.o da proposioiio da Gamara dos Deputados u. tiO, 
ele J D12, autorizando o Presidente da Republica a conceder li
r~euoa por um anno, cm prorogaoão, com dous teroos dos ven
dmentos, a. Luiz 'l'eixeira, auxiliar d<t Estmcla de Ferro Oeste 
ele i\lina::;, pnra tratamento de saude. 

Appl'ovacfa. 
E' igualmente approvada a seguinte 

EMENDA 

Em vez de: dois tcr•;os dos vencimentos; diga-se: tlois 
ter!,los da respectiva diaria .. 

PflEM!O DE VIAGBM AO lJ!t, CARLOS LBONI W:EHNECI~ 

2" discussão da proposição da Cmnara dos Deputados 
n. LOO, de Hl1.2, autorizando o P1·esidente Lia Rcvublica n 
aLtt·it·, pelo 1\lini::;lorio do luLe!'ior, o credito ext.r·aordinat·io de 
.l. ::JOU$, ouro, pa1·a satisfazer o premio tde viagem lJoOni'erido ao 
Dr. Carlos Leoui \Verneck, coucspoudentc ao anuo de 1!H1. 

Approvuda. 

CflEDl'l'O DE 5; 303$5!18, PAHA PAGAl\IIE'N'l'O DE VENCIMEN~'OS AO DH. 
JOÃO PEDflO DA VEIGA l>IJ,HO 

2" discussão da proposir;.ão ela Gamara dos Deputados 
n. :105, ele 1912, autorizando o Presidente ela Republica n abril·, 
pelo Ministerio da Justiç.a, o credito extraordinnrio de 
5 :3U3$5·í8, para pagamento de vencimentos que oorripelcm ao 
lente cm clisponibilidado da Faculdade de Direito de S. Paulo 
Dr. João Pedro da Veiga Filho. 

Approvada. 

O Sr. Moniz Freire CtJela ot•dern)- Sr. Presidenle, pedi 
a palavra para requerer dispensa do interstício para que en
Lr·cm na ordem do dia de amanhã. as proposioões ns. 00, 72 c 
:100, que acabam de ser votadas. 

Consultado, o Senado concede a dispensa requerida. 

O Sr. Presidente -Estando esgotada a ordem do dia, vou 
levantar a sessão 

,, 
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Dt•sig-''" pa1·a ut·delll du dia da seguinte: 
~" dis~.:ussão •Ull ])l'OJ)OSi(!ãO da Gamara dn~ Dcpul.aclos 11. sp, 

de J!l12, aulorilmndo o President.e ela Hcpu!Jlwa a conceder Ir
cen~~a. por um nnno, em prorogar;.ão, com dous LeL·r,;.os dos ven
cimentos, para tral.nmento ele saudn, a Adalberl.o Mnnoel de 
Arau.io prat.icante de confcrenlc da gsLrn!la di'. Ferro CenLml 
do Bra~il (com parece1· da Coumâssão de Pin.aur;as o({crecendo 
entenda); 

2" discussão da proposi~~iio ela Gamara dos Deputados u. 10~, 
do HJ12, autorizaudo o .P1·esideute da HcpuLiica a conceder lJ
cenc.a :por um anno, eom todos os veneimontos, a Joaquim do 
1\lacedo CosLa, 2" ol'Iieial da Dire~.:toL'ia Geral dos Co!'L'eios (com 
parecer r.la Com.m:issüo de Ji'bwnças o/ (e1·cce1ulo enwntla) ; 

3" discussão da lH'Oposi~~iio da CanHtt'a rios Deputados n. !lG, 
de 1912, autorizando o Presidente ela nepublica a conceder li
cenr;.a por um anuo, com dous tert~os de vencimentos, ao bacharel 
Antonio Augusto Ribeiro ele Almeida, promotor publico da co
marca elo Acre (corn pm·ecer (m;ora-vel da Commissão de F'·i
nanças); 

3" diseussão (!a proposição da Cnmara dos Deputados 
n. GO, de Hll.2, autoL'izando o Presiclcnf.e ela Hcp~J!Jlicn a eon
~:ecler Jicen~~a por um anuo, com ordenado, a J'oão .Pau lo da 
Silva, guarda ele 1" classe elas oJ'l'icinas ela Estrada ele Fel'L'O 
Central do Brazil (com parecer (avoravel da Comrnissão de 
Finanças) ; 

3" discussão da proposiciio ela Gamara dos Deputados 
n. 72, ele 1 !H2, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder licença po1· um anuo, em prorogar;ão, com clous f.err;os 
dos vencimentos, a Luiz 'rcixeira, auxiliai' ela ll:stracla de Ferro 
Oeste ele Minas, para tratamento de sauclc (com parecer (a·vo-
1'avcl da Comrn'issão de Finanças); 

3" discussão 1da proposição da Gamara elos Deputados 
n. 100, de 1012, autorizando o Presidente tia Republica a aLrir, 
pelo 1\íinisterio do Interior, o credito extraordinario de 4:200$, 
ouro, para satisfazer o premio de viagem conferido ao Dr. 
Carlos Leoni \Verneck, coi·responclente ao anno ele ·1911 (com 
1Jarecer (avoravel da Cornmissão de F-inanças ) . 

Levanta-se n sessão ús .2 horas c 10 minutos. 

13ü" SESSJ.O, E !II ti DE NOVEMBRO DE 1 !H '2 

PHESJimNCIA DO ·sn. PJNHEIHO MACHADO, VJCE-Pil!lSJOEN~'E 

'A' 1 l1om ela. !.arde, preRenl.e numeJ•o legnl, a!JJ•c-se a sessií.o 
a que concol'l'cm os Srs. Pinheiro Machado, E' erre ira Chaves,· 
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A~:aujo Góes, .Pedro Borges, Candido, do Abreu, ,fona'l.lias Po
llr·osa, Gabl'iel Salgado, Inclio do Brazil, Lauro Sodr•:, ,José Eu
sellio, l\lencleos de Almeida, Tavares elo Lyra, Cunha Pedrosa 
\Vall'rcclo Leal, Gon•~alvcs Perrclra, Raymundo' de Miranda' 
Gu ilhorme Campos, Lu iz Vi anua, M10uiz J!'t·oit•o, Nil-o Penanl!a' 
Sá .F1·eire, Hueno de P~iva, Pclici·ano Penna, .i!'nmcisco: Gly~ 
t.:~'I'IO, .Leopoldo do Bulhues·, Braz Abrantes, l\leLello, José 1\lut·
Linlio e Felippc SchmidL (2D). 

Ddxam de c·ompareeer eorn causa .i ustificada os Srs. 
Silverio Nei'Y, Art.hur Lemo:>, Ur·JJano Santos, Ribeir·O· Gon"::clvcs 
C:eJ·vasio Passos, Pit·es Ferreira, Fl'aneiseo S:'1, ~1:!10mt:.z Aêeioly: 
Antouio de Souza, Sigismundo Gonçalve;;, Ril)eir·.o, de Brit.o, 
<.:ornes llilJuiro, Goelh10' c Campos, Oliveira Valladã·O', Jos•í l\Ja,1·
cellino, Huy Bal.'lJosa, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, 
Lour·en~.o Bn-pLisLn, Ft•atwi,soo .Portella, Aug·us!JI"J> de Vascon.
cellos, Aleindo Guanabara, Bernardo Monteiro, All'I'Cdo El·lis, 
Campos Sallcs, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, Generoso' Marqu~s·, 
Alencar· Guir111u:iies, Hereilio Luz, Abdon Baptista e Vicloi'ino 
i\lonLeiro (32). 

E' lida, po::;la em dil:leussão e, sem debute a[lprovadu a neLa 
da S()St<ão nnlcrio t·. 

O Sr. 1" Secretario. clt't ~onLa elo seguinte 

EXPEDIENTE 

OJ'J'icio~: 

Um do Sr. i\1 inistro da Fazenda, de <Í cJ.o, corrente, 
tmusmilt.indo a mensagem eom que o PresiclúnLc da Repu
blica. t·csLilue dous dos autogrn.phos da I'(JSOlução do Con
gresso Nacional, ::HÚlcci·onada, que autoriza a ·aher.tura do cre
cl i to extraordinario de 923$800, afim de occorrcr ao pag.a
menLo de 600$100 a José Antorâo da Cunha, c 323$700 a l~ran
cisCJO• Alves Rollo, em virtude ele sentença Judiciaria. - :Ar
eh ive-1se um dos autographos e com munique--se :.í. Cama~:~a., 
t·emeltendo-se-lhe ·O outro. 

Um do Sr. João Cavalcante ele Albuquerque, communicanclo 
Ler assumido as funcr;ões ele pr·oouraelor da Republica na secção 
do Ama::~onas, pam cujo cargo foi nomeado por decreto do 
Poder Executivo. - Inteirado. 

Requerimenbos .: 
Um dos Srs. l'vloss. Irmão & Comp., credores do Minislerio 

da JUtsLil~a c Negocias Inleri<o.rcs na impor!taneia de 10:173$320, 
por forn.ecimentos feitos (L Porca Policial, solicitando que se.ia 
aulor·isaelo o Govet•no a lhes manckw pagar essa quantia. -
A' Comnlilssüo ele Finanças. · 

Um elo Sr·. Basilio da Silva Arêas. sol'icitanelo que ,0· Con
;;rco;so autor·ize •o Governo a lhe mandat' pagar •a importancia 
clt~ lil :270$700 pela consl,rucção ele uma estrada ligando as lrcs 
pr·cfciLuras do Territodo do Acre. - A' Commissú~o de 'Fi
nanças. 

• 

• 
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O Sr. 2• Sec1·etario procede á leHura do seguinLo 

PARECER 

N. 356. - :1.912 

O projecbo n. :1. 7, de :19:12 offerecido á consideraoão do 
Senado pel-o Sr. Cassiano do Nascimento, determina que os 
funccionarios publicos, civis ou militares, quando passarem á 
inactividade, não poderão perceber venciJ?en~o& maior!3~ que 
os que lhes eram abonados quando em effect1vo exercw1o no 
cargü ou posto no qual hajam sido aposentados, jubilados ou 
reformadoR. . 

Motiva a apresentação d·o pr·ojecto a situaollio creada pOl' 
actos legislativos que, sem prever malefícios e a situação do 
'rhesouro, sobrecarrega a verba da classe dos inactiv.os desme
suradamente, deS'perta ao funccionalismo publico, muitas ve
:,:es pelo desejo de maior somma de proventos, o uso immode
rado da ap.osentadoria, da jubilação e da reforma. 

O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul na fundamen
tação do pr.oJ e c to com razão affirma: «Gani1ar mais na inacti
.vld·ade do que no exercício effectiv·o dos cargos é absurdo, ó 
•mormal e creio não se pratica em povo nenhum do mundo.:.;. 

De facto, desde que foi expedido o regulamento rel'ol'
mando a Repartição dos Correios e sanccionada a lei n. 2.200, 
ele 13 de dezembro de 1910, que no seu artigo dispõe: 

«Os •officiaes d·o Exercito que se reformarem aepois dessa 
lei perceberão tantas vigesimas quintas partes do solcln 
quantas for·em os annos do serviços e mais 2 % sobre o respe
ctivo .soldo annual por ca:da nnno de serviço accrescid·o depois 
de 25 annos, sem direito ús gratificações de que tratam os de
cretos 108 A, d·e 30 de dezembro de 1889, e 193 A, de 30 de 
janeiro de 1800, como tambem as constantes desta lei)); outras 
classes activas, Que continuavam a prestar bons e uteis ser
viç;o•s :,\. Nacão resülveram desembaracadamente obter da fra
queza dos legisladores iguaes vantagens para as demais clas
ses de funccionarios, sendo que desse movimento logo re
sultou a autorizacão para a reforma da Estrada de Ferro Cen
tral .do Brazil, com iguaes defeitos e igualmente attentatoria 
das boas praticas de administração. · 

O regulamento dessa estrada de ferro, approvado pelo 
decreto n. 8.13-10, de 15 de março do 10i:t, além !le estipular no 
art. 133 que os empreg3!Cl·os titulados ou jornaleiros percebe
rão, além de seus vencimentos ou salarios, uma gratificaciio 
adclicional, relativa ao tempo de effectivo exercício na es
trada, gratificacã;o que sera considerada, para todos os ef
feitos, como parte integrante dos mesmos vencimentos ou 
salarioa, isto é, mais 10 annos, 10 •j• ; de 20 annos, 20 •j• : 
do 25 annos, 30 •j• c do 30 annos 40 •j•, dispõe ainda que, «é 
app!icavel aos empregados da Estrada de Ferro Central cio 
Brazil a lei n. 117, de 4 de novembro do 1892, que regu.Ja as 
aposentadorias dos funccionarios· publicos federaos com as 
modificações constantes do presente. regulamento,) 
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O art. 88 do uitado r·cgu!amento cli,;põo mais: Pnt•a os 
cffciLos da aposenladot·ia set·;í contudo o tempo de sct'\'ii;O pu
blico ele ~.:ouformidade com o disposto no art. ti-i.::> 

'O mesmo occorre em relaç.ão á Hepat·Lit"ão dos Correios, 
ele t'út·tua que os runc~.:iomu·ios ciYis, al•}m de adquirit·em as 
vantagens r·e:mltanLo!il do :wt:t•escimo de verwintenLos. na pt·o
por()ãO de LO a .10 % no limite o)uLt·e 10 u :~o anno~ de ser
vi•;o, gozam, no caso ele aposenladot·ia, dos l'a\'Of'OS constantes 
do nrt. i:i", do dcct·eLo n. 117, du .·1 de llO\'emlJJIO de 18!12, que 
oslabelecc: «0 J'unccionari.o que conLnt· mais de 30 atmos de 
ci'J'ectivo oxerei~.:io tem cl it·cito ao resr•et:Livo ot•do!nndo .~ mais 
5 % de gratificação por am10 que execedet· d.aquclle tempo,%> 

E' eYidenLc, pol'f.anl:o, qne o projecto conto;rn salutal' pro
vid·enda. met·eeeclora ele aeolh ida por varLf) elo Senado .Fedel'al. 

E' eerLo que na Cnrnru·n dos Deputados se discute a:;.o•ra 
o pt.·o.ict:Lo n. !H G, de I !111, regulando a apo:lentacloria d•~ todos 
os funccionnrios publiros civis da União que se invalidarem no 
set·viço ela Nn()ão; no cmtnnlo, não pnl'ece inopportuno que o Se
nado promova a solu(;ão elo caso que se estende Lambem aos 
mil iLm·o!s ele Len·a e ma1·, maxime nLlenclendo-se que o prin
cipal u unieo ob.iecLivo do projedo oí evitar que o l'un~.:eionario 
na inactividade perceba maiores vencimentos que na acLiviclade. o pat·eeer d-e 2 de cl~zembt'O de 191.1, do qual roi Helntol' 
o illustrado Deputado mineiro St·. Antonio Carlos, eleve me
r·eeet· a attenção elo Senado, pois mostra cm muitos casos, por 
cnleulo preciso, que funcci·onarios militares percebem na 
inacLividaclc ntaiot·es vencimentos LJLH! na actividade. 

J)o exposto se ver.il'ica, pois, que constituem fundamento 
para semellwntc anomalia: 

a) garantir aos J'unccionarios ci\•is da Repartição dos Cor
reios e ela Eslt•acla de Fer·t·o Centml elo Bmzil as vantagens 
da lei n. 117, /1 de novembro de 1892, além de outra;; van-
Lngen,; et·eacla& pelo regulamento: · 

ú) garantir a•os militares 2 ~!, sobt·e o ruspet:Livu soldo 
annual por cada anno de set•viço, aecrescido depois :.?i:i :umos, 
além do direi lo de reforma no- posto immedialamenle supel'ior. 

A' vi:SLa do exposto, é a Commissão de. parccN' que 5eja 
approvado o seguinte substitutivo ao projecto n. 35G: 

N. 59-HH2 

Art. L" Aos funccionarios publicos, civis ou militares, que 
so invalidarem no servioo cln Nação será assegurndo o cli
reil.o :i aposentadoria, ,iubilaçiio ou reforma nns seguintes con
dicões: 

a) si contal;'cm mais de 10 nnnos ele servico com tantas 
vigesimas quintas partes do .Qrclenaclo quantos fol'cm os annos 
de serviço; 

ú) si contarem 25 annos com o ordenado; 
c) si mais de 25 annos com o ordenado e mais 2 % cor

respondentes a cada anno que exced·er a 25, até o limite 
"\'ol, Yll 2 

• 
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maximo do vencimentos recebidos na u::tividadc, clescont:ulns 
as gratificações addicionaes. 

Art. 2.• A aposentadoria, jubilação •ou reforma sú podm·<'i 
ter Jogar no mesmo cargo ou posto que exerça ou oc~Yupe o 
i'unccionario ha mais de dous ann:os. 

Art. 3." Revogam-.se as disposições cm co:çltrario. 
Sala das Comrnissões, li de novembro de 1912. - .1. M. 

Mr:tello, Presidente. - Sá F1•ei1'e, I-telator. - Guilherme Cam
pos, com restricções.- Nüo l'cçanha. A' Commissão de J!'l
nanças. 

O Sr. Metello diz que a Commissão de Legislação e .Tustiça. 
tem se encontrado na impossibilidade de trabalhar por se 
achar enfermo j{L ha muHos ·dias o seu illustre P!'esidentc, 
o Sr. Coelho e · Campos. Por isso, vem requerer da :Mesa a 

• in?ic_ação do um substituto para esse illustrc collega de Com
,mssao. · 

O Sr. Presidente - Para subslituir o Sr. Senador Coelho 
e Campos na Commissão do Legislação e .TusLiça, durante o 
sou imped:imento, nomeio o Sr. Senador Nilo Peoanh:.i. 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA A ADALBERTO DE ARAU.TO 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados n. 80, 
de 1012, autorizando o .Presidente ela Hcpublic:a a conceder li.
cenoa, por um anuo, em prorogação, com clous tercos dos ven
(limentos, para tl'atmnenLo do saude, a Adalberto Manoel elo 
Arau,io, pruticant,c elo conferente ela EsLmd'a do Ferro Central 
elo Brazil. 

Adiada a votação. 

J,JQENÇA A JAOQUIM DE MACEDO COS'l'A 

2• discussfio da proposição ela Gamam elos Deputados 
n. 102, de 1012, autorizando o Presidente ela llcpublica a con
ceder licença por um anno, com Lodos os vencimentos, a Joa
quim de J.\>Iacedo Costa, 2" o.fl'icial <l'a Directoria Gemi dos 
Correios. 

Adiada a votação. 

LICENÇA AO BACHARBT, HTBEIRO DE ALl\>IEIDA 

3" discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. 96, de 1012, autorizando o .Presidente da Republica a con-
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ccd•,r· licen~.;1 por un1 armo, com dous Ler·ços de vencimentos, 
no hrwharcl Antonio Aug1.1sl.o lliheiro de Almeida, prornolol' 
publico d:t comarca do Acr·e. 

"\diada :t votação. 

LICENÇA A .JOÃO PAULO D:\ SILVA 

3" discussão da proposic.ão da. Gamara. dos Deputados 
n. 60, de 1912, autorizando o Presidente· da Republica a con
ceder licença por um anuo, com ordenado, a ,foão Paulo dn. 
Silva, guarda de :1." classu un.s oJ'I'icinns da l~sl.ra.cla de Ferro 
Cünl.ral do l3razil.' 

Adia da a yot;u:.fio. 

LICENÇA A LU!Z TEIXEIRA 

3" r.liscuss:í.o da proposi,.i'i.o dn Gamara dos Deputados 
n. 72, de :1.012, autor·i:t.nndo o Presidente da llcpubliea a con
ceder li.cew,;a, pot· um mmo, em proroga(;ão, com dous l;er·cos 
dos vencimentos, a Luiz Teixeira, turxiliar d·a l!:strada de FerriJ 
Oeste .de Minas, para Lral.amento de sande. 

Adiada a votacão .. 

PHEl\IlO Dll VIAGEM A CARLOS f"EON! WI>RNECI\ · 

:3• discussão da proposi.c;.ão ela Gamara dos Deputados 
u. !00, de 1912, aul.oeizanclo o .Presidente da Republica a abrir, 
pelo l\linisLor.·io do lnl.crior, o el'udiLo exLraordinario de .1:200$, 
ouro, para satisfaY.eJ: O premi o de viagem conferido ao Dr. 
Carlos Lconi \Ve['lleek, conespondenl.o ao anno de t!ll!. 

Adiada a votac;.fio. 

O Sr. Presidente- Nada mais llavendo·a tratar, vou le
vartl.a.t· a sesStlO. 

Designo para OJ.'üern elo dia. da, seguinte: 
Votac;.ão cm 2" cliseussão da proposição c!a Ca1i1arn. dos 

.Devuf.ados n: 80, de 1!H2, autorizando o Presidente ela H.epu
hlica a conecder 1 icença, por um anuo, cm pro rogação, eom 
dous terços elos vencimentos, para tratamento de saude, a. 
Adalberto l\lanoel de Araujo, ·praticante de conferente da. J~s
Lmcla de JTerr:o Central do Bra:r.il (com. 2w.t·eccr da Com.nâsslio 
dfJ Ji'ú1.a.nça.s o{{erccendo ernenda.) ; 

Votação em 2• discussão da proposi~1ão ela. Gamarn. elos 
Deputados n. 102, ele 1!H2, autorizando o Presi.cJ:ente da Repu
blica a conceder licença po1• um anno, com todos os vencimen
tos, a Joaquim de Macedo Costa, 2" oficial da Directoria Geral 
dos Correios (com parece1· da Comm.issão de Finanças o(fere
cendo emenda) ; 

• 

• 
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Votac•fio crn 3' diseussão da proposi1;ãu da Cauwt•a tlo:-; 
Deputados u. Uli, de f!H.:!, autorizando o .Presidente da llupu
hliea a eoucudet· li!Jetll;a pot· um anuo, com dous teri.)OS dos 
vuneimuntos, ao bael!arol Anl.on i o Augusto Ribcii·o üe Almeidn. 
prornol.ot· puiJiieo da comarca do Acre (com parecet• (acoravel 
da Cummissão de F'iuan~:as); 

Yol.ac.ão em 3" discussfio da proposi(;.ão da Gamara tlos 
Deputados n. GO, de 1912, autorizando o Presidente da llopu
IJiica a coueedct· liceu1:a por um anno, com ordenado, a ·,João 
Paulo da Si.! v a, guarda cb 1" classe das ofl'ieinas da Est!'ada de 
Fct'!'o Central do Brazil (cotrí pat·eeer (a·c01·avel da Comudssao 
de Ji'iuaur;as) ; 

Votal.)ão cm. 3" dis!Jussão da pt·oposição da Gamara dos 
Deputados u. 72, de 1\H2, aulorizaudo o Pt·osiclcnLe ela llepu
]Jiiea a l!Ollccdcr Jicer11;a •por um anno, em JH'Ot'Ogadio, enm 
:r.Jou::; terços dos veudmenLos, a Luiz Teixeira. auxiliat·. da Es
trada de Fcn·o Oeste de Minas. para tratamento elo sauclc (emn 
1!tll'ecet· (avoi·avel da Commissiio tle Ji''ilwn.ças); 

Votação cm 3' discussão da proposi~\ãO da Camat'a dos 
Deputados n. IOO, ele -1912, autot·hmndo o Presidente da Hcpu
hliea a abl'it·, pelo Ministel'io do lutet·iot·, o ct·edito exl.t·aot·
diuario de .l. :200$, ouro, para satisfazer o premio de viagem 
cou l'el'iclo ao Dr. Carlos .Lcon i \Vcrneck, eo!'respondcnte ao 
anuo de 1!H1 (com Jll!1'CCC1' (avoravel da Cormnissao- de Fi
nanças); 

3' ·discussão do pl'ojecto do Senado n. !tO, de l!H !, rcot·
gauizando o LniJol'atorio Chimico Pharmaceutico Militar e 
dando outras nl'ovidencias (of(erccülo JJCla Comuâsoão de 11Ja
·rinha e Gner1·a e corn parecer da de Finanças apresentando• 
emendas); 

3" discussão do projecto do Senado n . .J.n, de 1 !H2, auto
!'izando o Presi.ll'enl.e da Republica. a eonceclcr ao Dr. Godo
ft·edo Xuviet· da Cunha, ministro do Supremo •.rribunal Fc
dm·al, um anno de liclHll}a com Lodos o::; vencimentos para tra
tamoulo clu .saucle, ontlo' lhe eonvicr (o((crecido pclct Com-
11/.issiío de Ji'ina'llças); . 

a•' discussão da fll'Oj)OSil;ão da C0.11Huht dos Depu! a· lo~ 
11. ::Ja, clu ·191:2, uuLol'izando o Presidente ela RepuiJliea a cou
ecder licerú;a por um unno, com ordenacl'o, a Fernando l\larLius 
da .li'ouse!Ja, pmticante dos Correios ele S. Paulo (com 1Jat·ecc1' 
(avut•acel da Cmmn1:ssíio de JNuanr;as); . 

3' dis!J\.lssão da proposi1:ã.o ela Ca,mm.·a dos Dcr•ut:~r.!o;; 
n. Sl\, <:l:e l!H:.!, autorizando o Presidente da Rupubliea a eo!l
cedel.' I icenca, por um anno, com clous Lct·cos ela respectiva 
diat·ia, para Lt•atamcnLo elo saucle, a All'rcdo de Seixas Barncho, 
auxiliar cln escripta da nepart.ição Geral elos 'l'clegruphos 
(com }Jarecel' (avora~·el da Comuüsscio ele Finanças). · 

Levanta-se a sessão ús ~ horas. 
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A' ·1 horn dn J.nr·•k, pr·•>senLe nunwr·o legal, nlwe-se n sr~s
são, a qne corwor·r·•!m os Sr·;;, l'inlieir·o Maelindo, J.'er·r·éil'a Clin
vcs, AJ•nrr,io G,\n;;, Podr·o Bor·g;e~. r:andido do Abr·eu, .Tonnlh:rs 
P•~df'n;;n, nalll'it•l :O:al:,rarlo, Indio do .Elr'nzil, .Tos•~ :Ensl'\hio, ~l•·n
dus de :\lnwidn, Pir·e;; FPr~r·.:ir·n. TnvnJ•es ele Lyr·n, \Vnll'rwlo 
]',(•ai, ::;igi;;rnundo Gonenh·es, lliheil'n dr• Br·il.n Haymllnclo de 
i\1 i 1':1 ll•:la, Gtr ilh•"'lll" Campo;;, Lu iz Yinnna, Bor·rHtPclino i\lon
J.eil'n, Nilo Per;anlin, S:í .Fr'l!il't'. Bu•:no dn Paiva, Ber·nal'dO i\lon·
J.,dr·o. Fel icinno Pennn, Fr·ant~i,:eo Gl~·eel'io. Brn AhJ·nnl.es, 
i\'lot.nllo, .lo;;,·· !lllll'l.inlio. r:t'llf'I'OSO i\lar·que~. :\hdon Baptisl.a e 
Yi1·.Lnr·i1Hl i\'lontciro (31). 

Deixam de eompat·ecf:n•, com enu;;n ,iustifiendn, o;; 81'::;, 
Ril\'l'l'in Ne1·~·. :\l'llmr .Lemos, Lnul'o Sodr····. Ur·hnno Santos, lli-· 
lid1·o noneal\'•!:'1, Gco!'\'asio Passo.~. Fl'nncisco Sú. Thomnz Af'.
"inl~·. :\nLonio dp So11r.n. Cnnha Ped1·osn, Gon0al\'e~ F'•~r'l'eir·a. 
Gnnw;; Hibeil·o, Cor•lho ·~ Campo~. Olivei!'a Yalladfio . .To~,; ?lla!·
r:r•llino, llny Bnl'llosa, ~loniz Fnd1·e . .Tofio Luiz :\lw•s, f.<HIT'ClWO 
.!lapl.i;;l.n. Fl'fllWi;wo Pn!'l.,,lln. AuP.,'I!<"I.o df' Vn;;conr·r,Jio;;. :\lfoinrln 
Glln.lltthar·a. All'l·erlo E IIi;:;, f:arnpn;; .Salle;;, Lcoroldo dr Bulhrjes, 
Oonzn;m .Ta~·nw, A. Aze1·Nio, Ah•ne:u· Gnimnrfir•s, Fr•lippe 
8el11nidl. ü H•'r·r.ilio Lnr. (:10). 

E' I ida. posta em ri i;;,,n;:sfio e. ;:;em .ir•h:'ll.e. fl[lf!J"OYndn a 
nc~tn •ln ;;,:;;~iin nnl.rl·iOI'. . 

O Sr. 1" Secretario(]:\. eonl.a do sng:nint.e 

EXPBDTEN'I'F. 

Offidos: 
'l'!·o~ elo SP. I" í''''"'''lnr·io rln C'!nmnJ•n rios Drpnlàdos, de 5 

elo· ,:orl'••nl.e, l'o•nwllo.•ndo nR srg-11 inlr:~ JWnposiç•i•!S; 

N. ·1.10- 1012 

O Gong-J•esf':o Nnl'.ionnl rlrcretn: 
A1•t. ·1." Firn o P1•e:::idnnte rla ncpnhlirn nut.orizarlo n con

eorl'fH' com n f'Jllflnl ia c],~ 100:000$. r.omo nnxilio. pal'n ;;n P!'ig-ir 
um Pnntlwon, ond•} melhor· ron\'ir•P nn C'!npil.nl ,rln fir'Pllhlirn. 
drsl.innrlo n gnnrclm· o;; l'C~I.os moPI.nrs rios A'l'nJlfle~ Ynllos nn
cionne~ rio pl;irncdpo e rio segnnrlo J'einnrlo;;, e'nfl·e ell•~s romrre
hr.nrlirlos rlrwle logo os rln ex-pr•irúeil·n impr!'nll'Í7., D. i\lnria 
Leopolfl inn .Tosephn C:wolinn. 

A1•L 2." ll•'\'Ognm-$·~ :'l" rlisposi•;fíc~ em rontrnrio. 
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Carnam dos Deputados, 6 de novembro de 1912. - Sab'ino 
Barroso J·un'ior, Jlresidenl.e.- .4ntonio S·imeao dos Santos Leal, 
1" Secretario. ·_ Raul de Moraes Vâaa, 2" Secr·ct:v·io. 
A' Comm issão de Finnn(ias. 

" 
N. 120- i!H2 

O Congresso Nn.cional resolv·e: 
Art. :l." São equiparados, para os eJ'J'eiLos dos vencimenLos 

e regalias, aos actunes escrevente;; da Armada os primeiros 
sa1•gentos amanuenst!R do Exer"eitn, ecssando o abono de f::ll'dn
mento aos mesmos . 

A1·L. 2." Hevogam-so ns disposi~ões em contrario. 
·camara elos Deputados, fi rlc novembro de 1!H2. - Sabino 

Bm•,•oso .Tu.nio1' .• I'rcsidente.- A.uton:io Simc1i0 dos Santos Leal, 
.1." Secretario. - Raul de Moraes )'ei(fa, 2" Secrelar·io. -
A's Commissões dt> l\larinha e Guerra o de Finanças. 

N. 121 - :t!lt2 

O CongJ"t!SSü Na.-,ional resolv·e: 
Artigo nnieo. :~:;· o P residen l.e ria Hepubl ien autorizado a 

abeir, pelo 1\Iinisterio da Fnz"endn. o eredito cxtraor·dinar·io de 
7 :2001J; para oeeorrer no pagnmenl,o qrw r\ devido a Arthur Mar
tins Lopes, em vi r· tudo do senl.enea ,iud ieiarin: revogadas as 
d'isposit.ões em eonLrnrio. 

ICarnara dos Depul.a,cJos, fi de novombt·o do :10:12.- Saliino 
Bm•)•O.\'O .ftm:ior. Pt•esiclente,- Antonio Súne1io dos Santos Lenl, 
1." Secretario. ·- Rau.l de ii/orou.~ V da a. 2" Seeretnri"o. -
A' Com'n1issão de Finanças. 

Outro ·do SJ·. 1\Iinis!.r·o da .TusUea c Negoeios Interiores. do 
1 do em·rente, tr·ansmitt.indo a mensagem eom que o Sr. l">r·e
sidenl..e dn. Ropnbliea. resUI.LH! clous dos autogt·aphos dn rr,
soluçií.o do Congresso Naeionn 1, publicadn, que pl'Ol'Ogn. n acf.ua 1 
sessfio legislativa até o dia a de dezembro do eOl'l'ente anno .. -
:Archive-se um dos nuf.ogrnphos e commnniqne-Sf) :í. Cnmaru. 
remetLendo-sc-lhe o outro. 

Requerimento do Sr. Evm·isLo Monnsl.t!l"io. eredor do Mi
nisLerio do Intr~rim·. na importanein. de :1. :852$01,0, por servi(.'os 
prestados 6 Fm·ça Policial em 1!109, solicil.nndo que seja o Go
verno nutorizaclo a lhe mnndnr pagar· essa qun11t.ia. -A' Com
missão de Finanças. 

O Sr. 2'' Secretario declara ([IW nfio h a pareceres. 

O sr·. Pires Ferreira ( ·) - S1'. Pr'csirlen Le. esperava a 
occasião em que Josse dado n d.isenssão nesta. Casa qunlquf)~' 

ç·) Est~ discurso não foi revisto pelo orac!Of, 
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acto que tivesse por fim beneficiar, no todo ou em parte, a 
populncão do Estado de S. Paulo, para poder me externar a 
respeito do assumplo, e é por isso que venho requerer a V. Ex. 
se digne fawr constar da ordem do dia ele amanhã, ou depois, 
os pareceres sobre a proposir;ão da Cmmu-a dos Deputados 
n. :·153, que trata elas J~scolns ele Commcrcio de C:unl)inaR e 
Santos, naqnelle l!:sLaclo. 

E' ben; ele ver que o meu nobre amigo representante de 
S. Paulo, que me ouve re~obc•t·:í eom agrado ... 

0 SR. FHANCISCO GLYCEJtlO - Sem duvida. 
O SR. PIRES FEnl'miRA - ... as palavras que venho de pro

Ter ir, pois que ellas traduzem a boa vontade que tenho e que 
vou demonslt·ur por occasião da discussão daquella mataria, 
tendente a beneficiar aquellas populações dese.i asas ele illus
tJ'a()ão, para bem dirigirem os negocias e o seu commercio. 

Dito isto pec.o ao meu nobre collega, representante de Súo 
Paulo, que não veja nas minhas palavras uma consequencia do 
pt·oceclimenlo que S. Ex. teve cm relação aos negocias de Pi
anhy, pois isto .iá passou, é .hí materia vencida. 

Mãos dadas, pois, vamos tratar dcst.e assumpto como bons 
e bellt\'3 amigos, sempre olhando para os interesses da Nação, 
cruer se trate do Estado de S. Paulo, quer se trate do Piauhy 
011 do Rio Grande do Sul. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Feliciano Penna ( *) - Sr. Presidente, tenho o 
maior pe~m'. an~es de dar os •Cumprimentos ele boa vinda ao 
nobre Se:nador pelo Piauhy, em iel' de contr::lJriaL' S. Ex. no 
seu primeiro requel'iment.o. no qual S. Ex .. c0mo seml)l'e, ma
nifesta 0 maior zt~lo pelo interesse nublico. 

O Sn. PmEs FEHRlliHA-Pnreça ou não, esl.n é a minha in
lencrw. 

O SH . .F'ELTCIANO .PgN~A-Mas, Sr. Presidente, venho lem
brar a V. Ex. que n questã.o de qne cogita o projecto ... 

O Sn. PmEs FJmnEmA-Proposiçiío ela Camarn elos Depu
tados. 

0 SR. PELTCTA~O PENNA-Digo a que~tão de que cogita o 
l>ro.iecto tem sido debatida nesta Casa muitíssimas v.czes c 
sempre o Senado tem repclliclo projectos que f.ratam desses 
assumptos. 

Recordn-me bem, Sr. Presidenf.e, que quanrio o Bar:io do 
Hi0 Branco, então todo poderoso... . 

O Sn. Prm:s FERRETM-.o\ i nela. é todo poderos0. pCll'qne o 
seu nome perdura na memoria. de todos nós ... 

O SR. FELICTA'Nn PENNA-... esforçou-se pa.rn conseguir 
qne o Instituto Historico :fosse consi.derndo uma nssociação de 
u Lilidnde publica. n. Commissiio de .Finnnç-.ns, e com e'Lla t~odo 
o Srnnclo. recnsm1 seu [)$Sentimento noR clese.jos elo nosso ()frrc-

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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gio estadis!11, diJ.endo a :-i, Ex: C]ue e:slnv~ clisposln a auxiliar 
com uma quota annual o lnsLtLulo H1~I.OI'JCO, mas que absolu
tamente nüo eOiteOt·dnva nns pa ln v t·as eaJ.ntl1sticas ele que u;;n lll 
esses pro,ieelo~. fleelHI'atHJo de uLiliflnde pu!Jlien, sem n,iunl.nt· 
qualquet· cousa rnais, lal 011 qual assoeia(Jão. 

De clun~ umn. 81· . .Pt•t•,.;icl•~nl.c•, 011 estas pnlnYrns nndn si
:;nil'i('.nlll, e ne~L .. enso ú 11111 JWO.il.'cl.n a!JsoluLnmenLf• inntil, on 
ellns ent}L'I'J'UIIl nn sr!11 s••in fJLtnlqul't' t•rHtsn que pt\cle Sül' cle
t.rimentosa paea o 'l'ltesout·o publico. 

De mais, nunea se clisculit·nm nesl.a Casa JWO,ieelo:; desLa 01'
dnm, ;;pm qnt• ollt>s Lil'c•ssem Lt·:wsitacln pela Cornmissii.o de Fi
natwas. pot·C[tw uiio ü de CI'Pr' que•. essas .assor:inr:i•es, crne Liio 
l'nient.-'11li!11Lt• se JJal.cm para n]lt,•r· esse !Jcnc•fieio. não osln
jam cogil.anclo dr inlcwesses ele ordem malel'ial o~l peeunaria • 

Sondo assim, e sendo a Gommissito de Finane.as dn Casn 
a mai,:; apt'OJII'iadn p:u·n emit.Lit• pni'~'l'~!l' soht·e La! nsfllllliP1.n, 
~1WI qui'J'f!l' t·etm·dat· o andamento do pro,ieeLo. mas simplt>R
menlt• pal'a rnanl.er.· wna l.t·Mlicão que devo .ser· con~eJ'I'arln. 
peco a V. Ex. f]lle, ao em·nr. de riel'rrir o l'NliiCl'imento do lion
J':Hln SenadC\i' pelo · Piauhy, l.onK· a delihrrnt}iio de t•nviat· ú 
CommisRfto rle Finanças niio Ró f:'Rte f:omo Lodo e qnalquet• pro
;if'e.f.o que cngit.ar· dn assurnpto idenlico. (Muito bem.) 

O Sr. Pires Ferreh·a-Peç:o n palavl'n. 

O. Sr. Presidente-Anl.es de dai' a pa lavJ·n n V. Ex. devo 
J)OJHlet·at· lfilC !1-ouve t·ealnwnte nma omi~são ela p:ntn dn· l\foRa 
ao dnspar.h<H' esi,P· JWO.iect.o, por·que a l\losa entnnde fJIJI' niio 
.~.-, r~tr r.omo l.ndof\ nqnt>ll.-•s que l.l'al.am dr1 conRidcrm· rln llti
l idarlü pnlllif:a l.aes ou fJLJ.aef\ ns!'.nciac.ões ;;6 dr.vem fi:;nrnr na 
nt·dem do rlin. depoi"' ria auclionein da Commissão de Finnnç(ns, 
pQl'qnn ,~ J•enlmente a rsin Commil'RÜO que r.alw dal' p:11'11CC1' 
Rohrr• este a~~umpt.o. . 

A l\i:t>;:;n, pOI'I.anl.o, r.or•t•ig·indn n omissiio involnntnrin. vno 
rHlopl.nt• o nlvilrc dn nrwinr esle e.nmn qtwlqu.~r JWO.iPcl.o qnn 
IIXi~t.a na na~n. colimnndo o me~mo Jim. li Commissiio elo Fi-

O Sn. 1\IEND!lS nE Ar.~rmJM-Apoindo. 

O Sn. PtmRlDl~N'J'E-,;. c Rtl depois de eRclnreciclo n Se~ 
nnrlo com o pat•••rrr des~n Commissr~o dal-os-ltn pm·a orrlom 
rio r1 ia. 

Tem n pn lavro o 11onrnrlo Senador pelo Pinuh:v. 

· o Sr. Pires Ferreira (•) -Sr. Presidente, ;; ilom·ado iile
nador ]101' Minas GeJ•nes lahorn 1'111 cqu i voe o quando se J'efere 
nn 1neu. 1'/!f{uerirncnto. En niio fir. rOt:ru•~J·imcnto [•Jgum :I Me~n.; 
n. V. Ex., Sr. P1·e~ident.e, dirigi 11111 pcriid·), e fil ... o na wppo .. si
~,ã·o de que sobre eRse prn.ie:Ji.o j:t tiv0-;;.,,J sido 1•11virln a Cnm
mi~sii.o do Finnnr..as, suppJ~it:,iio t•l'i•Jnda ri~J facJ,, tlü havl'l' eu 
Jirlo llonicm um parecer :!a Cotntni,·.~fí.o de .Tustir·n s-olll'e <: .. . 

(') Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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mesmo pt·o:iee~o. Couvcnoi f::l IJ Ci<Lt.l n Comllli~~ü.o do FinaJlf':tS 
jít tinha J'allado so!JJ·u o assull1plo, o f!llf!J'endo n.iudnl' o lio'n
l'Ocio SonndOJ' rwlo Estado de ~ .. Pnul<ü·, que so bale í~JI1 Ú1V0J' 
dessa.~· academia~. l'oi que dir·igi :\ i\lesa o pedido que motivou 
n palavJ·a ilhJBll'ndn do meu L'gJ•egio col!;•g·a. Uma vez, pcw;lm, 
que:". :Ex. í! n Mesa me inl'ul·J'll1<Hn de que ;•ssn Cnrnmissiio ninrln 
uiio l'oi OttviLia, uão tenho. cluvidn (•Jn ·t·;•l.iJ•;n· o nwu pedido, 
concm•J'OLH!o assim cliJ';!el.nnwnle pal'n que eSSí! rn·o.iecl.o s~ja 
estnclndo pOI' nquf'•!ln CommL;;siiü. C:nneoJ:clo 'in toltlut. que 1'\ó\ 
mnnl.cniln u;;sn Ll'nclil;ão, l.mdic·itn qu;, oxahi .inmnis se.in ei'\qne
cicln cm J'cla~iio :'ts nufl'n;; Commisséí;•s ;;ohJ't:' ns;;u1npln de sua 
eompet.encia. 

TPnho t·onclu ido. 

O Sr. Francisco Glycerio - 81•. Pt;•~iclenLe, o Senado foi 
ini'Ol'lllado !Jn nlguns clins dn mm·!..-, rio 81' . .Tnmcs Shet·man, 
Yir,e-Presidenlc ela Hepublien do·s Estados Unidos cln Americn 
cl.o Not•1e, o qnnl. nn fMmn rins nossnR r.onst.iLuiç;õc;., ,: o Peesi
d;•nl.n c]:o. Sennclo. 

Eu me nnimo n pro[lnr a V.li:x.qnn· consull.c n Srnnrln• soln•p 
si eoncede a insr·r~.ão nn neta rios nosso;; i.l'nhnlhn.s ele ho.in rle 
ltm voto. de pe;;n1· pelo pnssnnwnf:o rlr•slf! illusi.J'C lmnwm rir• Es-
1nclo. · r• qne. no mnsmn 1.Pmpo, n ?\l;:sn ri que nntoJ•i;,ndn n 
dil'ig:it• no f';•nnc!o· daquelln Ht,J)Ullli••n um l.n!eg·pamrnn. de t:on
rlol;•nr, ias. 

Eis n. pJ•oposl.n rpw :1'[1J'osrrtl.o ;í en·midera;.;.iio elo Senado. 
(Jiuilo brnn.: muito bem.) 

A PJWOvncln mw n imemen I. c. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Niin hnvenrlo ninrln nnrnrro l)Ul':l se 
JWnccr!Pr· :'ts vnlnçõos e;onR<Lnnl.es rln ·oNioni do rlin, pn8sa-se á 
malel'ia nm cl iscussão. 

LAD0RA1'0nTO 1\TIT.J'I'All 
'i' I 

3" clis.cnssão elo pro,jer.l111o elo Snnnclo n • . w, de 1!1l1, l'CO·r-
gani7.nndo o Lnboratorio Cllimico PhnPmncmrí.ico 1\fi!itar e 
dando. onl.r•ns twovidencJins. 

Adi:Hln n vol.nçiío. 

T.TC:8NÇA AO DR. flODOF'R800 CUNHA 

3" clii'\cussfío elo pro.iecl.n do Sennrlo n. lo!l, rln 1!11?., nut.o
l'i7.nnd,), o PPnsidnnl.e dn ne>.puhlira n rnnnedrt· no D1•. Godo-
1't'Nlr. Xnvir>t• rln Cnnhn, ministro do Snprr.mo· Tribunal F'e
clel'nl, 11m nnno rle liceolC::.n nnm Lodo~ os venrdmr.nl.os pnra lra
tnmenl.o de ~amh•. onclr lhr> eonvier. 

· Adindn n votação. 

I 
L 

-
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LICENÇA A FERNANDO MAR'l'INS FONSECA 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
H. ::!8, de 1.!H2, autorizando o P·residente da Republica a con
eeder l'icen(ia por um anno, com ordenado, a Fernando Martins 
ela Fon~eca, pratic~nte dos Correio.~ de S. Paulo .. 

Ad1ada a votaçao. 

LICENÇA A ALFREDO BARACHO 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. SG, de 1.912, auto.rizando o Presidente da RepubJ!ica a con
ceder Jiccnoa, por um anno, com dons terryo·s da respectiva 
diaria, para tratamento de saude, a Alfredo de Sei:"as Baracho, 
auxiliar de escripta da Repartição Geral dos Telegraphos. 

Adiada a votação. · 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Vota&ão em 2• discussão da proposição da Gamara d'os 

Deputados n. 80, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença, por um anno, em prorogação, com 
dous terços dos vencimentos, para tratamento de saude, a 
~<\.dalberto 1.\fanoel de Araujo, praticante de conferente da Es
tradn. de Ferro Central do Brazil (com pm•ecer da Commissão 
dr: F'1:nanças o{{e1·ecendo emenda) ; 

Votação em 2• discussão da proposição da Gamara d'os 
Deput:1dos n. 102, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença, por um anno, com todos os vencimen
tos, a Joaquim de Macedo Costa, 2• official da Directoria Geral 
dos Correios (com parecer da Commissão de Finanças o{fere
cenrlo emenda) ; 

Votação em 3" discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 96, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença por um anno, com dous terços dos 
vencimentos, ao bacharel Antonio Augusto Ribeiro de Almeida. 
promotor publico da comarca do Acre (com parecer {avoravel 
da Commissão de Finanças) ; 

Votação em 3" discussão da proposicão da Gamara dos . 
Deputados n. 60, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença· por um anno, com ordenado, a João 
Paulo da Silva, guarda de 1• classe das officinas da Estrada de 
Ferro Central do Brazil (com parecer {avoravel da Commissão 
de Finanças); 

Votação em 3• discussão da proposição da Gamara. dos 
Deputados n. 72, de 1912, autorizando o Presidente dn Repu
blica a conceder licença por um anno, em prorogação, com 
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dous terços dos vencimentos, a Luiz Teixeira, auxiliar da Es
trada de Ferro Oeste de Minas, para tratamento de sande (com 
11m·ece1· [avorm;cl da Cornrnissiío de F·inanças); 

Votação em a• discussão da proposir;.ão da Camal':t dos 
D~rmtados ~· 100, de .1~12, t~uLorizando .o Presiden~e da Il.epu
bhca a aln·n·, pelo Mmtstcrw elo InterJot·, o cred1to extraor
dinario de lt :200$, ouro, para satisfazer o premio de viagem 
conferido ao DI'. Carlos Lconi 'Verneck, correspondente ao 
anno ele 19H (com pm·cce1• j'avo1'lmel da Cornmissiío de Fi
nanças); 

Votação em 3" ·discussão do projecto do Senado n. !tO, 
'de 1912, reorganizando o Laboratorio Chimico Pharmaceutico 
Militar e dand'o outras providencias (o(j'erecido pela Com
missiío de M ar'i111w e Guen•a e com 2Jm·ece1• da de F'·inanr.a~· 
aJJr•esentando emendas); · 

Votação cm 3" discussão elo projecto do Senado n. !tO, 
de 1912, autorizando o Prcsiclente ela Republica a conceder ao 
Dr. Godoi'reelo Xavier ela Cunha, ministro d'o Supremo Tri
bunal l!"ederal, um anno de licenr;a eom todos os vencimentos 
para tratamento de sande, onde lhe conviei· (o/'(erecido jJela 
Cornrnissiío de F·inanças) ; 

Votaoão em 3" discussão da proposi(;.ão da Gamara dos 
Deputados ri. 33, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença por um anno, com ordenad'o, a Fel·
nando Martins da Fonseca, praticante dos Correios de São 
Paulo (corn 1Jarccer (avom·vel da Comnâssiío de F'·inanças); 

Votaçi:io em 3" discussão da proposioão da Gamara dos 
Deputados n. SG. de HH2, atlto1·izauc!o o Presidente da Repu
blica a conceder licença, por um anno, com dons terços da res
pectiva diaria, para tratamento ele saud'e; a Alfredo de Seixas 
Baracho, auxiliar de escripta da Repartioão Geral dos Tele
graphos (com pm·ecer (av01·avel da Commissiío de Finanças) ; 

Continuaoão da 2" discussão da proposição da Gamar-a 
dos Deputados n. 73, de 1896, determinando que os officiaes 
do Jl:xercito e da Armada, no exercício de mandatos populares. 
não poderão accumular vencimento algum militar· (com pa
receres: contrar·ios da. Commissiio r.le Constil1dçlio e Di11lu~ 
mada; o((erecendo emendas das de .Ju.stir;a e Lertislarú.o e de 
F'úw.nças, e com .mbst'itntivo aJl1'csentrulo J1Clo S1·. A.· A.::.ercrlo 
e antros); 

3• discussão do ·projecto do Senado n. 58, de 1912, auto
rizando o Presi-dente da· Republica a abrir os creditas neces
sarios até a importancia de 231 :1197$525, para pagar a João 
Jliuller e engenheiro Heitor de Mello as contas apresentadas 
em 1909 e 19'10, por fornecimentos feitos ao commando da 
Força Policial e obras executadas nos quarteis da mesma fort:.a 
(o[[erecido pela Comrnissão de Finanças) ; 

3• discussão da proposit,:ão ela Gamara dos Deputados 
n. 105, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
<pelo Miuisterio da Justiça, o crédito extraqrdinario de 
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5 :30~~$tí18, pnl'n pagamento do vencimentos que compelem 
ao lento wn clis·pouiiJilidade ela .Faeulrln·de de DiJ·eiLo de 8iio 
l'aulu IJJ•. ;ruão PedJ•o da Veiga Pillw (cmn pareca tcmo·rwH;l 
ti rtCummisstio de Pinall{'tts); · . 

LoJ\':1/lLn-sc n sessão :'! I llot·n e GO minul.os, 

1:1~· i'ESS;\0, E III 7 DJU NC>VEJ\IBfiO DE J 012 

Pflfi:SIDJ·:~(:I.\ nog sns. PJN_HJ•;Ilttl ~1.·\C:HADn. \'JC:E-PI1ESlDEN'Tl~, E 
l'EHI\Ein,\ r:H.\Vl~S, I" SEC/IE:I'.\HIO 

A' I l1ora da l.nJ·d·e, PI'•'S•'lll.e numero legnl, nlll·n-~e n ;;r~~srio, 
a fJIIO eOIII'OJ'I't.•m os :'ks. Pinlwil'o l\I:wllndo, ]i\•J'J'niJ•a Clt·ayo~ . 
A 1':1 ll,Í·n c;,·,.,, PNI r·o BOJ'g'P~. Cand i dü de AIJt'l!tt, ,J'.onn Li tas Pe
iko·~a. <i•:lill'itd ~a]g·nrJo, Al'lllltt' Lo•mo~. lnclio do Ht·nzil •. Tos,) 
Enxo:•bin, Ut·llnno Santos, i\lenriPs ele Almeida, .l'it'l'·~ Fot·t•eit·a, 
l"t·ant~i,.;t!O ;-;;í, Tn\'at·p;; !1.-• L~·t·a. Cnltha Jlotlt•osa,. SigisrnttJHlo 
Ci nn t•.ah·.-·s. 13oJw.n ln•,; Ft•J't'f' i J'a. ll i Jw i J'ü do; Ht· i l.n, U 11 i llt e l'lllü 
Onrní•o~. Olin~ii'Íl Vnllndií.o, Lniz Vinnna, Hnt·nardinn :\lnnl.o'ÍJ'O, 
R:'L Jo'J·td l'e, Htwno de• Pn iYn. Ho•J·nnJ·ün l\1 on Lei ,·,o. FooJ if' ia no 
Po•JHta, Ft·nnei:o;en GJ~·r~er·io, Lo;opoldo de Bnlhõe~. B1·nz Aill':lll
l.o•A, :\. AzeJ•eclo, !\lel.rllo. ,J;o·;;,; :\lrwl.inlto. G•!nernso ~lal·quo;;;, Fn
][ppo; Selnnidl, Ahlion Bapl.isl.a e VicLorino l\lonl.oito (:Jí). 

D••ixnm dt'• t:Onl!HII'eeet· r:om enus·a ,iusUJ'icnda '0:' Sr·s. Sil
,.,;r·io l'íer·r. LtHll'O Soclr•t\ RibeiJ·o C: onça 1\·es, Oetvnsio Passos. 
Tltomaz Ar·r·i.ol~·. :\nl,o•nio elo So·nza. \V::tlfrecl.n Leal. Gomt!S Ri
lwit·o, lln~·mundo de i\.1 irnndn. Coelho e ünmpos, .Toso; i\laJ•eel
lino. lhrr Barbosa, l\loniz Preire, .Jo-ão Luiz Alves, Lonl'o)ll(;ü 
Hapl.isJ.a, Fr•nnci~t·.o Porl.ella, NiJ.o Per:nnha. Augusto rio Vns
t'·O•rwt:•llos, A Ir indo Guannl.Y::t r· a. AI J'r·edo E li is, C:nm po,:; R alies, 
Gonxngn .Tn~·mt\ :\ lenef!J' Guim::tl'ii'i!s e Hercilio Luz (!!4), 

E' Lida, posl .. n. o:m rliscn;;sfio e sem clebnle approvmloa n. ada 
da RI)A~ao anter10l'. 

O Sr. i" Secretario cl:\. cont.n do seguinte 

EXPEDIENT.E 

neqneJ•im••tllo do Sr·. Ftll'ln•LJ.o Drolho Fnscioi.Li, consul ge
rnltlo Br·nzil, nm YalpnJ•aiso, nn ltepnllliea do Cl!ilt\ solir;il.::tmlo. 
um nnno clt' I knnçn, ern pr,nt'nga(:.iio, com clon:'l f.eJ'(.'Oi\ rio• ven
cinwnlos, pn1·a tJ•al.amenl.o ele saurl<~. - A' Commissiio de .Fj
nauçns . 
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O Sr. 2" Secretario lJ!'OlJcdc tí Jeilura elo seguiu te 

PAHECim 

N. 357 - 1912. 

A iudiet11;fio do St·. Sonaclol' !\lew.lcs de ,\Jnwid;t ~ujeil.<~ ao 
oxarne da Gulnlni~,;li·.1 de Policia vetn, muito oppiH'i.UP.aJtwnl.e, 
rel!JO\'I)l' a,; du\'icht,; que ainda lm poucos ·d·ia;; · fot·am, l)lll lu
Jni!lo:;u de!Jnlr., :3LLSt;il:adn,; no ::;cio elo Senado, a !H'O[lOsilo do 
assuui!JLO a que a mesma indica,;iio se refet·c. 

]i: a Commissão de Policia niio pódr. deixar de ~er-JI!o fn-
. vot·avcl, opinando pela sua ·nppt·ovação, porqunnlo eslú sin

eut•aJnonlc t;Onvencida •,J.c que a medida aconselhada não ,,·, 
allenclc a p1·aliea inv·nl'iavelmenlc asscnlada desde a ot·g·atti
;~a~.:iio dn ~euado da 11.epu!Jlil:a. eumu niio ,·, ma i~ da qut~ .seniio 
a l'ig'Ot'usa u!Jt'I)I'\':JllCia :í lcHil.ima snneçiio de Ulll dispositivo 
que, existindo no l'lcgimento de 1892 e Lendo sido, quamlo re
visLo, em 1!103, o mesmo rte;:dmcnlo, manLiclo em ~" diseussãu 
p1~lo vvLo do Senado, conforme elucidam os impres5os que ~e 
deparam na .~ect·el.nt•i•<J, só por mero equivoco deixou elo set· 
;:ubnwLLidlJ c approvado em 3" e assim inc·orporndo ti nos::a 
lei regimotiLa I. 

· O ·d·obatc Lrnvaclo ·sobre o assumplo no seio elo Senad~; 
exime a Commissr~o od-e Policia ele expendcr aqui, clcmot·nda
liWnLe, ns l't1Z1ies que, em seu eoneeil.o, SLJfl't"ag-nrJJ a l~~''~vi
clenei·a aeonselhada. Basla-llle ponderar que a di:lt:IIS~ii0, cm 
sessão publica. elo mel'iLo, sob o duplo wspecl.o d;t capaddnde 
inlellec!Junl c elos dúlcs morar.s do cicladão, investido JlOt' qu•)lll 
de c1 i roi Lo da alln funcção ele J'ep resenlar-nos no esLran;::d •:o 
ou de clisLr'ibuit• a· justiça no mais elevado f.t•ibunal do paiz, 
podcl'in, som nenhum proveiLo para a C'ausa publica, ger:u· in
cou,·cnientcs que, po1· l.orJos os moUvos, elevem ser pruclcnLe
menf.c evitados. 

NcsLns condit;ões, a Commissão ·d·e Policia é elo pat·ecct· 
que a inelicaçiio seja approvada. . 

E porque o assumpLo a que se refct·o a incHcaçiio IS eort·cJ 
!alo eom o ele que se oecupa o al'L. Gn, paragt•npho unic.o~ do 
Hegimento, a Commissão pcus:t que é igualnwnl.e op[JOI'Luuo 
deLenn inar que, tratando-se elas matct·ias sQlH'C que ineiclc 
o t;iLaclo a1:Ligo, a sessão set•:í puhl ica ou scercl:a, eonfonne o 
pn.J•cect· erniLLiclo pela:> rcspeetivns Commissõcs, c assim a Com
missiio •submclle tt approvação d·o Senado ·O seguinlu clisposi-
f.ivo : · · · 

ArL. Os assmnplos a que se refere o arL. üU do Reginwnl.o 
sei·ão cliscuLidos cm sessão publica ou secr·el.a, cunfot·me 
opinarem as Commissões a uujos c·stuclos l'ol·cm os mesmos 
assumptos sujeitos. . 

ArL. Scl'ií.o scet•clns as sessões cm que o Senado l.omnr 
eon ltecimen.Lo ele lacs nomcar;úcs, cujos parecet·es tet·ão apcuas 
uma discussão. 

Sala das Commissõcs. G de noYembro ele UH2. - Pinheiro 
Machado, PresiclenLe. - Fcrrcil·a Chaves, i • Sect·olario. -i1la-
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noel de Araujo Góes, 2• Secretario. - Pedro Au(I?J.sto Bor(les, 
3" Secretario. - CancUdo de Abreu, 4• Secretario. 

lNDfGAI~:,\o !\f. 3, DB 1.01.2, A QUE sg n.gpgfl'b!l\1 O PAllEGEJl E AS 
EMENDAS SUPRA 

Indico que no JlegimenLo, entre os arts. 70 e 71, ·se inclua 
o se~,;u in te m:tigo additivo: 

Art. Bsse parecer terá urna só discussão em sessão se-
creta. 

Sala das sessões, 2G de outubro de HH2. - P. Mendes de 
Al·meida. 

O Sr. Pires Ferreira diz-se sui·prohcndido ao entrar no 
Scnar,lo com a noLida da morte elo bravo c patriota marechal 
Godolphim. Sabe bem que aos Lidos nos factos e historia de 
nossa Patria deve ser conhecido de sobra o valor do illustre 
modo, quer nos campos de batalha, nos tempos de guerra com 
o estrangeiro, quer nos tempos de paz, preparando os seus sol
dados para se tornarem dignos ela Na~\ãO que tanto. amou. 

Não Ille bastaram os louros colhidos no ParaguaY.; voltando 
ao Brazil, esteve semp1·e ao lado das idéas mais liberaes que 
se agitaram no paiz, e a 1G de novembro, sem medir a extensão 
do sou acto, si a revolução fracassasse, apresentou-se impavido, 
vindo de Minas, ao lado de um grupo de bravos, ü disposto a 
sacrificar sua vida em favor da Republica que para elle era 
a causa da liberdade. 

Infelizmente, teve logo ao começo do rogimen serios des
gostos, mas cm tempo soube afastar-se dos máos amigos, alli
ando-se aos seus antigos companheiros de propaganda, c o Go
verno soube premiar-lhe os serviços, promovendo-o a general 
de brigada e depois general de divisão, c commandante da fron
t,eirn. do Rio Grande do Sul, posto cm que teve de prestar rele
vantes serviços, harmonizando os camaradas ainda resentidos 
com ns u!Umas refregas da revolta, ha pouco então .esmagada. 

Finou-se, deixando a fami!ia entregue á pobresa, pois elle 
só viveu do seus parcos vencimentos, sem articular uma queixa, 
quer contra seus chefes, quer contra o Governo. 

E' para registrar a morte de tão assignalado cidadfí.o· que 
requer se lance cm acta um voto de profundo pezar. 

Approvado unanimemente. 

O Sr. Victorino Monteiro ( •)- O Senado wcaba de ouvir 
as. palavras repassadas ele RincP.ridacle com que o illustre re
presentante do .Piauhy se referiu a uma das glorias do Exer.:. 
cito, a um dos filhos elo Rio Grande do Sul que mais se .dis
tinguiram, na guerra como um bravo, na paz como um .admi
nistrador e patriota. 

( •) ·Este. discurso não foi revisto pelo orador. · 
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· :mm :nome elo rltio Grande do ~ui, que immm·ccidanwuLo 
rcprescnLo (•nao o.po'iados), .como cm meu nome c no do 
i llusLL'C Vicc-P!'osidonte elos La Casa, mnbos amigos possoaes elo 
il!'.lsLre morto, l'a<:o nossas as pa!avL·as vibeantos <1UC aeabon 
do pronun!Ciar o nosso illusl.t·c colloga, na corLe~a do que 
homens como o marochal Godolphim figurarão sempre nas 
paginas da nossa :historia com dcsLaque e notavel relevo, sendo 
um exemplo edificante üs gcra<,;õos que se succcdcrcm. 

l\Ias, Sr. Presidente, não i'oi esse o objectivo que me trouxe 
:.'L tribuna c sim um inte1·v'ic'w publicado ante-hontcm cm um 
diario desta Capital. Habituado a sempre caminhar pela trilha 
dn dever, da honra c da dignidade, ~Causou-me a maior sur
preza c mesmo grande espanto, por jitmais comprchcndcr que 
um llomem do mediano critcrio se atirasse eomo um verda
deiro hydrophobo contra a honm ele quem só poderia inspi
rar-1:110 respeito· o que tinha direito a esperar elo sua parto a 
mais elementar cortczia, prudcncia c reservas na manifcstu~:.ão 
ele factos que poderiam de algum modo ferir seus melindres 
ou 'comprometter seus sentimentos de corrceção e de probi
dade. 

Confesso, •Sr. O?residonte, que jámais poderia esperar· se
melhante aggressão tão insolita, cujos termos e conceitos são 
pcri'idos, torpes c .calumniosos. 

Si porventura a delação do fementido e pretenso represen
tante elas tradições democratilcas fosse articulada em lin
guagem elevada, serena e digna, com franqueza e lealdado 
proprias de um cavalheiro, eu só teria que agradecer a oppor
tunidade qne se me offerecia para esmagar certos murmurios 
que precisamente iam surgindo, dando pasto ás línguas vipe
rinas dos maldizentes profissionaes, as quaes encarnou diabo
licamente o autor do desprezível ·inte1"view, que jámais será 
endossado por quem possuir uma leve noção de ICOrtezia, da 
verdaae e do dever de resp·eitar a reputação dos seus conci
dadãos, :cimentada na constante pratica do desinteresse e da 
mais escrupuiosa conducta civi:ca e moral. 

Compareci ho.ntem ao Senado e si não respondi immedia
tamente •ÚS perfidas e veladas invectivas do Aretino parla
mentar foi na convicção. de que as positivasse na tribuna da 
Gamara dos Srs. Deputados, como promettera, ou desautorasso 
a· injustiHcavel delação, tão incomprehensivel· como . depri
mente. 

Com maior surpreza ainda verifiquei pela leitura do Diario 
Of['icial de hoje, .que o cavalheiro andante da perfídia· e da 
.c::tlumnia não articulou uma só palavra sobre os graves factos 
que denunciara na vespera sem que tivesse declarado os nomes 
dos políticos .que nelles estavam envolvidos. 

Y:enho, pois, esclar0cer ao ,senado e ao meu paiz, embora 
com immenso constrangimento, por se tratar de uma questão 
puramente pessoal e que seria preferível ser discutida e es
ciarecida fóra do Parlamento. 

Sr. ·Presidente, assumo inteira responsabilidade de :haver 
concorrido efficazmente para a formação de importante em-

. : 
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preza, QLw ,coJJsider·o JJeneuwt·iLu u de que esltt ti J'r·cnle o 
illuslt·c lJ1·uxileiro i::'r. Dr. Cul'los Sampaio, tJujo .uotue deve me
l'Cller as !Jeu~:üos do~ seus eompall'iotas pelos servi\:OS iuusli
mavuis lH'eslados ao stm paiz, Leudo eotwot·t·ido podct•osaJuunte 
pat·a o clesenvol\'iawulo malet·ial e eeonomico do nosso Bmzil . 

.l'r·opaganclisla da Ilepubliea uos tempos uerasto's da· Illo
nat·eh ia, desde os tempos w~ademicos, clospl'C'l.audo solJJ•tmt:ei
ramcuLe iuler.·esses respeitaveis e Yelhas Lraclit;.ües de familia, 
pt·csiclenle do tH,io GJ·anclt! elo Sul cm •t:•poca agitada c meliu
clrosa, ministt·o plenipol.enciaJ·io no 1Rio ela Pmla em momentos 
elos mais diffi~.:icis ela nossa hislcll'ia poliliea, cm que a anar
ehia l]Lmsi ussohcl'lJou a .nossa Ilepubliea c repr.·cseutante nas 
duas Casas do Congr·esso clt~scle a .pr·oclama~:ão elo novo rc
giuwn, .iúmais pt·cstei set·vit;o ao mt!U paix eomo este a l]ue 
a~~abo de me t•efeJ•iJ·, malsi:naclo pelos in,·e.iosos impenitentes c 
c~l.adi~las li. la miwu.lc, que desconiJcllC.Jl1 as tll'cmenles nccc::;
sidade::; de sua le!'l'a, os illlJJOi'lantcs problemas eeonomicos 
que demandam solut;;.ões e cuja pt·eoccupat;.ão 13 a cx!Jibit;ão 
nonslante d1~ :;uas incliYidualiclades pa!·a salisl'aier vaidades 
pessoacs, uiio lr.·cpidando t!m f!mpuniJUr armas .que em vez de 
ferir ·suas viclimas tH'J'a,nham tmles as epidermes elos incon
scientes delractol'cs da dignidade e ela 'honra dos .~cus con
cidadãos. 

Jámais o vosso collo~;;;-a foi dominado pelo intet·esse illc
giLirno, St!nclo a nota predominante elo seu caracteJ.· a lealdade, 
franqueza altl a rudez f! o mais completo desinteeesse. 

Resolvido a \·o!Lar ú minha antiga profissão de uriador, ad-
quiri algumas leguas de campo no município ·de SanL'Anna ele 
.Parnahyba, limitrophe eorn o Estado de S. Paulo, •~.;ujo cxtt·aor
clinario e espantoso dcsetwolvirncnto agricola sem igual, no 
mundo inleiJ'O, J.ive oppol'Lunicladc de verificar cm abril do 
anno .cort·enler em cxeur·são demorada em toda a zona ela 
Companhia ·Paulis,,,, Jilcando cleslumbl'ado ele tão grande es- · 
J'ort;o humano, elas intet·minas flol'estas veJ•cles ele exhuberantes 
cafesacs, que legitimaram o justo orgulho elo povo paulista, 
inexcedivelna Jccuncla in icialiva, no trab!iJ:ho, no patriotismo . 
c concurrencia para a gl'ancleza e JH'ospeJ•iclacle ela Ilepublica. 

O meu amigo D1·. Carlos Sampaio, conhceedor desse facto, 
Lel,~gt·aphou-me da Europa solicitando minuciosas in!'oJ'maf.)•3es 
c pedindo paJ•a que acceilassc procm·aoão de impm·t.anle cm
preza que wctcndia organizat· e que seria ele extraordinarias 

1conscquencias cconomicas para a nossa LOJ'ra pela lransfor
lllt!f:.ão da pewaJ.·ia c pela formação ele uma nova fo.n Lc ele pro
clucção que, dentl'o ele pouco tempo, rivalizaJ.•ia ·com os nossos 
principaes elementos de J•i,quexa- o cal''' e a borracha. Não 
hesitei um stl momento em corresponder tt confiant;a elo illuslrr) 
l1rmdlci J'O em mcceilar o convite que me propm·cionava oppor
tunidadc de prestar relevante serviço ao meu paiz. 

!'ião comprehcndo a campanha levantada pelos falsos p~ .. 
1.t·iotas contra o capital estrangeiro, quasi o pl'incipaLfactor 
de progresso cm todos os paizes novos. O cxtraOl·dinario pro-. . ·' . -
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gl'esso da He])Ubliea A1·genliua 6. devido principalmente ·ao c;;
forço intelligenl.e elos inglews, vascos, hespanhtles c aos seus 
capilars. 0;; seJ•lües abandonados desse J•ieo e exLJ·aordinaJ•io 
paiz se lmnsl'onnaram em ve!'lle,iantes pastagens, povoadas 
por animae;; ela mais pura J'tll;a elo todas as especie,: e a arbo
rização ecllossal de ;;cus -earnpos tl'tlnsl'oJ·mou os ingi:muos pro
y:rielarios ruraes inelig·enas, que encaravam a prineipio os fa
ctores ele sua riqueza eom JH'even•:-üe;; e desconl'ianc;as, em 
aba;;tados capitalistas. No Uruguay se deu o mesmo J'a•~Lo em 
menores propm·'·'úes. !P roprielari os de enorme;; lati l'und i os 
mourejavam na penul'ia c, gnu;as ü in iciaLiva elo bravo, elo 

·.capital c ela eompctc~rwia elos eslrangeiJ·os, se loJ·naJ•aJn em 
· vcrcladciJ·os Cr·esus ·e ho.ic as eolossaes fol'lunas da Arg-entina, 
.cJeviclas ú valorização, pasmam c admir·am ao mundo inlcil'o. 

O Sn. A. AzimEDO- Apoiado. 
•O ·Sn. tVrCTORJNO MoNTEmo- Como, pois, expliear o ran,,O!' 

manifestado contl'a c;;ses naturaes elementos de prog1·esso, do 
estabilidade c de paz, que virão no;; libertar da miseri::t, cln 
rotina, da ignoranda e abJ•it• .novos hol'izontes ele extraoreli
:naria c profícua expansão ~ommerl'ial c J'conomiea ? Silmcntc 
a inveja, a ignorancia ou antes o desejo immodemclo de con
quistar uma populal'idaclc barata, transitaria, ridicula e rutil 
podertl explicar semelhante ataque in:wmJH'elwnsivel c infun
dado. Mal lo !Gt·os;;o, o .iuJ'eliz Eslaclo abandonado ..• 

O Srt. A. AzErtEDO --!Protesto; infeliz, não. 
O Srt. VrcTO!\!NO .Mo!\nmo- Digo infeliz, sim ... 
0 Sn. A. AZEHEDO- Diz mal. 
O Srt. Vrc·romNo l\lON'l'EJRO- ... r)orque suas .immensas 

riquezas, accumulaclas quasi secularmente tl custa de muito 
esforço, tenacidade e sanguQ, foram al'rasadas pela invasão 
paraguaya, .que produziu naquella regiãu a desolacão, a miseria 
c a morte; infeliz, sim, porque as continuas revoluções poli
ticas após o advento ela Republica talaram aquellas cxhube
rantes 1campinas, destruindo seu principal elem!:mto ele ri
queza- a indusleia pastoril- e afasln:nelo os braços ela smr 
industria extractiva; infeliz, sim, porque ao abandono em que 
sempre foi tido pela Monarchia, aggravou-se ainda por· ter 
encontrado impccilios em politicas em evidencia na alta admi
nistração elo paiz cm tornar uma realidade a supl'ema aspi
ração dos habitantes claquella região- a construcçiio de uma 
linha ferroa que a integrasse na unidade patria. 

Essa aspiração, -considerada irrcalizavel, uma lou•wt·a, é 
.iá hoje brHha;nte realidade, restituindo aquclla Lel'l'a ele pro
missão, prodigiosa pela cxhuberanle fertilidade ele suas Lcl'!'as, 
estupenda pela vastidão de suas interminavcis. esmeraldirtas e 
luxuriantes •florestas, tá communhão nacional. iVlatto Grosso 
sorti uma revelac;ão prodigiosa dentro de pouco tempo c as
sombrarú a todos pelo ;;cu extraordinario progresso. sondo, 
talve;:, a mais brilhante e~tl'ella da Constcllac-ão JJrmdlciL•a. 
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n 811. ,\. ,\)1"11\~llll- ,\glll'n ••sl11u ti•• a1·cn1·dn <'11111 Y. Ex. 
O Sll. VWTUII\Nu J\luN'I'li:IHU -Di versus l:i'l'U!)us ingle:ws im

purtautes teem adquirido vastos campos na l'cgião dos panta
naes de Mat.Lo Grosso, bem como syndicatos argentinos c uru
guayos, o que é uma pi'Omissom cspcranr:a do IJOvoamento e 
da valorização daquellas ma1:rnil'kns campinas, banhadas pelas 
i'el'Lilizantes aguas do rio :.Paraguay. HerJito, assumo inteira res
ponsàhilidacle da inieialiva ele provoreionat· a Ul.lquisi~.ão ele 
propriedades rur·tws a uma abastada empreza americana, que 
tem -à frente um illustt·c brazileiro, na eerteza de ·que terei 
concotTiclo pal'a a grandeza e prosr'leridade de tão vasta e aban
donada região. 

Si, porventura, a Companhia Bra)lil Lancl, Cotte anel Pa
king Compa·ny tivesse adquh·ido terras dos poderes puhlieos elo 
Estado seria ·Cousa natural, normal, moral c legal c os Jarej a
dores de popularidades de carregação recuariam deante ele um 
ado il'!'eprehensivel. O Estado aliena muito patrioticamente 
seu patrimonio em virtude de disposições legues e o faz me
diante l'ormaliclades asseguradoras de seus intel'esses e dos 
dos interessados. Publicado em edit.aes na capital elo l~staclo 
durante 30 dias, o requerimento do pretendente lé depois re
meltido á séde da comarca para o mesmo fim. 

Si não sut·g·em l'eclamaçúl's, e incontinente expecliclo o ti
tulo provisorio e paga a primeira prestação; no caso contrario, 
a venda se Jaz em hasta publica. Sel'ia, portanto, uma trans
a•cção perfeitamente· licita e legal. Entretanto, Sr. Presidente, 
o malsinaclo representante elo .'Rio Grande do Sul, cujo nome 
:não :foi pronunciado pelo leviano ddator, no unico intuito ele 
provocar o escanclalo, que tanto lhe agrada e delicia, não 
comprou para a ·empreza ·CJue representa uma só legua de pro
priedade do Estado, um só kilomctro, um ·Só :hectare, um só 
metro, um só tcentimetro. 

' 0 SR. A. AZEREDO- E podia fazei-o. 

O SR. tVIC1'0RINO MoN1'ETRO- Jú o demonstrei e isso c.om 
a maior correcção, sem que pudesse provocar murmurações 
·mesmo dos mais exigentes. 

Escripturei cer()a de trezentas leguas ele campo para a 
companhia, todas de propriedade particular, de épocas imme
moriaes, nos limil(~~ eom o Estado de S. Paulo n di~lanL•! da 
fronteira paraguaya cerca de duzent:;ts leguas. 

Seduzido pela fertilidade daquellas paragens adquiri para 
mim e meus amigos Dr. 'l'eixeira Soares, meu irmão general 
Bento Ribeiro. Drs. Pedro Nolasco. lVIachaclo i"l'fello, Vieira Souto, 
.Tosé Zuccoli, Francisco Betim, Dr. A. ele Mello Mattos, Tei
xeira. Guimarães, Srm:tdlll' Antunio AZCl'L'dO, Dt•s. Hivaclavia. 
Corrêa, Laur·o i\Iüllet', Oswahlo Pui:;,;egur·, l\[anoel Bül'll:tl'des. 
e Deputado Nabu:co de Gouvêa, cerca de duzentas leguas nessa 
mesma zona, forma·ndo um bloco ele apaixonados e·. adeantados 
m·~adore~ naci.ona~ .. S.erá is~o um ()rim~ ? - · 
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As eou:;nque1teias do tão J'eeu!tda i'llitliaUva ,i.ü St< J'i~.el'arn 
senl.ir. A t'li1PI'u~a anwl'ieaua .iú tem en1 seus prados !JiO rezes 
Jllli'O s<tuguu das rw;as HureJ'ord IJ 1Durharn, irnpot·tadas elos 
Esl<tclos Unidos, du Estado diJ Tuxas, e, cleaul.c uo resultado 
obtido .iü ell'eommendou mais Lres mil rezes nas mesmas con
dit.:ües e .iú em viag·em pam o porLo de •P:H·auaguú. Ser·ú isso 
de grande alcance para a nossa peeuaria, transformando-a c 
collocando os .nossos criadores em vantajosas cQndicües para 
adquirirem por modicas preços reproduetores aperfeiçoados 
para melhorarem seus rebanhos. iEm pou·eos annos seremos 
exportadores de carne em grand·e escala e teremos uma nova 
fonte ele producção, novas riquezas incsgotaveis para a nossa 
balan~'a commercial. Os homens serios e serenos, que detestam 
o eseandalo c seus J'arej adores relapsos hão de lamentar esses 
desvios irrepresados ü perversos. 

!Pol.' que envolver o nome do Cllel'e do Estado, ·corno re
clame, aos seus sentimentos ele requintada inveja e de insa
chwel sêde elo es:caudalos ? 

.Tá mais I embrei ao SI· . .P resicle.u te d<t Republica scrne!:tmnte 
excursão, J1hantasiacla, pcl.a rubra pha•ntasia elos exploraclor·es 
ela diffamac;ão, que attinge até as raias da inconsciencia. 

Ao Sr. marechal Hermes, .cuja amizade muito prezo e 
vellw intimidade muito me desvanece, tenho manifestado di
versas vezes que lhe seda pr·ofhmo repousar naquella região de 
amcnissimo clima e de abundante caça, depois .que concluisse 
o seu mandato, no intuito de reparar suas forças, resentidas 
pot· um long·o labutar 11a. administração, aecumulado por con
trat·ieclades sem numero. 

E' pr1~c is o, •Sl'~. Senadores, ·que o engrossamento caualha, 
auj C"cto, tenha assoberbado, obscurecido por tal i'órrna o bes
tunto dos representantes da degradaoão, a que tem descido 
parte do nosso meio social, para invocar como urna exploração 
a passagem do Chefe da Nação por determinadas propriedades, 
sujeitas :.í.s leis da coneurrencia cornmercial. 

Naturalmente a raça deprimente dos bajuladores do poder 
cstar.:í. .convencida que a passagem, rapida permanencia ou 
simples miradas do illustre e bondoso .Presidente ela Repu
blica transformaram as duras gramineas ele suas propriedades 
cm verdejantes prados alfafaclos, em verde mar de finas e 
sueculentas gramineas ele inestimavcl valor; os milhões de 
arvores floridas que bordam aquelles magnificas campos até 
agora abandonados em outros tantos rnilbõcs de represen
tantes das mais nobres e reputadas raças, proclamados pela 
pecuaria moderna; as pedras que repouzam nos leitos dos rios 

. em cubiçadas p·epitas de ouro ele 'fino quilate, enraivecendo ós 
exploradores da maleclieeneia. pela convicção ele que não irão 
rechear suas typicas c sedentas algibeiras, inspirando a inveja 
torpe e a mais requintada perversidade. 

Mas, Sr. Presidente, vejo .que estou. abuzando da condes
cendencia do Senado alongarndo-me mais do que suppunha e 
desejara quando meu unico intuito era provocar a aggressão 
anpuiic.iacla e ·Covardemente evitada e demoE-.~tr.l!~ .com. ª :m,l!tQr 



. ' 
• 

'. 

i 
L 

• ,. 

. 36 • 

facilidade aos meu~ pat·e~ que sou digno de l'azet: pal'te desta 
Casa. (Apoiados ue1·aes.) 

O •Sn. A. AzEni!liJO -\'. Ex. ·não pl'e<Jisa di:wl', todos nós o 
sabemos. 

o Sll. VICTOIII:\U }iUNTI::JH()- o~ apetite~ YOI'aZL•s da ca
lumni:l Lecm ilteoJrJjJI'eiiensiveis exig·endas. Pa!'ecc mwoh•cr a. 
·i'ol'l,;a at·macla em assumpto de l·al nalut·czu, eousa inacrecli
tavel, uma !'epugnanle lllen lil'a. 

A pet•tnattemia de um clestat.:anK•alo J'edet·al cm 'l'l'es La
güas foi uma ·ncc.:essiducl•~ pl'emenle, assegumdora da ot·dem, ela 
eonstruc~~üo ele um tJJ•opl'io nadonal ele elevado valo!', aspi
rat}ÜO dos povns dal]u··)~la Il'~düo •J pat·r, i.J'HiJijtoil!idrtéle de uma 
povoat;ão populow, pi·ogi·essisla e lic~ um descnvolvinwnto as
sombt·oso. Os dislnl'hios t•t•am lt·equenl.es, eonl'lictos quasi dia
rio~. l'e!'imenl.ns c• Inortes ern gJ•twde numeJ'O, tmzendo alat·
mada l.otla a populacJw e assombmndo o f!m·es.~ente eommcrcio. 

Hom·, dous ·~onl'lidos que assumiram as propor(;ões de 
Ycnladeil'O eombalr:. · 

O povo indig.:Jaclo t.:om as eonslanlt!S. dept·cdações f) ct'U<Jis 
aBsassinu toE. pralir:ados pelo pequeno contingente polida!, com
posto cm gTanclc pa1·te ele l'aeinot·as cb peior cspecic. reuniu-se 
aos trabalhacloJ·r·s da eslmda de ferro n assaltou esse deslaca
mcnto que ha\'ia deposto St!ll eommandanf.u, um letlt!lltu ptua
guayo, P se! PI'epat·ava pum saqur~ar as easa::; t.:OIIHllt!t'.~ia•)S alli 
exisl.uule:;, algumas !Jem itnportaulcs. 

Houvu diversos l'ct·imentos e mot·t.~s. sendo ;;ub,iugado;; n 
expu Is os os pol idaes t•evol lados. Os lraballladot·es da liu !Ja 
i'et·t·ca, atomot·izados, ameaçados pelos perlurbadot·es que pro
tendiam reg'l'essat· em •numet·o mais numeroso, abandonaram o 
serviço. Os interesses dos empreiteiros estavam sel'iamente 
ameac.ados pela suspensão por tempo inlieterminado UOS SC!'
\'ÍÇOS ela conslrucção ·do leilo c das obras ele a!'le em. gl'ande 
adiantamento e mais ainda o interesse. publico por ser essa 
estrada de pt·opt·icclade nat.:ional e m·gente sua ·conelusão. 
Diante da gravidade de semelhantes a~onteeimcntos, o chefe 
rht ernpreza eonstructora, o nolavel engenheiro Dr. PI.·tmci'sco 
?IIoulevaclc, gloria da engenhat'ia nacional c reputado pelos 
collegas como uma lll'ilhanle intellec!.ualiclacle, homem da maior 
austeridade e meu velho e querido amigo desde os tempos aca
dcmkos, J·et:lamou meu auxilio por intel'medio do meu joven 
n intelligente palricio e amigo Dt·. Arthur 1\lat.:icl Filho, chefe 
da eonsli'lH~C·ÜO c• srm asso;:iac!o, O seu pccliclo :J'oi reforçado pelo 
nmpt•eileit·o geml n ar:Li\'o Dr. Machado Mello e pela clirecloria 
ria EsLrada XoJ•oesle, a t.:u.ia !'J·crlle estão os clistinctos brazi
leit·os e industl'iaes Drs. Teixeira Soares ·e Pedro Nolasco. 

O meu amigo e parente general Menna Barreto, então mi
nistro ela Gucr'l'a, prompla e· solicitamente attencleu á recla
mação e enviou immcrliatamcnle para Trcs Lagôas um IJOntin-
gcnle de ~5 prac.as d<J linha. · , ': .· ... :, . 

,\. or·dem foi re~labc·le~ida ·por· eoJn]Jiel.o, clesappare.cenclo 
u ai.H1(l~Jdlt~J'a Llt! intrantJuilliduLI•~ e Lle t•.'l,'l'lll'. Essu de~lapa-
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mcnlo p1·e~lou I11J11s s•~l'l'i<;n . .; ,. ,.,.a "olnlll:lllrlndo P•W int<,J l.i;;;ç 
g<:-lllt• t:• <Jisl'i!'tlill:HIO ítl'l'it•ial. :\'ti ullilrlt"t l"l'if'/, qllf' J"tl'l'li'I:HtPt!i ~.' 

Sl•:sS.\U 1~.\l i IJE :-:UI'E.\IIlflll DE l!lJ:? 

1n~q1 f•slalH'_IPi'iltll'illtt, P:-i:-if' td'fkial, Jttl'll arni;.:·11. pa~::;ou t tt?i / 
1\lllllnt ''""'JI:lll,llin, all.'.'lldt•tllill-111<' 1111~ "''.'li". slll'l'l'i!"''ilL!·'" J}ht:'-._l ;' 
~wo~.' Jl!.ll' l~·t· lradtll'l\uo t1111a Jl~l'lltl uo d1_a 1/tllllt'dialn a mtnlft~, • 
chegada,_ d 1~1 ~'''_1~a. n!.lo. _~··us dct.lt~ados eutdados a lodo o mo\·-:·,'~_ .. /._·"' .. 
mcnto e soilcllude mullct·t·upla. · ·o,.,'' 

Algumas pJ·at;a;; que o aeompanhat·am c lú Jll'l'l11anc.erl'arn, < · 
fomm em !:Ompanltia do;; nwu~ PJnJ>I'<~gado~ VPr·il'ii'rtl' ~i in-
tJ"u;;os em minha au;;r,neia haviam tomado um JWl;·im.oo'io ui\ 
çerca ~e :?0 ran!;hos imrntlltdos, vi1·eii'OS t:h!SSI! ler·t·ivcl c no-
,]ento msccto pr·onH.mdm· dL' uma cnfpr·micladc lwje :~o·nlwcicla 
pelo nome cl•~ 5<'\L' i llusln: dnswiH·idor· Dr·. Carlos Chagas; bar-
beiro <Í o seu nonw, lembro-me agon1. Verifieaclo o abandono 
de alguns r·an()IJOs, fomm destruidos pelo meu pessoal que 
apenas J'oi a~ompanhaclo por· duas ou L1·es Jll'tll;as. Esse Jla
trimml'io eslava em tet·r·as ela eornpanllia, proximo ele um do~ 
seus estalJele.cinwntos e s<:us lla!Jitantes er·am clesorcleiro;; JW-
rigosos, vagabundos em sua maior· parte e J'adnot·as perigosos, 
alguns .com mui ta~ mortes, fomgidos ele S. Paulo c sertões ela 
Bahia, onde Pr·am p1·ocm·aclos .,) pc·r·sC'g·uiclos pelas autol'iclacles 
policiaes. 

A' pt·opol'r;ão que M! ia rctimndn Pssa gente, ltm cmpJ•e
gado ela esLmda ali i residente cleslru ia r•sse J'(>co pcr·igoso, evi
tando assim que se repJ·oduzissem esses insc•clos e que .novos 
provo[·adorcs apparcccssem. 

Si porventut·a tivesse r·edamaclo a intervenção da uniea 
autoridade t1lli Pxistcnle, .com funcções policiae:;; autorizadas 
pelo presidente e cm. virtude de !'cr;lamação ela popoulação, 
seria cousa natur·al c justa. Tel'ia assim usado ele um rccm·so 
legal, pr·incipalmenle quando a lei .nos clú a faculdade ele eles
forço incontinente .eontr·a os violadores ela nossa pl'opricclade. 
Que appar·er;.am essas provas pllotograph icas mtnunciadas ;com 
e:;;tarclalhaços, ror,jadas nas trevas c mais os documentos pro
mctticlos que set·ão esmagados e confundido o. vil clett;actor. 

As compras da J'azencla Campo 'J'ri~te, unica situada :í. 
margem ela linha rerrea e que podia inciclil·. na aleivosa 
af'.cusação, J'oJ•am en()Cl'J'aclas e terminadas em pr·incipios ele 
novembt·o elo t111110 passado e o co·nli.ngenle J'ecleeal s(t cl1e:;ou 
a Tr·cs Lagt>as em fins dn jancil.'O clegln anno. 'Sô voltei a Matlo 
Grosso em 17 de abril, tendo a UJ, isto lé, dous dias depois, 
o•ccm·r·iclo o acciclente que me tem al'astado dos trabalhos 
pm·lamentares ab~ este momen lo. 

As aggrcssões partidas ele um adversaria leal c que inspire 
respeito, de homens com quP um ele pundono1· possa terçar 
a1·mas, pocleJ•iam magoar-m•~ t) me imrH·essionat', mas fo!·gi
cadas nos .ecr·cbros ele prorJuclos bar·r·eaclos nos quartos ba1xos 
do CaLLcle, sô me in~pir·arn nojo c clespr·ezo. Durante alguns 
:llwzós alli abrigado f!lll 11111 trwen t•nnelJO de )llio a Úf/1.,, <'Si.t~
clando as concli~!ÕCs clllqtwlla~ sNlueLoms paragens, t.ur.lo ver•J
fiqnci Jli'·SSOfl.llllrJlt.r !! npr7.:tl' [lr i'J11111111Cr'US ]H'iVa(,!Õ(·~ pela 
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38 AN NAES D() Sli."lADO 

:falta quasi absoluta de recursos e conf01·to regressei o nnno 
passado J•otemperado pelo delicioso cl.ima c .cmtl'ortndo do ha\'Pt' 
cump1·iuo o meu dever t! pi·ostado scrvir:os ú minlm tet'J'a. 

Naquelle pobre J•ancho, St•. 'Pr·eside.nle, onde passei tres 
mezes, ra:ncho que tí r:onlHlcido do nosso· disLinel.o eollegn o 
81·. Ur·bano Santos, que alli esteve ... 

o Sn. UnBANO s,\N'l'OS- E' a 'verdade. 

O Sn. VIC'J1QJUNO l\IoN·rmno- ... e do -Deputado Sr .. João 
ff>enido, .que Lambem foi meu hospede, naquelle rancho mise
ravel, abandonado n:HJUC•Jlos invios sortões, a almosphera que 
se respirava era a de pudor, de brio, de dignidade, ele -cor
J•ecc;iio 1.' <.ln pi·obidacl•~ e, 81·. Jlrcsirfcnl.t>, quando os vPnclavaes, 
que são terríveis naquella região, varriam-n'o de lado a lado, 
as aguas que em ,jorros transpunham o seu tecto eram serenas, 
limpiclas e claras, mais claras e mais crystallinas do que se 
tivessem corrido pe!as mur.eraàas :faces dos empreiteiros Jmpe
mitentcs da maledi.cencia e da calumnia. 

Tenho concluído. (Mu.ito bem.; muito bem..) 

ORDEI\I DO DLA 

Votação cm 2• discussão da proposi~~ão da Gamara dos 
Deputados n. 80, de '19'12, autorizando o Presidente da H.epu
l•lica a conceder licenç,a, por um anno, em prorogação, com 
rtou.s terços dos vencimentos, para l.ramento de sande, a Adal
b.llrto Manoel ·de Arau,io, praf.icnntc de conferente da Esfrnda 
ck Ferro Central do Brazil. 

Approvacln. 
E' igun lmcn f.n npprovnda a s•!il'U in Lo 

.~.o m•l.igo unico. Em vez ele «com todos o;:; vrmciment.os» 
diga-se: «coni 213 ela clinrin». 

. VIJtllC·ÜO em 2" discussão da proposição da Camnrn dos 
Deputados n. '102, ele 1!l:l2, ,autorizando o Presidente da H.epu.:. 
l1lien a coneeder lieençn, por um nnno, com todos os vencimen
tos, a Joaquim de 1\lncerlo Costa, 2" officinl da Directoria Gcrnl 
dos Corr~dos. 

Approvnda. 
E' igun 1 men tfJ nppl'Ovnda a seguinte 

RMRNDA 

Ao w•f.igo unico. Em vez de: «com t.orlos os vencimentos,, 
d'lg-u-;;e: «com oJ•denndo», 

. 
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Vofnr:i'io fJII1 3" di~euRsi'io rla ro~·oposi1.;i'io da Gamara dos 
D1!pu t.ados n. OG, de J O f ~. aul.ol'iwndo o Pres idenle da llepu
blica n conceder 1 ieencn pot• um nnno, com dous !cJ•()os dos 
\'Onci..'1cnto~. ao bnellarcl Antonio Augusto ll.ibciro rll' Almeida, 
JH'orn ... lot· publico ela comnt·en do Ar·t·c. 

''f·1'l'O\'nrln, vnl' sl'r sulliiH"IJidtt ü. snnccão. 
YoL.~,ão em :J" diseussrio da proposição da Cnmnra dos 

D0pul.ncl,,s n. tiO, ~e J O 1~. autorizando o Presidente da ltcpu
blwa a toncecler lwent;a por um anno, com oedenaclo, a ;Joito 
Paulo cln Silva, gunrcltt ele '1" classe elas ol'l'ieinn.s da Esl.t•:Hln. de 
Fm·r·o Or: tlteal do Br·azil. 

Apptovndn, vae ;'t Commi~~ãn dn ll.cdacoão. 
Vot:.ção cm :3" d iseussrio da proposir:ão ela Camaea elos 

Dçpul.ac!Gs n. 72, de HH:?, autol'izanclo o Pt•esiclcntc ela Ttepu-· 
bl1~:a a conecder liccnt;.a por um anno, cm JH'Ot•oga()ã.o, com 
dons Lcrr. os elos ycne inwn Los, n Lu i :r. •rnixu it·n, auxilia t· ua Es
tt·ada du Fen·o C)csLe c1,1 l\1 i nas, para LJ•:üanwnl.o ele snudl'. 

A f\1).1'0\'lHla, V<lC ú Com m i;;srio de llcdacção. 

Vol.:<l;.ão cm 3" discussão ela twoposif:ão ela Gamara elos 
Deputados n. 100, ele :UH:l, auloriznnclo o Presidente ela ll.opu
J:.lica a alJrir, pelo l\!inislerio elo Interior, o credito ext.raor
clinario ele ~ :200$, ouro, para sat.isfnzor o pr.emio c!P- viagem 
conferido ao Dr. Carlos Lconi \Verncck, correspondente ao 
nnno ele ·J OH. 

:\pprovacln, vae ser submnUicla {t sancção. 
Votação em 3" discussão elo projecto do ·senado n. 110, 

cln '1012, reorganizando o Laboratorio Chimico Pharmaceut.ico 
Militar c dando outras proYidencias. 

Approvndo, vae á Commissão ele ll.eclacção. 

Volacão em 3" discussão elo pro.icclo elo Senado n. 110, 
de lO 12, a ui orizanelo o Prcsielenl.c cl::t Republica a conceder ao 
Dr .. Godofreclo Xavier ela Cunha, ministro elo Supremo Tri
bunal Federal, um anno ele licença com todos os vencimentos 
para tratamento ele sande, onde lhe convier. 

Approvaclo, yac á Commissão de Reelaccão. 
Votacão em 3" discussão ela proposicão da Gamara dos 

Deputados n. 33, ele 101:2, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder 1 icença por um anno, com ordenado, ::t Fer
nando l\larLins ela Fonseca, praticante dos Correios ele São 

Paulo. At1Jwovnda, vac ser snhmel.f.icln á sancoão. 

Votação cm 3" discussão d::t proposioão da Gamara ó.os 
Deputados n. 86, de 1012. autorizanrJ,., o Presidente da Repu
blica ::t conceder licença, por um anno, •,üm dons -terços da res

. pcctiYa diaria, para lr::i.tamenLo de saudc, a. Alfredo ele Seixas 
Barncho, auxil inr de cscripl.a cli:l Repartição Geral elos 'l'elc-
graphos. Approvn.cln, vne sei' gnhmef.tidn :í sancc.ão . 

. ·•· .. 

·-
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f.onl imJflt~o rla :!" di,-;t•tJs"iín ,Jn JII'Opo:;i,:ií•) Lln Cnm:ll'fl elo;; 
Dc•pulado~ n. í:l, dt• IH\Hi, tiPit~l'lllill:llltln qnu os ol'l'it.·.i:ws do 

ExPrcilo e da ,\J'IJJatla, no I'Xt'J't'ieio d•· Jnaut.lalos popnlares, 
nfio poder·fin a1·eumrdtu· ,.,.llt·inwnlo algum militar . 

O Sr. Cunha Peclrosa ( • :--S1·. f''l'e;;idL'IIi.t•, a IJonrada Colll
llll.~.~ilo cltl Fina111.:a.;;, l.ti!IIHIJdn eoniHwiuwnL•• da pr·opnHi~fio da 
C:tltlnl'll dos n.•pttl:uto,; l'tdttl.ivn :'!,; lWIJUIIlU lnt;ües l'f!I11111Hll'lld:tK, 
:11lopLou as itl•~ns ennl.idu:; 110 lJJ·ii!tantr~ )Hll.'ee•er qtw sol:ll'<! v 
a,;sumpLo elnJJOrou um do~ setB mais clisLindos c eompelenl.os 
membt•os, o IIObl'll Senaclot• pelo Eslaclo elo ruo Grande elo No!'Le, 
o S1·. 'l'a\'a1·es de Lyrn. eu.in exee:>cinnal enpncirlnde de Lra!J·:t
llio o Senado estú lml)il.undo a nc/mirm· c applaudiJ·. (.Apoiados.) 

Ao assignar· csl.c parecer·. muilo e.milora seja eu o primeiro 
a proelanHlr' e acal.at· o talcnlo de seu pi.'Oialor, o meu espcci~Ll 
amigo, cu.io nome lllJll)lo de cleclinnt·, Live ele J'rtzcl-o com restr!
er;ües. mo .. ~I.J·ando as si rn f'Star sobt·t• a lg-u n.s pontos em cl iyergen
cia com as raziir•s ele decidi1· ele S. Ex. 

Nilo Lendo, porr\m, si elo submeLl.ido ú discussão o mesmo 
parecer· e sómente apr·osentndo {L as:,;ignatut·a dos membros da 
respectiva Cornmissilo, não quiz protelar poe mais tempo a 
solução elo caso c deixei para no plenar·io e clesl.a l.rilmna dar 
03 rnoLivos elo meu, ali:ís, pequeno clisscnlimcnlo. 

E pnt·a isto, Sr . .Presiclent.e, .. ~ qtw t.omei a palavea quando 
V. Ex. annuncinu n S•2guncla diSI!USsilo dn proposic.fio com o -r•a
rccnl' n. que Yenho rlfJ nlluclir·. 

O pnreePr· conclue, aconselhando o Senado a approYtU' a 
proposiçfio da outra Casa elo Congt·esso, com divet·sas emendnR 
que, a tr:m;3t'ormnram por complétn, tornando absoluta a pro
hibiçilo das neeumulaçÕ•2i' rNnuneraclns, quer entre os que 
oxer·lJem .simuHanenmcnte mais de um ca!'l:;o civil ou militar, 
que entre os que exercem enr·gn civil ou militar eon
.iuntamenLe eom mandato electivo, quer· ·~nLJ·e os que, estando 
{~m inacl.ividnde, aceeitnm cargo aetivo on mandato electivo. 

A minha cl ivcr·gencia atLinge sómenl.ü a hypothcse elos mnn
dnl.o~ f'l•eeLivos. os quaes, ao meu ver·, não podPm f' nem deyem 
l'er· N>ntempludos na pr•ohibição constitucional. 

E' o que ynu demonstrm·: e, rlesd<~ .i:'t. pnrn <!SM demon;;l.rn-
eiio invoto a bene\'ola nttenção do S••nado. . · 

Senlwr·es: o n1·t. n da Constil.uiçiio, quo mais uma vel( so 
pl'OJ'.III'n r·egulamentar, dispõe que os cargos publieos civis 011 
m ii ita1·c.s ''ii o aeeessivPis a todos os hr•nl(iJr•ir·os, observadns as 
cond icües fie capacidade especial. que a lei cstatui1·, sendo, po
rém. vedadas as accumulacües JICtllllllCr'ndns. Eis o texto consti
tucional. 

Ora, quaosquer que, se.inm ns cliYel'gencias provocnclns peb. 
inl.m·prPLnç.fio drssl' nrligo, urn po11ln lm que não offC'.I'ere ma,r.,. 
-----. 

( • 1 Eslc discurso nüo foi revisto pelo orndor. 



gelll a duvida~. pot'(!UL' t;sl;'l na propria ll'llrn da lei, e é que o 
eiLndo pt'UI'I'ilo st.'> t•oe;·iLa da ;H;clllllllln•;ão de 1'1://tttlll!t'U(~úcs pro
Y•'llit"·.nl.t•i\ rir• ,.o,•uos Jiftlilir·os. 

:\la,;, ,·. ''"''''"til•• ••111 cli•···iln q1tr• llf'lll lttan•lalo c•l•·•~l iw• •'l 
c;u·.,;n JHIJilit:o, 110 ,-.•lll.idn da l.t•t:littit·n ndntini,;J.t·al ivn, ú qnni 
11iLD podin St'.l' csl.t·nnlw u lcgislndot• •;onsliLueionnl, 110111 suiJsi
clio {~ renlullet'tH;ão de ~Ot'\'ic;us, u1as (e é e:-;la n ~ig·nificnc;ão Uo 
\'Otmltulo) uwt·o auxilio que n :'\nt;i'ío nllona nos ~eus delegnclos 
llill'il. li ti~~ pf•t·mil.l it· uma t·r•;tt'l'~t:t!l.n•:i'ío t•.ondi!,\·nn t·) de net•t'tt•rln 
eurn- a pt'ePtllitH.~Jleit1 de :.:;un rni:-~~ftn. 

]~' i;;l.u, alit'ts, o que Utti!'nt·trwlltnnlt! l.t•.lll det~itlido o Su-
Jil't:tno Tt•ilmnnl Fedt:t·al, a (Jllt!lll eniHJ a ull.illla palaVJ'a em 
mal.et•ia de ini.PI'Jll'L'LnGão en11sLitudnnal, eorno se pôde vct·, cnLI'e 
oull'o;;, no,;; aeec'tJ'dãns n. !ti:!, de 10 de agnsto ele' 1800 (.Jul'is
pntdetwin desse• nnno, png. :!-'10), 11. I. ii ti:!, t.lt• I 'J ele dezembro ele 
-J 0·1 O, 11. I. I 1t1, dt~ li de ~elumiJt·o ele I H ll (lJiario O({'ic'ial ele 
:! de novPmltt·o do rne,;;mo nnno). 

O Slt. '.I'AV.\ltER ntc LYII.\ - Esl.ão todos c i lados no parecer. 
O SH. CuJSJ-1,\ PlmitOS.\ - !\las, Sr. Presidente, me é fncil, 

eonsl.nLnntlo a nsserc;fto que ;walwi dn emiLLil', pt·m·ar com os 
Jli'OP!'ios Lcxtos cln CottsliLu i•;ito a difi'CI'Cllt;a pt·ol'uncla que h:t 
eulre ernprego publico c mandato, e bem assim que sullsidto 
não.~ Nmuncrnção ti•• SCI'\'it;o ou \'encimento. Sinão, vc,inmo!-'. 
l::'emprc quo ~c L1·al.n de •:mpt·ego pultlico eivil ou militar, a lei 
dtL nos qur• o oet:tJpnm-vetll'imcnto ou soldo; c SP!l1[ll'c que se 
Lt•nLa de mnndat.o popular·, a lei diz CJL!c os cleil.r.s _perceb•:"ãJ 
um subsidio. 

l\'rto .~ s•í: cmquanto o• Ycneimen Los se ncham c1 ivididos cm 
duns par·les, sendo dous let'(:os para ordenado e um terço para 
grati l'iençrto, o suiJs irl i o .:~ in tegrn l, não sof'frPndo · esta d is-
ti nel.'-ãO. 

O SH. SA' F~tEmE- Deixa d•~ ser T'cmtmeração em qualquer 
h~·pothcsc ? 

O Sn. CuNHA P!WIWSA - Não ha duvida, como estou dc
monsl.rando que subsidio não é remuneração. 

O SR. An,\U.I o C:étES (para o S.r. Srí Freh·e) - Qual, então 
a diffrr·enc;.n. que St' faz enf.J•e subsidio e vencimento ? 
_ O Sn. ·curnr.\ PEnHORA - Continuando na demonsl.rnr,.ão 
CJlW ia. J'nzendo, Lenho a :wet·escent ar que o manda lo lcgi~ln
Livo (arl.. 25) 1) incompativel cnm o excrtJieio de qun.lqncl' 
onl.l'a J'uncr;ão duratlL•' tis scssúcl': logo, mandato ,; cousa di
"'~:rsa do func~_;.ão qut•, na ltypol.lwse, l' o mesmo emprego 
puhl ico. 

_ Os 1\linistt·os de Estado (art. 50) não poderão accumu-
lar o cxercicio ele outro emprego ou Juncção publica, nem ser 
eleitos Presidenle ou Vicc-Prcsidente ela União, Deputado ou 
Senador; Jogo, pela disposição deste artigo, ·ainda se evidencia 
a clisl.inr:ção que hn. entre empr.cgo publico c mandato. 

Com cffeiLo, si tal não fosse n. interpretação dada ao dis
rosil.ivo do c i I ado art .. · 50 da Constitu içúo1 a segunda clau, 

.... •-· 



suJa - uem set· eleitos, ele. -, que eonsLiLuo o uwndato, 
SI!I'Í.a dt!Slll'l:I!~S:ll'i:l 110 l.t!Xi.O, h'lSf.l•JldO :1 fll'il11üil'a r:Jnu;;uJa CjUO 
Se !'CJ'CJ'C a C/1/}JJ'CI/0 }liiUlico. . 

i\las, .si o Jegislnclor eslahelecüu ns duns elnusula;;, uma 
t·ei\H'I!llLe a /''11'/ICÇiio publica e Olllt·n nL/.inen/.r a ?nmu/ato, ú 
pot•qtw erHtsiclnt·on quo -l'~i.o não 1\ a llll'stna eou~a qttl' aqtwlln; 
elo eon/.t•nt·io let·i:unos no I.Px/.o uma elausula di.'SIII'eess:H·ia 
por ociosa, inutil. 

li:, ainua mais, os l'unecionarios eivis ou mil'ilat·es Leem 
o direito ele nposenlndot·ia ou ref'oro1a, ao passo que os Dopu
Lndo.s ou Senadores não o Leem. Logo, ha difforonça entro 
tllll:l eon;:n. n rnüt·n. 

Ag·orn, quanto a subsidio: Que subsidio nr;o ú remtmcJ.•ar:ão 
e sim au:r:ilio, é cousa fJUO se evidencia ela 11l'Opl:ia signiJ'i
cnr.,ão ela palavra, como sn por!Pt'Ú ver manuseando qnnlquet• 
dir:r.ionario ftO!'I.uguez. 

Vejamos a signif'icar.,ão que ela~ pnhwJ•as - Sllhi<idio e 
J'P111Ull1'l'nção - dão os lexicogt·nphos. 

Alllcl.o diz qtw su.IJsidio. 1\: auxilio a qualquer crn
pJ·czu; quan/.ia que ~c cl:í. a outrem pam minoração do;; seus 
inl'ortun i os, para consocu(,'ão ele um fim a que se propõe ; 
quantia que um BsLnclo arbitra 11ara obras ele inl.el'esse publico; 
que um l~staclo clú a uma polenei:1 ali i nela cm vii'Luclo dr l.m
laclos. 

O mesmo Aulele, quanto ú ?·emu.ne?'WJlio, poi·ém, diz que 
é: ncr;.fto ou cl'feil.o do recompensa, premio, sal:n·io, honornrio, 
:;rn ti i'icação. · 

Vi,cira, cm relnçiio a subsidio, clcclnra que é: auxilio, 
soccm'I'o, ad.iul.orio, soceorro ele dinhoit·o que os vnssallos dão 
ao seu soberano; soccort·o de dinheiro que o Estr,clo clú a uma 
potencia allincla, em consoqueneia de tratados anteriores. 

Quanto ú rcmunerar:iio, o mesmo Yieir·a ci{L a significação 
dc: recompensa, ,iusl.a remunera1;ão. Rem.nne1'ado: ser re
munerado pelos seus sc!'v iças. 

Roquette, por 5ua vez, diz que subsicUo é: soccorro, au
l.:ilio, ael.iutorio; e que ?'emu.ne1'açlio, porém, é: recompensa~ 
retribuição, grn:Uficnção, sala rio, honorario. 

l\Iornes Lambem clú suusüHo como soccorro, auxilio do 
dil1heiro, ou viclualhns, e ele tudo o que é neBessario para 
facção mililar, para algum negocio ou fim, e ompreza civil 
e politica. 

E com referencia ú palavra 1'Cnw.ne?·açlio o mesmo Mornos. 
diz que é acto de l'emunorar, recompensa, galardão, premio. 

E, eomo estes, todos os demais cliccionnrio.s affirmam a 
mesma cousa, eonstakmclo a d iffül)Cnça existente cn'I.I'\e; os 
dous vocabulos. 

Si passarmos, Sr. Pr,esiclenLe, da significação e/.ymolo
giea para a .iuriclien, legal, a mesma differença se eneonlrn, 
com ignnl dcl'iniçi'io dacln ús allucliclns palavras. E' o quo 
\'cmoR na propria ConsLiLuic.ão. 

E' assim que no ar L. 3r., n. t.í; cslabolocc como umn 
das nLlribuiç1jcs elo Congresso - conceder subsidias aos Es
lados na hypot.hrsc do :n·t. 5. o E qunes siio esses subsidias ~ 



São os auxilias, os soecot·t·os que à União teem de prestar 
nos E;datlos que, em casos de L:alnmidncle publica, os solicitnl'em. 
Logo, é .a. JH:opJ·ia .. con~L~Iuição que c~iz, pcn·.emptoriamcnlc, 
que su!J~Jt!Jü e auxiliOu nao remunet·ac;ao ele SCL'\'Jc;os. 

OJ·n, Si e,.;t:i plt!Jl:llllC!lLe pt·ovntln que as t;lllllllli;;súes ele
cl.i\'as não c:sLfto c~otnprelwnuidas na oruem clt);; etnpJ·cgos 
civis ou miliL:u·es, a que se t·cJ'et'tJ expressamente o arL. 73 
si estti p1·ovado que HJbsidio não ó l'Cmunet·ação de servit··os' 
!.!Omo conl.rnrint· Lão p:o.siLivo e eltn·o preceito consLitucional; 
incluindo •os P·O·J.·Lador·es ele mandn:to popular onlre os l'unecio
narios publieos, l'<H'a Jazei-os .inciclit• na aecumulnção pro
hibidn. ·? 

· Si, como disse, ns aecu,•mla~:.ücs J·cmuneradns só resul
tam da nceumulnção Lambem de dons ou mais empergos 
eivis ou mil iL::u.·es, c) be1i1 vislD· que não· exislo a accumulaçiío 
vprJncla no nl'L. 73, quando o empr·cgado, que ror eleil.o Depu
tado ou St>nndor, pr~!'echer o rn·den:H.lo ÜO• cargD· o o su!J~idio, 
c isto pela simples rnzão de que não Jien ellc nctmmulnudn 
clous empregos, nem recebendo duns J•emtmernçcjes ele set·
viços. 

Nã•o tenho, pois, duvida ele que esse nrligo sú abrange 
os cnrs-os publieos que a Constituição facultou ao Congresso 
erear (arL 3.í, n. 25); •O·S que a Constituição J'ncullou ao .. Poder 
Executivo prover (art. <1.8, n. 5); os que a mesma Constituição 
favoreceu com a vantagem da aposentadoria (arL. 75). 

Nosso m1met·o ú Constituição• não incluiu ,o, mandato po
pular: Jogo, o podador desse mandato, que só tem direito a 
um subsidio e não a vencimento, D·rdenado ou ·soldo, não c) 
.funccionario publico; is Lo. é, não exer"e cargo eh• i! ou mil i lar 
nos Lermos do citado nrl. 7:3. 

Sl'. Presidento, do luminoso parecer do nobre Senador 
'J:avm·cs de Lyra Lambem se verifica que, desde os Lempoo·s 
colonines, a preoccupaçã:o· dos poderes publicas foi sempre 
esl.a: - vedar as accumulações remuneradas pelo exercício 
de dous ou mais empregos J)ublicos e jamais pelo exnrcicio· de 
um emprego e ele um mandato popular. 

Sinfí,o·, ve,iamos, servincló de prova do que nffirmo o 
proprio pnrecee elo operoso e honrado Sennrlor. 

«Jtí em IG27 o alvar(t ele 8 de .iancii".O· pt·ohibia que um 
individuo exercesse mais de mn emJlJ'C(JO. Não ha rel'ercneia 
nh i n mnnda.to ou ·Do'mm issão e lectiva. 

«A earl.n rclgia de G de ngost.o de Hi82 e os dem·etos de 21 
de Rt~l.embeo de '1677, de JS de julho de 1681, ele 3 de setembro 
ele IG83, de :30 de marco de IGSG, de 20 de fevereiro de JGSS, 
e do tO de- no.vcmbeo de '1701, mantiveram a mesma prohi
b ição, isto é, que um individuo exercesse mais ele um em
P1'C(JO.» E·sses decretos l.amhem não alludem a mantatos. 

«Todavia, pela resolução de consulta ele 2,í ele alldl de 
18:LS, võ-sc que a regl'a não se c.onservou inaltern\'el, facul
t:mdo-se a nccumulação de d·ous offici'os, quando fossem de 
pequeno rendimento e della nüo pro\'iessem prejuízo· ao ex
ercício de um e de outro.» Aqui foi permittida a nccumulnç'i-o 
dos em.preaos de pequeno rendimenbo·. 
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«0 deer·cto ele ·IS rle ,innho de :18:!2 voll.ou :'t sii doutl'ina 
i>:lo é·. pl'Ohibiu qur nma pr~;:;on PXPI'r•.-;:;;;r- cinn;:; rmpn?r;u~.» 
Aiurla ;:;., niin l'alln l'lll 11/WifiMo. · 

«0 :ll'i~r) ri<• :!li d;• rllilliiii'O r!r• IS 'o I l.nl'llnll ~r·n~ivei:"; os 
ineOlli'Cilierll.r>s que !'(·~ull.nm de urna ·~ mL•Snm pu~,_.,,n !'el'l'il' 
dous r.·aruo$.» Nfto se rol'ere a manrlatu. 

«Depois veiu o U\'iso n. 89, de .f de .iunllo de 1.8;.7, o qual 
I).()1'111itl.ia a aeeumulal)ã'O de c{ti'(JOs ptrbl;:cos. 1~0111 l.anl.o qne 
delln não J•r.•intltasse impn;;sibilidnclu de plc11o u snLisl':wl.or·in 
rlusr::_rnpenho das l'urwv•ies.» E i 'nhi: sempre vw·aos publicas 
u nao u/.0/Uialo. 

E', po·is, :0 que se vê dJ proprio Lt·nbnlllo do illustrnclo 
Senador: ao Lempo da l\lc·narcllia ;;ô ·se procur:ou impedit· a 
accumub;ão rernuuer·ncln, pelo exer.·cilliO ele dous eargo·s pu
blicas, e, não, pelo <'Xer·eieio dr• um ear·go publie.o e de um 
manelato popular·. 

Si passat·mos, Sr·. l'r·o8ielenLe, elo regimen monal'chico 
pal'a o ropublkano, chegaz·emos Lambem ti conclusão de que 
a inL<'t'PJ'ei.aç~ão. elo nrL í:l foi sempt'<) no mesmo ·sentido: 
prohibir·-se a accumula('ã·o· qtw provier do eXet·cicio de 
f!ous ou mais empt:egos. 

O Sn. TAv.1rms DE LYn.l - No prnprio parecer a que 
V. Ex. se refol'e, :'t pag. 1 !,, I!U c i t.n· a lo i di! :3 de ou Lubr·o de 
·I S(H, que cleclam que o ·mi I i Ln r·, q LHtndo· no cxcr·cicio de cargo 
electiYo, não Lr'rn direito a soldo de ofl'icial do Exoz·cito. 

O SH. CuNHo\ PrmHoSA - A lei citada por· V. Ex. prohibia 
que o presidente ele Pt·ovineia quando militar, J•er·1~ebesse o 
soldo ele sua pal.enLe. 

O Sn. Pmgs FmtnEIHA - No caso de ser presidente. 
0 Sn. TAVAH!lS DI' LYI~\ (lendo) -«A lei ele 3 ele outubro 

de 'lSG.i, ar·L. U, declarara que "O. offieial quando exercia o cargo 
de pr·esidenl e de PJ·ovincia, não percebia o soldo·. · (Port. · de 
22 ele maio elo '1858.) Não tinham direil;o. ao soldo os officiaes 
do Exer·l!iLo que ez·am membros elas Assembléas Provinciaes, 
sa Ivo ros reformados.» 

O Sn. Cu"' IH P~mHos,, - l\Ias sabe V. Ex. que o presielon:11 
de .Pr·ovineia, no l.em[10 ria Monarellin, não cxercin um mandnl.o 
popnlnJ•, mas \1111 eargn cl1• 11nmençiio do g-over·nn. 

O Sn. S..\ FrtmHr~ - Mas os nwmbros das nssemblr;as eram. 
('J'ror:nm.-sc m.uitos ((partes.) 

O SH. CL::'\HA PrmnosA - Vejam, porôm, VV. Exs. qn.o 
não foi a lei dr ·JSG.i que impediu a accumulnç:io rio soldo elos 
ofl'iciaf"s com o suhsidio de memlwos das assembléa;;, e, sim, 
uma l'esolução do l\1 iniPterio ela Mm·inhn; e; em l.odo caso, essa 
111L'Smn rosoluçiio exceptuou cln JWOilibi~~ão o;; r·el'or•nwdos. 

O ·Sn. TAVARES ug LYnA - Para V. Ex. ;;r'o os Senadores c 
Ocputnclos póclcm aceumnlnr, fssn ;;r.r·in uma ll'i immoral, 
(AJlOindos.: m.u.ilo bem.) 
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O ~11. f'UXJH l'WIIoS.\ - lmmor·al, uão; é um tlit·eito quo 
osLü gar·anLido na Con~LiLui(:iio c que n6s não podemos allerut· 
ou supprimir. 

O Sn. T.\Vo\111\S IJI' LYru - Ser.·ia uma lei immol'nli..;sima 
si penniLLis~t' unieamcnlo ao DcpuLndo e St!naclol' nccumulnt·. 
1\ão Ytllnos nos aput;tll' a nugus pal'u f:w.ut· uma exeep1,;fto odiO·· 
s i.~s i ma. 

O Sn. SA FrtEIIlE ·- Apoiadissimo. 
O Sn .. P11m::1 Fr·:nrtErn.\ - A rxceru:ãu J'oi feita JJela Con,.:: i-· 

tuir;.iio. 
O SI{. S.\ Frumw -- As execp~'tie.s são l'c i las pol' VV. Ex,;. 

(T·rocwn-s(: t:or'ios aJW't'les. () Sr. Pt•csidcutc toca os tympanos, 
l'cclamwtrlo ultcnçiiu.) 

O Sn. CU:\11.\ Prmnnl'.\ - Sr·. PJ·e~idc•nl.e, cl'eio que po;;;;o 
conlinunJ· a dest•m·o!Yel' o~ a1·gunwntos r~om que qu<:l'o dc
monsl.t·nt· a minha lhese. (O St·. Pt·cshlentr: J'u:; sional a((it·
moUvo.) 

Dizia e.u que, ao enll'armos 110 regimen ropuhlieano, a 
inl.et·pt·cla~.;ão cladn ao arL. 'i:~ foi sempr't! a mesma: i,;Lo cj, que 
n pr·ohibir.~ão ~e J'üf'er·ia sc't ;í accumJtlUinr;iio resultante fie dous 011 
mais cat·gos publicas, quando fui int.et'J.'Ompido pelos apnr·l.u::; 
eonl.inuarlo,; do~ 11olwes eollegns. __ 

E' assim que o pt'Opl'io Congresso ConsLiLuiul.e, funccio
nnnrlo rm sessão oJ·dinar·ia, volou a J,,i n. 28, de 8 de .iancir:o 
ele 1802, que; interprel.nndo o citado artigo, estabeleceu o 
se~uinlc•: «Silo incompnl.iveis, rle:::c:Jc a investidura os car(/os 
(cdc·l'a•,'s r os csl.aclonrs, s:1!vo em mnl.oJ•ia de ordem puf'amenfo 
pr·ofhsionn 1, sr:ienl.i f'ka ou Lechn ien~. 

l\lais t.al'cle, foi rteel'etacla a lei n. ,,,, B, de 2 de julho de 
1805, que di:::punha tamlJem: «0 exercieio ·~imulLane.o de sct·
viço.~ I•!,]!licos, cornpJ·rhe.ndidos por sua natureza no des.•·rop·~
nho ria mesma l'unc~iio ele ordem profissionnl, seiet1tifica ou 
tcchnir:a, nfio dPve ser.· r:onsiderado er•mo nr:eumulação ele car
oos diffef'enf.es, para applicação elo final do nrt. 73~. 

E, assim, f.tidns as leis c decretos, desde os l.empos colonia0~ 
nf.é hoje, só visaram pro h ibiL• a accumulação de T'emJmcrnçüe:;, 
por 'ex:ercir.io ele mais ele um cmtwego. . 
· E si não fizrr·nm l'el'ereneia ao mandato clecl.ivo, 6 porque 
Rc~mpt·e se entendeu que este não é cm·go publico c nem su!Jsi
rlio é remuneraçiío, na l.cchniea aclminisLraLiYu. 
. A ultima lei que J•egulou a mnt.oeia cono!Joeou a inl.or
pt·el.nção que o Supeemo Tribunal tem unif'oeme c inyaria
vclmenl.e dado ao mesmo artigo, isto é, qne o funccionario pu
blico póde nccumular com o sub.>idio de Depul.aclo ou.Senador 
o ol'denado do. seu empr'ego (niío n. grnt.ificacão, pO!'CftlC esf.a 
pt•es!Tppc)e n eX<!r·c:icio P e~l.e ,j Yedado [l•)IO nT·t. :25 da ConsLilui
ção, dur·anl.o a::; sc~::;ôe::;) • 

E' a le.i n. ~.:200. de 1:3 de dezembro de 1!l10, que garante 
nos milifm'('~ '-'aos civis pe,T·cdwrcm o -soldo e o ttrcknauo ros.,-
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pc~Livu~. enn,iuuLauwnl.u L:OJJl u ~uiJ~idiu fJelu IJHinclalu popui:H' 
ele que J'urcm investidos. 

J~sl.ou, put· consugu inlc, Sr. I'l'l)~idunl.e, de vlono at;.(:trt•dn 
e0111 u illu~lt·c Scnadot· Tav<u·c::; •1<: l.-yl'a, em lnanlcl'-l;e a Tll'<.r
hi!Ji(;üo ah~ulula de aeeumul:u:ftO pot• pal'Lü dos i'Lllli!donal'io~ 
publieos, .iü os que <':\j~t·eut·euJ sintu!Laueamc:nlc, dous ou mniR 
1:argos civis ou miliLat·es, .iú os· que, <Wlmndo-se cm inaeLiviclaJe. 
llül' aposentadol'ia, ,iu!Jilação, rel'orma ou disponibilidade, vol..: 
tat•tnn· a cxel'eer algu1n L:at·go aetivo. 

Neste eampo, .sim, nüo- poderli. haver sopl1 isma possivel: 
a falta clu cxorcieio em ambos os eargos não impodil':Í a sancc;iio
da ui Li rna pat·Lo do al'i:. 7:3. 

P•~nso que o P.:>eler· Judieiario deu demasiada ampli
tude :i inLerrH·cLae-üo clesso. al'l.igo, Jazendo reeahit• a pt·ohibi
•;ão elas nccumuhl~:ües sômunLc sobJ·c o oxereieio simultaneo do 
clous ou mais empregos. 

De mc.do que não repugna ao pl'eccito constitucional, 
conl'ot·mc l.em decidido ,o, Supremo 'l:l'ibunal, que um funccio
nnr!p aposentado, jubilado ou ref,ormndo~ clescmpcnhc um 
cat·go nclivo- (podendo apenas haver conveniencia em im
peclil-o). 

A .im:isprucleucia do. SLtpt·emo Tribunal tem sido constante 
c invat·iavel uesse sentido; IJa.sLa vol' os ai!CÓI·dãos ns. !l7-l, 
de 5 de oululJt·o de J 901J; 971, de 8 de abl'il de Hl05; LIG!-l, 
de 5 ele setembro de 1906; 1:158, de 5 ele ,julho de 1909 (O D·i-
1'eito, vol. -I H, pag. 28ü); L5-lü, de 1:3 ele setembro ele 1!-lli 
(Diario O[(idal ele 1:3 de mai,o· de Hl12) ; 1.158, de :!!r de outu~. 
bro ele HlU (Dim··io O{(icial da mesma data); c L332, de. 2 da 
dezembJ•o elo 1 OH. 

Foi, porém, muito longe o. venerando ~l'ribunal; tão lata 
interpJ•etaçiio r.í que tem dado Jogar aos almsos que todos 
conhel!emos. . 

A disposiç.ão constitucional não ~o refere só ao exel'dcio 
simultuneo ele dous •ou mais cargos publicas; dá a entender 
que a prohibiçã'O se estende Lambem. á aecumulaç.ão t·esul
tanLe ele remunerações de dous ou mais empregos. 

Nii·o faz, segundo ·o meu fraco modo de pensar, depender 
a accumulação· prohibicln súmente do facto ele estar -o funcci!().
nario no exercicio de dous ou mais empregos, ba,stando que elle 
receba remuneração accumulacla e proveniente ele dous ou 
mais cargos. · 

Ora, ninguem dirá (JL:e o inactivo não seja empregado· pu
blico, aposentado ou rel'ormado, e que, como tal, não este,ia 
percebendo remuneração resu llnnte de um cargo civj! ou 
militar .. P.or consequencia, si esse funccionatio, que .iá re
cebe .uma remunerar-ão da sua inactividade, for investido dú 
ou L1·o cargo activo é deli e perceba outra remuneração, é in
r,o.ntesLnxcl que, desf,'arl.e, ficnr:í necumulanclo duas. re
munerações provenientes, não ha duvida, de -dous cm~gos -
o aclivo e o inactivo -, o que terminantemente é vedado pela 
disposi~:ão do art.. 73, 'ib1:s «São· accessiveis todos os bra
:dleiros o~ cal'gos nublii!OS civis ou milila!·es ... sendo, 110rém, 
;yedada~ as tú:eUJlltÍhu;Õt:>~ t•r;tmHII~l·adas». " 
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Niiu queiramo~, pol't•rn, sallil' dos limiles eonsLiLuciuuaus, 
pnr·a uii\'uh·t:r· ua pr·u!I il;i(;fto o;; quu ufto silo 'erupt·e:;ndus pu
Ldit:os e Iil:ru put·et:!Jctn r·emuuet·at;ües de sct·vi(;o~. eoruo os 
pot·Ladui't'S de IIl:IIIdaLu·s [>~·pulares. 

Eslt:s eslflo ft'l!'a da Jll'OiiilJit;fw euuliLueiuual, dt:llus nftu 
t:ug·itou e n<•m. podia t:ogil:H' o dispo.siLiv.o do al'L. 'i::l, 1;ou10 
uxlt u bel' a nlumen L e de ixu i demo n;:;Ll'ado. 

~~·. l'r·esid!.•nlc, cxposlas, desla l't'>I'Illll, as I'l•l'lr•xc)c:s quc• 
Linl1a a J'azet· solJt•e a maLul'ia em delmle o que nwLiYnt·nur a 
!llinlin divLWgenuin eom ,o hont·ado Seuadol' pelo Hin Gl'amle 
do Nol'Le, pass:H'ei a i'ot·mular, de aeeürdo eom os pl'irwirdoil 
pot· mim aclopLaclos rw e·or·t•et· do meu diseut·so, a t•rnenda que 
torei a liOlll'a ele onviat• ;i ~lesa, al'irn do sot· sujeita. ao uoulw
e.imenlo o :w e~Ludo do Seunclo. 

A c•menda é subsLiluLiYa ao pai'Hgl'aplto unieo do ai'L. 1', 
e vau assirn l'cdigida: 

«Exeepluaru-se os maudatos i;let:Livos, poclemlu nquellus 
que u,; nelJeiLarem pel'cehor as vantagens da inaclividadc 
eou,i u ueLamenl.e t:Jüll1 ·o subs id in.:.> 

O Senado a tomm·tí. na eonsidet't\\:Ü'O que ,iulgnt· em tilla 
all.a sabedot•ia e mo perdonrú de htwet· roubado [IOl' algu:1s 
!IJIJillCH~o.;; u .seu pl'eeioso Lempo. 

?\las rl que onl.endi que, assim pr·occdellllo, dava eum
l't'ittwnlo sineol'o e leal aos meus deveres de legislador·. 

E é isto o quanto hasLa fllll'a minha Lranquiliclade ele 
conscieneia. 

Tenho dilo. (Jluito bem: ultt.Uo úcm.) 

O Sr. Presidente-O pl'ojedo .i~t fui emendado. cm :!: diti · 
cussão. V. Ex. podel'ú apl'escnl.ar emendas em 3" dtscussao. 

O Sr. Pires Ferreira- pedindo a palavm. r~omlmlP a pro
posição so·bre a allegação de que o soldo dos militares não póde 
ser tirado. vi•sto fazer parte inherente da patente desenvolvendo 
nesse sentido geando numero de argumentos. 

Pensa que a medida é de grande utilidade, pois virú co
hibir uns Lautos abusos, n:lo podendo, entretanto, ferir di
reitos, nem ser two ra<d·ical. 

O Sr. Tavares de Lyra (*) - Sr .. Presidente, por cir
cumstancin toda occasional, tive a honra de ser o Ilelalor do 
parecer sobre o nro,i ecto em debate. · 

O pro.icct.o roi remetticlo. :í. Commissr~a de .Finanr..as c clis
tribuido ao honrado Senador pot• S. Paulo, o Sr. Francisco 
Glycerio, que a respeito lavrou um luminos•o' parecer, parecer 
que a Com missão. resolveu mandar imprimir para estudos. 
Como eu tivesse sobre o assumpLo opinião radical, dei-mo no 
trabalho ode escrever uma longa oxp·o•sir,.ão, procurando dc
monsl.rnr o meu pont.o de vista pessoal sobre elle. Na occa
sião em que, no seio da Commissão, voltou a questão a se~ 

( •) Este di~cur~o não foi r.evisto pelo orad.or. : 
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discutida os meus lwnrados collegas conferiram-me a honrosa 
d is tinc~'ão. . . · 

O Srt. }'ELICIANO PEXNA - :\luiLa justa. 
O SH. '.l'AVABJ's DE LYHA - ••• de dBsistirem dos seus vo

tos .iíL manifestados, Pl'ornptifit.:ando-se a s·u!Jscrever ·o· nwu 
))at'ecer, com excepção dos lionmclo~ Senadores pela Para
llyba e 1vlaL~o-Grosso, que o l'izeram com reslric(.'ões. 

E' por esta razão que me ve.io obrigadl} neste momento, 
a ped•ir u palavra para contrapor alguns repal'os ligeit·os ít cri
tica que acaba ele ser l'i;ila ao pl't).ieclo, U3Wu·dando-me entl'e
tanto para di.sculil-o mais tleLidamenLe quando em 3" clis-
cussão. . . 

Não desconhecia nenhuma elas observações que acn!Jam 
de ser feitas. A velha questão 'd·e clistincção entre o subsidio, 
vencímcnto, J•emunet·ac.:fto, soldo, sala rio, g·raLi J'ieac.ão. c ele., 
bem como a observação elo hom·ado Seuadot· pelo 1' iauliy do 
que o soldo é inherente a i)atenle e que o milil'al' em hypo
Lilese alguma podet·á perdei-o, já me haviam preoceupaclo 
o espiriLo, antes de estar perfeitamente inteir·ado d·o assumpLo. 

A minh·a lealda·d·c, St· . .Presidente, nesse assumplo lev·on
me a Ln! ponto, que na exposição que escrevi Lt·ouxo até a .iu
J·isprudcncia do Supremo Tribunal Federal sobre cada uma 
dessas questões. 

E' bem de vêr que, eserevendo, eomo pensava que o J'n~ia 
naquclla •occa.~ião, um voto e1n sep·anHlo, no .intui Lo apenas de 
.iusti1'icat· o meu modo riu vêt· no nssumpto, não c1uiz diseulir d,~
talllrudmnente e minueiosamcnl.e prevendo já as observações 
que Ol':t são apresentadas neste c naquelle sentido. E nã·o ·O 
l'iz porque tinha apenas o interesse de desenvolver uma longa 
exposição, obedecendo al1~ ú ordem chronologica, pal'll elwgat·, 
de eonclusão em conclu;;ão, a .iuslifieação do substitutivo ern 
debate, que pen·so ter, pelo menos, um mcrito: o de ser sysle
inat.ieo c melhodico. (Nu.ito bc·m.) 

Nestas cond·ições, pm·a não roubar tempo ao Senado neste 
momento, quando não póde tomar conhecimento das emen
das apresentadas, as quacs lerão ele vir ao debate cm 3" dis
cussão, aguardo-me para nessa oecasião discutil-as ampla
mente procurand·o demonstrar, clentt·o dn Constituição, ·d·as 
leis, da ,iurisprudeneia dos tribunaes e até pela inteJ'PJ:eLac,:fto 
que usualmente se dão aos vocabulos, que a r·azão cst.á commigo, 
e não com ·os que combalem o projecto. 

Era o que tinha a dizer. 
Encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente- 'Na votação tem prcfel'encia' o substi-
tutivo da· Commissão. 

ApJ?rOvada a seguinte emenda sulJstitutivn. 
Ao art. 1." Substi Lua-se pelo seguinte: 
Art. '1. • A aeceitaç.ão ele emprego, com missão, capgo ou 

funccão publica remunerada por pal'Lc ele funccionarios civis 
ou militares, aposentados, reformados, jubilados ou· em dis
ponibilidade importa 11a perda ele todas as v.antagens decor-
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routes da avo~entadol'ia, reJ'urtua, ,iu!Jil<u .. ~ãu ou diSIJU!liJJili
dHde. A esses runcdouar i os são tJquiparados os que recebem 
J)eusõtJS, a qualquet· titulo, dos cofl·es J'ederaes. 

Pal'agrapho uuico. Exceptuam-se os umudalos electivos, 
outeudcnclo-so, porém, que aquelles que os acceilnt·em depois 
rlcsla lei rtJnuuciam üs vantageus da inactividade: ~i o nui.n
t.lato fot· de PresidenttJ ou V ke- Pt·esidentc da IletJu!Jli!!n, du
mute o quntriennio; si fo1.' de Senador ou Deputado Federal, 
clurattLc ns sessões !egisluLivns; si for estadual ou municipal 
d umutc o exorcicio ef'fect ivo. 

,trtiuu adtlitiiJo que sad u art . .2" 

Art. 2." O funceionat·io dvil ou milita!' cruo Ht exercol' 
funcl.)ões publi!!as p~t·dol-as-ha acceitanclo qualquer outro 
emprego, cargo ou !!Ommisssão remunerada. · 

§ 1." 'l'ratnuclo-se de commissões electivas, pt•ofis~ionat!s, 
!.ecllu i c as ou scientil'icas, a acceitnl,)ão implica apenas a perclo. 
do exercício e. dos vencimentos integr<ws, emquanto durarem 
ns me~mas comrnissões, observado quanto üs electivas o dis-
posto do paragrapho unico do art. 1". . 

§ :! . " Não se comprehendem nas disposições deste artigo 
e § tu as commissões que à J'unccionario civil ou militar exer
eet· em consequencia do proprio cargo, posto ou patente, caso 
cm que verdet·à sómente a gt·atifical.)ão do mesmo cargo, posto 
ot: patente pa1.·a perceber, juntamente com o ordenat.lo ou com 
o so Ido, a grati !'ica,;ão que pot· I e i I h e coubet· no exercicio de 
nova funcção. 

§ 3." Siio excluídas da pt•ohiiJi,;ão as gratifkações acldi
eionaes :i mesma funcc.ão por tempo de serviço. 

Ao arL. 2" - Passará a ser o art. 3", redigido tal qual 
está. · 

Ficam prc,judicadas as demais emendas, a pr,oposição da 
Gamara e o substitutivo do Sr. Azeredo. 

: ,;,~0· sr". Pires Ferreira (pela o1•dem) - Sr. Pt•osideute, per;o 
a V,. Ex. que faça constat· da ada a declaração de que votei 
c outra o substitutivo da Commissão. 

Vem tt 1\Iesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra o substitutivo, na integra 
Sala das sessões, 7 ele novembro de 1!H2.- Pires Fel'

l'e ira. 

CHEDITO DE 231 ;t,\)7$525, PAIU PAtlAMEN'rO A J'OÃO 1\IULLE!'l E 
HEITOR. DE :MET.LO 

3' discussão cl·o pro.i e c to do. Senado 11;. 58, de 1 !l 12, au Lo
rizando o Presidente da Republica a abrir os creditos neces-

Vol. VII 
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sarios aLé a impoyLan!Jit~ ele 231: !t!l7$525, 'para pagar a João 
l\lullct· e cngenheH'O H~ttor çle Mello .a~ !Jontas apresentadas 
um 1 DOO e 1010, por iorneeunentos ietLos ao commando da, 
Fot'l;.n. Policial e obras executadas nos Quarteis da mesma 1'orr1a 

Approvaclo, vae ú. Com missão de Redaccão. • · 

VENCIMEN'l'OS DO Dfl. Joi\o PEDRO DA VEIGA FILHO 

3" discussão da proposição clu Gamara dos Deputados 
n. 105, ele 1912, autorizando o Presidente ela Republica a abrir 
pelo Ministerio . ela Justica, o credito extraordinario de 
5 :393$51t8, pa~·a Pt~g~lJ.?lento elo ~vencimentos CII;le . competem 
ao lente cm dtspoDJbJlLdnde ela } aculdade de D1rello de São 
Paulo ·Dr. João Pedro da Veiga Filho. 

Approvada, vae ser submeLtida ú. sanccão. 

O Sr. Presidente - Estando esgotáda a ordem do dia, vou 
I ovau Lar a sessão. 

Designo para ordem elo dia da seguinte: 

'l'I\ABALHOS DE COMMISSÕES 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 30 minutos. 

:1.39" SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE Hl12 

PRESIDENCIA DO Sll. PlNHElHO MACHADO, VICE-Pni~SIJJEN'l'E 

• 

' 

A' 1 hora ela tal'cle, presente numero legal, abre-se a sessão, 
a crue concorrem os St·s. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves, 
Arau.io Gúcs, Pedro Borges, Candido ele Abreu, Jonathas Pe
drosa, Gabriel Salgado, ArLhur Lemos, Indio do Bra:r.il, Lauro 
Soclré .. Tosr.\ J~uzobio, Urbano Swntos, Mendes de Almeida, iPires 
Ferreira, 1'avares do Lyra, Cunha ,Pedrosa, \VaU'reclo Leal, Si
gismundo Gonçalves, Ribeiro ele Hirto, 'Haymunclo de Miranda. 
<Guilherme Campos, Lui:r. Vianna, Muniz Freire, Nilo [lcçanha, 
Bucno ele Paiva, Bernardo i\Iontciro, FeHciano .Penna, Fran
cisco Gly,cerio, A. Azererlo, Metcllo, .José Murtinho, Generoso 
l\larcrucs o Fclippc Sohmidt (33). 

Deixam de comparecer com causa .iustiücada os Srs. Sil
vcrio Ncry, Ribeiro Goncalvcs, Gcrvasio Passos, l!'rancisco Sü, 
"l'homaz Acioly, Antonio de 'Souza, Goncalvcs Ferreira, Gomes 
~Ribeiro, Coelho c Campos, Oliveira Valladão, .Tosü 1\larcellino. 
lluy Barbosa, BoN1ardino Monteiro, João J..ruiz Alves, Lourenço 
Baptista, Francisco PorLclla, Sá •Freire, Augusto de Vascon
cellos, Alcindo Guanabara, Alfredo Ellis, Campos Salles, Leo-
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poldo de Bulhõns, Br·az Abrantes, Gouzaga ;fayme, Alencar {iui
marií.es, Hel'cilio Luz, Abdon Baptista e Victorino 1\Iou
te iro • (28) • 

g• Jicla, posta em discussiío u St)Ill deiJak approvada a aela 
tlrL sossií.o anterior. . -

O Sr. 1" Secretario dti co:nla do seguinte 

EXPEDJENTE 

Offieio do Sr. I" se~:C'eLat·io ela Sociedade de Geographia 
do Rio de .Ta•neiro. convidando o Senado para a conferencia 
elo SI'. Alberto Halle sol.it·o a Uniií.o Pan-Amorir;ana, sua orga
nizat;.ão, fins, historia c resulLaclos, a realizar-se em H elo cot·
t·onte, i.Ís ·í horas.- Inteirado. 

Requerimentos: 

Urn do Sl'. Dr·. Cieero :Frwreira, director ela Faculdade de 
1\[edi~Jina de Bello Hor·izo11Lt•, pecJiondo isen~~ão de direitos para 
o material encomrne•ndaclo na Europa para a referida Facul
clacle c a restitu i1.~ão dos .irí. pagos na Alfandega do Rio de 
.Taneiro o a elos fretes i Estmda ele Ferro Central elo Brazil 
por divct·sos objectos jirí. importados. -A' Comrnissão de Fi
nanças. 

Outro elos Srs. Luiz .ToS>6 da Cos La e Carlos Amedco dos 
~wntos, pr.·oponclo o at'razarnoul.o elo morro elo Castello, nesta 
Capital, mediante as condições que estabelecem.- A's Com
missGes ele Obras !Publicas e ele Fi·nanças. 

O Sr. 2" Secretario cleclm·a que não ha parec13res. 

O Sr. Francisco Glycerio (*)-'Sr. Presidente, antes ele 
submei.Ler ao Senado as considera~úes que hoje mo preocc1.1Pam 
desejava. saber de V. Ex. si j:i ehogou a esta Casa a proposi•;ão 
ela Gamara eonccclendo uma pensão ri Exrna. viuva c filhas do 
JH':rnl.eaclo Sem adol' da Repu h I i~a Qu int.ino Bocayuva. 

O SR .. Ft~r.TCTANO 'PENNA- Ainda 1llfí.o; na Camara ainda 
lrontorn foi apresentado o parecer. 

O SR. Pm~smEN'l'I~- Esta proposição esl:n na ordem elo dia 
da Cn.mara. 

O Sn. Fn.ANcrsco Gr;YCEIUO- Sr. Presidente, os .iornaes de 
lro,in l.razem a 'nol.i,cia ele .que o Sr. l\Iinistro da Viação, em :far-e 
elo decreto n. S.tí32, de 25 do ,irunciro de :lO:l:t, exonerou dos 
cn.rgos ele fiscaes das esl.1·adas coloniaos vn.rios cidadã.os resi
dentes cm S. Paulo. 

l~u v0nlro tml.ar· cln~sn as~lllnpl.n eom a St)!;'lll'illlf.:.a rle lllll' 
posso fazei-o com liberdade, pois ·l<H\ ::J a,11.) f(li pral.ir!arb pelo 

( ·) Este discurso não :l'oi revisto pelo omdor. 
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i\linislro da Yiuc:ão, eJJL · t.:ujo crile!'io o moderuc:ão eu muitQ 
r.on l'io. 

Não venho, portanto, Ju~er uma t.:rilh:a ao seu ado; venho 
Jazer alguma:; .considet·a,;ües que a elle se p!'endem. 

Tanto mais, Slli•PO'Uiio que S. Ex. está de boa Jl,] quanto Úd 
JWs~ua:; de mi L lida,;: são loda's pet·L•~nt.:••ntes ao Pttt•lidu Cunset:
Yadot·. A alguns dclles me ligam sentimentos de ami~aclc; não 
~ão, pot•t'•m, meus c.:orreligional'ios. tE11trc ellcs at<) posso eilat· 
o ::it· . .loão Baptista de Bal'l'os A!'anha, que é membt·o e talvez 
mesmo presidente do Parliclo Conservador em Campiuas, miniJa 
tet'L'a natal. Ha Lambem um pat·enf.e meu, extremado eort·cli
gionario de V. Ex., e até o SI'. IPaulo de Campos Salles, que eu 
suppon!Jo perten.cer ü mesma aggl'emia~:.ão politit.:a, sendo filho 
do nolJt·e Senado!' pol' S. Paulo o ,sr. Campos Salles. 

IPol' t.:Onsequent.:ia, •uão el'eio .que teriha pl'ceeclido a esses 
actos Jelllis::<ionat·io;; nenhuma intenc:ão menos conveniente . 

. 1\la;;, Sr. :Presiclente, o digmo Sr. i\tinistl'o ela •Via,:ão Jun
lia-se na L!isposi,:ão pol' elle citada na portal'ia de demissão. 
Ell! veJ·clad'! essa disposi1;ão indit.:ada pot· S. J!:x. {[ú ao Minis
terio Ja Via~:.ão a t.:omveten.t.:ia para essa:s nomca~;.üe~. que!' 
di~cr, para uomea,;ú.es de fis~aes para estraclas t.:oloniaes. 

Bem. Considerando S. l!:x. que as estl'adas de Jorro que 
gozam de garantia de .illl'Os ou subve:n~:ües são Ji~t.:ali~adas 
pela Jn~pecloria .Geral de IFis~aliza~~ão de Estradas de Ferl'o, 
ellc não compt·ehende que possa existü· a lat'e1·e uma outl'a 
rcpal'ti1;ão fisealizadOJ·a. Da h i a· exoneraçrw em massa desses 
l'unotJional'Íos. · . . 

!\Ias eu pe()o licenc:a para submelter ao criterio do lllol.Jre 
l\linislt·o, ~om todo o respeito que lhe devo, duas considera\iões 
que julgo capitaes. 

:\ p!'Ímeira é que este de~t·elo, que eonl'et•e ao ·l\1 inistel'io ll::t 
Viação ~.:ompetem:ia pat.·a es~as nomeac:ües, ,; poslel'i.ot· ao ttufrJ 
lio GOVCl'l10 Federal que auwt·izado pelo Congresso Na·cional, 
t•t•eou esses Jogares. :Ii:m virtuclc deste clecl'elo é que esses 
J'unecionat·ios fomm nomeados e po1· consegui ulc elles .i t't leem 
dit·eilos adquiridos, não me parecendo, portanto, legal a de
missão que I hes foi dada, solJl'eludo pela !'azão em qne o acto 
lllinistl!t'ial se f'unclou. 

A segunda considet'::tf.'áO t; esta: ,;i ao noiH'e !\linistt·o pa
J•ec•~u eom·o•nientc que toda a l'iscalií:ação deva set• exet•eidfl 
JlCia Tnspeelol'ia Get·al de Fbcalizac:ão de EsLJ•adas ele Fert·o. 
n que me parece eut·ial o! que esses funeeionat•ins sejam man
tltVlos addir tíQuella reparti~~ão. O que se não ,justifica é a 
dispensa, é a: demissão L'll1 massa, em pt·imeiro logat· pot• u111a 
J·azão legal, blo ,:., que decreto poslcl'ior não pôde em seus 
el'feil.os attingil· dit·eitos adquit·idos pot· esses· J'unccionario?; 
•'m Regundo logm•, po1· uma razão claramen lr. de equidade: 
esiH'S J'uneeionaJ•io~ deviam ser mandados addir t\f]uella l'e-
pat·tição. . . 

Os j ot·naes dizem até que S. Ex. vae assignat· a portaria 'e 
essa poJ·taria est;\ lranscripta em seus lermos precisos em 
todos os mesmos .ionnaes; isso quer dizer que é uma res'olucão 
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tomada pelo nobr·e Minisll·o. Ma~ tal ,; a cont'iam;.a qur; depo
sito uo crilel'io, moclt!i'ação e palr·iotismo de S. 1Ex., que espet·o 
que o nobre !1'1 inistro se dig·ne t·et:onsiderat· o seu acto. pot· m1~ 
pareet~r· que nelle não deve persisti!·, •não só por· ser meno;; 
lr•:,ml, enmo Lamlwm por· ~,,,. d1• ;;Tancle in,iustiça. 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr .. Presidente, t'flllUCir•o a 
V. Ex. qut! conwlte o Senado si concede ur:;enr:ia pam :;rJ• 
tornaria rm t:on~idel'ação, immecliatamente, a htdiea~;ilo por· 
mim pr•opnstn r• apoindn poT' pnT·rcPr· da l\le~a soh1·r a .~r;;::;iio 
srr.r·Pta do Senado. 

O Sr. Presidente- Vou subrnettrr a voto;; o rrqi.11wimrnto 
do Sr·. SPnador Mendl's de Almeida propondo que seja discutida 
imnwdiatnmenle a inclicaçilo que apl'esentou relativa ;í mo
c] i l'ir·ar:ão do regimento. -

0;; Senllore;; que approvam essC' requerimento queiram 
1:ma ;;ú discus~iio r r;;ta l'tn ses~ão secreta. 
lr\'n.ntar·-:;e. (Pausa.) 

Foi approvado . 

. AJ.'l'ERAÇÕl'S NO REGT;.\rJmTO lN'l'ER:-10 

· ni~rms~iio unica da indieaçiio n. :3, de 101!?, pJ•opon(lo qne 
:;r,ja ineln ido no J'egimento um artigo arlrlil.ivo clett!rminnnrlo 
que o.~ pm·Nwrr~ referentes a acto~ elo Poder Executivo tenham 
uma :;cí d i~cussiio e e~Ln em ~es~i'ío secreta. 

O Sr. Francisco Glycerio (')-•Si'. Prrsidentl', o at'l. I" elo 
pl'O.iedo da Commissiio e~tabl'lr.ce que os n~sumplos a qur ;;r 
l'1'1'rrt' o al't. Gfl elo Rcgimrnto serão discutido~ em ~l's~ão pu
hlica ou ser.oJ•et.a, ronforme opinai'I'm a~ commi~sõr~ a r·.n.io e;;-
t.urh fOJ'em o~ mesmos assumpl.os ~u.ieitos. · 

Esl.a di;;;po~ição ,1 inconstitucional. 
n" f:wto, n Conslituiçiio estabelec.c. no seu art .. 18, qnl' -<a 

Camar·n rios Deputados e o .Senado tJ•ahnlharão sepnNida
nwntt• ... ». E;;tn ~~uma disposição. (Conthma.mlo a lN') « ••. e, 
f)nando não ~I' J'o~solver o eontrar•io por maioria rle votos, em 
;;;e~~üe~ l)Ublicas ». 

A t·egJ•a, portatn to, ela Const.i tu ic;.ão ,,: que toda;:; a.~ scs.~ões 
das clua~ Camaras são puhlieas, ;;alvo dl'claração em contrario 
de .,•ada uma dellas. . 

Ora. a disposição ela indicar:ão rrn debate ef\tahelrcl' que 
as scs~ões ;;eJ'ão secretas ou publicas, confOJ'Illr opinaJ•em ri~ 
commissiiPs :'ts quaes forem su,ieitos o~ respectivo~ assnmpt.o~. 

O SR. AR.IU.TO Gl'ms- Co·nforme os assumpt.os. niio t\ ? 
O SR. Fn.·INCJsc:o GJ,YCHRJO- Sim; ma;; niio ,: esta a 

quest.iio. O nobJ'I'· Senador niio alt.ingin o meu pensamento. 

( ·) iE·ste discurso não foi revisto pelo orador. 
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O Senado desloea para as eommissões a .compef.encia para est.as 
delibcracões. Sómente .o 'Senado ou a Gamara é que tem poder 
para modi:t'iem· a disposi(.~ii.o da ConsLiLuicão, porquo ü ella 
que nos r~onl'f\t.·o csl.n •l'aLJuldado. As r~Jornmissües não teem esse 
JlOdce. 'l'cr~m a :f'aeulda.dn dr! opin:u·, mas os Mms ].mrecc•res dt'
pf:'ndt'.m de ~an~•)ã.o dn cppliqur!l' tias Gasa~ elo Cong1·esso. 

Cmio que o rtoln·r· SrmarJn1· pot· Alng·ôas disrcol'dn. do llHHl 
mor.lo ele pensar. 

tO .SH. AHAU,JO IGÚES d;í. um Ul)til'tC. 

O tSrt. ·.FMNCtsco Gr.Yctmto- lllas ·~nt.fí.o a rerlaccão .ela in
rliea()fí.o não o;;J,:i cotnrdda. :Estou porJ'cil.amonto de aeeônlo 
com o nobre Se·nadoJ·, ma;; ,,:, neeessm·io modifiear-se a re
dac.G'ão da indi.earão. 

A disposi()ã.o da Con;;l.il.uit,;ão por ·mim -rliLntla é rllara; nii.o 
rleixa duvidas. A J•egTa té a publieidade das sessões. A sessão 
seereta ré uma exeepção, ali:ís autorizada pela. Consl.ilnit;ão, 
mas depcnd•' do Yoto de cada uma elas Casas do Congt·esso. 

O arl. 2" dcl.el'mina. que snriin elo mesmo modo secretas as 
ses~úes em que o Ronado Lornat· ~;owhc.~;imen l.o ·de taes nornea
tües, cujos pareceres teriio ilW•tHls uma discussão. 

Om, Sr·. rPresidenl.e, csla disposiçií.o t'! basl.anle .elam, não 
ddxa duvidas, mas eu acho que inul.ilmenLo o. Regimento na 
Camara est.aLuiu disposição J•egulanrlo as sossõcs secreLas. · 

Et'n primeiro Jogar a ConsLil.uic.;.ão 1) muito clara quando 
nos dá o poder de determin::u.· qu:wdo a;; nossas ses;;ües d.evem 
s•'t' st'creLas. 

·O SR. J\IgNDJ>S DJ' ALl\'I ETDA- V. Ex. nr·.lm fJIH'. na oecn.siiio 
._; qu,, se clf!ve der~idir? 

0 SR. FIUNCISCO Gr.YGtmto- Sem duvida, C a razi'io é 
:rlaJ·a. E' que sô se pôde n.ppellnr par.a o segredo de uma ou 
mui las sessões, quando o~ assmnptos qun tenham clr! ser tra
Jados -nn.quellns sessões sejam de tamanha f:I'n.viclacle que. o 
St}gredo da deliberaçiio seja inviokwel. Ma;; para que ehe
gunmos a esta llypol.hese ,; nceessnrio que üoineida 11ão só o 
ail.erio dos legisladores, eomo .o eril.erio da opiniilo publi.ea o 
que 'haja ÍI/Jteressc geral em man Ler esse segredo, interesse 
que 1.ambem deve exisl.ir da parLe dos homens da imprensa. 

Quando a imprensa, a opi•niã.o publica, os legisladores ti
yerem .interesse t:!m mant.er as sessões em seg·redo, n.tl.ontn a 
gravidade do nssumpto e a excepcionalidade da situar;ão, cntfío 
o s igillo se manterá. 

Mas estabeleeer como regra ordinaria o segredo para as 
sessões 1í . tirar ú sossiio secrel.a o seu carael.er de excepciio. 

O SR. Fgnmmu CHAVEs- O accôrclo .a que V. Ex. se refere 
é muito difficil . 

. rO Sn .. PRANGTsco GLYCEmO- Aeho que nii.n, por uma razão 
mui to simplos: o esp ir i Lo da Constil.ui()ü.o deixa-nos a facul
dade de exerrcer esse segredo em momen Los excepcionaes, como, 
por exemplo, no .caso de uma· guerra externa. 
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Acha V. •Ex. que os Senadores, os homens da imprensa cm 
goeal, a opinião publica não tenham interesse em manter· a 
mai~ completa r·eset·va a este respeito ? 

1~' corto que toda gente quer· concorrer com o seu cril.crio 
e discroção vara o segredo que o .caso exige, de modo a •não 
I\Oll1pt·omeLLer a sit.uaçuo publiea cm momenlo dil'l'ieil, oomo 
neBti)S n:;sulllJ1tos intcrnacionacs. 

Ainda lio,ic, tclcg!'ammns ela capital da Servia faliam ela 
suppressão da liberdade ele imprensa; correspondentes dos ,ior
naes ele ·Parií\ c ele Londres e ele outros contras ;civilizados estão 
sem a nooessaria liberdade, porque a situaçiio é da maxima 
g·ravidaclo. Ha momentos cm que o unico remedia é esta so
lw;ão de eontinuidade na liberdade de pensamento. Nas mesmas 
•·iJ•eumstaneias poderemo~ no~ eneontrm·. lllas quando se !.rata 
da nomear,iio de membros do Supremo ~L'rihunal, do prei'eHo do 
DisLricto Pederal, de membros do Tl'ilmnal de Contas ou do 
Corpo ])iplomatico, não ha razão pa1·a que as sessões SC',Íalll 
~eeJ'eln,;, ele modo que ellas· prrclem o cJl'eilo do segt·cclo que 
."f.' qunt· guarclat·, tanlo mais quanto vivemos num t·rg·imcn ck 
liliPJ'Clacle e qun •) lambem de responsabilidade. 

A regra é que devemos assumir publi.came.nte a respon
sabilidade {]Os nossos actos. :E a Constituição nesl.e ponto i'oi 
muito discreta, estabelec.conclo a regra de que as nossas sessões 
serão publicas e só por cxcepçfio elevem ser secl'e!.ns. Esta ex
cepção aberta na Con~;tituição :l'ar. presumir que ella se refenJ 
a ;casos CXicepcionaes e não a casos communs. 

A Constituição existindo :não ha necessidade de regimento. 
Sempre que o Senado cntencler, podem as sua;; sessões ser 
secretas, porque qualquer Srmador ou mesmo o LPresidente, 
pódA propôr que ellas o se.iam. 'l'enho flOncluido. 

O Sr. Presidente- Os meus collegas da Mesa. ~i fôr 
mister, mais clatalhaclamente responderão ás duvidas de V. Ex. 
si, porventura, houver por bem insistir sobre ellas. 

A Mesa estabeleceu diversidade ele processo !!las resoluções 
referentes ao art. nO c ao art. 70, porque os assumptos são 
differentes. 

•Pergunto a V. Ex.: :como agiria a l\resa no .caso do art.. 69, 
quando a Commissão opinasse, comn determina o .Regimento, 

. que a sessão fosse secreta ? 
/Pergunto: poderia a Mesa marcar sessão publica, como é 

do Regimento ? 
E' esse ponto que a Mesa entendeu que devia ser escla

recido, isto é, fi:c.a a Mesa com esse direito de marcai' sessão 
secreta qurundo, prúviamen te, a Commis~ão incymbida de es
tudar a materia entender que Rua grav1dade 1é de m·clem tal 
que exi,ia sigillo. 

O ISR. FRANCisco Gr,YCJmTO- Sem a audienc.ia do Se·naclo? 

O SR. PnEsmNTr. -A atf.ribuir,ão elo Sconaclo não fica abso
lutamente coada. 
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Eu convoca1·ei sessão puiJJica, si assim dei ibera r o Se
nado, de avcLIJ·do ·com a disposição regimental. 

Convot:al'ei sessão see!'eta toda vez que .a Commissão eu
tender que deva havet· sig·iJlo; o sc~ttado, toú1ando eonhed
mento do assumpto, si entender que na n•rdade clle ,: de tal 
gt·avidadc, resol\·e,·á si a sessão eleve ser sem·eta. 

Como poderia haver sigillo em assurnpto que de ant.emão 
estal'ia su.ieito ti dicussão· publica? 

E' essa a d il'J'i eu Idade CJ u e a l\lrsa JH'OIJUJ'OU evitar na ma
neiJ·a de drlibeJ'al' si a malrl'i.n Ber.in ou não secreta. 

Isso quanto ao a1·l. G9. 
Agora, quanto ao aJ·t .. 70. Entendeu a i\Jesa. · como .. enten

deram os que organizat·am o .Hegimento a·ntigo, como entendeu 
o Senado dm·ante muitos annos, que esse assumpto ,: de natu
reza J•eservada, por tratar do exame feito pelo Sea1ado da con
rlucta ·publica e privada dos indivicluos que me1·er~.em a honra 
rle· set· pelo Poclet· IE'xevuLivo. disting-uidos rJom uma ·nomeação 
pat·a altas 1\mcções. 

Pa1·eceu ;i Mesa qne se devia manter a dispos.ioâo elo autig" 
neginwnto, que, po1.· u!n equivoco, ddxou de ser englobada na 
occasiüo da sua publ icacão. 

·V. Ex., que ~~ homem de ordem ·J que tem grande t·cspon
sabil idade •no regimen, deve comp1 ehendr.1·, ('01110 ,n,ís com
JlreiHmdemos, que .a nomE>a(:.ão ele um mrmb1·o do Sntwemo 
Tribunal ou a nomeação dü um .d·iplomata, sujeita ,,j nossa 
arreciação, toda vez que suscitai·, como tem smcilado em 
sr;;;;ão ;;e·~.,·et.a, observar:,:.ões allingindo a conducta desse ci
dadão indieado 1•ara a alta ru,nccão, obseJ•vações .que podem 
att.ingit· sua honoralllilidacle, embo!'.a na discussão essas in-
1'ormal]ões, •lu e fe1·em seus nwl indres e seu caJ.·aetct•, possam 
;;;er :completamente desfeitas, V. Ex. sabe pe1·feitamente que o 
m·r.anhão fica. 

·A maledicencia, que é sempre t'ertil em· expedientes, e-n
r.on traria por onde exer·,cel' a sua acção; e é por es;:;e motivo 
que aquelles que nos pr·ecedm·am, ot·ganizando o Regimento 
da Ca;;a, pensavam assim; com essa opinião estavam de accôrdo 
muitos Senadores. isto 11\ que o Regimc;nto nada perde e nem 
a r.onst.ituioão •! ferida, visto como a deliberação em do Se
nado. E' o :senado que de antemão delibera neste;; {'.::tso,q, que 
sã.o e;;peciaes e (jue não se referem :í :funcção eommum do. 
Pnrlam,~l1lo, que nestas oc.casiões deve deliberar com reserva, 
pa1·n 1.ei' mais I ibcJ•clacle de exame. 

Jl!;;sps fm·am os moldes que levaram a Mesa a propõr a re
intf'gJ•ação do RegimP..nto 1•omo era r.stabeleeido ante.;; rio cqui
Yoco que oocorrcu. 

)Ião podíamos ter c ·não lemos, creia V. Ex., o proposito 
ohsl.inado dA mnntm· as sessões secretas, só po1·quo assim en
tendemos ronvenient.e. Não. E' porque eon;;eienciosanwnt.e en
tendemos qur para este-ii casos ,j nlil; é proveitoso 1:1! ·causa 
pu h! ica mant.P.J' o f\eginwnt.o Mm o fôrn redigido primitiva
mente. 
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O Sr. Francisco Glycerio ( ·)- St·. :PJ•esiclenle, V. Ex. não 
podia let· fallaJo com mais clal'eza. 

Tudo .quanto Y. Ex. diss•~ ,: pet·l'rilnnJe•I1le \'f~nlacleit·o e 
~on;;enlaneo com o Regimento- eu podia clizoJ• -com o rrg·imen 
do Regimento. · • 

Dt:•ante elo syslema e;;tahrlreid.o pelo Hrgimento rla Ca;;n, 
/(Jllilu.r ques/.in. não ha n menoJ• r.Iuvida. !lln.~ eu pl'e.ei~amPnle 
com•'(.'-arei im·oea,ndo a dispo;;i,;.fio eonsliLtwional que r!slabelece 
A!omo t·egt·n a ;;r;;;;ão publica. 

· ü Sn. Fimmilftl CHAVES·- Conlirn'w como J•egra paJ•a aetoR 
communs. 

o· SH. FI\ANCISCO C:r.YC:Imro- Pf'l'fliio. o.~ nohrf'.~ Senadm·r;; 
r;;Liio r.om pm·ti Jlris. Eu não o l••nho. ~\.mbas n;; Ca;;as do Con
gt·r>;;;;o de\'t'ITI funecionar em ;;r;;;;ão puhlica, ;;alvo os easos ex
l'rtwionae;; em qur• o Sf•lllado r a C:amam rl•'libri'nJ'rm ern eon
l.l'UI'io. 

tPeJ•gunlo: quando ,: or:ca;;ião rm eonll'at·io? 
E' na ~e;;;;;ão scrJl'et.a ? Nilo. 
E;; Ln ai·nda clependP ela dei ibera~'ito. Logo, a rlrl ihcrar;_fín 

p:u·a qtw a;; ;;rs;;i'ít'~s sejam ;;eeJ•eLas dr\'f' M'r tomada nm Rf!~;;ão 
publica. 

!Para que o;; nobre;; SenadoJ•r;; hão dr inMnrr ••m clcs
ug·J·uelo ria opinião, Hu;;Lentundo uma .cou~a qur ,nfío •' .::onvc
niPnt.,-~? Que peet.enclem o's noh1·es Senaclm'G5? 

A sPs;;iio sN·t·et.a rm cla,.la;; occasiõc.~. 
Eslu 'SS. J~Ex. lrr-iío quu·nLns vczcs n caso fc'>I' .iulg-udo dr 

Pxcepeional g'l'avidade. O qur não podem, J)Ot'•im, ,; rslnhrlecf!t' 
o ;;~·st.emu ela ses;;;ão ;;ecret.a sem delibeJ•açfto prrvia do SPnado. 
E r;;ta, segundo os Lel'mos .categoi·i:~o;; da Con;;t.iLuir;ão, não 
p1'íele ;;er tomada sinão numa ;;r;;silo publica, l)Ol'-qne nnt.rs 
dessa não ha se;;;;ão ;;eel'ela. · 

As sessões ;;eerelas são netos provenientes dr drliherncão 
lomadn anlel'iormenle em sessão publica do Senado. O S0nado 
pm·n delibl'l'at'. ·de acctn·do com o ])]'Ceei lo .const.it.ueional, Lt:m 
ele Yotm· que as ;;e;;;;ôe;; ;;ej am pol' exeepr:.ão ;;enr.La;;, mas em 
sr·.~siio publica. O !Rcgime1nlo, ])Ol't:m, clispPn;;anelo essa l'or
malirladr con;;t.iLucional. prer-slnbrl<'oec, descl•: logo, as condi
\:i3rs nas quars se l)ossa obte1· sr.s;;iio ;;cc't•eta. isto ,:, prlo negi
menlo, o Senado est:í 'dispensado ele tomar delihemçi'írs rm 
l'elação a essas sr.ssõe;;, ta:nlo assim que o art. t• elo JWO.icrtn 
da. Com missão dr• 'J>olieia e;;lnbelcr}e. claramente qur as ·s·~ssiies 
sr•riio secl'elns, si assim op i nm·em as Comm i ssi'íes. Logo' o pi'O
.iN~t.o cles-classifiea a compelcncia do S0naclo e t.rnulspoJ•t n-n 
pm·a o poder unieo elas Commissi5es. 

O Senado pócle t.omar deliberaci'íe;; mediante o con;;rlho de 
sua;; ·Commissô•~s; estú muit.o direito, lé assim mesmo; mn;; o 
projflcl.o dispensa o voto elo .Senado, autorizando a :\trsn a con
vocat· ~esstin;; .~ecrelas tendo em vista sómenl.l' n l'ecommen
rlaç:.iio da Commissii_o respN·t.iva. Tst.o nfío 11 curial. 

(') Esle dis•r.urso não foi revisto pelo orador. 

• 
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Eu, por<Jm, S1·. tPresidente, supponho que a Commissão 
(lc Policia nfí.o pretende dispensar o voto do 'Senado, porque, 
ao que me parece, o que elle tem em vista IJ estabelecer uma 
J'l!g'J'a p;:u·a soln·e elle poder convocar sessões secretas. 

Creio que reprodmi perfeitamente o pensamento da Com
nli,-;siío. Mas a Commissfí.o de Policia, embora esLL'ibada na tleli
bet·al:fío eon Udn na indkaçüo, não podm•.'t .convoca1· sessão ~e
ereta sem fJUC p1·eviamente preceda a este respeiLo uma dei i
Jwra<:fío do Snnaclo, mnxime si ;;;e tratar de invertnt· a ordem 
ellllsULucicmal. 

Notem os noln·es Senadores que eu não estou argumen
tando com o Regimento, pois este nesta parte modifica a Con
sl.i tuiofio. 

Não estou, assim, rcfulanclo artigos do Regimento, pot·qne 
esses artigos sfío elnros como a luz meridiana. 

0 SH. UHBANO SANTOS -1\las O õfl.egimen Lo não estú Clll 
dnsrwet•rdo eom a Constituição. 

O Sn. PnANCisco GI.YCEHIO- Perdüe-me V. Ex. O meu 
nolrt·e eolle~a labora mn completo equivoco. · 

!Pensa V. ilTix. que o Regimen Lo p6de perfeil.nmenb~ nu Lo
rizal' sessões secretas sem o voto do Senado ? 

O Srt. UnBANO SAN'J'OS- ·Como nii.o, si o Regimento nada 
mais é do que o voto do Senado? · 

O ·Sn. Pn.-\NCISCO Gr.YCEJUO- Eu não duvido do que cst:í 
no !Regimento. ·Pelo Regimento actual a Mesa tem ra?.ão de 
sobra, podendo eo,nvocar sessões secretas; essa· razão, cnLre
l.:ml.o, lhe é negada pela Constituição. 

E notem os meus honrados collcgas que, si não :fôr appro
vada a indiocaçfí.o da Commissão, nem por isso o .Senado ficat'lÍ. 
tol:hido •no seu direito de :fazer sessões secretas, apenas, publi
eamcntc, tem de deliberar sobre o assumpto para que a Mesa 
possa co:nvocar sessões secretas, porque <é isso o que dispõe a 
Consf,ituicão. 

E, .iú que o nobre Senador pc.lo Maranhão acha que ha 
J)erJ'cita harmonia de vistas entre o pare.c.er em debate e a 
Comf.ituioão, torno a lêr esse dispositivo. 

«A Gamara dos Deputados c o Senado trahaJ:harão sepa
radamente, e quando se resolver o contrario, por maioria de 
v o Los em sessão publica. , . » 
· E', pois, a Constituição que exige que a dcliberaoão sc,ia 
tomada por maioria de votos do Sonado e da Camara para que 
se possa •convocar sessfío secreta. 

Is Lo .é claro. 
!Para que pois offender a Constituioão ? 
Na duvida, é preferivcl 'llão se praticar um acto que possa 

envolver uma infraeoão da Constituição da Republica. 
A Const.ituição da Republica é o ndo defilnitivo da. insti

l.u ir;.fío repuhliocnna, que repousa, como toaa gente sabe, sobre 
o prinicipio dQ. responsabilidade: o principio ela responsabili-
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dade dil·<>da do S1·. Pt·esidenl.e da fiepuhlica perante o povo c 
do CongTr•sso poranto o povo igualmente. 

Nô,; nfio po1l1~lllo~ srtlll.t•ahit.·-tnos ao jnlf;'amenlo rla upiniiio 
ptthliea. 

A l'l'i:\'t'a, llOt'Lanl.o, <) de lmt·mnn ia eom n r~s~enuin. elo ro
ginwn repuhlirmno: o vrineipio d:t J'uspntt.~aldlirlndl' rliJ•r.ol'la 
pat·a 1:0111 a .~oliot:ania popular. 

O mais, ainda IJtW o propos i l.o dos lwm·ados Set1adnr1~,; 
suja o mais dig·no, devo di:r.er, 1! uma pm·:t'eil.a f!'ande rins 
JH'ilwitdos earclias ftne rm1:at'•llllll1 a Consl.il.uil)iio tla llc[llthliea. 

·\ .J'("'I"l ,; 'l c•pss'"to IlU]lll'tr•~' 'l exCPi)P'"tn tÚ " so~s'"tn ~(\l'l''"'''' .... -'O·'-~,.,_ . .._,,, .. u.,, ~ ...-. ... '-- u . .._...,,_,_o .• vu.. 

A sessão serwot.a, por1lm, .só pclclc sor emwotmcla qunnrlo o 
St!llado l.onHU" eoHlteuimrmlo previamente nesse SQonti.do, e csl.a 
di;Jillrmtt}ii.o não pôdo ser tomada sitnão em sessão publi·CU. 

]~ qual n i!I~mwen icnl.e que pôde havct' nisso '? 
O S1~nadu pt'>diJ lnllHll' a dt,]iliOJ:a(:.ão s<•m t\l}f!]n.t·a!' o as

sutnpLo qnt\ \'ilt! ~01: nl1.ioeto tln:;;sa. StJ5~úo, .isto ~~, tla. se~:-;fi.o so-
,,~·L'ü l.a. . 

Dl!llltlis, St·. Pt·e;;itlmtl.e, o no!Jt·e 1Senadm: disse que a 1'<~
l•lll.a.t:ilo du,;; ltomcn,;; r:n,ias HOuWa(.'.úes esl.ão illiJWIIdr~nl.es do 
yulo do SPltadu tltTt'l.'i:t t·ist!O {]o que sobl'·C ella SIJ oxet"ei•S::H! o 
dc•ntu dn e.:tlumnia e da nntlcclkenllia n que muita~ Vil%<!~ mesmu 
o uomt,n.dn pr'>dc l.et· a appt·oval)i'í.o u nanimr1 elo Senado e, sem 
Ptnh:u·;;o, ~ai]e ti;;rmdo pelo •Ct1l'l'iio r.la c:almnnia 1J da male
d Í•CCIBCia. 

l\las Y. Ex., pm·doe CJUC lhe clü;a, não faz r:om vei·tlado a 
psyultolo;;ia dessas r:ireumsl.an.cias. 

Quanl.o lllaim~ a publie.idade, quanto maior J'<'tt• a diseussão 
subt·o os :wl.os c a conchwLa dos homens publil!OS, l:anlo menor· 
perigo cort·e a sua morali.darle nns acto da sua conclnctn. poli
t.imt e part.iculal'. 

Quanto mais o homem JlUblico pretender suht.rahir-se á 
.erit.iea da opinião puhli·ca l,runto mais su,ieiLo rica aos ho!e;; da 
ealumnia, (t;; aggt.·cssõe,; mysteriosas da maleclicencia. 

Do que é qno viYe a maledieencia ? · 
Vive da sombra e da l'CLiocencia. 
Nas se;;súes secretas, supJ10nhamos, nm mag·is!,J"::tdo on 

mesmo um diplomata é a.crmsaclo, soffre aggrossúes menos 
,iusl.as, aggt.·essões que Lcem origem menos confossaveis. 

A de l'esa se exerce nal.urn.lmcnte. 
A cnlmnnia niio precisa si•não de IOb"Ul'es es·enros para pe-

n el.m r. · 
Nas menores :f.t·r.slas a malcclkencia c a c.alumnia pe

nut.mm; a verdade, nii.o; esta precisa ele oul.ro upparclho, um 
apparclho normal, segnido com insisLencia c persistcncia para 
que possa triumphar. 

Nesl.as ·eil·cumst.ancias, os homCins publicos estilo mais cx
r•osto:; a sct.· vic1.imas na sessão secreta do que •nas sessões pu
h I tllaS. i 

Al1~111 disto, as scssõ1•s s1~eretas .fraucladn.s, como de ordi
nario o são, coucol'l'IJm para a nossa má erlucacão cívica. 
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Senadores e Deputados que não leem :cerimonia de revelar 
o segredo ela ~es~fto soct·eta rlão um ''X:(•mplo 1\tnc•slo (ts ge
rnt'ões que c1·escem. 

:-:;1·~. SenadoJ·cs que me ouvis, estaes dominados ele JH't~
oe._;upa(.'ües dia1·ias que abatem o animo e a cm·agem. r isto ,; 
llll1 m(to exemplo que estamos elwndo de r.leplot•ayr•l pl'eguioa 
de pensar. · . 

Jrte.l'ot·mamos o Senado elo Impe1·io, compo~to qua;:;i t.oclo 
rir Yf'lhos; não somos totalmente velhos, mas ;;omos igualmrnle 
rwcguicosos. 

Nilo cusl.a nada que o Senado l'ique com a 'l'aculdade que 
llw rhí a Con~t.it.uit;iio pa1'a detc1·minar· que as se.~;;õe.~ sc.iam 
publicas ou sc.cretas. 

Pa1·a que esl.a l.eimo;;ia ? .Para que este cap1·icho de J'a:r.er 
sessão ser:eeta pal'a delibüt·aJ• sobl'e· as~umpl.os communs '? •P.a1·a 
que? Pa1·a dal'mos o exemplo dr J•eali:t.ar amanhã uma ;;e~si'io 
,:,:•t·et.a Pm que o publico fique mal itnl'm·mado, em que a r·e
]ml.açi'io de um diplomata venha a publico em meias lu:r.e;;, em 
que• n dr•l't•sh ela ennduda se.ia ralha, cm CfUI' a malecliernr:ia 
exe1·ça seu imperio destruidor. 

E' ·a~;;im que L'U penso, Sr. IPJ•esiclente. 
Xi'io apt·esenlo emenda, pm·que não quer·o que a Commissi'io 

de Polieia :mpponha que venho drst.t·uiJ' sua obra, nem que a 
rnuiMia do Senado Pste,in desconl'inndo que qucr·o, por· habito,. 
rlc•si.J•nit; o~ t.t·abalhos ela ;;ua inióativa. 

JExpt'Psso-me r:om essa fl':l!nque:r.a em interesse do protwio 
Sr.nado. 

Ni'io Lenho pretençües. Nune.a fui candidato a posi~111es elo 
C:ovPJ'no. Exeepcionalmente SCl'Vi no Govel'no 1Provisorio; ni'io 
disputo a ninguem a 'r:hefia dos pat•Lidos politico;; nPm a IWe
r.lominancia na J10litica dos E-stados . 

. Exerceeei, a!J,'. o fim, o meu mandato, prestes a Lerm i na r, 
c•.omo posso, ·com enet•gia e eom ve'hemencia, mas sempl'c im
l1arcial. 

·,\,eredito que o Senado est.:í de boa r,:; acredito e pro
claJ~1o .. :\penas 'consiàero que esL:I seguindo um caminho menos 
pat.riotico do que aquelle que lhe r.Ji.ctou a Con;;Litu içiio, (Jfu.ito 
bem.) 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, autor. da indi
ear;ão qup se ·debate, cabi.a-me o dever ele clefendel-a conten a 
opposiç:.ão levantada pelo eminente Senador por S. Paulo. . 

O Senado rr<corda->H:O da gc.ne;;is dessa indicaç.ão: o hon
mdo Senadol.' pela Bahia dis,culia com o PPesidenLr do Senado 
diSJ10sições regimentaes, que escaparam na côpia dos originnes 
t•r;;pecLivo;;, da srgnndn para a terceil'a discussão. Apre;;eutci 
a indicar.ão no intuito de obviar essa diffkuldade c ao mrsmo 
l.rmpo fn:r.er o Senado manifestar-se sobre o ponto üm debate. 
A Commissiio de Policia, tomando conhecimrnto da indicação, 
apl'eRenlon Rohre ella 11m subst.it.uLivo. .. 

Cabia.-me respondct• no :honrado Senador por S. Pauló; 'inas 
a defesa, feita pelo digno .President.l' do Senado, da indicaçiio 
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c elo sulJ~lilut.iYo tocou em Louos us po·nlos J'L•l'idos pela palaYr·a 
elo lrotll'~lllo ~L·uador.· por· ::;, Paulo, e sel'ia oeio~o iusisl.it• ne~sa 
clel'esa desde que clla J'oi completa e pel'l'eila, (.'lpoiwlos.) Na 
sua t't•J.dil:a, o horwado ~cnallot· por.· S. Paulo Yoltou a essa::; 
mo::;mos pontos. Quanto tL matt~l'ia elll ddmt•~. rra:da de rnai::; 
vosso ainda di~er; Linha, por·,:·m, o clevet· ele PL'O'l'et·it· as pa
la\'l'tL::i que ouvistes, pal'a que não se diga que, autor da indi
ca~ão, a deixei vassar.· cm brwnca nuvem. 

E~pe·dalm•~nle nas ob,iet:•;ües tlt.! r:at•at:ltjl' eonsliludonal, 
creio que a solucãu que apresentei, embora wm as urodit'ica
t:ü•~s da L:ommissão clu ·Policia, salisl'a~ o cs•erupulo do honl'llclo 
Senador por S. Paulo, ·po1·que ,j eumJll'ido o pt•et:eilo t:onsli
lUt:ioual, pot·quatllo St.!l'Ü, por urna dei iberac.ão do Senado, to
Juada em St.!ssão publi·ca, que elle delerminat•ti que as sessões 
cm quu J'or·em dist:ulidos e Yotados os assumplos que cleYam 
ser em :;p:;são s••erela reYistam tal t:ara!l!Lerislico. 

~iio ;Jra, aiJsolutanwnle, ol'J'ensa alg·uma ti t.:on,;tilui~iío 
Fedei'UI. (Muito bem.) · 

O Sr. A. Azeredo (')-Sr. Pt·esidontc, nfw teullo a prc
tencão dt! vir elucidar.· o debate tão bem encetado pelo illuslre 
Se-nador.· por S. Paulo, :l'a~cnclo impuguação da indica~.üo apre
sentada pt.'la Cornrni~são de Constilui\,'ão c· Diplomacia. 

Il.ealrnente si o peonsamenlo da indka•:iío é dar.· ;'ts Com
m issõcs o di rei lo de indicar sessão :Jecreta, si isso, J)Ot'I'UJ, 
se realiza sórncnle em vit·tudc cles:;a incliocacrw, eu estou ele 
accôt•clo com o honr·ado Senadot· por.· S. Paulo. :Penso que tal 
não ,;c pódc dar; que, ele aecôr.·do com a disposi(,'iio couslilu
cioual, isso. clept.~nde, primeiramente, elo voto do Senado. 

A Constiluit;.ão, realmente, diz no seu ar.·t. 18: «A Camat·a 
dos Deputados c o Senado Lr·aballrar·ão separadanwntt.! c, quando 
uão se resolver.· ao conlt·ar·io, por maioria de Yotos, em sessão 
publica». 

Em seguida a esse artigo, vem a regra ;:remi: «As dclibe
~Õt.!s serão tomada,; por· rnaior·ia de votos, aehando-se prusentes 
em 1:ada uma elas Gamaras a maiol'ia absoluta de seus 
membros ». 

E' daro que a disposi.;ão g-eral da Co'llslit:ui~ão ,justifica 
pleuanwnle o pensamento do honrado Senador.· por.· S. ·Paulo. 
Entreta·nto, sendo as deliberações do Senado tomadas JIOl' 
maioria ·(le votos. c, repr·esentando o Regimento o coclígo prin
cipal desta Casa, o Yoto e o pensamento elo Senado, par·eee que 
subentende qrw o Senado funccionarít t·cgularmContc, ..:onvo
ca:ndo a sessão pulJlka ou seerela, uma YCZ eonsignadà nu Buu 
Hegimento, por maiOt·ia de Yolos, qualquer das disposições até 
cn tão obser:vadas ncsLa Casa. 

O Sn. l\lgNngs .r>t~ .At.Mt~IDA- Está claro, 
O Sn. A, "\zE!umo-As~im, Sl'. Presidente, o al'L. !H di~ 

o seguinte: «As sessões serão publicas, qua•nclo não J'ôt' duli-

( ~) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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boraclo o ,-~otllra!'io; su<!eessives no;; dias ulois, c durarão quatro 
ltOJ.'aS ». 

O l::\11. •l"lt.\NUIHCO :GISCimln- lDu uiío contestei nada elo 
fieginto•n Lo. 

O Sn. A. AzJmEDo- ]~sLü. is Lo pcrl'eilarnen I.<J uo Ut.lcôrdo 
•com o art. 18 da ConsLiLuic.:.ão, que determiua que as delibe
J•ações, para t~s sess,jes sect·olas ou não, sejam lomadas por 
maiot•i:t do votos. 

:Existe, S1·. ·.PresidonLc, no •nosso H.e;;dmenlo uma outra dis~ 
vosiçiio tnais JlOsiLiva ainda e a que o Senado jt'L Lem por mais 
ele uma vez dado execução. E' o at•(;. :1.0:3, que permitLe con
vucm· sessões s(lllrelas, uão pot· solicita~;.ão das Cornm issõr\S 
l'et·nuuwn Les do Seu ado uu J.H>l' 'designação ela Mesa, mas bus
laudo para i.~,;D q uo oito St·s. Senadol'es a requeiL•am. 

Isto .indiea, 81.'. Pt•usid•.mte, que este clireilo IIi eonsiderado 
ele atJct)rdo eom a,; delibct·twões tomadas pelo Senado por 
nmiol'ia du voto:;, iu,;erevoudo em seu 'ltegimento essa clispo
si~~ii.o. 

U S11. l'lm::;m"N'I'I;- :1!:' bom V. gx. re:redt· Lam]Jern que 
este aelo lÍ do cxdusiva ·~ompetm.wia do 8enacill. Não t• acl.o 
que dependa lambem da Canuwa dos Deputados, com os ele
mais actos legislativos. 

O Sn. llll>NDES DE Ar.nmiDA -.E' •~eLo do Senado tomado em 
seR"fto publica, por maioria ue votos. 

'Ü Stt. FttANctsco Gr;Ycmuo- J.'ollünr qu.esl/:u, Niío ques
tiono mais. 

O Sn. A. AZBJll!lDO- Diz o art. 10:3: «As sessões secretas 
colebrm·-se-•hão no mesmo dia ou no seguinte, por convocação 
do ·Presidente ou a requerimento escripto de oito Senadore8, 
cujos nomes ficarilo cm sigillo ~. li: cu digo, Sr. Presidente, que 
o Senado ,i.{L poz em execução essa clisposi•;ão, sendo uma das 
YtJze~ pot· soli>CiLa!)iío minha. 

Não ha, pois, aqui nem inLo'llção, uern vropo::;lLo cli1:eclo 
ou indirecto elo l'el'i!' a Constituição re[mblkana; e o nobre 
Senador, meu illustre amigo, servindo-se ela CO'nsLituir;ão para 
o uaso, como quc se poz cm opposição ao pensamento· elo hon
rado Senador pela Bahi.u, que, ha dias, em protesto extenso, 
manil'estou-::;c inteiramente •Contrario ao pensamento do il-
1 us tre Senador por S. ·Paulo. 

O ~tt. FnANCTsco GLYCTmiO -Não apoiado. lPeoo a palavra. 
O Stt. A . .AzmtHDO- Jlarcco-me que o 'honrttclo Senador 

llela Bahia protestou contra a deliberação elo Senado tomada 
aqui por maiol'ia de votos ... 

O Sn. MENDllS DTl Ar.METDA- E em sessão publica. 
O SR. A. AzmtTIDO - ••• para que a sessão, que tinha oeo

meçado secreta, continuasse a ser secreta até deliberação elo 
caso su,ieito a seu exame e approvacão. ~ 
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Tcm·do havido ucs::;c l'OLust.o, ·que 1'oi itwonLesLa\·r•.Jtn,)n 1.1~ 
solemnissimo, e tendo o ltourado ::-iunadot· pot· S. 'Paulo aconi
rnwhado o emiuentu l'eJ1L'use;ulant.u do Estado da Balda, eon
~ordando üOll1 S. l~x. 110 totJaulu :'t deli!Jut•at,ião do 8emulo, o 
nobm Selluclot·, per!.lt)e-me o muu illusLrtJ l.lullcga, 11ão Li11lm 
o direito ele impugnar que o Sunaclo tomasse uma duli!lcl'Uçii.n 
duLernünanclo os •Casos cm que se eleve lruusl'ot·mat· as StJRs<:íos 
rmhlicas cm sessões secretas. 

1Ponso, Sr. P1·esidC1nte, ter responcliclo ao illusl.re Senador• 
por S. Paulo, justificando ao mesmo tempo o ponsanwnto da 
!\lesa e o sentir do Senado em relação tLS sessões Sl)cretas. 

Era o que tinha a dizer. (Jhâto õem.) 

O Sr. Francisco Glycerio (•)- Sr. ·Pr·esidente, o nobt·e Se
nador pela Bal1itt assentou a sua c1 ismu;são em disposições ·do 
Ilegimento da Casa. Em i'wcc clcllas S. Ex. alludiu üqucllas dis
posit;ões que não foram tramscriptas no Ilcgimonto, í'awndo nrn 
uxame detido da questão sob esse ponto ele vi.sta; mas a baRtl 
pl'incipal das impugnat;ões vehcmontes de S. Ex. foi a grande 
inconv.enien-cia elas sessões secretas. 

Não :J1U nenhuma anti!nomia entre o que cu disse e o que 
disse o homado Senador pela Bahia. 
· O argumento, porém, elo honrado Senador por MaLto Grosso 

é este: assim como em cada ,caso particular o Senado pócle 
deliberar, transformwndo as suas sessões publkas em sessões 
secretas, o Regimento p6cle fazei-o de maneira perma•nentc. 
Cl'eio que este foi o raciocínio elo honrado Senador. 

0 SR. MBNDES DE ALMEJDA- Sim, senhor, uma deliberat;ão 
elo Senado tomada em sessão publica. 

O SR. FnANcrsco GL YCEmo - Mas, {Juando, de accürdo 'com 
a Constituioão, uos casos particulares que se apresentam •com 
caracter de excer)cional gravidade, o Senado delibera ·convocar 
sessão secreta, tüii a responsabilidade elas suas deliberat,iões 
coincide com o sentir publico e com a opinião da imprensa, 
que são os instrumentos ele drculacão dos factos nas socie
dades civilizadas. 

·Mas, ·Ó preciso ver bem. Todos esses Jactos excepcionaes, 
pela •constituicão e pela natureza dolles trwnsformados ern 
factos communs, como se quer regular pela ~ei da ICooa, 
perdem a sua ex;cepcional gravidade, e a opinião publica, como 
a imprensa, se desinteressam, porque em tal caso estes as
sumptos perderão essa discrioão deUcada, esse sentimento in
timo e secreto que deve presidíl-o. 

Essa é a psychologia das minhas observacões. 
Isso, seonhores, 1é uma cxquisitico; esse gosto sccundario 

ele se apegar (L lettra, numero e artigo, iú pocuinlm, ,é um pre
dicado de homens medíocres. 

lEste desejo de tudo subordinar ao imperio ela lei escripta, 
como si nii.o houvesse a preponclerancia de· uma ctoutt~ina 
moral; como si não houvesse a preponderancía dos sentimentos 

.. ( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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bom JHll'a aeauleltu· o ~egTedo e o sio-illo das delibera..:ões· dos 
coJ•pos !('o-islaLivos, quando e::;te segTeclo, revesLi•ndo circuril
stallt.:ias exeepdonacs, exige impet·iosamenle que sobre as de
I ilJet·açües all i tomadas se gual'cle a mais absol'u La reser·va, é 
ele 1 nas i ado pueri I. 

Quem se in,~ommodadt eom a uomeação do Pl'el'eilo Muni
cipal, que ~~ sempt·e uma nomeaçilo que recalw sobt·e um 
liomern polilireo, pertencente ;j l"ac(;ão dominante; r(jUOJil se vae 
pl'eoecu pat· eom a nomea~:ão ele um diplomata, ele um memlJJ•o 
elo Supt·emo Tribunal ? 

. Bsta neeessielacle clelkada da rcset·va clesappal'ece. 
Eu não me J•eJ'iJ·o, senhores, ao Hegimenlo. Dou aos nobres 

Senadores o Regimento i-nteit·o para clupliear e LriplicaJ• as 
clisposiçüesl !\las este eriler·io, esLe racioeinio super·ior que eleve 
pl'esidil' as deli!JeJ·at;ües elos homens publicos não se eoaduna, 
perdoem que o diga com o devido t·espcito, reom essas indeci
sões lnngas e at•J·aslanles deliberações elo Poclet· Legislativo. 

Que 1! que rirca de vivo, de senLimenlal, ele palpitarnte cles:;a 
discussão que cahc no chamado tapete clellas ? Cousa nenhuma. 
Lem!Jr·a1Jt;a fugitiva. Trinta ou noventa dias depois os .SI!na
elor·es ,i-:'t não se lemb t•am ·elos pareceres que assi:;naram c, si 
appat'L'Cl' uma delibeJ·at;ão sobre o caso idenii-co, elles, con
~ultaclos, não se rerc.Orelam elo que clelibel'aram. 

Estas clisposi~:ões regimentaes não Leem valo1· nenhum. 
O que tem valor· é a virtude politica c constitucional a bem da 
essencia elo reg·imen republicano que estabelecemos. 

Não Lenhamos medo ela llepublirca que J'uncltimos; esta 'não 
r''pousa essencialmente nas leis escriptas, mas no poder moral 
elos .homens responsaveis pela execução normal das institui
ções, pela vigilaneia -constante ela execução das le.is, amolda:n
clo-as ao desenvolvimento da sociedade. Em summa, repousa 
no desempenho. scienLiJ'ico e clevaclamcnte politko elas nossas 
allas c constitucionaes allribu ições. 

!\Ias os nobres Senadoees fazem questão do 1Regi mrnlo ela 
Casa; eu não ponho duvidas. Sente-se que não sou um l10mem 
de cspir·ito JH·aLico e que me deixo enamorar· pol' ess.as :ficçõe~. 
por essas theorias 'elevadas c transcendentes, apartando-me 
elo debate pl'atico ela realidade elas cousas. Ct·cio que tl isto e 
com isto me conformo perfeitamente bem, salvo sempJ'e o meu 
direito de ficar mais ou meno;; bem com a opi,nião ·nacional. 
. (Jlu.ito bem.) 

O Sr. A. Azeredo- Sr. Presidente, o parecer ela Commissão 
de Policia, acceiLando a indi-cação apresentada pelo honrado 
Senador pelo Maranhão, di;-. em úm artigo que pretendia Ji
ze~se parte elo nosso Regimento o seguinte: 

« Art. Os assumplos a que se refere o ar L. 60 elo Regi-
monto ~crão clisculiclos cm sessão publi•ca ou secreta, confO['fTI::J 
opinarem as Commissõcs a cu ,i os estudos forem os mesmos ·a;;· 
sumptos su.ieitos. » · · 

. 
( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Tjul1a dilu, S1·. J1J't•::;idt.•JJIP, t-llll! L•:-;la\·a de tll!t.:l)t·d·J ~~uJu u 
l!Onrado St:nadot· pot· ::;, l'auln 11a itllJIU!;'!Hli.:iíu que S. Ex. Jizet·a 
sobre o artigo tll'~la indiettt;i'1o, IHII'tJuanlo !JOl' t:sse modo fi
caYnm t.!CJH!IHII!Illu:i as se:.;:.;ú1•:.; "''t;t·da,; ~~ puLdiea:> do s .. uado do 
modo ele pt:·nsat· da Coln,pli~:.;:iu t·,•,;pe•;;Li\·a. 

Sendo a:;sint, Lk:id'·' qu1; qualqu,•t· Cutntni,;sfio do Senado 
opinasse que Ullla SL•s,;iíu Josse pu!Jlka ou ,;e~!'da pa•·a [l:tlltll' 
desse ou dttCJIWI!i• a:.;,;utnp!.o, ii Si'lllllliJ não putli!J'ia t'l!:iOJ\'Cl' Clll 
coulrat·io. '.I'L·t·-,;,!-11 ia qu<' l'az,•t· a eon\·ocat;ão tla(juelle scnlido 
de modo a ddet·nlinat· a sL•s,;iío pu!J! iea ou :-H.'t:rda, conJ'ot·mc a 
irn!icai;iíu i.'Xdusiva da l~utnnli~süo t'Cspedil'a. 

Neslas i;•Jnclil.:ijp,;, n!stdl'i upt'l'Seulat·, Lk nct:t\t·du com 
alguns St·s. St'tlttdot·t•,;, utna t'IIH•nda :<U!Jslil.uliYa :'t ini.lkru;ão 
apl'escnlada pc•lo liutll'tHio S'.''itai.IOt' l".'lu J\lat·attliiio ao pat·ecer 
ela Commis~:io d'• •l'ulieia. 

!JoJ· t·:;~u c'Jllt!llda, ~J·. ·PJ't• . ...;idt_•!lL!.•, o nu . .;:-:;u pt~•·ns:.HnL'Il(O ú 
·cou~iclc•t·at·, t'Ulllil at:.·· agut·a. at·l. li\l du lle;;itlll'lll.ü, ar.ldicio
nanelo-lllt' i11 f"iuu lJLI<' u :-;,'li<tdu [Hldt•t•:'t t!Pii!Jt~l·at• conw julga!' 
com·cnienl.c 11a <wt•a:;i:in, l.ot·tnuHiu a ~r·:.;siio rmlJJi.ca ou sec1·cta, 
ele accüt·do cum a,; I'Oll\'t!llif'IH~ia:; puldit·a:;. 

Assim, mando :'t :\li!~a u :ii•guinli• "u!J~I i!ul.iy,, ;;o!Jt.·e o 
qual a Conuni:-;si'to dt~ l'i.dkia ll'"'"i':'t dnt· intnwdialatn''lll.e o sctt 
YOLO: 

« Quattdo Oci lntlm!!Ju;.; da~ Cutntnis,;út•:i \'et:sal'L'lll so!Jt:e u 
pl'oj e elo de lc•i ou l'i':iültll.:úL•:; l.'i'lal.iYns :í lledarat.:.:1o de guct·t·a, 
accõrclos de paz, ll'aLado,; ,, eoll\'eili.:Üt•;.; e:;lmngr.'it·a,;, co·n~;e:;:;ii.o 
ele liccnca p:u·a passngc•lll de• l'nt•t•as c•sl.t·angeims pelo let'l'ilol'io 
nacional c sobt'i; IILlmcat.~úes f1;ilas pelo .Pre:.;iclcnle ela Itcpu
blka, dorlendenlcs ela appt.'OYa\:ãu elo Senado, as rcuniücs elas 
Commissúe:; :;et·i'to Sl!el'L~la:; e LH'll1 assim as sc:;sücs elo Sc•naclo 
pat·a eliseu,.;,;iío '' appt·o\'a(:ão dt•:;,;p:; a:.;suntpl.o,;, sal\·o, quanto 
ú u!Lima p:u·L<', deci;;iio L'lll eunLt·at·io dn Senado. l> 

Vem :'t :\lesa. ,; lida, apoiada e 11osla conjuulamcnlc cm 
discussão com a inclicat;:ío a seguinte 

!!:.MENU A 

::\ccrcsccnto-so ao arlig·o aclclitivo: 
ArL. Quando os tt·aballlos elas Cnmmissüos \'Cl'Sat·cm 

sobre pt·o.iceLos ele leis, ou rcsoluçücs aLI.incnLcs ú declm·a(;iiu 
c],~ gum·t.·a ou accôt.·rlo sobre a paz, a t.mLaclos on convc·n,:;.õcs 
com paiws es!.rangcit•o;;, a conecssiio ou rceusa de liecnca pnra 
passagem ele forças estrangeiras pelo Let.oriloeio nacional pura 
oporaçües miliLm.·cs c sobre nomeações :l'cil.as pelo ,ppcsiclenf.e 
da H.epuhlica, dcpenclcn!.es de approYat;.ii.o r.lo Renatlo, as suas 
J'ctmiões se!'ii.o scere!.as, c bem assim as ses:.;õcs rlo S<'·narlo 
dcsLinuclns :i discussão c vota~•:lo ele Lacs assumplos, salvo, 
quanto a cslu ultima parle, decisão elo Senado cm contrario. 

Sala da;; scssÕL'S, 8 de novcmbi·o de 101:?.- .1. :l::u1vdo.
P . .1Jelldtfs dt: :llmeida. 
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O Sr. Francisco Glycerio (')- St·. .Pr·csidenLe, cm pri
meit•o lnf;.:tl' ·t:umpt·n-me ollset.·vat· que esta tJ111N1Cia tí um per-
1'eiLo su!JsliLutivo elo vareeet• ela Commissão du ·.Polieia. poJ·que 
se refere a Lodos os t.:asos, eventualmente ·ou uão, clepcnde'Illes 
ela aprwovução elo Senado. Por conseguinte, todas as disposi
t\Ües twtuacs elo Ilcgimento i'itJam abolidas para a su!JsisLeneia 
das disposioües deste substitutivo. 

Não acho ineonvcniente •nisso, poJ.•quc a emenda esL{t 
muito •clara. 

Agot·a o que h a ~cí o seguinte: 
A emenda declara -que a r:eunião das Commissües, para 

tratar desses assumptos, deve ser secreta. Não me proponho 
impugnar essa parLe; considero ac:ceitavel essa disposição. Mas 
diz a emenda na ultima pm·te: «e bem assim as sessões do 
Senado destinadas ú discussão e votação ele taes assumptos, 
salvo, quanto a essa ultima parte, decisão em contrario do 
Senado». · 

De modo que, por essa disposição, se verifiéa que a reu
não das Commissües respoctivas, encarregadas do exame desses 
assumptos, é sempre secr·eta. Perfeitamente. Estou ele accOrdo. 
Agora, quanto ús sessões do Senado, devem ser secretas, salvo 
deliberacão em contrario elo Senado. A regra é contraria ú 
Constituição, porque a Constituição estabelece que, em regra, 
as sessões serão publicas. 

Acceitando as observações do honrado Senadot· poL' i\Iinas 
Geraes, dir-se-hia que o Senado resolve a regra para sessões 
sobre esses assumptos. 

Vamos agora á ultima parte: Quando é que o Senado é 
·chamado a deliberar sobre si a sessão deve ou não ser se
•creta? 

0 .SR. MENDJ~S IDB ALMEIDA dá um aparte. 
O SR .. FRANCISCO Gr~YCERIO- Temos, portanto, uma sessão 

secreta convocada sem deliberação do Sena elo. ( T?·ocam-se 
apm·tes.) · 

Eu acho que se póde combinar, em vez dessa disposição, 
a emenda poderia propo\r: «Sempre que o assumpto 1'0r le
vado ao conhecimento elas Commissões essas deliberarão em 
reunião secreta, c os pareceres J•espectivos serão entregues 6: 
Mesa elo Senado, que incontinenti submetterá, sem adiamento 
para o dia seguinte c sem discussão, ·á votação do Senado, si 
a sessão será ou não secreta:~>. Não 11a nisso inconveniente. 

0 SR. SIGISMUNDO GoNÇALVES dá um aparte. 
0 SR. MENDES :OE ALMEIDA- Mas •COmO é que O Senado 

póde conhecer o assumpto ? 
:0 SR. FRANCisco Gr~Ycmuo- Não ha. inconveniente. No 

proprio Regimento V. iE:x. vae encontrar a mesma disposição 
- yotacão sem discussão. · 

( ·) Este dis-curso não foi revi~to pelo -orador. 
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O :3n. ,,1 Io:NDg:; u1' ALMIWJA- Mas uüo sobre assumplo tão 
gTave, que sú se púdc •conhecer pela leiLura elo parecer. 

O Slt. AltAU.JO GúEs- Votac;ão sc•m discussão é que é in
eonsLitueional. Niío se príde obrigar o Senado a votar sem clis
euLir. 

O Sn. SWISl\'ilrNou GoNc)AI.VI'K- 'J.'raLa-se :LJJC•na,; <J,, su!Jet• 
si u assumptn devu ou não sur t1·al,ado e1n Hnssií.o sec\1"1\La. 

O Slt. l•'n,INUI::!CO < :I,YCJCJtlo -.l'el:dc'IIJIIl-mc. O paJ.·eecl." da 
!:IJrnmissãn, Lomadn nm snssfio secn·c!ta da Cnnunissfi.o, c) levado 
:"t. 1\!Ps:t do Senado. EsLa declara, cm Jaco rio lHli"P;eer, qun a 
CniJimissüo tornou uonllccirncnlo ela •nomeação do ·eidadão tal 
pur·a rcpresm1 tau te diplomatiuo elo Brazil em Pul'ir. e, segundo 
as circumsLancias, pccle· sessão se•creta para lraLap desse as
sumplo. 

O SH. FJCr,Jcro~No PJ,NNA- A Mesa não o far.·ít porque a 
emenda não tmta elo parecer ela Commissão. 

O Sn. FHANGISCO Gr.YCEmo- Mas eu estou offerecendo 
emenda ti emenda. Tslo rnão 6 lei, esttí. ainda cm discussão. 

O .Presidente :!"ar. um breve relatorio do parecer. Os Srs. Se
nadores podem pedir para ler; pois o que impc"cle quu ~lles 
vão à 1\Iesa ou lhes seja apresentado o parecer pat·a ler? 

Se·nltores, os Senadores não púclem saurifiocar o desejo ele 
cliscntir par·a Lomar uma deliberação discreta. Votada sem 
delJate a 1·equ isi~.ão da Commissiio para ·que a sessão seja se
ut·eltt, e~La scu:í. convoeacla seerulamenle. 1\las então pt"el!eclc a 
deliberação do Sena{}o, que 6 o que exige a ConstiLuioão da 
Republica. 

O Srt. LAUHO Sonm~ dá um aparte. 
O Slt. 'l?RANcrsco ·GLYCimio- O 'llobre Senador parece um 

advogado. 
O Sn. ·J~Auno SomtÉ- Qual a differenoa entre esses o os 

militares? Como si os militares não pudessem, discutir nem 
debater. 

O SR. Flt.INcrsco GLYGtmro- O militar não tem tanto amor 
á vã palavra como •nós os advogados. ·V. Ex. está suppondo que 
eu proferi um juizo pouco decoroso dos militares, quando· foi 
o rcontrario. 

Eu disse a V. Ex. que parecia advogado porque os mili
tares amam mais os actos do que as palavras. O habito que nós 
temos de debater nos tribunaes faz muitas vezes com que sa
crifiquemos a essencia das cousas pela apparencia . 

.O Sn. FELICIANO ·PENNA- Com a explicação de V. Ex. os 
advogados agora é que elevem reclamar. 

O Sn. A .. AzEEREDO -·Parece que V. Ex. está fallando com 
l'elaoão ao nobre Senador pelo !Piauhy. 

O Sn. l"HANcrsco Gr.YCI!:HIO -N'iio offendi os militare~. Onde 
-· • • • •• • ··- • ·- •. t...;;, • ' • • -
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Jll ~c ouYiu Jiz,·r que· quando ~" \'uLa :;u diseulo ·? ·Quttndo so 
yola se ·dr~lilwra. U no!Jl'l) Senador c::;Lt't eomo pcr'feito aclvo
gaclo. 

O S11. L.\LIIIil ~LJiJJII:: --E' lH'ol'bsãu !lluilu l!Ulll'usa. 

O ·::;11. FII.\:-;,:I::H:u GLY1.:1m1U- Eis a Jllinlta opinião; uão 
apr~;senlo c·mc•nda ... 

O Sn. Sli:l:õ.\IU:-:uo Gu:-:,_:.ILY"s- Faz mal ent não aprc
sen L::u· emenda. 

O Sn. J..'H.I:-:,:Isc:u UI.Y':"I\ILJ- ... put'IJIW lltliJ <'sluu eum o 
auimo du Jtll! oppt)J· JH:lll du faZL'l' oiJJ'a mclllor do que i'cz a 
CouHnis:;iio de• J>ulieia. :\flu. {) que desejo ,; dJam:u· a altcn,;ão 
da IJl'II!Jl'Ía t:tlli1Jni;.;:-:úo, t'tlilt~IIJ'l't~.Jdtl pill'i.l fJllP al~PI'lt~Jnos, :-;er11 
yiolaJ' a Cnnstit.uicfio. J >~·~,dP qur· nf'tt1 ptl:.;:-;u Lt.Hlsr•guil-n. Sl'll·
lü-lltt::, '''III qut• 1111, in:;ul·,ia l'unlra a JeliJJe!'a(;iiu da maior.ia, 
lllllS Sl'lll IJllt' 1111.• ala:;i.,• da silua(;iio ,,111 que e,;lou d" JIW bater 
pela \'1:rdatl'• eunsl ilu,·iunal. [11.11!1.' sejam eh·i:;, t]UeJ:· st•jarn mi
Jil~il't':-i, qllt'l" :-;r•,j;un t'LTir•:-;iaslieu::; as JH·~:-;on:-:; t'll\·c,Jvida:-; nr.t 
que~l:iu. 

O Sr. Presidente- ::\:i11 l~:tYI'Udo um i:; nutm•l'u 110 l't•eiulo, 
Yuu .llliiiidal' pl'n.:<•tk•t' :i l'il<llll:tda. · 

li'J'LH:t•d•·lldn-st• ;i l'l!Uillada, YPI'Í l'il'a-sl' u au:;eueia dos St·s. 
Luiz ViaLIIta, ~lnuiz .l:'l't•ii.'U ,. :\ilo 'l'e,;unha. 

O Sr. Presid(lnte -llt•si"'ndut'all.l :i. elnunada apl!ltas :JU Srs. 
~t:l.tadnl't•s. 1:iea adiada a Yul.:u;ão . 

.\ada III:LÍ:i ilaY<'Iidn a tntl.l\1.' YOLL [I!Yallllll' a Sl':i:iÜU . 

. nusig·110 pam lll'd''lil do dia da :;,~guinle: 

Voltll;flo r•m di:;.:u:;.o;ão Ulliea da intliw<;üo n. :3, de l01:2, 
propondo que st•ja .ineluido no llegimenlo um nt•ligo addiLiYO 
clcl.c•rminando qur~ o:; pal·,~ec•I'C~ rderrnl<'s a actos do Poder 
ExceuliYo Lenl!am un1a s•'• clisi;LL~~fío e esta etn scssã.o secreta 
(cum JiOI'CCel' rla Cmnm.issrio de Policia oj'{CI'cccndo emendas.) 

LeYanla-sc a ~c·;;são •Ü$ 3 h01·as c .;5 minulo5. 

PIIESIIlE:>;CI.\ llO :51\. P!XJI EIIW ~1.\1:1-L\JJO, Yli:E-I'HESIDE;\'1'1" 

-\' I l10rn da lal'dt~. pi'PsP.rtlf~ ntHilCI'O legal. al,re-sc a 
ses:;:io. u L]lll' ~~onem't'l!lll ns ::ir:>. Pinll<'ÍI'O '~lael!ado, FereeiJ'a 
Cllti\'P:;, ,\T';Jujo r;,·,·~. Pt'dt·o l\m·;;,~s. C:nnclido de .,\breu, Jo-· 
11alhas .Pedl'o~a, <.:iaiJriel ::lal::;udo, Iudio d~1 D1·adl, JosJ Eu-
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zebio, lll'lJall'.l ~alilm;, ~1,·:1d1·,; "'~ .\lnwida. l'i1'1!S FL!l'l't:'Ít'a, 
rra\'HI'i':i dt~ Lym, t:tli11la f'i•dl'u~a. \·Vali'l'i'illl Li•al, ~i;;isll1U!Id0 
C:Ulll;all·"';· 11iiH·il'il di• llJ·il.i•, llayllllll1tlu d1· ~I imnda, Gui
l!JI'I'IIll' t:aii!JIIl~. Oliwi1·a \'alltuli'tll, l.uiz \'ial1llll, :'\ilu l'i'i,:nnltn, 
Sú io'i'i•ÍI'I', llw·t111 di• 1'ai1·a, JI<•J·nn:I'Liu .\ll,ttl.i•iJ•u, 1•\•lii'Íl\llv 
l'L:nua, Fr:ull'i.'''" < il~·el'l'iu, L1•up111du di• llullltH•:<, llt·az :'I];J·o.ntcs, 
·.\ .. \zt•J'I~dn, .\ll'l"llo, ·'""''' \luJ·Iinllu, til'lll~i·os'l :\ltu·qui'S, Fl~
lipp(• :-;l'lllllÍdl, .\11Li1.11l llapl Í:<la I' \'il'llli'ÍIIIl ~llllllf!ÍI'fl (:ll'i~, 

Dl'ixnn1 d1• l'lllllp:ti'I'L'<'I' t'tllll l':tU:<a .iu,;lil'it•ada n,; ::\1:s. ::\il
\'l'I'Ín ::'\i•i'~·. ,\!'i.l!lll' Lt•Jnll,;, l.aUI'Il Smll'i\ 11iiH•ÍJ'II Unn~al\'t'~, 
Gt•l'\'tbÍII i'as,;u,;, Fl·an~ist·u Sú, TIJOIIlllZ ,\t:t:iuly, AlllilllÍO de 
Souza, GCll1l.:nll·,·s l,.,,,.,.,.i!'a, Gnrnl'' llilleii'O, Cn1•lho u Campos, 
.Tos(• !llnl'er•llinn, Tluy Bal'lto~a. Bl't'llat·dino ~lnnleit'O, ·.\Jnniz 
Jo'r,-•iJ'I', .João Luiz .\ln•s, LoUI'i'lll;n .Bapli,;la, J.'J·a11ciseo Por
Lt•lln, .. \ugusLP d1• \'ast:Ulll'l'lin,;, .\leindo Uuanaltat·a, :\ll'reclo 
Elli5, Campos Sal!,.;;, Uonza:.ra .Jaynw. Ale11cat· Uui1na1'fit•.s e 
H•_•,·c·ilio Luz (:!::i). 

E' lida e posla ''lll diseus~üo a ada da ~Ps,;fio nnlcJ•ior. 

O Sr. Francisco Glycerio. JH•dindu a palaYI'a, 1liz CJUC Jogo 
110 COlllt''.:'-' ck um dus di,;eul'~us (]\li' prol'l't'iu 11a ;;essão nnLe
rioJ·, unieo qu,. IPu, ali;'t.-;, pnJ'f!Ut' o Diario OI'J'ir:ial llto chegou 
tar·cir~ i'1~ Jnfio::-;, PllC'olllJ':l 11111 pPI:iní.ln eorn a ~t'guinlt• J.•ndact:ão: 

« Slíll1Pnlr o Sr.narlo r a Camam {• que l.rr!m poclcl' pam 
moclil'ii~UI' a rlispnsicfin ria .t:on,;til.uirün, JIOl'fJLli.' ,·,riJa que uos 
eonl'rl'f) 1•;;sa I'~Wlilrladl'. » 

Ot·a. diz o Ol'adnl', quatila a . .,:wira t'Ot'l'r•ndo muntln suh a 
minha pnlll'l' l'l'~l'llll;;nltilid:ull'!. .. 

l\lnb un1a \'I'Z \'a1• I'I'Jil'lil', IJll'' .i:l Lc•Jn dilo !'elaLinuncnlc 
á impot·Lalll!ia da I'Pd:w1;ã.u dP dcl.mLPs: « qunlqlli•t' homem 
hom ~~ pt·wlr•nlf' p,",clc: ,,.,. SL•mtrl01' da 11cpu!Jika; não iJ qual
f]l!Ct' qun plid1• Sl'l' J'l'clai·.Lnr clr• delinLI's, I'Ol'tlll'' o funeciolial'io 
inYcsLiLlo dessa J'uJH:çiw p1''-'t~.i~a I>Onlte::er o lempcJ·amcnLo elos 
Senaclol'es, a J'<)J·ma do sr•u Jll'1l."aml'nLo e da ,;ua palavra c a 
JlOliliw. r•m suas clil'fe1'CilLes modalid;ulc·s, pa1·a que possa ra7.êl' 
ele um discu!'so :ís \'I'ZI'~ Jll'Lli1Ulleiaclo ;i,; pJ·cs.-;a;;, i! pnl'tanlo 
ci.vado dn falhas, uma eousa enpaz de :'r'l' lida pelo povo 
hrazilc· i1·o. » 

:'lo regimea pal'latncnlaJ· 1.'111 qui~ o ~I inisL1·o de E;; Lado 
Yar ao Senado, Ya~~ ú ·CunHu·a, rc~J't'i'~a ao 18C!Ilado, fa7. dous 
e Lrr·s dis~;uJ·sos c' \'tW ú sua se"I'dn;::ia, que lf•mpo tem ,.;;se. 
honH~Jn pa1·a re\'1.'1.' os seus discurr;o...-:;? 

1~01 :3. Paulo, o Depulado 11u Sen:tr!ilJ' JII'OllliiWÍa n seu 
disctJJ'bcl e 110 dia sPguinL,~ sal' prl'f,~il.::tP.if'nte l'i~digido segundo 
o "''u pensamento. 

Pi11· que não hav,•mo,; dn LP!' aqui uma !'edae-:fio ele dr
]laLf's na a!Lurn. da sua 111is~~n '! E is,;o não SI'I':Í dil'fkil, pnequc 
OS fUI1L:eÍOIH\I'ill.~ iJWUllli.JidiiS di•SSL' Sl~l'\'il:n f'Si.ão J1:t ali.Lll':t 
rio ca1·go qtw di'SI'IIlJH~nllam, ,.,~slando apt•ua,; qr11• Ll'nltam mais 
zulo para o numpJ·inwnl.o dn sua J'unec.fln. 

O n1·arlo1' diz Psla1· l':ll11;adn di' l'f't'.]nmal' dn l\Tf'sa qno . . 
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:i ni.I'J'VfHilm tH•~SI• :il'lll.i dn, ·I'(•Jl ovando mais 11 ma vnz p !'O Vi
dr;Jw.ias pru·n fJLIP a ,.,•da''';.iin dn~ di~IOIJI'"'Os sn,ia J'l'iln l'UIIl o 
devid11 lJLihlado. 

A redacção du;; ddHli."" Ji;da que a Ladtygrapltia ''J'a em 
pal'le culpada nas incot·re''';ücs elos diseursos por não. apn
nh ai-os conveaien temente. 

Continuando as rr.clamar;ücs, os iac!Jygraplt o"' pr.d i mm 
augnwnto ele ve1·ba pa1·a .apr·esonLarr.m um t.J•a!Jai!Jo digno do 
Senado. O Senado não r·egal.eou, votou a verba. 

:Montaram pel'l'eitamenLe os apparelhos para o apan'lw
mento elos debates, mas os defeitos continuam. 

E1·a essa a reclamação que julgava· nrr:essario arwr!scnLar 
para salvar a sna responsabilidade. · · 

O Sr. Presidente -·A reclamae.ão elo nohrr- Srmaclor pro
cede incliseutivelmente. 

A Mesa ,i ú tem chamado a atlencão dos Srs. redactores, 
quanto tí revisão elos dehaLes elo Senado, chegando até a ad
vertir a alguns que não são solicitas no cumpJ'imenlo dos 
seus deveres. 

O un ico meio que a Mesa encontra para sanar as recla
mações é o ele não se dar {t publieidacle discurso algum sinão 
depois de serem os originaes convenientemente revistos pelos 
Srs. oradores. . . 

0 !SR. l\TENDER DE ALJ\IlllDA- Apoiado. 
O Sn. FnANC:Isco 

pensavel. 
Gr.Yr.EnJO- Então a redacção é c! is-

O ·SR. PnBSTDENTE- Não é tal. Essa corporação ·ter:.'L por 
obrigação resumir os debates para o ,jornal da Casa, o que 
é a sua verdadeira funcção. 

Dadas estas expli·cações, a ·i'lfesa continuar:á a solici Lar ela 
J•eclacção ele debates um serviço mais cuidadoso. 

O Sr. Francisco Glycerio, pedindo a palavra pela ordem, 
diz que agradece muito sinceramente as cleclaraçües elo Sr. 
Pre;:;iclente, estimando saber que S. Ex. ,it't se t.óm incom
modado com esse assumpto. 

Pensa que a redacção elos debates, uma vez resolvido que 
sú tem CJlHl J•cdigit· resumos, nada tem que ver eom a l.achy
gmpl!ia. 

Eila que apresento o seu trabalho; e nôs cnl.ão rece
heJ·emo.~ da taehrgrapllia, de\'iclamente l.radur.idos, os nos;;os 
disen1·sos pa1·a J'azer.·mos a eompclcnte re\·isiio. 

O Sn. PHilS!IlicN;I'E- O alvitre lembt·ado por V. Ex. jtí 
foi tornado w~la 1\lc:sa, que aV• del.l'l'!llinou qnl! de 1!ada cJis:.. 
rmrso ,;ejam tiJ•acla,; duas ct',pias. 

R' approYada a acta. 

' .. 
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O Sr. 1" Sccrctari o r}: i r·n n 1 a r] o f'!';;'U i n te 

EXPI~IlirJ~NTE 

o !'fiei os: 
Um do 81·. ?llini~L1·o da Ju~Lit;a o NL·g·otJin;; Tnl•!t'iot•u;::, tle 

G elo en!'l'l'll1P, Lmn~milLinrlo a m•·n~a~r·m ~:om qnP o Sr. Pl·e
:;it!Pnli• da 11••.puhliea ~llllllli•tll' :'t {JOltsidrH·a•.:fio do :-;,!nar],) u 
at.•l.o fH•ln qual IHllltUia o 81'. haohat·r•J Snhu;;Lifio Etn·i•·u f:lln
i.:lllvr~ du Lacet'Ll:t pa1·a o lo:;:H' elo i\l.inislt•o rhl Snprout" Tri
bunal Fednt·al.- ,\' •Comrnis;;ão r.lc C0nsLituir;ão e Diplomacia. 

On!t·n da m•~;;ma pr·nr·r.•rlr•nrda, rlfl G rlo cor·r·cnLr!, trans
nrillintlcy a nwit~a;,rent r•.ntn (\III' o S1·. l'I'P~id"uLn da Tic•puldie:t 
suhmeUu :í eonsirJera~.;rw du :-;Pnado as J•azúe~ que '' ll.'vtH'aru 
a ne:;ut• saner;iio :í r·P~n1u~.;fío do CnngTesso Nnl'ional t.JUe auto
riza a oonep;;;:::io eh! um annn rlr• licenr;a, em prorognc,:i'io, com 
elous Lcrço.~ ele veneimPnLos. ao bacharel •Cario;; Domicio ele 
~\ssis Toledo, promotot· puhlico ela eomarca elo Allo Purús, 
no '.l'el'l'itorio do AeJ·c. - ,:\' Commissão ele Finanças. 

Um do Sr. Ministro da Viar;iio, de 7 elo corrente, soli
ciLaJl(Jo a resl.ilui~.ão dos documentos que instruíram o pro
ces~o rc•l'ercnto :í. rcsolu~•ão elo Congresso Nacional, sanccio
nadn, autorizando a abet·Lum elo credito especial rle rc.íis 
19 ::30-l.]iGlO, para allcneler {L indemnização de igual quuntia 
elospendida cm lDOli pelo encai'l'egado do scrvir:o de abertura 
elo po~os no Estado elo 1Uo Grande elo Norte, Roberto 'Pereirn. 
Reis. -A' Secretaria para aLLoncler. 

Um elo Sr. embaixador americano, transmiltindo a tra
ducção de um Lelegramma dirigido ao presidente do Senado 
.Brav.ileiro pelo elo Americano, agraclecenelo as manifestações 
de pozar preslaclas pot· occasião elo fallccimenlo elo Sr. James 
Shcrman, vioe-presidenle ela Republica dos Estados Unidos 
da •AmeriCJa do Norte. -Inteirado. 

Telegramma elo Sr. CEdwin Morgan, embaixador dos Es
tados Unidos ,iunto ao Governo Brazileiro, agradecendo as 
manifestações de pezar prcslaelus pelo Senado por motivo do 
passamcnlo do vice-j)l'f!Siclcnte daquella Republica, Sr. James 
Sllcrman. -Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario procede {L leitura. do seguinte 

P,\R!Wllll 

N. iliíS -. 1!H2 

A' Commbsfio de ,?ll:ll'inha c Gucl'l'a foi presente o pro
jecto ela Camara cios Deputados, n. 3.1~, elo am1o. fluent!?, 
considerando reformado no poslo de a!Jmrante o VJCe-almi
!'[lnLe reformado eom a graduação desse posto Antonio Luiz 
von Honl!ooltz. 
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·''' :ll'l't'ilat·. l'tllllll, 1!1• 1':11'111, pll'll:lllit'iii.P :11'1'·'·\in, os l"l'Jnn.~ 
rle.:~:":i(! pJ··-IÍ('I~Iu, ~~··Jil•·. l(ld:t\·i~l. a t:itJIIJui:-:;:-~~n a ll~''t'(•:;:-;id::ulc do 
nrldttZil' nl.:ttns nt·~tllllf'lllcJ.'<, I!Yidl'lll'iando a ,iusl.i1;a d1• sua 
'/'i•.SOIIH . .'Üil, ·-· .. 

}~III I!Jt•:-;,•, di'\'PllHl~ :o'fll' t·nJÜJ':ll'ilt~ :'1~1 llll'liltll'ia~ dP 11
('

J'Ili'lll:lS d" 11l'l'it·ia1· . .; d1• tnat· ,. IPJ'I':t. l'l•t·l',.ilntni•Jtll' t·t•;;ulntln~. 
I'OJno ~" nt·li:llll. 1"11' l1•is ittiiiJttlil·l·i,; ,. l'int·as. tlinglll'lll. Plll 
l10:t t!nJJit·inn .. l""'''l':'t, lll'l'anl•• '" l'tll.l••t· Lt·g·i;;!al.iYn, nll<'g:ll' 
qun!qtJ<•t• IIli li il·n "li" ,],·. tlit'Pilll :'t """"a inLI'i''.'<'ll\:ãn, 1~nm o 
inl.uiln til• t'l•p:u·nt.' Jll'i11'1'ditnl'iil" llll'illlS .iusln dn EXI'<'IILil·n. 
:"o~•mt·IIJatJII• nli~siin, 1"11' sua pi'lllll'ia ttn.llli'I'Z:l, Pnqundl':t-so 
uni1!atnt•nl1• na al<:ada 1.!11 Podet• t]udieinr·io. 

l\!a;;, Jllll' i;;~n tnr•;qnn qtlf.' niin tJns t·alt<' iniYI'I'il' <•rn aelo 
rlr m:í applil':t(:iin da j,.i nn~ t·rol'nt•mn;; tlns mililni'<'S, como 
cm lodns os 1.ltomais da puh!it·a :ul:nini;;lt·n~iin, 1'""''1'\'illllO-nns, 
t~omo dir'Pdn,; I'I'PI'I'SI'IJiantP;; da Xa,,:.iio. o dit'l'il.o dP ant·eciar· 
o l't•r:nmpi•n;;at· r!PYidam••llli• n,; n•I<'Yaulrs n Pxlraol'(linnl'ios 
srr·yi~n,; fJtH' a Pal.t·ia, haiatn Jtl'<•slatlo os ltrazilc!it·os illustrcs. 
Sc•m oul.ra Lt''m sido a dit'<'clt·iz dns Pat·lamr•nlo" dr todos os 
paiz<'S, sempt·e CJU<'. movidos JIOI' 1"'111 r•t11.etJdido eull.o eivico, 
ga!at·doam os seu;; :!Jet·,·"'"· ~ahins e at·Lislas. 

:\ :'\u~iio, POI' inLPt.·mrdio <ln spus le;;ilimos l'ept·cscnlanlcs, 
J1t'OC!ama. clcss'arle, os llcJJC'lllCI'ilns. srl,~cr:ionanclo com ;;.,rena 
i mpal'ei a! i dad'' os qu r ~ou hcJ·a 1n ex e e pe i o na r-sP, pres lando
llle. na paz ou na guPJTa, as;;ignalarlos SCJ.'\'i1;os. . 

Esst•s caso;;, ]101' sPt·rm t·at·os. rJcyem, quando lt·aLados, 
consl.iluit·, rYidPnL<.,nwnLP, um Pl'<•mio ans gl'anclrs srr·yidores 
da Palt·ia. ma;; nunt:n :h•Stllllit· o Paml'i.c•t• d1' simples repa
l'tlf:.iio a qualqu,'l' inl'l'aer;iio da ki. o que, desnaturando-os, 
lhes annul!aJ·ia a sig-n ifie:wiio mot·a! dr• um pJ•ciLo J'Ma do 
eommum. ,\li:ís. r:omo neima fl'is:ímos, clesclc que os ooca
rassrmos POJ' <'ssr• nspPf'lo. e,:;eapnJ·iam clt' pJ•omplo n nossa 
compPLencin. 

E' ,iuslnnwnle na sna rnr·idatle que a;;;;cnta a razão elo 
srJ· da lt·anquilla salisl'ar,iio r·om qLw srmrw<' poclet·omos 
,iul{!al-o, CC'l'Lo;; r!e quf', assim IJt'nc·ro<!Pndo. dn ft'trma alguma. 
abrimos pot·la larga :ís amhir:fí<'s da mC'dio~:t·idark. A lição 
dos far.:l.os ali i rslú para t·olmsl.reer o nosso assedo, rcmo
\'P!Hlo quaesqurr insinuar;<1cs ele qur J'Psull.em rrrcio. 

Na nrnuhliea. para niio ir·mo~ a tnaJs remotas inclagnc.õcs, 
o Poclr.or· Legislativo I.P\'r frl·iZ r•n.~r.io dr IJO•nrna,g-oaJ' nio 
BJ•ant~o " o;; a! mi mn lrs C:on~a ln·s ~~ .J ar:Pgna~· como brne
mrJ•il.os ela PaLJ·ia. 

Propondo a mnlhorin da. pr_•l'ul'lna no alm.irnnl.c \'Oil Ho
nltonllz, n pt·o,iPelo do R1· .. G1·aeeho Cardoso, elo 1000, sem 
lhe rlar rlireilo a yanlagen;; atrazadas. inspit·ou-se claramente 
rm idcnl.ir:os Sl'nLirncnLn;; ele graL.irlúo nar.:ional, pois todos 
eonhrecm c sabem aquilalat• o nwril.o desse nreclaro mari
nheil'O, pal.cnLc na in.int.onupla r Jwilhanlc s1lr·ic do assigna
larlos sPrYiços que \'l'nl, tlr• lnng·n dnla ai.:! lto,i<'. pt•rslanclo (L 
~..·\ I'Jnnr1a n no Hr·nxi1. 

l11• ~"ti \':tint·. ria stm ~~nt·:i.!:!'l'lll, 1l~~ "''li nnimo forlc cll) 

' "·· .. 

l 
j 

' ·' 

·') 

" 

. r 
• 

., 
I··; 
I 

1:; 



13 

lit'i'l
0

1i' l':dlnill-1111>'. ll:t ;.!lli'l'l':t, :t llli'illill':l\'l'i ,iol'llfltlit tln rlia
clitHo\0 c• n,; t'l1r·ntlll'll.'i 1111 1\io i':u·af~l!a~·. u11dt.• seP.qWt! sn !JOU\'ll 
enm dt•nndn, "· tia paz, as dil'l'ir:t•i,;, anluns l' ~'.!Tlsendas cx
plnJ'tu:iit·~ Jllll' inlH~:·qd!a:-~ P dl'~t~IJlliiPt·itlas paJ·ng·t~lli-i, atnt\'t~z 
dt• \ini'd:ts Sl'ii'H:1't'll>', 1'111 \tll,;t•:t da,; lltlSl'i!llit·,; t.\n AIIH\ZIIllihi, 
~la,; 11i'iu ,·. ,,·, ,.,,,. '' t'llillio di,;litlt'IÍ\'n dt• ,;ua tit'stae:ul:t indi
Yidti:tlidadt•. ll \JI'l'llt', 11 I'Xplt'tl'at\ot·. LJI!t' t'llllllntt l'Oill n l't·in
"Íi'l' tlt! ~lonaJ•t't, llr:tzza. :·:,.t·pa í'inlt>, ;\llt'dt•n,<_k,jllld r oul.l·os 
St~ll:"'l tlig;nn:-; t'tlJll.l'llliHll'nllt•tJ:-i, :-:\Jr·g·t•-no:-:, (•Jn :-iP;..:"L!ida, no dc•nlo
l':tt\n ••,;(Jtt\n da !t~·dt·ll;:Tnpliia da ttn,;sa ,·osla, ltomill't':IIHin t:nm 
.\lllilt'!t"z: app:tl''''"'-11""· "''l"lis, t•o\la\1111'<111dn ''0111 l'lrlinr•nLPs 
as[J'IIIIOIIIIJS de• lll!i.l'fJS paÍZI'S, 1'111 JH::l~. lll\S Íll\'CslignÇIÍCS C]Uü 
n pill'lltllllt'llll t•to\t•sl•· da pas~a;..:"l'lll t.lt.' \'t•nus pelo cliseo solal' 
Yinlin JII'Ojllli'I'ÍIIIJ:u· :'r r'lll'iosidadt! seirnlil'ka elos sabias elo 
llHIIidll inll'ÍI'II, Pltl' ''""'' \':tlinsn LralmiiiO, 1'111 o(llt: lanlo S(J 
di;din;.:uiu, a .Fn!IH.:a IIi·· a\11·iu as pn1·Las da sua Academia ele 
Suit•twia;;, ltont·n qu" por ~i ,.,,·, l'l'Jll'l'.'ic'lil.a um insuspciLo c 
r!lc<tUt'llit• l."sL••nJunllo di' tldniÍI'~II.:üu twlo ;;a\JC'I' do nosso ~~om
pall'iola. l\lais lai'Llr', ~omo diplomata, o nlmiJ·anle von I-Io
nhooll.z St' nos most1·aya por um nutt·o pl'isma, impondo-se 
igunlml'nlC' ao J·eennil<'t'ilnt•nlo da Pall'ia. 

·l\las nüo r;t·c·mos misl,.•r, Liio nolorios si'io t•llcs, cnumc1·ar 
aqui, um po1.·· 11111. t.nrlos ros St'l'l'it;o;; que lilt• dt·v•~ o paiz, cm 
multiplas c· cli\'e1·;;n;; eommissüc•s de rc·alee. 

"\li{Js, ch!anle da grande r• f'I<'Yada clisLine~ão que lhe foi 
ftoi!a l'"la g"l'ill'l'nsa F1·anr::a. rkanLr• de~ lanlos '' l.üo longos 
anno~ rlro iJWI'S:<anl.t.'. ,, p1·nl'icua op<'l'osiLl:.Hit•, rlcanle de Loda 
1.nna t•xi,;LI'II(;ia qUI: l'alt• por uma !Jt•lla '' l'r•eunda Jir;.ão prrt-
1ir·a dP eivisn1o, n:in nn~ ~~·,·ia lit·iln rPgal.t~at.· a ~~~~e Yencranclo 
set'l'idnt· da ·Patria. qua~i nr·Lo:,n•nal·io, a gloria da .iusla .Jwme

.JJagr·m qw: o pt·n.kdn Lla Cama1·a do,; Dt•pulados eneerl'a c ao 
qual a Commissüo dt' ?llarin\Ja " nuf'l'l'a sr l'(•,iuhila de dar 
o seu Ynlo. 

Sala das Comrnis;;ij,•s, 8 dr: novcmbl'o ele '1.012. -Pires 
Ferl'eira, Jll'I'Siclt•n Lc•. - "t. fllllio tio J11·u:.il, J•clalol'. - Lan1·o 
Sorlré. - Pclippe Sr:!tm ir//. - Oubricl Saluarlo. - 1l' Com
·nissi'iu rk Finan(:as. 

O Sr. Francisco Glycerio occupando a Lribuna, di7. quo 
aPalm t.lt• reet•lwl', pelo l.t•l<'piJOIH', a eom1nunieaçüo de que 
lJn,ie fallect'U, nc•sta 'Capital, n t•nnsPihrim DuarLf• de Aze
\"Nln, Jll'<'SirlPnl•· dn Sr.·mtdn dt.' :,;, Paulo, n que seu ~~orpp 
~1'1':'1 I J':tslaclacln, :'ts 8 liOI':t:i da no i lP. da l'na •Contlt~ de Bomfim 
para n Eslrarla rlt! . .F'<'I'I'O Ct•nlral dn H1·azil, ele onclP ;wr(t Jcyaclo 
para a eapilal do Eslaclo ele S. 'Paulo. 

i}uPr o PresidenLe dn Si'nado, quer oR onLros membros 
dc.'lsn ()asa do CongTesso, qtw l'o1·am cliscipulos do eonsclhciro 
Duar·l.c de Ar.cvcdo, Lt•J·fto aincla, lwm YiYa, ~l rccordaçflo das 
11n.lavras f!uentrs eom que clial·iamt'nlc•, nas aulas do curso elo 
Dirroilo nnmano o nil'<'iln 'Cil·iJ. fazi:t pssc illnsl.t•e mestre as 
::;nas rlr•monsi.J'at,:.íif's .. 

.. 
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ANNABS IJO SENADO 

O Sn. R,\ Fnh~IIIJ·: --Foi 11111 (j.,~ mais nol.:weiA ,iuP)s~ 
consulfos JJra;(ileiJ•os. 

0 811. HUilNO nE PAlY,\-Uill r•spiriLo snpm•]or, 

O ·Sa. ·FB,\NGI:-n:u GJ.YCEIIIO, ennUnuaudo, cliz qtJC o mol'Lo, 
emulo dn l:l'i~pininll~>, nnmln drt illuminntla ealw~a t!n ·f::l.l'l'ãO; 
cniulo do g'!'nJJrlü, t.lu nnLavel' .iw·ise.onsulto ·Antonio .To:Htuim 
Itiba,;, pn!Hit·n ti•~ Jll:\JH'il'as eonciliad•ll'l1s, J'iliaclo ao Pt11'Lit!o 
Cnii~('J'\'tttltll'. rui i'•'llll'''" dedit~llllu no plano das J'üi'OI'IIlllH maiH 
liln'J'llf'.~, bnslnndn ]l)m!JraJ· que J'oi o anl.ot· da. tlPiillt'Jil.J'aliz:wã.o 
no BJ·azil ela juslit;a e i vil n criminal. 

l\l,..mhrn do l\linislcrio presidido pelo immoJ•l.al visconde 
do llio J1J'aJwo, qun J'ni quem cstaneou no Brazil a J'on!.e ela 
c:::emviclão, n modo .de hoje foi ainda um liomcm JIIJl:wcl pelo 
seu sabei' e exlraoJ·clin:uio lalenlo, pela magia da sua pa
lavra, pela ,;ua clediea~i'ío ao sc·J.·viço publieo, em um e em 
outro rcgimL·n, [(•ndn galgado, ao !l'tnpo elo Jmprrio, as mais 
altas posições. ?>\a Hepublica, t,ujo rcogimcn acecilou. cliscrc
lamrnlt'. desempenhou apcnn~ n mandato ele membro ~~ pt·rsi
dcnlc elo Senado paulista, em cuja cacleiJ:a aeaha ele :J'alleceJ', 

Requer, pois, que seja consultado o Senado si consente 
que na acta da presente sessão srja inserto um voto ele pro
l'unclo J)('Ztu' pc•lo J'allrr,inwnlo dr tão no1avcl hmzileil'O. (Muito 
bem.: muito bem,.) 

O Sr. Presidente- Os senltorr!S que approvam o reque
rimento que acaba ele se1· J'Ol'mulado pelo honrado Scnaclor 
por. S. Paulo queiram levantar-se. (Pa.nsa.) 

Approvado unanimemente, 

OTI<DEi\l DO DTA 

Volar:.ão cm discussão unica da indicação n. :3, de Hll2, 
propondo que seja incluido no Regimento um artigo aclclitivo 
del.enninando que os pareceres .referentes a actos elo Poder 
Exeeu Uvo ten liam uma só cliscussi'ío, e esta cm sessão secreta. 

E' appl'ovada a seguinte emenda substitutiva: 
· --« Art. Quand'o ·os trabalhos das Commissões versarem 

sobre proj c eLos ele leis, on resoluções altincntcs ú declaração 
de guerra ou accõrclo sobre a paz, a tratados ou convencõcs 
com paizcs csLrangeit·os, a concessão ou recusa de licença para 
passagem ele foJ·cas esLrangeiJ•as pelo Lcrrilorio nacional para 
operações mi I i Lares c sobre nomeações feitas pelo Presidente 
da ncpublica clcpendr_'11Les ele approvacüo do Senado as suas 
J'enniücs SPJ'ão sr·eretas, c hcm assim as sr.ssõcs di) Senado 
drsl.inadas ú di~cu~"ão n voLaçiio de laes assumplos, sal\:o, 
quanto a ('Sia u!Lm1a part(', dCtJJsão do i'icnarlo em C\O.nLrrt1'io. 

Fil':llll Jll't'jmlic:Hla;; as demais rmrndas c a indicat;:.f'ío. 
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O Sr. Presidente -Nnrla ma i~ l1avr.nclo a t.l·aLar, von le
vanl.at· a snssií o·. 

Designo p::u·a Ol'lle111 do dia Lla snguiute: 
:3" discussão da proposir;iíu da Gamara dos DevultLL!os, 

11. SO, de I Hl:!., autorizando o Presidente da llepu!Jiiea a wn
cecler lieença, pot· um anno, c•rn pt·m·oga~.üo, eom dous tert:os 
tios Ymwimt•ntos, pam l!·aLaulr!nlo de stuhlc, a Adai!Jel'l.o 
i\lanoe\ do Araujo, ]n·al.ieante elo eonl'rot·cutc da Estl'ada t.lo 
Ferro •CenLJ•a\ do Bl'azil (cO'/n 11arer:eí' da Coumâssü.o de Pi
?um~:as o/[ereernulo em.enda, jâ apjn·ovada cm 2" ll'iscusslio)'. 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 102, de 101.2, autorizando o Presidente ria Republien a 
eonccc\er liccn~~a, pOJ' um anno, t:orn todos os vencimentos, a 
.Joaquim de ·Macedo Cosla, .2" oi'J'icial da Directoria Geral dos 
Cort·eios •(com parecer da Cmnm.isslio de Pinanças o[{crecendo 
emenda, jd app1·ovarla em .2" discussao). 

3" discussão ela proposição da Gamara elos DepuLaclos, 
n. 73, ele lS!lG, deLerminanclo que os oJficiacs do Exercito e 
da Armada, no exercido de mandatos populares, não poderão 
accumular YencimcnLo algum miliLar (com. }Jw•eceres con
tJ·w·io, da Cornmissü.o ele Constilv.içrJo c Diplom.acia.: o{{er·e
cendo ernendas das de Justiça P. Leaislaçüo e de Pinanças, e 
com suustituUvo apresentado pelo 8·1·. A .. • 4::cr·edo e antros). 

Levanta-se a sessão ús 2 horas c 20 minuLos. 

Hfo SESSÃO, El\! ·J 1. DE NOVEMBRO DE 1!l12 

pnllRIDENC!IA DOS SRS. PINJ-mmo llfACHADO, VJCE-PHESII)BN'l'E E} 

j>gf1J1Eli1A CHAVES, :l 0 SECHETAniO 

A' :t hora da tarde, presente. nuf!1ero legal, abre-se. n. 
sng;;fio, a cru e concorrem os Srs. Pmlle1ro Machn.do, Ferrmrn. 
Cha.veR, Arau,io Góes. Pedro Borges, Cancliclo ele ~breu, .Ton:~
Lhas Pedrosa, Gabriel Sa\gaclo, Ari.Jmr Lemos, TndJO do Bra.7.1l, 
l~am·o Soclró, .Tosé Eu1.ebio. Urbano Santos, Mendes de Almmcla, 
Pires Fnrroira, Tavares elo Lyra, Cunl1n Ped_rosa, :w~J:rrcdo 
Leal, Sigismu ndo Gonr.alvcs. Gonçalves Ferr.e1ra, RlbClfO .ele 
rtrH.o, Ra.ymundo de Mirnncla, Guilherme Campos, ,OIJvc.Jra 
V a 1\adão, Lu i7. Vinnnn. Moniz Freire. Nilo Per..anha. Sa Fro!l'e, 
Angnsl.o 1le Vast~oneol\nf:l. Burnn do Paiva, Bol'nardo MonLe;ro. 
fi'Piit•.iano Penna. l''l'nneisen GJ~·er.J'in. Leopoltlo de H111\wr.q, 

. l 



l~t·nz :Al'J'liJJLt·s, A. "\~c,·edo, ~~clcllo, José l\l.L<r·Un!Jo, l~elippo 
oclJUlJcll, A!Jclon .Bapli~La e ''JeiOL'IllO i\lonLeJJ.'O (.íU). 

J)t'iXnlll dn eulnpal''-'t:'~'· eorn eausa .iu:<til'ilJada os i:lt·s. Sil
\'I~J·il) J\'pJ·~·, lli!JuiJ·n (;lllll:nh·L':-:, C:tl/'\·nsio J>as~u:-;, .FJ·anf~i:'ieo Sá 
'J'IJllllJ:tz ,:\,·t·iol~·. :\iil.uniu dt• ~o11zu, <:uni''~ ltillldl'o, Curdlio ~ 
Caii!Jitl~, .los,:• ,\I:H'n•lli!to, lttt~· Hai'IH.Jsn. lli'J'flanlittll ?llonl.eit•o 
,'Jofiu L11iz :\!\·,!.', Lotll':'tll.:o llnpl.isl.n, .Ft·aneiseo .l''uJ·Iellu, Au~ 
gu~lu '"-' Vn~eoneello.•. :\leinclo C:unn:tLiaJ·n, :\ll't•t,du Ellis, Cnm
pos ~nlll's, <:u11za:;-a .Ja~'llll', C:t•llt'l'Osu :\l:tt'tJliL'S,' :\lenear C:ui
lll:ll'fi'•s u HPI't·ilio Luz (:! l). 

K lida, posla l'lll c!iseussüo ·L', sc•rn dl'lmt .. , approYnda a 
acta da sessiío nnll'rior. 

O Sr. 1" Secretario d:í conta· elo seguinte 

EXPEDJE?-\TE 

Ort'ieios: 
Qnnl.t·o do Sr. , ... SL•ct'l'lm·io da Camnra dos .Depnlndos, 

de O do cOJ'J'ié•nLe, J•em,•ll.undo ns "''fl'll inll·~ pt·oposie-úos: 

!\'. :1:?:? - 1.012 

O Congl'esso Nnr:ionnl re;;olvc: 
Artigo unieo. E' o PJ·csic!t•nLe cln Rr~publicn. nulm·izacio a 

re!f'vnr o Llw:'oureil·o elo papel-moeda da Caixa àe Amortir.n
çüo Antonio Barbosa elo~ Santo;:, ria responsnbilicl:lcle e paga
mento rln imporLaneia toLa! elo r!,.;;l'alque eommetl.ielo rm ·1900, 
pelo ex-fiel :\rnaldn Vieira ria C::nnn1·a e a resLituir-lhe a 
110\'a J'i:mçn. cln !tO :000$ que peesLou para gnJ•anlir o exercício 
de suas funcçúes; revogadas as clispo~ições em eontrnrio. 

C amara elos Deputa elos, O ele novemb1·o de J PJ 2. - Sa
ldno Jlru·1·osn Jnnió1'. Pl'esielen te. - Antnnin S·/'rnrnio d<1s Santos 
Leal. I" Secrel.al'io. - llaul rfp :lfor·ar~s Vcirtn. 2" Srcrr!".ll'iO. 
- A' Commissiio de Finanças. 

N. 1 :?:~ - 19 J:? 

O r.ongJ·,-•s;:o i'íneionnl J•c;;olvc: 
AJ'i.igo unico. Fit\:t o Podei· Exeeulivo aul.orizaelo a abJ•iJ• 

no l\1 inisLel'i.o ela }'nwnda o crer! i lo cspecinl ele 27:39-1$555, 
afim dn oeeOJ'J'eJ' no pagnmrmLo da diffet·ença ele vrncimentos 
dr.vidos n Filndolplto de Souza CnsLro. c:I:-'I!i do dnr~p,;J.o ]()gis
laLivo n. :? • .373, ele .J ele ,innf"il·o de I. O li; revo,,;-ndas ns dispo. 
sições cm conLra1·io. 

Cnmara elos Dl"pul.aelos, O ele novcmlwo ele I 012. -- Sa
úino Rm·roso .tunior. PPI"Siclrnlr.- Antonio Simctio dos Santos 



77 

r..eal, I" :-,ieL'l'cdaJ.'iu. - l!uut th· Jlurtlt's \'l'iuu. :.'" :-,ic•t.:t'LL<tt·io. 
- A' Commi::;sUo du l"in:uu;as . 

.'i. ~~·. - 1\ll:!. 

Ü I~Uili;'I'I!S:'U .'i:wiUIJ:l] l't:SOJ\·e: 

A!'Ligo 1111i•~n. lo'ieu o l'll/::'f!lllwii'Ll Jo,;,; l:laJ'et•ll•.ls t\e Cat·
Ynllio exollt•J'ado ,J,~ quae~qlll~L' l'l!S[Hll!:'altilidades p:u·D eum o 
1.'1JcsouJ·o NaL'iOIIal JH•Io desl'nlqu•• havido 110 distr·ie1o Lule
g-rnphico dt! ~I i11as-I\u·L••, !Jo,iu, :!" di,;lt·iel.u l.•deg!'a!l'Jieo do 
~li nas GuJ'<H's, necOJTid • ., '·'111 I !llll, 1! Jl•;lo l]lial l'oi eon<J••mnndo 
o Oll1pl'('gado Fl'allklin Jlcll'oJ·I. de Oli\'l'im; J't;vogacln~ :~ . ., ciis
posieões er11 conl.t·a!'io. 

Cama1·n elo~ Uepui:Jt!Oi, \l J.l,, 110YI'illiH'O rle Hll:.'. Sa-
llino JJru·J'flso .1111/Ífl/', l'l'i•sid•"Llt•.- .I.Hifii/ÍII Simeiíu t!us Sa11IOS 
[,cal, .I" ~i'C:I'J'Ial'io. - /luul 1!1' .llorw·s \'r•Í!fl!, :.'" Sêtrol.nrin. 
-A' .Commissiio c],, .Fina11~:as . 

.'i. J::';j- l!ll:l 

() C:ntlgl'f'~"" :'\at.:iOIW I r··~sul\'c: 

Ar·l.jgo rrrlieo. Fiea L'lllll'·'''li.:Jn ao t!ll;..;·errlic•iJ'O Jla;lntd Pc
t·cll.i ela :Silva thrimat·:it:s um anilo cJ, liJ!J'lH.:a, erim n C.l'llenado, 
para lr·nl.n!'-Se ollclc• ll!t• convi,:I·: t'Jjyognda:<. as diEpo,;ieões 
cm enn L nu· i o. 

Camara elos DPplll.ncln~, D de LIOYt!lllbi'O de J!ll:2, - Sa
IJilw JJm·rosu .IIIIIÍOI'. PI·csidenlt:.- :\.ulunio Stmelio rlus Swrlos 
Leal, J" Sccl'dnl'iO. - Jlu11l du Jlui'Ucs Vdua, :2" S.ct:rcLario. 
- A' Comm issiio clu Finan1;as. 

OuLro da mesma pr·ot.:e•kncia e clala communic,llldo ler 
sido appl'ovado e enviado ú sanc~.iio o pt·o,iccto elo Senado, 
con•:cdcndo un1 anno do 1 tl!OIH.:a, S1:111 ·vcrwimontos, ao [lrnfcssor 
caLheclralieo da Es,:ola i\':wal DI'. Cal'los r.esm· ele Oliv.eira 
Snmpaio, pa1·n lml<H' ele seus inlc!l't;sses fôra do paiz. -
fn Leil'ado. 

OuLJ.·o da mos1w1 pr·oeodencia e data, l'l!sLiLuimlu um dos 
auLograplios elas r·c.~olu!.'<"íos do Cong'l'esso l\'acional, snnceionn
clos, autoriznnrlo o .l'l'•:sidunl.o da n.opu!JI ien a: 

a) nbl'it·, pt:ln :\lillisLei'LO da Faz.encla, o crcclilo snpplc
mcnl.at· de 850 :í:,3$:3:J:J, para oecot'l'Ct' ao pagmncnlo elos 
,inros I) mais clcspcza.~ resullanlcs elo emprcsLimo de frs. 
LiO.OOO.OOO ou ;C :!.ltOO.OOO ele que Ll'ala o dect·eLo n. O.HiS, 
de 30 do nov•~mlJI.'O elo '101 I; 

ú) eone.edeJ' um nn110 <ltl licetl~n, em J1!'0t'oga,;lío, e, com 
ordunnclo, no D1·. .1 oiin Pm1 i elo Honl'll int•; 

e) niH·ir· "J'I't)dil.o do R:OOO$, rmra :wqiiisi,;;i.o dt) ttm 
PeLt•nl.o do Dt·. Joaquim Duat·lc l\lurlinho; 
· ri) nmndnr paga I' n. Lnclishío Dias da Cunha a. quantia. do 
.189 :8GOS2R:?, POL' l'ol'necimenl.os fei1os e obl'ns excculacla~ nos 
quar~L·is da FDJ\':1. .Policial; e 
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e) abt·i!· o ct·edilo elo 200 :000.~ pam attondm· :i conser
var.~ão e custeio das linhas tclegmphicas c telcphonicas do 
EsLndo do Jlio Grande elo Sul, passadas para a União Jlelo 
elot.:ri'Lo 11. \l. :!rí:.l, rln 28 ele dozf'Inbi.'O ele :1 \lU. - At·eh ivo-se. 

O Sl•. 2" Secrct~r·l· o 1 J' -, • 1 • · I 'I I · t " '.L n•c '~ a e1 ,u1·a L o:; ;;ngnnt es 

~1 ''~I) j<)l'' ~' 0 o_h), - 0 d 

O eollceLot· feci'eral em S. Bernardo, no ]<;:,;Lado ele S .. Paulo, 
.To:iquim Bmneo, l'equoreu do Cóngl'esso Naeioual u1u aniiO de 
licença para tratar de seus intoresscs. 

Esta Commissão considerrunrlo que a concessão de seme
lhante fnví?r não importa no mais leve aggravo para as cles
P!"~as pulJIJcas, é elo parecer que o Senado, dei'el'inclo o rcque
l'Jmcn~o n. flG, do corrente anno, ndoptc o segu~nte 

Pllo:mC'l'O 

N. GO- HH2 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni c o. Fica o Presidente da H.epublica autorizado 

a conceder um anuo de licenca, para tratar de seus interesses, 
ao collector federal em S. Bernardo, Estado ele ·S. Paulo, Joa
quim Branco; revogadas as dísposioões em contrario. 

Sala das Commissões, \J de novembro de 1912.- Ji'el'iciano 
Penna, Presidente.- Leopoldo de Bulhões, Relator.- F. Gly
cerio.- Bueno de Paiva.- Tavares de Lyra.- Y·ict01·ino Mon
tei?·o.- A. A:e1·edo.- U1•bano Santos.- A imprimir. 

N. :3üO- :1!1-12 

P:.N·a. tratar de sua saude, o bacharel José Martins de 
Souza Ramos, procurador da Republiea na secoão do Territorio 
do Acre, solicita, em requerimento que dirigiu ao Çongresso 
Nacional, oito mezes d•e licen(}a, com dous teroos elos venci
mentos, em prorogacão dos quatro que lhe foram concedidos, 
na fórma da lei, pelo Presidente elo Supremo Tribunal Fe
deral. O requerente ,iuntou attestado firmado por dous me
dicas, comprova•ndo achar-se soffrendo de polynevrite pa
lustre. 

A Commissão, deferindo o pedido.. submette á conside
ração do Senado o seguinte 

PROJ'EC'l'O 

N. 61- 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a conceder 

oito rnez~s d~ licenca, com dous tercos dos vencimentos, em 
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pr·oroga~ão claquolla em eu.io goso se acha, ao bacharel José 
~larLius elo Souza llarnos, vrocuracloe da Jtepu!J!ica na secção 
elo '.l'etTilorio cl•o Acee, para J,nltnr ele sua saudc onde lhe con
vier·; rrwog-aclas as clisposir;ÜCS cm COillt•ariO. 

:"ala das CornmissõPs, :·.li de onLulH'O rln 1!!1:2.- /•'di,illll!l 
l'enna, Pr:esidnnLe.- 1.'avw·es de LUI'U, llelaLot·.- JJueJIU drJ 
l'ail!a.-· F. Ulyeerio.- Ur/.Jww Santos.- A. A:r:redn.- Yi
ctoriuo Monlât•o.- L. de JJulhúes.- A i rnpl'imir. 

N. 3131-1\!12 

O 2" esiJripluenl'io ela Alfandega Llo ltio Grarude Aulo ela 
Silveira Fontes, tendo obLido do Congresso licenoa para tra
t.a menLo de sua saudc, seriamente compl'omeLLida, segu•ndo a l
lega, por rnoleslia adquirida no exercido elo sou cargo, requer 
outra licenr;a, em prorogaoão, por um anno, visto não ter con
seguido melhoras que lhe permittmn voltar ús suas 1 uncçõcs. 

O peticionaria junta como documento comprobatorio da 
sua. allegação um laudo de inspeiJ()i'io a que se submettcu por 
detel'tlliü<wi'io do delegado fiscal cm Sergipe e de cujo exame 
se verifica cstm· o mesmo l'unccionario soffrendo de myclite 
chron ica, necessitando para seu Lratamcn Lo pelo menos ele mais 
um anno. 

Esla Commissfio r! elo parecei' que o seu t•equerirnento, 
Rob n. tOI, ele :1\112, deve sce deferido, nos Lot·mos do scguinle 
vt·oj e c to de lei que submctte {L consiclcnH:ão •elo Senado: 

PHO:rEC'l'O 

N. G2- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceclnr um anno de I icenca, em pro rogação, com ordenado, 
para tratamento :d,e saudc onde lhe convier, a Auto ela Silveira 
Fontes, 2" escripturario ela Alfandega elo Rio Grande, no Es
tado do Rio Grande do Sul; revogadas as clisposil;úes cm con-
trario. 

Sala .clns Commissões, !) de novembro ele 1012.- F'el'iciano 
Penna, PL·esiclcnte.- F. Glueerio, Relator.- Urbano Santos.
A. A:eredo.- Victorino 'Montd1·o.- Tavares de Ly1•a.- Bueno 
de Paiva.-A imprimir. 

N. 362- i9i2 

. O fiscal elo imposto de consumo nesta Capital José Auto-
mo .de Almeida, no requerimento sob n. IO.i, de 1912, solicitou 
do Congresso Naeional, por se achar enfermo, licenca, ·por um 
(mno, afim da· tratar-se conve.nientemcnte.. 
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Estando n Sllil puLi(;iio insLI'uida ptll' Ulll aLLusLauo mudJt:o 
julgando incl ispcnsnvel o t•t;pouso pt·olo11gado elo peLieional'io 
por aquclle espaço ele Lc>1111;o, visto esLat· ullc sol'l'rcJvclo de 
uma nfJ'ee~iio eilroniea do ,.;y:;i.1;111a lleJ•voso; IJ n Commissiio 
do parecot· quo s<•.ia del'ut·iclo o s1:u l'I'CJlll:l·imcnLo, ele aceunlo 
com o seguinte projecto d1: l1:i quu ol'l'ereee :'t consith:l'a1:iio elo 
Senrtdo: 

PHOJ ÍlC'L'O 

N. G3- 1912 

O Congl'l:sso Nneionn l resolve: 
Artigo uni~.:o. Fica o Pt·esidcntc da llcpul.llien nulol'izaclu 

a concc•Jcr um anno elo liccnr.,a, com orclcnaclo, pa·!'a ll'nLamcnto 
de sauclo onde lilo eom·iel', no fiscal do imposto de consumo 
nesta CapiLal .José ,\:nlonio ele Almcicla; rcyogaclas as dis
siçües em eonll'tl!'io. 

Sala Jcl·ns Commissüos, !l clL' noveJnlH·o Llo JD1:2.- Felidww 
Penna, PresidenLe.- L. dr: Bu.lh1h's, JlelaLot·.- Urúano Santos. 
- A. tl::eredo.- F. Glur:e1·io.- HliUJIO rle Paiva.- J.'auw·es de 
Lyra.- Victo1'ino Jl onteiro.- A imprimir. · 

N. 3G3- 1012 

O consul get·al do Brazil cm Valpar<lí~o. Republica do 
Chile, Eduardo Drolhe Fascioi.Li, no requerimento dirigido ao 
Congresso Nacional, sob n. JOR, de ID1:2, assegnt·a que se 
achando nesta Capitn.l r:m go~o fie liei'JH:.a minisleJ.•ial por mo
tivo ele sande e esLanclo ainda sob a~eiio dn gTave molt~sLia que 
o nc~ommetLeu, soli~;iLa um nnno ·mais de liccn~a. cm pro
roga(;iío, para gosal-a anele ~;olwiet·, com clous Let·~·O.s dos seus 
vencimentos cm ouro. 

Esl(t rvnnexo ao requerimento um a LI. os Lado medico poJo 
qual se verifica que o peticionaria c<H'Oce, ele l'acl.o, de repouso 
demorado c longo tt·atamenLo para evitar a repetiç.ão ela mo
Jeslia, que poclerú trazer ns peiorcs conscqucncias . 

Esta Commissiio, opinando pelo clel'crimento ela pol.ir;iio, 
aconselha ao Senado que eh} sc•u nsscntimonl.o no seguinte 

PllQ.TECTO 

N. G.'t- HH2 

O CongTe~so Nncional rcwlve: 
Artigo unico. }'ica. o Pt·t~SildünLe ela Republica autoriza1;o 

a conccdel' um anno ele licença, cm Jll'orogação, co;(l dous 
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LCl'I,!OS dus ,.,,~pedi\'us \'I'IWillli'lllus ''"' :oUI'II, ,. pam gfJSal-a 
onde couviol', ao eon~ul g·,~J·tll elo Brazil eu1 Valparaiso, llepu
blica do Chile, Edua!'do Drollte FascioLLi; regonlclas as dis
posi~•ões cm contr·ar·io. 

Sala dus Com missões, \J de novembro Llu 1\H2.- Feliciano 
Penna, Presidente.- P. Ulucm•'io, Relator.- Urbano Santos.
A. A;;eredo.- Victorino M onte'iro.- Tavares de L'ura.- JJueno 
de Pa·ivaJ~- A imprimir. 

N. 3G-l: - 1 \H2 

Os a\'aliador·cs privali\'os da 1-'azenua Nacional clirigirn·u 
no Congr·esso o seguinte recJuer·imento: 

«Ao Congr·esso Xacional rccot·r·em os nbnixo assignadus, 
na dolorosa situaç.ão cm que se encontram, certos ele que, bern 
ponderado, merece o !H'Ovimcnto rJue esperam o .iuslificadoJ 
pedido quo or·a I h c cndor·c~,;am. 

Singllla sel'lt a demonstmção que passam a expor. 
São os abaixo assignados os Lt'CS unicos nvaliaclor·es pri

vativos da Fazenda Nacional. 
Nomeados por decroLo do P1·esiclente da Hepublicn, J'un

ccionarios da con1'ian~•a elo Ministerio da Fazenda, não p.erce
bem vencimentos, mas os emolumentos arbitrados pelo juiz dos 
feitos em que.funccionam, entre o minimo e o maximo ela ta
bella do regimen l.o de custas. 

Emquanto foi o imposto ele Li·ansmissão de propriedade 
arrecadado como renda ela União, a intervew,;ão dos seus ava
liadores privativos em Lodos os .invcuLarios abertos c Pl'oce·o
sados· no Districto Federal dava-lhes uma l'emuncr·a,,;ão com
pensadora de seus servi<;os. Mas, desde. que o alludido imposto 
de renda arr·ccaclada pela União que cnt passou a ser· ren.ja 
da municipalidade deste DistricLo, não cabendo mais aos 
abaixo assignndos as avaliações sobre as quaes .iú a Fazenda 
Nacional não é ouvida, uma vez que nellas não tem intcres,,l, 
a situação dos pelicionrios passou a ser tão critica que, pa
gando de imposto pelo emprego que exercem 72$ por anno 
(em duas prestações semestraes de 3G$) havertí. anno cm que 
o imposto ser{t maior que a renda do cargo. 

E' certo que os supp!icantes ainda p!'csLam seus serviços 
nos casos de colJl'ançns exccuLivas; mas por esse trabalho cllcs 
auf·erem insignificante resultado, pois, em regra g·ernl, o Thc
souro as manda annullar, depois de processadas em ,iuiza, 
por verificarem ·então que· quasi todas .i ti estão satisfeitas. 

Em sua simplicidade., eis a situação dos supplicanLes. 
Elia não poderá deixar de impressionar o recto espirita 

dos_representantes da Nação. . 
. Nenhuma razão, pois, póde justificar tão anomala sitm.

cão, subsistindo a funcção, privada, porém, do estipendio de
vido; por isso pedem os supplicnnLes que o Congresso se digric 

Vol, VII li 



-I 
! 

: 

!-
1 

\NN.\I•:S DU SEN:\DO 

dotai-os de voucilueuLos, utode~Lu,; quo sc.iailt, mas que uu 
menos Lenham o e!'J'eilo ele poupar-lhes a amat•gtH'a de se ve

·rem som causa l'Cdu7.iclos ú indigencia, depois do haverem J10I' 
t.anLos nnnos 7.1)\osnmenle t!llll1tll'ido seus :u·cluos e nl'anosos de-· 
veres, conduel.n es:;a que dr.tm·minou uiío fossem desviado~ 
do:; eoJ't·e~ publivos aJg·uns ntilhares de eoal.os de ré is:.:>, 

A Commis:;ão, :111Les de di7.er sobt·e eslc n•,querimenLo, jul
gou ncerLac\o solieiLal.' iul'ormnt:ües ao Sr. l\linisLro ela li'azenda, 
que pt·esLou-ns em ·! 7 de outubro, nos seguintes termos: 

«De posse de vosso oJTicio n. 18, de 13 de agosto ulLimu, 
nm que me pedis mou pm·ecet' so\Jl'e o requel'imento em que 
os avaliadores privativos ela Fazenda Nacional solicitam qnc, 
o Congres.~o Nacional lhes fixe vencimentos, uabo-me commtt
nicar-vos que nüo ha conveniencia cm ser nLtenclida lal pt·c-
1,cnção, visto instituir onus pal'a os corres publiuos», 

De per!'eiLo accôrdo com a opinião do Sr. l\linistro da 
Fnwnda, é a Commissão ele p:uece.r que o requerimento se,ia 
i nele feridor 

Sala das CO!l1111 isstje,;, n di) 110\"L'Illhl'O de 1!H2 .-F'cliC'iano 
Pcnna, PJ·csirl_gnl.e.- TaiJIIJ'es riu Lura, Relator.- Bncno dr: 
Paiva.- P. Glyr:u'l'io.- Ur/)(1.1/u Snl!los.- A. A:CI'cdo.- L. de 
Bulhücs1.- A imprimir. · 

N. 365- i9i2 

Em mensag·tJI\1 de 10 do maio tlo cort't.ll!Le armo, o S1·. l'r•~
sidenbe ela H.epublica pediu ao Cong!'esso Naeiona\ auloriz•.t
cão pa•·a abrir ao Ministerio dá Agricultura, Industria e Corn
mercio o credito e.special de 150:000$, ouro, para occorrer às 
despezas com a representação elo Brazil na Terceira Exposição 
Internacional ela Borracha a l'e.ali7.:u·-se em Nova York, em 
setembro ultimo, 

A Commissão de Finanças da Gamara, reconhecendo n 
convenienciu ele se fawr o Brazil rop1·esentar naquel\lc cer
t.amen, foi ele parecer que fioasse o Governo autorizado a des
pend~r, com essa re.presentacão, até a quantia de ·!50 :000$, 
ouro, solicitada, que correria, entretanto, por conta do credito 
especial de S. 000:000$, aberto pelo decreto n. 9. Gli9, ele 6 de 
,iulho deste anuo, e destinado a dar começo aos serviços e pr.J
viclencias comprehendidos na lei n. 2, 5.j3 A, de 5 "ele janeiro 
c decreto n. ü. 52.1, de 17 de abril do "1912, concernentes ti. de
fesa econom ica chi borracha, 

A CamaJ•a, dando assenLimento ao nareeer da Commissão 
de Finanr}as, approvou n proposição do 11 de ouLubro deste 
anno, que ora (\ submettida ao esLuclo da CommissãQ ele Fi
nanças do Senado. 

Já se realizou a exposição, em que o Brazil devia se faze\', 
eomo de facto se fez, representar, e com brilhante ex:ito. Pa
rece, portanto, ti Commissão que a .p.roposicão da Camara deve 
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~et• nppl'uYadn, Lr;ilando-sP apenas du de.sLut:at· de um ct·eJit(; 
,itL a!Jei'Lo a inqlot·Laueia dc•stin01da a pagamento de despez~H 
.iú J'eilas. 

~ai; I das C: o mm b~õe~. O d1~ IIOYelllb 1'0 rh~ 1 01:!. -Peliciano 
Penua. Presidente.- /Jnuno de Paiva, Helalor.- U1'bu11o San
tos.-- :L :tzel'erlo.-·- \'icluJ·ino Jlontdro,.- Tavares dr! 1~'!11'(1. 

l'IIUI'U,.;II,:,Iu IJ.\ 1:.1~1.\ll.l DOS Dlli'U'J'ADOS N. 0\J, ug ltll:!, A QUI!: 
SI" 1\E[•'Iml" O PAl\I>CEI\ SUPIL\ 

O Cong1·usso Nal'ional re.soiYe: 

At'tig·o unico. }'iea o Prcsideute da Hepublica nutot·izado 
a despender, pol.' t:outa elo eredito espeeial de 8.000:000$, ató 
a •Juan tia di' 150:000$, ouro, eom as desp'czas necessarias pal'a 
que o Bt·nzil se J'ar;a repl'e&enLat· na 'J.'et·ceira Exposivão Inlet·
naeional ela Boi.T<H:ha, a se realizar em Nova Yol'k em setem
bt•o proximo Yinclouro; reyogadas as disposições em contraria. 

Camal'a elos Deputados, 11 de outubro de 1!J12.-Sablno 
Barroso Ju.nior . .Presidente. - Antonio Simciío dos Santos 
Leul, 1" Scel'el.ario. -Raul de Moraes l'eiaa, 2" SecreLario.
A imprimir. · 

N. 366- f9f2 

O ::3t·. Presidente da Republica ·por mensagem de 2.\. de 
,iulho elo eot·r·enle anno solicitou do Congresso Nacional au
tor·izaçiio pat·a alJrit· p·elo !\linistet·io ela Fazenda o credito 
ele 200:000$, oUJIPiemenLa,,· ti. verba 15" do art. 03 da lei or
•.;amen.l.tll'in vigente, para nLtenclm· a tlespezas •~orn o r.ada·stro 
dos propl'ios nacionaes. · 

Acompanha ú mensagem uma l'üJH'esenLa~~ão, por cópia, 
ela DirecLoria elo Patrimonio Nacional sobre a insufficiencin. 
do sa Ido existente na eonsignação da verba J5• do· a !'L. 93 da 
lei n. 2.5!t.'J, de .ianei1·o do corrente a.nno, para as despezas com 
o leYa.n tamenLo elo cadastro dos p,roprios nacionaes. 

Esta Com rn is são, de accôrelo com a mensagem, é de parece1r 
que seja conceelielo o credito solicitado e consequentemente 
appt·ovn{la a pr·oposição n. 1 H, de 1912. 

Sala. das Commissões, 9 ele novembro de 1012.-Fellciano 
Pcnna . .Prcsidente.-L. de Bu.lhões, Reiator.-7'ava·rcs de Lu1'a. 
-A. ~tzcJ•edo.-Viclo1'hw J1f onteü·o.-U1'bano Santos.-F. Glu
cerio.-Bu.eno de Paiva. 

PI\OPOSIÇÃO DA CAM,\1\A DOS DEPUTADOS N. 111, DI~ l!H.2, A QUI~ 
. SB HBFERE O PAHECT~n STTPHA 

O Uung'l'esso N neiona I resolv1:: 

Ar·Ugo unico. E' o Poder Exr.cutivo autorizado a abrir 
r1elo ?llinistet•io da Fazenda. o credito supplementar de 200:000$ 
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á verba 15" t.lo arL. 03 da lei Ol'l:ameutal'ia vigeule para alLc.n
det• a dcspezas !!Olll o levantamento do cadastro dos lll'OP!'IOS 
mwion<wti; revogadas as LI ispos i1;ücs em contrm·io. 

CanHH'n dos Deputados, :!li de uuLulJro de 101:!.-Sauino 
JJw•rosv J 11'11 iur, Pres idenle.-..l.ulu/1 i v 8i met.iv dos Santos Leu.l, 
'i" Se!!t·dal'iu. - Ilaul ti c Jlorar:s V ciua, ::!" Secl'I;Lal'io. - A 
imprimir. 

N. 3137-10!2 

Estando !!D!llpt·ovada por alLestado medico a molesLia do 
St·. João Yieit·a de Souza Filho, vro!!unulot· da Republica· na 
secoão do Estado do Maraullão,. a Ccnnmissão de Finanças nada 
tem a oppur (t upproYação da proposi~;.ão da Cama.ra dos Depu
tados sob n. 11:!, elo !!OL't'Ctlie anno, que aulol'iza o Presidente 
da Republiea a concedel"-ll1e um anno de licença, com orde
nado,. para tratar ele sua saude onde ,iulgar conveniente. 

Sala. das Commissúes, !J de novembro de 191:!.-Fcl'iciano 
Penna, Presidente. - 1'a-vw·es rle Lura, Helator. - Bu.cno de· 
Pa'iva. - F. Gluccrio. - Utuuno Santos. - L. de Bnlhúcs:
A. A::;eredo. - V·ictorhw Monteiro. 

PHOPOSIÇ;\o DA CA:\1.\11,\ DOS ImPUTADOS N. :l12, DE -J!J12 ,\ Q.Ub 
SE ll:"WERE O P,\HJWim SUPRA 

O Congl'esso ::\acional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Exer:ulivo aul.ol'izado a c:on

ceder ao Dr .• Toão Viei1·a ele Souza Filho, prOL\U!'ador da llepu
lJlica na secção do Estado do l\lanmhão, um anuo ele liconoa, 
com ordenado, para tratamento ele saucle onde lhe conviet·; re
vogam:-se as cli~r,osiçúes em cont1·ario. 

_ Cama1·a dos Deputados, 2G de ouLubl'o de 1912.-Sabino 
Ban•oso Ju.nior, PJ•esidente.-Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1° Secretario. - Rau.l de Moraes Vciaa, 2" Secretario. - A 
imprimir. 

N. 368 - Hl!2 

Autoriza a pl'oposil.;ão da Canmra dos Deputados n. 113, 
de I!H!?., a conceder um anno ele licença, com todos os venci
mentos, a D. Maria José elos Santos l\Jcl!l'ão, ageüte do Cor
reio na cidade ele DiamanLinn, Estado de Minas Gera·es. 

Esta Commissão ,) de pa•l'<~eel' que a lieen~:.a se.ia conee
dida súmcilte com ordenado, ·c por isso p1·opüe <t seguinte 

. i 
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Ao al'l.. 1 "-Enl n•z tiL• «•·om todo;: os Vt•llcimenl os»,..
diga-se: «eom cwdenndu». 

Sala dn;; Commi~Siít:S, \) de novemlll'O r\e l!H:?.-Fez.icicmo 
Pemw, .Pre;;iclente.-JJneno de Paiv(l, Re\ator.-L'rúano San
tos.-A. A:;ct•er/o.-Victorhw ;l/onteh·o.-1'avare• ele Lum:. 

PROPOSlÇ:\0 D.\ C:,\!llMI.\ DOS JJgPU'l'AilOS N. 113, llll 1012, :\ QU!l: 
SE 1\IWEH" O PAI\gCilB SUPRA 

O Congresso :\'ncionn\ resolve: 
ArL. L" Ficn o PL"osiclente da Republica autol'izado a con

cedei' um nnno de lit.:en,;a, eom todos os vencimentos, :i agente 
do Correio do ltH'go de D. João, na cidncle ele Diamantina, Es
tado ele :MinaR Gernes, D. Mal"ia José do,;; Sanl.o;; Mourão, para 
tral.amento de saudc onde· lhe convier. 

ArL :?." llevognm-so nR clisposit;Ges em conll'nrio. 
Camam dos Deputados. ::?ti ele outubro de l!Jl2.-Saliino 

Ban·o•o .lnn·tot•, PJ•esiclenle.-Anlonio Siut.e(io dos Santos Leal, 
1 • Secretario. - Ra11l r/c Jfomcs Veio a, 2" Secretario. '- A 
imprimir. 

N. 3G9 -' Hl12 

O SI'. i\l in isLt·o dn i\1 nrinha apresentou no Sl'. P t•esiclentc 
da Hep.ubliea a seguinte exposi~.ão de motivos: 

Sr. Pl'esiclente da Republica - Achanclo-;;;e reconhecido 
pela liquidacão das elespezas nt•" :31 de mnt·ço u\Limo, nc\elicio
na\ no exerci cio ele L !lll, que o deficit da vel'ba 8"-Corpo da 
Armada e Classes Annexns-é ;, .-u .\ : 5G9$:372, em v irtucle da 
execução da lei n. 2.2!10, dn l :3 de dezemhro de HHO, que acnr
J•etou augmento de dcsp•2zns com a moei i l'icnção das tnbellas 
ele vencimentos de ol'ficincs do Exercito c da Armada, tor
na-se necessaria a concessão do credito extraorclinat"io daquella 
imporlnncia, afim de que clt~snppareçn. esse rlr:(icit ela escri
ptm·acão respectiva na liquiclnçito del'inil.i\'a do J•efcrido 
eXt!l'CiCiO de 1!111. 

Assim, rogo q no vos digne is ele• so I i11 i Lar do r.ongT'I'sso 
Nat~ional a neeessn·l'ia auto1·izanão. 

Gabinete elo Ministl'o da J\.lnl·inha, ·10 ele .inlho tle l\H2.
Manoel Iunacio Bel(Ort Vieú·a. 

A' vista dessa exposição de moti\•os, o Sr. Presidente da 
Republica dirigiu no Congresso Nacional a seguinte mensagem: 

Srs. Membros do Congt·esso Nacional - Tendo sido au
gmentaela a despeza. wm o pagamento dos vencimentos dos 
officiaes da Armada e classes nnnexas em virtude da lei 
n. 2.290, de 13 de dezembro de '1910, conforme consta da in
c)usa cX:J)Osic.fio do Sr. cont1·n-n.!mil'ante l\Jinist.ro da 1\fa.rinha, 
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tenho a hr,nt·a Jo ~olieil.nl"-vo;; a WJWt•ssiin :'tqnel!l~ minislnt•io 
do credito exLl'nonlinat·io de Ll.\.1 :Gü!l$::Hi:!, par.a atl(1JH.!et· ao 
de('icü veJ•iJ'ieaclo na v•e l'!Ja 8"-Co t•po dn. ,\ t•m:Hia n C! nsHes 
Annexas-do exereieio de :I!)J J. 

Hio de Janeit·o, :10 de ,julho de HJJ:!, OJ" ela Tnclependeneia 
e 21" da Hcpuhlica.-l/e1"1nes II. da Fonseca. 

·Tendo em vista esses documentos, a Gamara dos Deputados 
UPJWovou o projecto n. 1:15, ele :1 !H 2, com o qun I estú de ac
curdo esta Comm issiio, e por isso :wons•ellla .no .Senado a sua 
nppt·ova~ão. 

Sala das Com missões, !l de novemiH·o do :1 0:12.-Fclic'iano 
Pemw, PJ•esidente.-.'1. A::.credo, Helal.or.-F. GlJJCCI'ÍO.-Y.i
cto1·ino M ontuiro.-Bueuo de Pa-tva.-'l'avm·cs de Lura.-Leo
poldo de Bulhües.-U1·bano Santog, 

PBOPOSIÇ,\o D,\ CAliiAHA DOS DllPU't'ADOS N. HG, lll' 1012, A QUI' SE 
Tjgfo'!lRE O PAH!lCEil SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Poder ExecuLiYo autorizado a abrir, 
pelo MinisiJe•t'io da Marinha, o cr·edito extraot•dinario de 
-1.144 :Gü9lj;372, para oecorrer ao pa.gar:.ento ele clespezas de
COJ'J"entes da execu()ão da lei n. 2.200, de :1:3 ele dewmllro do 
1!JJU; t·evogndns as clisposi{lües em contmrio. 

Gamara dos Deputados, 2G de outubt.·o de I O 12.-Sabinu 
Bar,·oso .lu.uior. Pt·esiclente.-Jl'lltonio Sintetio dos Santos Leal, 
1u Sect·etaJ"io. -·-Raul rle Morrwg 'h·oirJa .. 2" Sect·r•l.ario. -A 
i m p t·i lll i,.. · 

N. 370- 1912 

'\. Commissão de Finanoas tendo examinado a emenda offo
recida pelo honrado Sr. J. Mete !lo, ao proJecto n. 57, ;wtorizando 
a concessão de um anuo de licença ao bacharel Acyudino Vi
cente de Magalhães, .iuiz togado elo Supremo Tribunal l\lilitar, 
é de parecer que el!a não se.ia acceita, por ter dellberaclo não 
conceder mnis em h~·pot,hese alguma licenças eom todos os ven

.cimentos. 

Sala das Gommissõcs, O de novembl'O de 1012. - Pelü:iano 
Penna. Presidente. - Vlctm•ino Montei1·o. Relator. - Urbano 
Santos.~ .4 .. il::.eredo. - Leo}Joldo de BuÜMir.•s. - Tm!arr·s de 
Ly,·a. - Buena r/e Paiva. - F. Gl!lcerio. 

F.l\mNOA A QUE SE Hl~fo'EHE O PAH!lCER SUPf\A 

O nele se diz: «com ol'rlenaclo»: c! ig·a..:se: « eom t.odos os ve>n-lliment.os.». · · 

S. S .. ?5 d0 oulnhJ•o de 1012. -Mct!!llo. 

'.'i 
.'·~ 
~5; ., 
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N. 371- 1\H2 

A Commissiio de Fiuan~as, Lomntlllo t•oniW!Ji!nenl.o do re
querimento em que o hae\Hu'ol .lorw Pe~,;oa Cavale.anti dt" Al
buqueL·que soli!JiLava um anuo de li!J(~II!.'a, para Lt•tüar lll• ~LU\ 
snucle, clel'el'iu o pecl i elo nos LeL·mos do seguinte pro.ielllo: 

O Congresso Nacional decreta: 

"\rLig·o unico. E·' o Poclor Executivo nutoL·izado a conceder 
um allllO ele )icen(!a com Ol'Clenaclo a.o bacharel .João Pessoa Ca
valcan.Li de Albuquerque, aucliLOL' ele Mnl'iuha, pam tL·alnr ele 
sua saneie, onde julgar convenieot,!; revogadas as clisposir;ões 
em contrario. 

Ao entrar em terceira discussão este pJ•o,jecto, o honrado 
Senaclor Haymnndo cl(' i\lit•tuHin apresenlon nma emenda, assim 
concebida: 

Ao m:tigo unico. Diga-se-aH.:ct:Uo.t' de awlUor âr: Marinha 
-cm vez cle-anrUlo1' de Mari;nha. 

Para sabermos qual o alcance cb emenda é necessnrio co
nheeet: diversos dispositivos de lei relativos ao assumpto. 

Antes ela lei n. 2.2fl0, de '1:3 de dez.en:bro ele 1910, havia va
I"ios auxiliares ele auditores ele guet·l'a, c tres auxiliares elo au
ditm: de i\larinha. O :trt. 20 dessa I e c elispoz: «Os auxiliares elos 
auditores de Guerra que não excederem ao quadro estabelecido 
no art. 130, ela lei n. L8GO, de ~· de .ianeiro de '1908, guardada a 
ordem ele antiguidade elas nomear..ões, posse c exercido, serão. 
incluiclos no mesmo quadro e g·ostu·ão dos direitos conferidos 
nos deeretos ns. 38, ele 2.fl ele .i aneiro de 1892, e 257, f]e 12 do 
mat·~'o ele '1890.». 

O quadro csLabeleciclo pelo artigo citado (130), da lei 
n. L8ll0, em este: 

a) dous majores; 
b) quatro capitães; 
c) quatt:o primeit·os tenentes; 
d) quaf.t·o segundos ltJJwntes. 
Dias depoi~ da promulgação ela lei n. 2.290, de t3 de de

zembro de '1910, era votado o orçamento para o exercício de 
1.9H (lei n. 2.356, de 31 de dezembro ele Hl!O), dispondo em seu 
art. 30: «A clisposic:.ão elo art.. 20, da lei n. 2.200, de '13 f]e de
zembro de '1010, eleve ser entenclicla ele accôrdo com o preceito 
estabelecido no art. 85 ela Constituição Federal». 

Estatue o referido art. 85 ela nossa lei fundamental: «Os 
officiaes elo quadt·o e das classes annexas da At·mada Lerão as 
mesmas pn.tenl.es e vantagens que os do Exereito nos cargos de. 
cu tegori a corres ponrlen te;;,. · 

Finalmente, o lei de orçamento pnr·a o cxel'cirliO. actual 
(lei n. 2.5H, ele '' de: .i aneit·o deste anno), em seu ar~. 15, n. 7, 
fn-{lnc, cliz: «Corpo da Annada e classes annc;r,ru ... , c\esl.acada 
do toLa\ desta verl:in a quantia necossat·ia pora eomplel.t\1' os 
vencimentos d0 ·15 :000$ quP crnnp0Lem n cncia um dos lr0.s nu-



t.i·.··l·.·.·· . I' .:, 
• 

I 

'. 

88 ,\NNAI~S DO SENADO 

ditot·os uo J\lnl'inlnt e a que Leom dit•eito desde a data ela 111'0-
mulg·a!.'ão du lei n. 2.35li, de 31 de dezembro de 1910~. 

Diante destes dispositivos, arg'ltmenLam os auxiliares do 
auditor de l\larinha: «Tendo a Constituic,;ão Pederal, equiparado 
os o1'J'iciaes do quadro e classes annexas da Armada, quanto 
úq patentes e vantagens, aos do Exercito, o nrt. 30 da lei 
n. 2.35li, de HHO, mandou que o m·t. 20 da lei n. 2.2fl0, do mes
mo anno, fosse entendido ele accõrclo com o ciLaclo preceito 
eonsLitueionnl, tanto Yale dizet·: detet·minou que os audHot·es 
de Marinha que não Bxeed••ssem ao quaclt·o, guardada a ordem 
de antiguidade, posse e exe'rcicio, fossem int:luidos no mesmo 
quadt·o <! gosassem dos dit·eitos cont'ericlos uos decretos ns. 38, 
de 1892, e 2G7, ele 18ü0 ~. · 

Para elles, o legislaclor não só não podia, sem infringir o 
preceito constitucional, manter na Marinha, sem correspon
dencia de classe e categoria no Exercito, os car·gos de auxi
liar·es de auditor abolidos pela lei n. 2.290, como Lambem que 
esse não :foi o seu pensamento, eonJ'orme se clrprehenctc das leis 
orçamentarias para os excrcieios de 1911 e 1!H2; naquella, con
vertendo-os em auditores, desde que mandou que o art. 20, 
da citada lei n. 2.200, fosse entendido de accôrcto com o art. 85 
da Constituição; nesta, votando ve1:ba para o seu respectivo 
pagamento. 

Isto posto, facil é saber qual a questão que a r.mer.da en
volve: os auxiliares do auditor de l\Iarinha passaram a audito
res por força dos clisposiLivos dos arts. 30 da lei n. 2.:356, e 15, 
n. 7, in-{'ine, da lei n. 2.51,4, ou continuaram a ser auxiliares, 
apesar desses disposit.ivos e do arl .. 85 da Constituição, ficandn. 
embora sem classe e categoria correspondente no Exerr.it.o ? 

O Governo entendeu qeu continuavam a ser auxiliares, 
recusando-se, por isto, a apost.ilar as suas nomencões para 
dar-lhes as garantias, direitos e vantagens de que gosam.os au
ditores; e elles, não se conformando com essa resolw;;ão, propu-
7.eram acção contra a Fazenda Nacional pnra annullal-a. () pa
recer que sobre o assumpto deu o i!lustre consultor geral da 
Republica-Jogar que é, de presente. exercirlb interinamente 
pelo Dr. Sá Vianna, jurisconsulto conhecido e eminente pro
fessor de uma de nos~ns Faeu!dades je Direitr·--;'lJ.•vil.l de base 
ao acto do Governo; a sentença do juiz da 1• V;:ra da Justiça 
Federal, o digno magistrado que é o D1·. Raul Martins. ,julgou 
procedentes as razões adduzidas pelos reclamnn1.t-.s em favor de 
sua pretenção. 

A Commissão de Financas, abstendo-se de entrar no exame 
da que;;Uio, que .~sc:~pa ú sua c•Jrnp ~trn.~in •J de •1Ue s6 incidcn · 
temente tomou conhecimento, juntará esses eh ,.; •1

• L.UtnenLs a 
P.!'te par;;;·cr·, em que se Jimitani a di:wr :;i a em·~nda deve oer 
ou não ser approvada. 

Deante do dispositivo do art. 15, n. 7, út-fiue (Corpo da 
Armada e classes annerr:as . .. , destacada do tot.al rf,·~ ta verba a 
quantia necessaria para completar os vencimentos de 15:000$ 
que competem a enda um dos tres nuditores de M~rinha, e a 
que t.eem dirrito desrle a data da prornu!gar..rro. r! a lei n:· 2.35ü, 
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de 31 ele dezembro de l!llO), não h a duvida qu<:: o legislador 
considerou os auxi I i ares dr. aucJ i Lor-audito·res. 

Podia fazei-o em lei ort;amenlaria e antes de ser creado um 
quadro especial de auditores de i\!arinha ? 

l~' malel'ia esta que não vem a r'roposilo discul.il·, estando, 
com::> estú, pendente. c•m gr:ío de appellar;ão, ele clei:Jsão do Su
pt·emo Tribunal Federa 1. 

O que importa indagar é como a lei aclualmentt; em vigor 
denomina esses funccionarios. Chama-os audil) .. rr.:::. Logo ao 
aud i Lo r ])lwharel .João Pessoa düYe set· concedida a 1 icença, sem 
que isto implique tirat· ou reconhecer direitos, que estão sendo 
pleiteados j udiciariamente. 

Quanto à duvida levantacl:L pelo autor ela emenda, em seu 
discurso, sobre si o Congresso pôde ou não coneeclct· licença a 
í'unccionarios que não são nomeados por dcereto elo Sr. Pre
sidente da Republica, não lia na Constituição ou cm lei nenhuma 
restricção a respeito: e o Poder Legislativo o tem feito sem
pre c invm·iavclmente. 

Em consequencia elo exposto, t) a Commissão de parecer que 
a emenda seja rejeitada. 

Sala das Commissões, 9 de novembro de 1912. -Feliciano 
Penna, Presidente. - Tavm·es de Lura. Relator. -Bueno de 
Paiva. - F. Glucerio. - A. A:r.n·edo. - Vlct01·ino Monteiro. -
r.. de Bnlhões. 

PARECER D'l DR. s,\ Vl..INN..I, l>NV!..IDO ,\O SI\. M!N!S1'RO DA 1\L\
R!NHA SOBRE O C:..ISO !lOS .\UX!L!ARES !lO AUDITOR DI': 
1\URINHA: 

«Exmo Sr. Ministro ele Estado dos Negocias da !IIarinha: 
Tenho a honra de enviar o parecer que V. Ex., requi

sitou, pur aviso de J cl.e abril, em relação {ts petiçõP-s dos 
auxiliares elo auditor de Marinha, Srs. Drs. João Vicente Bulcão 
Viannn e Mario Augusto Cardoso de Castro, solicitando apos
tillas nos respectivos títulos de nomeação. 

O n. 7 do art. J 5 da lei n. 2.5-H, ele 4 de ,janeiro, que fixa 
o. dec.peza geral da Republica para o actua I exercício, <liz 
in-fine: 

«Destacada do Lota! ·d·esta verba {12.234 :899$970), a quan
tia necessaria para completar os venciment-os de 15:000$ an
nn::tes, que competem a cada um dos tres auditores ele Marinha,. 
e n. que teem direito desde a data da pl'omulgação {!·a lei 
R. 2.356, de. 3:l de dezembro de ·J \HO.:o.> . 

Vejamos o·que preceit.úa a lei n. 2.356, ele '1010, supra allu
dida, que, como aquella, é lambem lei orçamentaria, fixando a -
despeza geral da Republica para o ex;ercicio· ele 19H: 

«Art. 30. A disposiçã•o do art. 20, da lei n. 2.290, de 13 de 
de7.embro de '19'10, eleve ser· entendida de accôrclo com o pre
ceito estabelecido no art. 85 da Constituição Federal.:~>. 

Ve.i amos o que estabelece o invocado art. 20 da lei n. 2.290, 
de 1010, que modifiea as tabellas de vencimentos dos officiaes 
c pracas do Exel'cito e da Armaria e d:í. outras providencias: - . . . . . . ' . . . . 
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((o~ :lllxilial'l''s do~ :llldilnr·"·'.,'l'· g11f•r.r.a qm·., !1ão l·x~·r;der~:.m 
ao ljii:Jdl·u .. sl.:thPI••t'.ld" 110 ar!.. 1 •• 11 da l:•t !1. I,HllO, ti•• ·• d" )·1-
noil'o dn l!lOH, gua1·dntla :1 lll'dt'lll dn anl.lg-111d:rd·•· das 11:11111':1\!0'::_S, 
posse e r•xt~t·eieio, Sl'l'ão i11clu idos llll 1111'~11111 qu.:HII'O ." g·l_lsal·ao 
elos clil'eilos eonl'ct·idos uos cl•:el·el.os 11. ~~H, dl' :!\l de .Ian•.>II.'O de 
1H82, e n. 257, de J 2 de m:u·c:o d.c 1.8\lO:».. . 

Neste inl'indo t·os:H·io clu le1,; J•emtsstvas, vc.Iamos lnmbPm 
o que dispõe o al'L. 8G ela CO>nsLitu ieão }'odol'al. 

«Os ol'l'iciaos •cl·o quacll'O o elas dasses a1111exns da :\t·mnda. 
to!'ão as mesmas palcnl.es e vantagens que os do Exol'eil.o, nos 
cargo;; ele categoria cot'!'cspoudenle.». 

Conl't·onl.nnclo ossos dispositiv-os leg·.nes, os rcelnmantcs 
coneluem: 

Tendo a GousUtuieão Federa I equiparado os oi'Jiciaes do 
quaclr.·o e ck1sscs nnnexas ela Armaeln, quand-o :ís pniPnLrs f' van
tagens, aos elo Exercito, o nrt. ::10 da lei n. 2.35G, ele HHO, man
dou ·que o nl'L. 20 ela lei n. 2.280 Josse entendido ele nccôJ•clo com 
o cit:J'clo preceito eonsl.il.ucionnl, tanl·o vale dizer, cletet.·minon 
que o sau'ditm·es ele l\l:u·inll:l. que não exced-essem no qumlro, 
guarclacln a ot·elem ele nnl.iguiclacle clns nomeac.ões, posse e exe~~ 
cicio, .fossem incluído;; no' mesmo crua'd·r·o c gosassem dos elt
J'eitos conJ'm·idos nos decretos ns. 38, de ·18!12, e 257, do 18fl0.» . 

O al.'t. 20 ela lei n. 2. 2!l0, ele J 810, cl·isponclo eomo ;:Jcima 
deixei transCJ•ipLo-a) mandou 'inr:luh· os auxilinres elos aml·ito
res de guerm que não excedessem ao quadro cstabcl.cc'ido no 
art. ·ISO, da lei n. I .sao. de 1.908, consequentemente, reconhecia 
a existoncia de um qun'cko para a elasse annexa elos auclitoreB 
e que se cOil1\)Üe ele clous ma,iot.·e;;, qunlro cnpitãc5, cjual.ro pl'i· 
moiros lcnCJücs, e quatro segundos Lc•nenles: e-b) clel.crminn 
que elles gosnrão elo;; direitos confel'ielos nos decretos ns. 38, ele 
1882, e 257, de 18fl0. Mas. na Armm:J.a. ainda não existe este qua
dro; como .iá existo no J~xercit.o, e isso, 'que consba elo que in
forma a 1" Secção da Secretaria da Marinha, .iú foi t·econhe
ciclo no )larccer da C o mm issão ele Finanças ela Gamara elos 
DcpuLnclos, ele :12 ele cl·ezemlwo ele :l8U, eomo se vê do Dia1"io 
0(/icial de !) ele clezembr·o ele l8H, pagina 2.8't7, e, em tnes con
dicGes, não é passivei nl'Jirmar por um argumento a }lati, fun
dado em umn nlluviã.o• de disposições remissivas, que ficou 
crendo pura a Armada um quadro do classe annexa, quando isso 
só podia ser feito por cli.sposição expressa da lei, ainda que essa 
lei fosse a elo areamento, na qualielacle que lhe tem sido .attri
huicla ele recepLaculo universal ele disposições exotic:;ts, absur
clns, conLrnd ictorins 0 inconsti1,ucionaes . 

.Tú não é peqnena r.1 anomalia cJ:o Poder Legislativo, em 
voz cl,e equiparar, como é ele sua faculdade, cargos e empregos, 
dando-lhes os mesmos clireilos, garanlias e vantagens, equi
parnl' os Pl'O'!Wios funecionari•os, resultnnclo, eomo succedeu 
eom os auxil inrcs rios au'düores elo Exercito, converter em 
aueliLor, cargo ct·cado po1· lei especial ele norneação do P•oder 
Execu Livo, por meio ele decreto, nuxiliares ele auditores cm
PI'Cgaclos cln com·missii.o, de numePo vnriavol, para aLtcnd;cr 
tnmporat•innwnLe :í mnior nec~essir!ade do sr)rviç~o. ele nomeação 
do l\linisLt·o respectivo e por meio de simples portaria, o• que 

. . 
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impOi'la m.nrlife~l.a inl'r·;weãn do arL .. 'JS, n. G, ela C:on~l.il.ui.;iio 
da J1cpu!Jii1~a. Nã11 ,·, [Hls,.;i,·rd adnliLLiJ• fJllil Jo~sc inLr~rll;<io 'd·IJ 
um all>o podtn· do EsLacl11' para o~LaiJIJicc.•r pr·nLichmenle n 
igualclacle, eon5ignacln no arl.. flií, da Con~t.ituição, cnt1·c n;; 
foJ'(:as at'lnaclas cln LntTa c mal', elieg·al' ao r~xlc!'mo ele mandar 
app I icat·, put· sem e ll1anr:.a ú A1·ma'd·a, um quaciJ·o ele e lasse 
annexa, ospeeinlml'nl.1~ emaclo para o Exercito. l~so não drJ
t\Ol'l'll ele nenhum dos textos IHg·aes citados, quer seja cada um 
clclles ~onsid(•J·aclo ele prn· si, qLli'l' ::;rjam todo~ nonsidnJ·;ulos 
l'rn con.i une lo, h:1slando Jemhrar· : 

a) que nessa igualdade n que alinde o m·t. 85 n Consti
tui~•iio só comprchcndc as pal.cnl.es c Ynnl.agens, bom ,~e Yê, 
dos offieines elo quaclt·o c classes annmcas, e o·s auxiliràes não 
fazem parle das elnsse~ annexas, /'unecionanclo, como 'func
cionnrn, 0111 enmmi~sãn, Rf'!Hlo rlrmis;;i,·ei;; ad ·JJH.lum como 
são; o 

b) que essa igunlcln'de prceeituncla pela Consl.it.uiçiio, em 
J•elaçiio quer aos ol'ficiaes combatentes, quer ús classes nn
nexas, j;ímais se refere no numero, que 6 Yariavel inevitavel
mente, d ifl'cJ•cn tes, como siio, ns m·gan iznçõcs elo Exercito c 
ela Armada r, d iver·sas eomo "" mo;;trnm as neccssidndes das 
duns classes m·ntn'd·as. 

O qunclt•o dr. auditores elo Exereito pl'icle ser superio·r ou 
inferior, póde exceder ou ser· insufficiente ao do serviço ela 
,\ J•mncln: consegu in lcmen lr. sô depois que o Poder Legisla
tivo, apmcinnrlo as JWeessidncles do serviço ela auditoria da 
Marinha, crear .a• quadro, 6 que, ú semelh:ança elo que se fez 
no ExerciLo, nliús r~ontrm·iamcnt.c ú Constiluieão visto que o 
Porl:cr Executivo 6 o competent.e para prover os cargos civis 
c militares ele carneter· frdeml, salvo as J'estriç.ões expressas 
na mesma f:ons/.ituição, poclcrãn os auxiliares sCT' incluídos 
no quadro. 

Os reelnmnnlcs invocar·am cm seu favor o eit.aclo clispo
silivo.clo n. 7 elo nrt. 15 ela lei n. 2.35G, de I!HO. l\fas exis
tem l.ros atTditores de Marinha ? Não, e o proprio artigO< supra 
no n. ti, rewnhrce quo exisl.r apenas um. Como explicar 
rml.ãó essn cljsposieão do n. 7 rio aT't.. 15 ? Ella parte ele um 
falso prineiplO --rio que est.nhclnce o nrt .. 30 ela lei n. 2.35G, 
ric HHO, dizonrlo· que o art.. 20 ela lei n. 2.!290, de 1910 deve 
~et• ent.cncliclo de aectn·clo com n art.. 85 ela Constituição, como 
si existisse na l\lar·inhn. não só um audil.or, mas um quadro 
como no Exm·eito, CT'enclo pela lei n. I. SGO; ele ·I 908, ou pre
t.enclcncln cr·car nn :\ rmacla, por simples n lln~ãü, um rrnndro 
igual no qnn existe no Exercito. . 

Ninguem, entretanto, nffirmarú que apm:ar de iocln a 
annJ·mnlirladr. na eonfeecüo elas nossas lois cst2,iam crenclos 
rrf/'ect.ivaJ1lCTlte enrgos puhl ir~ os por tão original sysl.emn. 

Oceorrc nincln que si o nrt. 30 da Ini n. 2.35G, ele dezembro 
de J OJ O. no qual sr J'epoJ•t:a a lei ele Hll2 determina cruo a 
rlisposição elo m·l .. 20 ela lei n. 2. 290 deve ser r.nt.cnrlirln rle. 
nrctn·clo rom o pJ•crrit.o rlo nr·t. R5 rl·n Constituição, nlla não 
pi'l'it•rHlen nb~olnl.nmrntc rln1· o qnnd1·o dns nudil.m·~·s da Ar
mnrln J)nr nxist.rnl.r, igunl no· rlo T<:xeJ•cit.n, pelo principio ele 
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igualdade rnll'L• as i~las;;,.~ ar•rnaLJ.as, nem r·•·cnnliec·.i•l' iJUO i.dli~il 
tiYrSSi~m ü mesmo ~runwr·o di" l'Ul11~ei0mn·io lnnf.o :rBsirn qua 
essa rnrsma t.•i n. ~.:Híli, no :11·1.. J.\, n. 7. dir. npr•11ns «Audito
ria :.!8, !100$.»-•' na l::1bnlla n. 7 eon;;J.:uú um ;;6 nuclil.rw n f.J•es 
auxiliar·es. Em tnes eondi~•líes é :l'oJ•çoo;;o concluir que o lt'gis
Jador· de HllO 11ão visou, nem podia lrvar a disposit,;ão eonsl.i
tueional ao ·extremo de I'econhrcm·, embor·a indirectamenl.e, 
que o quadro dos aucl i Lot·es elo Exm·ei Lo se repete mt Armada, 
nos mesmos termos e eom a mesma extensão com que foi 
organizado pela lei de 1908, ou visou isso e foi contl'aditorio, 
votando verba para um auditor e t.res auxiliares e creando ao 
mesmo tempo um pessoal muito maior, como é o elos auditores 
do Exercito. 

Convem ,nttenclt>r que, embora o art. 30 da lei n. ~.35G, 
de 1910, declare que a disposi()iio do art. 20 da lei n. ~.200, 
de clezembi·o do mesmo anuo, deve ser entendida ele accürdo 
com preceito const.ilucional a nwnsagem elo Sr. Presidente 
du Republica de 8 ele julho de Hlll considera o que pretendem 
os seg•uintes Drs. auxiliares do auditor ele M1arinha mat.eria 
duvidosa e nãa resolvida. 

Euconlramos umas leis que a outras alludem ou S(~ re
portam; toclavin, nenhuma existe m·eanclo o quadro dP. audi
tores ele Mnt·inha, ele modo a ser passivei entender o n. 7, 
elo art. Hi. da lei de :1 !ll 2, apezar elo choque que $Uifre do 
n. 6, como uma clisposiçiio que d!1 effectivnmente nos ~uxi
liares do auditor de Marinha, os direitos, garantias e van
tagens que a lei n. 2. ~90, de 1910, de modo expresso, claro, 
terminante e inequívoco, deu aos auxiliares elo Ex;ercito, man
dando incluil-os no respectivo quadro que uma lei anterior 
creára. Foi acreclil.ando que na Armada existisse um qnadro 
de auditores, como no Exercito, que o eminente jurisconsulto 
Sr. Visconde de Ouro Preto, ouvido sobre o caso reconheceu 
o direito dos reclamantes ~desde que não estivesse preen
chido o quadro». Conseguintemente, .si não existisse o ou a
dro a preencher, e desta arte os auxiliares ele auditore8 'não 
podem ser considerados com direitos, gnr::mlias e vantagens, 
oropr ias de funccionarios de determinada classe. · 

O atropello como são feitas as ].eis annuas póde ler dado 
logar á deficiencia manifesta em toda a legislaoão, que deixo 
citada, de maneim a ser re<Jonhecido o que os Srs. Drs. au
xiliares do auditor de Marinha aspiram; mas o facto é que 
não encontramos base. para lhes ser favoravel; ao contrar·io, 
como deixei indicado, o proprio ar!.. 15, no n. G, est(L em 
opposição ao n. 7. Do disposto neste ultimo não é possível 
ir além do seguinte: foi inten()ão do legislador· de 1911, na 
lei sanceionada e promulgada em 19'12, sob o n. 2.51t4, e o 
texto autoriza a at1gmenLar os veneimerrLos dos auxiliares do 
auditor de Marinha, outra interpretaoão seria absurda. 

Assim sendo, a apostilla reque.rida não póde ser feita e 
ainda que V. Ex. entenda de modo diverso desse que acabo 
de manifestar, penso que não cabe 'apostillar; mas o caso 
exige nomeação especial, por via do decreto do Poder 
Executivo. Este é o meu parecer, 

'• . 
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lle:>LiLuindo os papeis que acompanharam o aviso a prin
cipio referido, renovo a V. Ex. os meus protestos de alta 
estima e mui disLinel.a eonsidertH;ão. - Dr . .llanot:l .4lcaro 
de Sou.:.a Sú Y-ianna.-:> 

~\UDITORES DA l\IARINHA 

Na act;ão fH·omovida por diversos auditores de Marinha 
contra a União, pro1'eriu o Dr. Raul Martins, ,juiz federal da 
i • Vara, a seguinte sentença: 

«Os Drs. João Pessoa Ctwaicanti de Albuquet·que, João 
Vicente Bulcão Vianna c Mario Augusto Cardoso de Castro, 
nomeaclos auxiliares de l\larinha por actos de 11 de dr!zembro 
de '1908, .e 8 de abril de '19'10 .c 7 de agosto de '19H, propõem 
contra a União Federal a presente acr;.ão summaria especial 
para o fim de, annullado o acto do Ministro da l\Iar·iuha, de 
14 de maio ultimo que recusou reconhecei-os como auditores 
de l\Iarinha em que entendem ter·-lhcs convertido o art. 30, 
da lei · n. 2. 35G, de 3'1 de dezembro de 19'10, serem assegu
rados na vitaliciedade, inamovibilidade, predicamentos de 
,iuizes de direito, e hon!'as ele capitão de corveta conferidos 
pelas leis .em vigor aos Litulat·es de tacs cargos. Contest.ando, 
allega a ré, preliminarmente, que é nulla a acção por não ter 
o primeiro autor João Pessoa Cavalcanti. de Albuquerque, sof
frido ainda lesão alg,uma em seus pretendidos direitos como 
os outros, aos quaes se refere apenas a decisão em questão 
do Ministerio da Marinha, e, de me1·itJ:s, que não procede o 
pedido por ter a disposição invocada da lei 2. 356, de UHO, 
simplesmente firmado um preceito ad {ntu1·nrn, só podendo 
os autor.es passar á situação de auditores ele 1\Iarinha quando 
for CT'eado o respectivo quadro. 
. E, vistas e devidamente examinadas as provas e razões 

produzidas l)Ot' uma e outra parte: 
Considerando que não procede a preliminar levant.::~da 

desde que a decisão do 1\linist.ro da Marinha, cuja nullidade 
se pede,. indeferindo os requerimentos feitos pelo segundo e 
terceiro autores pa t•a -ser averbada nos respectivos títulos de 
auxiliares a competente apostilla da sua conversão em audi
tores de Marinha, tornou indispensavel reclamação tamhem 
a respeHo da parte do primeiro Dr.· João Pessóa, e demais, 
não havendo como se contestar a interesse directo que tem 
na causa, a intervenção delle como assistente lhe seria per
mittida por força dos arts. 160 e 161, do decreto 8/18, de 
1890, para def"nder o seu direito juntamente com o dos seus 
companheiros, com as mesmas consequencias ,iuridicas, não 
P,o~enq_o influir assim, quando de facto imp.ropria, a sua qua-
lJfJCac;ao como autor; · 

Considemndo que o arL. 86, da Constituição dispõe qne 
~ «Os oJficiaes do quadro c dati classr:1s ·anncxas• da ~~rmada, 
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tet·ãu as l!Je.~was palenlus e vnnLu:,;·uus que. os do l•:xereil.o, uu:; 
eal'I:WS ele t:alep;oria eon·esDonclenle»; 

Consider·:mdo que, elo aeeÔI'clo eon!' esse pt·eeei Lo, J'ot·am o.~ 
'lltdiLot·us üe Guel'J'a e elu l\ltll'inlm equiparados, quunlo ú vita
lieiudaclu e monLupio, JII!IO clocrulo logislaLivo n. 38, ele :'.'!) de 
janldro de 180:'.', Lendo duelo nos ela Capital .Fudet·al a !ui n. :?5, 

. de 30 dr! clezorn!I.J·o de Hl!ll, al'Ls. li" u 7", Vt•neimunlo~ i:,;·u:ws 
aos do juiz du dit·uilo ela F'nzcnda !\luuieipal, u o dt•t:r·tdn 
11. :!57, elo J2 ele marco de '1800 c al'l. 130, da·Jei n. 1.8ü0, ele ·Í 
rle .ianoir·o de UJOR, a gt·aelmwão de ma.ior: •e capiLão ele eot·veLa; 

Considerando que, havendo o arL. :'.'0 da !ui n. 2.:'.'00, de J3 
rle dezembro d'" J\HO, extinguindo os r·.al'go~ de nuxilim·es de 
1111diLor· clt.l GueJ·r·a., mandando incluir· no quadl'O dos aUt:lilores 
de Gur•t·r·a fixado no cilnclo al'L. J::lO da lei n. L8üll, de HlOS, 
os que nolle eoubessem pela ot·dom üe anLigu idade ela~ suas 
nornen(;,Ges, posse e oxer.·eieio, clelor·:ninou a lei n. 2.35li, de 31 
do mesmo mez c anno, HO arL. :30, que semelhaHto disposit.;,ão 
devia set" entendida de neclirdo' L\Oill o pt•eeeiLo estabelecido 
no arL. 85, da Constituição, isLo •\ extensivo nos auxiliares elo 
nwJitot· ele i\Jarinha, eorno. bom aeecnLuou a Commissão elo 
Fazenda da Gamara dos Deputados (Diw·i(.l do Conurà.I'O, de 
2!l ele doz,embr.·o ele l!llO); 

Considerando que os autores. que estavam exemundo o 
continuam a exer.·eet· na Capital Federal as :funcvõcs de au
xili:H.·es ele auclitoi·es de l\larinha, não podem, pot· eonsequen
cia, deixar ele gozar das Yantagens desse cargo, cleselo que não 
exeoclam no numero mareado no referido .arL. 30 da lei n. L860, 
c cassada a cl istincc,:.ão enLre auditores o a.uxil i ares, tanto no 
Exercito como na Armada, não J'oi rcciu;(ido o rospedivo qua
dro desta COl'JIOl'ac,:.ão a. um só auditor, pela dispensa ordenada 
ou :feita elos seus auxil in,ros: mas se conservou consLilu ido dos 
quaLr·o a.nligos Junccionarios, qu" ficaram desde enLão, pela 
propria lei, no mesmo pü ele igualcladc, com auditores do Ma
rinha; 

Considm·nnclo que o mesmo Cong'l'esso que havia votado 
<l lei n. :?.35li, o nenhum inlet·preto ma.is autorizado que o pro
prio autor ela lei n. 2.5!d, ele !t de janeiro do corrente anrio, 
a vm·ha noecessa;r-ia para completar os vencimentos que com
peLiam aos autores, pela sua conversão em auditores de Ma
rinha, não deixa duvida alguma a respeito. visto como num
dou-lhes pagar, de então em cleanle, ou depois ela organização 
elo novo quadro, mas expressamente ela data ela referida lei 
n. 2.35li: « ... destacada elo total desta verba. a quantia neces
saria para r~ompletnr os vencimentos de 15:000$ annuaes, que 
competem a. cada um dos tres auditores de Marinha c que 
tcem d·ircUo desde a do.ta da. prom.u.laa.ção da le1: n. 2.356, de 3·1 
de dezembro de .f.'JIO» (art. 15, n. 7, «in (ine'b): 

Considerando, finalmente. que o proprio Governo, ele ac
cürdo corts essa lei n. ::: .. !íft.\, nü.o só j:í. pagou aos autos.·es a dif
ferent:;.a atrnzadn ent'l'e' os vencimet'stos de auxiliares que ti
nham recebido c os de :wditor de Marinha, como passou a 
lhes abonar integr·almenle os deste cargo e a lhes- descontar 
no mes;no caracter as contribuições- pal'a o montepio, não 



SE::;::;,\u 1~.\l 1 l DE !\U\'E~lllllU DI> 1 !J L:! 

se t•xplieamlu a~~i111 i".li.'IJU•! ,;e ulJsl.ina a ll11•s u<~SJ:c~nli•,:e!!l' tão 
s•'•m••nLc• a~ oui.J·a,.; duas vaJII.ag·,.n,.; l'<!dtullauu~- a VllaiJL'.J!.!tlacllJ 
e gTaduat:fío dt! eapit.ii.t·s d(l t'OJ'Vt.!La; 

.Julgo pi'OJ•r•denl.•· a :w•:ão pi'OiH.l,.;la, p:ua eon•kmnar a ré, 
na l't'n·nm pc•dida '' J•usla,.;. 

De tWi'~ÜI'du t:ülll a lr!i, ttPI"'"'-'· pa1.·a o ~LllH'l!lllU 'l'ri!JIInal 
l''eclpral. » 

Ar!.. 8ri da Cnnsliluição Federal: 
«Os ol'l'il:iae,.; do quad1·o e da,; dasses ttJUiux.as da Armaua 

l.eriio as mesmas vanlagcns que o;; do ExcJ·t.:ilo nos r:argo.;; elo 
oalegoria I!OI'I'sepond,.utr.•. » 

.,\rL. :30 da lei 11. .:!.:~5!i, dl' :~1 du dt•zt•mlli'O ele HllO: 
« ,\ dispo~ir;iio do arL. :!0 da lt•i 11. :!,:!!lO, do J:J de de

Zl'll1bl'n de l!l10 1.11'\'<' sc•t· Pnlendida de :wt·.ôrdn enm o preeeilo 
rsla1Jelueidn 11n a1·t. 8::í ela 1:u11;;Liluir;ão ·Federal.» 

,\ri.. :!0 da l•d 11. :!.:!!lO, de 1:3 du dezt•miH'O r1•; 1!110: 
«Os allxiliat•ps dns audii.OI'Ps de fiueiTa que• não ••xee

det·em ao quad1·o esta!Jr)leeido 110 art. 130 da lei n. 1..8GO, 
de ·Í du .ianei1·o ele 1008, guarclaàa a ot·dem de antiguidiul•) 
das nomea~'ões, posse ;• cxereieio, set·ão induidos no mesmo 
quacii'O e ;;osarão do,; di1·eitos eonl'cl'icios nos elect•elos. ns. :38,. 
ele :?!l ele janei1·o ele JS\12, e :!57, ele ·:12 ele n1arço ele 18!l0. :.> 

A1·t. 1ti0 do dccrl'lo n. 8í8, de 1890: 
« ,\ssistenl·~ "~ aquelle que intet·vém ·no lll'ocesso para 

rlefenclcr o seu direito, juntamente eom o elo auto e ou eéo. :. 

:\rl. Jü l do mesmo decreto n. 8-í8: 

« Pa1:a set· o assistente aclmitlido, é preciso que ellc nlle
guc o inte1·csse apparentc .que tem na causa, como si é fiador, 
soein, ,,•onr.lomino de causa indivisa. vendedor ela cousa elc
manelacla. » 

neereto n. 38, ele 20 de ,ianeieo ele 1802: 

«Declara que os :muitores de Guerra e de Marinha só 
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perdem seus Jogares r.:m vil'tude do senl.enc,a passada em jul
gado, e teem clireilo a Jazer rnontepio coruo empregados civis 
dos respectivos ministerios. ~ 

At·t. 15, n. 7 (iu (inu), da lei 11. :!,;:;H, de •I ue janeu·o 
de 1912: 

"Destacada tio total cl•~sta vel'!m a quantia necesRaJ•ia para 
completar os vencimentos de q_uin:r.e contos !lnnuaes, que com
petem a cada um dos tres audltOl'cs_ da Nlar1.nha, e ~ _q~e toem 
direito desde a data da pt·omulgaçao da let n. :2. 3ou, de :H 
de dezembro de 19'1 O, :.> 

E:\JE~\Do\ .\ QUE Sll lllll·'lli\IC O P.\11 ECilll SUPilo\ 

A'o artigo un ii.: o. Diga-se: nuxil ia r de audHor Li e ma
rinha; em ve:r. de: "auditor ele marinha:.>. 

Sala elas sessões, :!9 de outubro de Hl1:2. - Raumundo ria 
Miranda. -A imprimir. 

N. 37.2- 1012 

O Sr. ma,iOI' Marcos Antonio Telles Feneit•a solicitou no 
requerimento sob n. 62, deste anuo, que lhe seja contada S).la 
antiguidade do J)OSto de capitão de O de janeiro de 189-i, asstm 
como lambem que a sua promoção ao mesmo posto seja con-
siderada por actos de bravura. . 

A Commissúo de Marinha e Guerl'a, de accC:n·do com o 
que ,i(t tem resolvido em divet·sos pat·eceres relativos ao 
mesmo assumpto, opinou pelo indeJel'i monto da pelicão do 
Sr. maj Ol' MarC"os Telles Ferreü·a, baseando-se para isso nos 
mesmos argumentos adduzidos sobre requerimento ele iclcntiea 
pretencão e nos fundamentos do véto á resolução do !Con
gresso Naeional, mandando considerar por actos de bravura 
a promoção ao posto que tem o capitão elo .:?" regin1enlo ele 
cavallaria Marcos ~\ntonio Telles ·Ferreira e que a data dessa 
promocão lhe -fosse contada ele l'l de Janeiro de I 89ft. · 

1'1. Commissão ele Financas, lambem por sua vez, opina 
pelo indeferimento da peticão, pelas mesmas razões expostas 
no parecer da de Marinha e Guerra. 

Sala das C.:ommissões, O de novcmlHo de I!Jl.:?. -Feliciano 
Penna, presidente.- Cu.nha Patlrosa .• relator.- Urbano Santos. 
-A. Azaredo. -L. lla Bu.lhões. - Bucno da Paiva. - F. 
Glyaerio. · . 

P;\RECER DA CO:\!MISS.~O DE :\l,\1\INHA ll OUERI\A, N. · 332, A QUE 
SE REFERE O PAHECER SUPRA 

' 
l\fa~cos. Antonio Tel)es Ferreira, major do J 5• regimento 

de cava1lana, pelos motivos que allega, pede ao Senado para 
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conl.at' wa autiguidtllil~ du pustu Lk •·apiliiu d<! !J dn .iatt<•it·o 
de um.\, data do le\·anlalll<~lllü du siliu li<! Ha:;·é, lJ<!lil t;QJJIO 
para se1' ~ua pi'I.IIIIO<;fto ao lll<·~mu posto eunsidel'acltl pOL' a<:tos 
ele !Jmvum. 

A Cullllllisstiu de •:\lariulia ,, Gut•t·t•a, 11<1 <:.Ol'l'<:t: Lia JH'USuutc 
sessão, um diyersos pat·ee<:t·es, Lodos appt'uYadus pelo Seuadu, 
tL~UJ sui'l'ieieutenwtlle mauil'estmlo u snu modo de pellStll' suJJre 
o assutnplo de qur! se l.t:ala, inclieandu, ao mesmo Lempo, aos 
iulet·e~·sados a Lt·illia qui) d<:\·c·tH S<::;ltit·, si se julgam, llO!ll 
eJ'fei tu, lesados <!lll s<:us di t'<' i l.us a pl'Oll1uiJÜii pela hravur·a 
que allr•gatn Lee praticado, s<:lll LJU<.' i'ossem galal'cloados como 
tllUtHla a ki; ,.., ainda 111Hb, <:ll!IHI i'L•x, no seu .Pat·eeer sobre 
ideul.iea pt'<:i<Jtll;.ãn riu I" l.etlc•tlte. Useat: L<!llll idas ·Cor rua de 
l\lot·ac•s; letn innu·ia\'l'llll<'llle <jitadu lodus os ados legislativos 
e cxeeuLiYos l'<)gulacloi'L'~ du pt'OIIIO<;ãu po1: aqudle motivo. 
E~Sl! assumplo fui IJ<.•!n, eu111 l.uda ulal'exa '-' pt'eeisão explanado 
uo vt!lu ao pl·o.kclu d" lei, que e111 :2:! de .iuuhu ~_]u 1\JOS obLevü 
a app/'<J\'tu;iio do t~ou:;Tr.'~so ~aeiotlal, l'elaLiYo ao referdio 
llla,iot• na ,;poea eapiliio: Ludu confurul<.' se vê do rclatol'io 
du ·~liuislt•u da Guõ't't·a, •k 1008 <! s•~ vau ler, a seguir, prece
dido da~ dernais p<!<;as eu111 lJLW i'ui u mcstno Yoto enviado ü 
Caunu·a dos Depu Lados: 

A viso de l::! t]l) sf:'t<'llllH'o d<:' Hlüi- ~Iiaislerio da GLWl'l'tL 
- llio de .Janeiro. 1:3 de selemlH'O de l!lüi- N, .\G. 

Sr. l" seet·clal'io ela Gamara dos De pulados- De ordént 
do St·. Pt·esidenll) da Hepu!Jika, Lransrnillo-vos a inclusa men
sae;em que ellc dirige ao Sr. Pl'<'Sidente da 'Gamara dos .Srs. 
Deputados restiluinclo ú mesma Camam, couw iniciadora, dous 
dos autograplios da l'<!Soluc;ão do Congressu :\'adonal que úmuda 
cousidet·ar por actos ele bt·avut·a a p!·omor;iío ao po:;to que 
tem u eapilão do :!" l't•girn•~nlo d·~ ·<:antllal·ia, l\hm:os Antonio 
'J'cllt•s Fet'l'eira. a qual ne;,rou sanc\,'ão pelos motivos· decla
mdos ua cxposi<;ão anncxa t't dila rncnsag·em. 

::'inucle c fraternidade. - Jiernws U. lia Pouseca. 

Sr. Presidente da Camat·a Llo:; Deputados- De. ~onfor
m.idado eou1 o at·L. 3i, § L", ela ConsULui<;ão, cabe-me restituir 
a l'ssa Carmu·a. eomo inieiadot·a. duus elos auto;;raphos l'<)la
Uvos ú rcsolur;ií.o do .cong1·esso Nal'ional, mamlando eou:;idural' 
]11.11.' ai!Los d<) IJmvum a PI'Oillor.:ão no posto que Lt)VU o eaptLiío 
do 2" l'OginwuLo ele cavallaria, ·i\lat·•:o:; "\ntonio Tdles ·Fel'l'eit·u, 
~· qual ncguc•i :;anct;ão pelos motivos ·del.\htt·aclos na uxposir;ão 
JUULa. 

HiD de Jaueit·o, 13 du setembro ue l!JOi.- .clf'f'unso Au-
uuslo Moreiru Pcnna. · 

:A rcsolu~:.iio a 
aclos ele bravura a 

Vol. VII 

::'llO'l'IVOS DO « Vll'l'O » 

que nego sutwção nutnlla c.:onsiclerar J)ol' 
pronw~··ii·o no posto que Ll'tn o eapitiío ·do 

7 
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2" rc;;irucnLo uc eavallaria, :\!arcos Antonio Tclles F!!rrejra 
e que a data dessa promor:iio lhe será contada de 9 de Janmro 
de 189!1. · 

Esse official i'oi promovido a capitão, por estudos, ~m 
'15 de novembro ele 1807, de sorte que, adoptada a resoluçao, 
teria augmcntacla sua antiguidade de tres nn~os, 10 mezes c 
alguns dias, preterindo a muitos officiaes de 1gual posto que 
se acham melhor collocados no .Alrnanac!L do M·inisterio da 
Guen·a desde alguns annos c que passarão a ser considerados 
mais modernos. . . 

O principio ela anLiguicladc, direito sagrado dos mJh
tares, só póde ser preterido cleantc das razões ela maio~ rel~
vaucia c provas inillurl i veis ele fac los a que a leg1slaçao 
attribuc esse effeito. . 

A lei n. 585, de G ele setembro de 1850, no art. 7", do 
§ 1", assim se exprime: 

«Por serviços relevantes, acções ele bravura c intelli
gencia, devidamente justificados em ordem do dia do com
mandante da~:; forças em operação. ~ 

O decreto n. 772, ele 31 de março de 1851, preceitúa o 
seguinte no art. 17, § 1": 

« PoL' effeiLos de bravura praticados em combate c por 
actos de intelligencia que se possam reputar serviços rele
vantes, sendo devidamente comprovados pela ordem do dia 
do commando em chefe dos !'orças cm operações, si os Jactos 
se passarem á sua vista, ou pelo ,iuizo de um conselho de 
inquirioão, por elle approvallo, si tacs factos foram prati
cados fóra da sua presenoa. ~ 

O decreto n. L 351, de 7 ele fcvcrcit·o ele ·1891, no art. :l3, 
dispõe: 

«Actos de bravura, assim considerados pelo commando 
em chefe do Exercito cm operações activas, dão direito :'i. 
promoofio, que será feita pelo mesmo commando cm chefe, 
independentemente dos principias acima estabelecidos. (Na 
lei para a promoção normal.)~ 

Como se vê, as leis não perrnilLem a promoção por bra
:vura sinão deant.e de actos devidamente comprovados. 

Nem na f6 de officio do capit.ão Tcllcs Ferreira, onde 
se acham mencionados numerosos elogios por serviços que 
tem prestado, nem nas ordens do dia do Exercito, ou em in
querito feito nos Lermos elas leis citadas, se encontra menção 
especial de acto de bravura praticado pelo referido official. 

E' certo que ellc fazia parte dos officiaes que susten
taram o cerco de Bagé, aos quaes o commandante em chefe 
das respectivas forcas, após o levantamento do cerco e cm 
.ordem do dia 9 de janeiro de i 89ft, assim se referiu: 

«Este commando ,iulga-sc dispensado de mencionar os 
nomes dos officiacs c praças que mais se distinguiram, pelo 
que louva a todos, autorizando os Srs. com mandantes de corpos 
a fazerem aos seus commandados, cm ordem do dia as dis-
.tincções que julgarem convenientes.)) ' 
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E' claro, porém, que estu elo:;io :;era! uü.o eonst.itiF>. o 
t.:n.so a que se referem as I e is t.:i ladn.s. 

Si assim fosse. lodos os ul'l'it.:iaes c pt'<u~as tJU<J ::;e <H~Iw.vam 
em Bagé teriam direito, nas rH·omor;ücs que mais tardo rece
!tossem, a ir buscar antiguidad•; ela clal.a ern rJue foi publicad;t 
a ordem do dia 9 r.lc janeiru "'' 18~H. u que traria enorme 
rterturbar;ão na collocaoão dos oi'Iidacs no .tJ.lrnanack Milita~·. 

Para se pratit.:at· um aclu du tamalllw alt:atwe nos seus 
()]"feitos, privando elo legil i mas vanl.a:;o;ns, asseguradas por lei, 
a muitos officiaes do Ex•;rcilu, uiiu ~•JJ•<i demasiadu todo o 
escrupulo na apuração dus aclos de !JranJL"a, mórmCJtl.e senrlo 
rlet.:orriclos mui tos annus dqOJois tio ferida . a :;uerra. 

Ein materia de p1·omoçõcs u anli:;uidacle, a lei prescrevo 
regras claras e prccbas, quu duvem ser observadas corn a 
maior l'idclidade pelos pocler·es publicas. -

Por estas razões, que submcllo ao elevado criterio do 
Congresso, nego sant.:~,;ão ú resolução. 

Palacio elo Governo, J~: de sel.ernbro de 1907. '.,-AFFONSO 
,\IJGUSTO MOREIRA J.>ENNA. » 

A' vista do exposl.o. pensa a Commissãu que nenhum 
motivo ha para quu u Congresso Xaciomil modifique o seu 
voto apoiador dessr~ ·nr'lo. Niio houve, como ainda nada h a, 
que lhe oppõr, pois lüo .it1slo e prr~ciso elle é nos seus di
zeros, assentando l.ndo nas •lispo;;(t;ües de leis que regem a5 
Jll"OJno~~ões por h1·a VtJJ'a r• gar:tnf Nn aos qu,J em combate se 
distinguem realmeul•J pur ussa wanil'estação momentanea c 
impetuosa da cora;:;c1n, a rcco111 [Jcnsa immccliata, a que allu
dcm as leis de lodos us excJ·cil.o . ..;, pt·oclnmado e comprovado 
que seja, cm unkm do dia, u aclo tle bravura praticado pelo 
mililar- prru;.a de prcL ou offil.:ial. 

Por todos estes mol.ivus, ~~ a Cornmissão de parecer que 
a pretenção !lo mcnr: innado ol'J'icial nüo está nos casos de set· 
aLtendida. 

Sala das sessões, em 18 de setembro de 1912. -Pires 
Pcrrcim, Pl'''" i dcn l.e. -.Gabriel Salaarlo, relator. - Felippc. 
Schmidt. -A. hulio do 1J1·azil. -A imprimir. 

E' iguulmcnle lido, vosLo cm discussão, que se encer·ra 
sem debate, c approvaclo o seguinte 

PARECEI\ 

N. 373-1.912 

"Esta Commissão t~ de parcf.ler que seja ouvida em pri
meiro Jogar a de l\lar.inha e Guerra, ácerca do requcrimenf.o 
n. 8}, do corrente an110, em que o cabo de esquadra Fran
cisco Manocl de ,Almeida, internado no Asylo dos Invalido:> 
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da l'nlt·i:l, ~~dit·iln a . ..;ua p'l'tlllH.H::itl dt• I" :-;at'/-!'Pilltl t' rtd'nt'llla 
n" i'"~'" d•· ~" U•iit'lilr•, t'Olll " ~··ddn pul' inlt•il'll <.' tnais l'illl
la;.;••ln' •la lalwlla :wlual. 

;:;:;lia da~ ,(;lllllliiÍ~HIÍI'~. !I dt• 1111\'<'llilll\1 d1• \.!11~. -/•'t'/.i,ÚI'/10 
1 •, '111111, ,,,.,,.,i d' · 1!1 '•. - C 1111/111 /',·!Iroso. I'" ln I n l': - F. U ll!''l'l'io . 
-·l.'rfiii/IO S~t/1/us.-.\. Az,·r,•tlu.-L. !/,• /Julhúes. 

O Sr. Walfredo Leal- S1·. l'l·r•.•ddt•itl•·, at·ila-~1'. lia j;í 
al;.;ttlll 1<'1111"'· all."<'lil•· ""~ln C:apilal. '' nus~•J eollt·!f!'il Seidl01' 
'l'ilnlltn~ .\•·•··i·d~·. nli'li:ltl'tl da l:nllllltis~iin d•· H••dae<;.:in da~ l.ets. 
J>ro,;u. I"Jl'lattlo. a \'. Ex. qu•• s•· •li;.:tw culnplt•lnt· MILIL•IIa Com
rni~~;in. 

O Sr. Presidente-.:'\nilt<'Í<J pn1·a sul"liluil'. iniPI'Íil:lll!t.!lllt•, 
'' S<!lladui' 'l'l111111a~ :\c•·iol~·. 11a I:<JIIlllli,;,;iio de· ll<!<.i<ll'·cao, o 
S1·. Sl'liad,,,. 1 li il···it·a \'alladiio. 

O Sr. Mendes de Almeida- S1·. ii'IJ·,·,;idc•ul "· lia ee!'l:a d•.• 
11·•·~ Hlll\1>' 1'11i ÍIIÍI'Íadn 11n 1:a11HII'a dn,; DPJlUladn,;. lllll Jli'O,iet~lo 
tl<' jpj, Íllll1111'1111liÍ~,;jlllll I' d<• <'J'J'pi(n~ lli't:l!:':'lll'itl~. 11 IJI!aJ 1\lltlil 
\ ··~ ll!ai...; "'' .iu"l il'it·a. 1\,.l.il'n-IIH' :'t Jli'UJI""i'.:iio IJll" l't'f!lllrt a 
l'I'"Jii'lll:'allilidad" t.~il·il da,; ""li·;u.las de fel'I'O. 

.-\pt'f':-'PJliada rntqltPilu 1:a~a do (:nng·r·~"~Sf.l, t~s:-ia P.t·nposi~:-fí.u 
1'11i •'III ,.;ul•,;lilul.iYII ni'I'<•I'I'I'Ídn 1"'1'' illu,;ll'adu '-' di:.mn D<'llllladn 
rl1• r•nlfio :p,., Pauli1111 d1• Souza. appi'Pvada" l't~ll'll.'i.Lida an 
St·rwtlLI. p,,. ~ua ,.,,~ .. u ~t·mtdn lalllill!lll ltJIJII'u\·uu t'•)lll duas 
<'llll'ilda>< 'lii'Jll'"~"iva~ d1• dous llllllii'I'U~ tlc• un1 do~ arl.i;;o~. 

llc\'Cdvida :'1 ·Cauml'a. l'ttlll "~sa~ t'lllt'iida~ do S••nadn. 'l'onun 
a< ('llll'llda,; ,.,.,i,.ilada". vnllandn p:u·a n S•.•nadn <'lll ~I de ou-
1nlii'O ,-IL' l\111. St'IHln •'llt~aruillllario :i Cnmnris~iio de .TusLi~:.n 
P Lt~;.::i:O:ltu.:tin 11a JI"H!~Illa dn.fa. 

S1•i 111'111 IJlll' "ii" 11111il"" "" aJ'i'aZ<'I'I'S de liin impnl'ianle 
r:u111111i"~ãu. liHL~ l"·din•i a<H; tn•·u~ Liif!'llus eolll';.:·as da Coin
mi",;ão tlt.• Justiça ... 

(l S1:. S,í Fill·:llllc- P•••.:u a palavt·a. 
O Sn. ~IE:-:1.11·::-; IJI·: .-\1.,\llctu.\- ... o olJs••qui" d•· l'ial"'

t'aJ'PIII ·lJtli.lllln anl.t~~ 11 pat'L'I'PJ' snbJ'e 1.•sla~ Pllli'Lidas, poL·qun 6 
du 111'!:'1'1\i.t.! llt't.'l'.~.-idatlt• a app1·uva~ão dn JII'O,Ít-'do. (AJIUiwlos.) 

O Sr. Sá Freire- S1·. p,.,.~idt•llll', .. ~tou habililadu a iu
l'nJ'Illtll' qu~> n pat'Pt~-1'1' Hlilll'l' a~ Pllll'lllla.-.: a que aeaha tl1~ St~ 
l'<.'i't'I'ÍI' ".linlll'a<lo Si'llatl•w .i:í "'' ;wlin t.'la!JOI'ado. d<'VI'ill.lo ~el' 
a~,;i;.:11ad" anlalillii, E,;tã" a,;sim salisl\dlns n~ de~ejos de 
S. l~x. 

O Sr. Ferreira Chaves- St·. l'I'I'Sidenlt•, a1·ilando-se HOlH'e 
a (\Jp~a, Yat·ia~ I'Pdttl'l.:ljt'~ l'illt\P~ di'~JlPildPII.i.eS de a[)JH'OVflf;.fio 
~l.'nadu, l'uquuii'O a V. Rx:. que I!Onsullc o Senado Ul'gencia 
prtrrt qw~ po~~a111 :;et· 1liseul.idas L' V11indns independentes de im
pressão. 

Cou~uiLaclo, o Senado I!Oltecde a urgeneia requerida. 
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O Sr. 2" Secretario pt·otJ<~du õ't I" i tu r·a do,; segttinLes 

N. 37!•- 1912 

Redacção final da emenda do Senado á propos1çao da Camara 
n. 60, de 1912, que autoriza a concessão de um anno dtl li
cença, com ordenado, a João Paulo ela Silva, guarda tlas offi
cinas da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

An ai'Li;:;·o ttuico. Em ,.,.z ti•• «ut·clt•ttndm), di;.:n-sr:: ''•~•Htt rlon:-l 
Lt•t•t;.n;; ,Jn;; ,·-ent•.inwnl.os.'>. 

Sni:L da~ CnttllllÍ:>St)t•s. li dt• 11<1\'HIIi<l'" dt• 1!11:'.- 1\"ulfn•f/u 
Lt•ttl. - U/it'<'Ít'i'l \'u/.lw/t.io 

N. 375-1912 

T:t.•tlru:t'tin /'inal tia emrmrla rio s,mrulo â Jl1'opos'içrio ria Ca:nwwz u: 7:!.. tlt! 1!1/2. lf'llt' (/./1/0I'i:.(/ (I Nifti'I}SStÍIJ rf,, '/1'/{/. (/)/'//(/til? U
t:t'JI(:ll, ('tn )Jt'Ot'Of!Ot/lÍn, r.:run, tlfnt.~ f,~,·,:o.-..· dt)s .,Jenciuu:oto,.;:~ a 
J.ui::; '/'t!i;u·ira, au:dlio,· da Est.t·r11lo. ri<! f<',,rrn lksl•' tio JHtws. 

i:\:o :ll'l.ign unien. :Em vez cl'" « rlous l.r•J·r:ns rins V<"Jl1i:imenl.t'IS '-'· 
d i:;m.-;;f•: « dt'lns I ~~·•.:ns da J'e;q)er:Liva cl in1·ia >.'. 

Sala rln;; Cumrnissii••s. H rl•: noy•·mllf'll d<J 101:.' .. -1\'ol(N:do 
Leal- U/Jr•t•h·rr Vollorltio. 

N. :=!7fi- tfll 2 

Rerlocr:rín rio Jli'O.iN•In rio S!'HIIrio, ·;1. W, di! ·U)J 2, Cfi!e 1'em•oon'i::a 
o J:a/J(Ii'II/OI'ÍO Chimh·o P/Uii'I/I.{LCt'tllit•fi Mil.itill',' r' r/ti 01/tl'tlS 
)Jt•n·o·irlencias. · 

O Congres;;o Naeional l'esolve: 
Art. t. o O pessoal <:i\'il do Lahornlorio Chimico e Pho.r

maceul.ico i\lililn'l' l.er:í. ns vrnf\inwntos da lnhnlla qnr a o;;t,, 
acompanha. 

ArL. 2. o O rliror.lm· ser:í. nomeado por rlt'lC\I'rln rln Pt·n~i-
denle da Republica. 
· Ar!.. ~1. o Tncln~ ns out.ros rnner:iona1·io~ t\ivis elo Lahora

l.orio srr:'io nomeados pelo Minisl.l·o da GtWI'I'a, prrcerlendo 
propos I a tio ,.,_.~per.t.ivn rli l"üelor. nxtlpln ns :lJWCIIdiz,~s '' s;,r
venlc·~ qlltJ o ,;tW~n pn1· n;;l<l ull.imn nxeln;;ivarnente, 
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Art. 4. o Aos funccionarios do Laboratorio Chimico Phar .. 
maceutico Militar é assegurado o direito á aposentadoria, nos 
termos da Iegislacão em vigor . 

Art. 5.° Fi·ca o Governo autor-izado a abrir o necessario 
credito para atLender ás despezas resultantes da execução da 
presente lei. . 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, I i de novembro de 1912. - Walfredo 
Leal-- Oliveira Valladão. 

'l'Ali~LLA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CI'IIlr. DO r-ABORATORIO CHI
MICO PHARMACEUTICO MILITAR, A QUE SE REFERE O ART. t•, 
OESTA LEI. 

Classe 

1 J<:!seripturario ...... . 
:l Agente despachante .. 
5 J<Jscrevenies de i• 

classe .......... . 
5 Escreventes de 2• 

classe .......... . 
1 Are h ivista ......... . 
1 Porteiro ........... . 
1 1A(iudan te de porteiro. 
1 Continuo .......... . 
8 Manipuladores de i• 

classe .......... . 
1 O Manipuladores de 2" 

classe .......... . 
12 ManipuladOJ·es de 3• 

classe .......... . 
8 Aprendizes de 1• classe 
8 Aprendizes de 2• classe 

1 O Aprendizes de 3' classe 
:í Encaixotadorei; .... . 
2 Carpinteiros ....... . 
t Ma:chinista ........ . 
I Foguista ........... . 

OrdPm•.do Gratificação Total 

3:600$000 1.:800$000 5:400$000 
3:200$000 1:600$000 4:800$000 

2:400$000 1:200$000 18:000$000 

2:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:800$000 

1:000$000 
1:200$000 
1:000$000 

900$ü00 
900$000 

15:000$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:700$000 
2:700$000 

2:400$000 1:200$000 28:800$000 

2:000$000 1:000$000 30:000$000 

1:600$000 
1 :000$000 

0.00$000 
G00$000 

1:600$000 
2:000$000 
2:000$000 
1:1100$000 

800$000 
500$000 
!l00$000 
300$000 
800:000 

1 :OOO$COO 
1.:000$000 

800$000 

28:800$000 
12:000$000 
9:600$000 
9:000$000 
9.:600$000 
6:000$000 
3:000$000 
2:400$000 

1 ô S e r v e n t e s (dia ria 
4$500) ......... . 26:280$000 

220:680$000 

Sala das Commissões, 11 de novembro de 1912. - Walfredo 
Leal- Oliveira Valladão. 
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N. 377- iQi2 

Redacção final do projecto do Senado n. 58, de 1912. que auto
riza a abrir ao Ministerio da Justiça e Nogocios Interiores, 
o credito até 231:497$525, para pagar a João Muller e Heitor 
de Mello as contas de fornecimento que fizeram á força 
Policial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a 

rdJrir os necessarios creditas, até a imporlancia de 231 :407$525. 
para pagar a João Muller e ao engenheiro Heitor de Mello as 
contas apresentadas em 1!100 r 1010, por fornecimentos feitos 
ao commando da Força Policiar e obras executadas no quartel 
eentral da Policia e nos quar·tcis regionaes; revogadas as dispo
siçú<Js em contrario. 

Sala das Commissões, 11 de novembro de 1912.- Wal('reclo 
Leal. - Oli?;eira Vallaâiio. 

N. 378- i9i2 

Redacção final do projecto do Senado n. 49, de 1912. que auto
riza a cocessão de um anno de licença, com todos os ven
cimentos, ao Dr. Godofredo Xavier da Cunha, ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

O Cnngresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a conceder 

um anuo de licença. com todos os vencimentos, ao Dr. Godo
fredo Xavier da Cunha. minis1ro do Supremo Tribunal Federal, 
para tratar de sua saudc onde julgar conveniente; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 11 de novembro de 1912.- Wal{redo 
Leal. - OU?:m:':'a Valladcío. 

O Sr. Francisco Glycerio ( •) - Sr. Presidente, peco 
n.os hnnrndos Sen:1dorcs 11ne me relevrm à impertinencia de 
~el'. f n.lvc:r.. demasiadamente nssiduo em preoccupar a at.tencão 
dn i' S. Exs. com assumptos ordinariamente graves e, portanto, 
irritantes ... 

O Rn. A. ,<\zEmwo - Níio apoiado. 
O Sn. FnANCTsr.o Gr.Yr.-r.mo - ... p1·ineipalmente para o~ 

que ~r> nfío .inl~am ohri~ndm; a intervir cnrn a sua palavra 
rm cnm a sn:1. anf.oridadc pr.ssonl c politica para reparnrem 
i·n.iustiçns, que envergonham c compromeU.em a nossn civi~ 
li:r.ação. 

( ·) Este dl,scurso n!i.o foi rAvisto pelo oJ"ador. 
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1 Oí· ANNAES DO SENADO 

i'i~o nw ''~'JIPOIIilo eont nukH·idarl•• rio pntriarehn pnrn 
l.omn1· ;·, nlinlw eonl n. n <dlleidn(:fío des~.:·;; n;;snmpl.os; nfío me 
~1tppnnl1o l'ingnclo1· elas in.iut·ins ú ;wl'i,,dade elas insl.il.ni(:·iks: 
mns, d .. :m/J• do ;dll'•iteio rios meu;; iiiUB'i.,·ros ·colle::ms, ;dnl.o-me 
i.tiWig";t(],, õ1 ]WOI'I'I'it• a]g'IIIIHlS p;t]:l.\'l':lS, 110 intui tO, Jll']l1 lllnllO~. 
dr rnn ,iusl.ll'ient· pr•r·anle a opinifío pnhlka do paiz. 

81·. Pi·.esiclenl•:o. li r•om a maior l.t·istr•zn, dirni nw;;rno, ••n1n 
11 maint· indi::nt:v:fío. n;; l.r•l•Jf:l'tllnnws c·x,wdirlo;:; iln f:apilnl rln 
(:f•;H·;í pa1·n a imp!'ensn dnsla !:npil.nl. .• 

O :4n. A. AzmmDo -V. Ex .. eomn lodo nmndo. 

O Sn . .i<'HAN• :1scn Gr:Yr:mnn - ... t·elal.ando fael.os de ;;um
ma f;'l'avidncle, cln ni.Lonl.ndos ü. fli'Oi'l'inrlarlr, ;í. vida e ú lih()T'
dade rios r.irlnrlãns rlnC[Ii·nlle g;;l.ado. 

TiY<• Ol·.r·.nsifín r],, i.!'oe;n· lig·eit·amnnLr• id•~as e alg·umns pn
lan·nH I'Olll ai~'IIIIS :-;.,mtdnJ·r~ aerOJ•r•n dos l'nel.os que hnntem ,, 
tlllle-linnt.ent ,-,. pnssat·nm 11n r:irlnde da Fot·laleza e cp1nsi fJilt.\ 
I'P:'<O]Vi llfín õi(H'I"~I'IIIHI' l't'IJI;lllla(:fi.O n]g'!ll'llõl. SO)H'ü ül1.1•,s, j'IOI'fJIW, 
em g,'~J·nl. nnl.,•i rnnil.n 'I'J·iPzn. l:ef·lo rlc~animn rln pnrLr dos 
['!'•;;pnn;;n,·,·i;; pc·ln ;;iLrJnr:.iin polil.i1•a do Brnzil. 

Mns, St•. PJ•e;;idnll'lf'. n pnyo l11'nzileiJ·n que li\ t.orlos o~ 
clin.;; os nn~sos dPhnl.e;:;, ,., pl'inr.ipulnwnl.e a popnla(;fío drsl.n 
Cnpil.nl, qnr• .i11izn l'nnnaJ•;í. rio;; nnssos ;:;,,nJ.imenl.os eivico,:;, ela 
int.niçfio eom qn'' rxeenlamos o nnssn mnnrlnlo, si nrnlnnnn 
j·•nlrt\Ta rlis~nJ.·mos neeJ·r•n r],, lfío :;:T·nves nr:ontneimrmlos ? ... 

Nn l.ut•alm()n LP, :-;1·. P J'f'S iden I. e, o povo neah::u·;í. por r],.,_ 
el'f!l', por niin ,,,,. nunlnnna eonl'inn()n. no;; tSf'llS l'OJll'esent.anl.es, ,i:í 
rpw clt!nnll• rlf• l'ar,los de l.amnnhn gr·nvidadr, nos deixamos l'i~m· 
Rilenr:iosos. ,;;em manil'r.sl.armos nm ,_ .. ·, rlr.sP.io, ;;rm ]Wrtl.ir:m•
lllns ado nlg·11m qur.o sig·nifiqu.r prol.esl.o. 

Em l.aes eircnmsl n1wins, nós, Sennclor·I'·S rln llepnhl ir1n, por-
ilnmo;; a rnzfín dP. set· ria nossa existrncia. 

Nfí0 sr i si son exaggP.rnrlo . 
O í'n . .1\. Azmmno - ]<]'. 

O Sn. l!'nANr:r>:co riLvr:Enio - Sou exnggrrnclo ? Mn;;, r.omo 
exnggnrn'rlo, nwn r•nrn n illnslrn eolle:::·n. r'~lwe;;enl.nnt.n di' 
1\f n IJI.o G l'ns~n ? 

J<'oi V. K\:. pot· Yenl.um exagg-el.'nrln qnnnrlo, ()lll r\pocn 
pn.ssnrln, nc~Le mr•Rmo Renndn, foi o nnieo m·g·iio rtnP. :;Pil.nva, 
polns viel.imn;; rle Mnl.l.o Grosso, seus amigos ? 

O SR. A. A7.Eill'no - Rxncl.n.mr.nl.e, por isso é que assim 
fnllo agom. 

O SR. FRANf:IRCfl rirsr:Enrn - O qnn SP. pn>:sn. no C:em•:\ 
n~o r~ verclndo ? 

O SR. :\. AzEHtmo - .Tul:;o qnr. r\ vet•dndr n condemno, 
fnnl.o como V. Ex. 

O í'n .. FnANr:TRr:n nr.Yr:Enln - gnl.f.í.o, onrle, rrn qtw o m()U 
uxn g·g-r' l'O ? 

O f'n. A. AzEnEno d:í nm aparte •. · .. 
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O ~n. l\l"NDilS DI·: AI.~IIW).\ - (J;; SenndoJ•es l.or•m oompe
Lent·.ia espr~einl: r•n1nn ,·runrt~ r•nl1·nt· nn •·;qdiOI':t t.lt• nl.ll·i!Hiir;fw 
rJ,, Oll[J'OS '! 

n f'n. Fn,\:s'CISI":Ct Gr.n.:I-:1\!Ct - Quu OULL'OS '! 

O 811. ,\1 "Nill·:s 1m :\L.\1 "'0.\ - E;d.iio nrp1 i Sennrlol't's fio 
nl 1 f\l'tl .• 

O 811. P 1m no BonnEs - Pr•r.:o n pn lnvPn. 

O Rn. F"r.Tf>PF. Sc:lli\lW'I' - E~"So ,·. um r.nso qnn inlnJ·r~ssa 
n lodo o pniz. 

O Srt. lNDIO no Bn,\zlr. - Niío 1; tllll:l qur•sL:io do Ct'•al';i 
n.p<·Jins, ,: 11111:1 qt1cs·liio nnoional. 

O Sn. AnnnN BM"l'IST.I - Onnlqtlf'L' rlo nc.;; l••m o nwsmo 
rlil'••il.o. 

O Sn .. FIIANCISC:o Gr.YG"rtln - Eu ig·nm·avn. qn,; o honrntlo 
Rr•nndoi.' pr•lo Coat·:',. esLnxn insr·o~·ipLn pn1·n fnllnl·, sin:in, n;i" 
\'ÍI'in l.nmnt· o pn,sso rle S. Ex. 

t l Sn. P1mno Ho1vms - En ,; qn11 ig·not•nyn ~'~''''• \'. Ex. 
p···dirn a pnlavl'n pnL·n Li'tüm· dos nt)g·or•ios do Cr.nt·:'t. 

llt•Yt't dizt'i', r•IIIJ•rdnnln, '11'" \'. Ex. nfío f'ni r·xng·gPL·nrlo. 

() Sn. :\. ,\z"IIEDO- l•'tli '~'' qtit:•m Jli'ÍIIlt•it·o inlt•i'l'lllfl!tl>ll ·I 

linlll'nrio St·nnrltw: rnns niío o .illlgTI••-i t•x:tA'f.\'t'l'ndn lltl lliOt'ln .Ir~ 
'l'n.l\nr· ~obr•,p. n I~PHI'iÍ. t\ :-;irn ~"'111 r·t~·ln~:fio no ~t·tn\tltl; t'll n:ltl lllt! 
l'l'i'I'I'Í :1fl t•n.~n t• ~Ílll :Í nl.liltiU,f~ do Sf>ll:1dt1, 

O Sn. Fn.IKt':Jsr:o f:r.w:mun - l\la~. Si'. Pl·r~id<•nlt\ n I\:1Atl 
rlt'·Yin Sl'l' r~ondtw.irlo pnl' nlli.J·n J',·,,·mn. · 

() Sn. A. :\~.En1mo rl:í nm npm·l.e. 

O Sn. Pmmo .BnHrms - V. Ex: . .: o l1om·nrlo St•nnrlnl' por 
S. Paulo. IN)lll mzão . 

. O Sn. FnANf:Jsco Gr.Yr.Rmo-Niío ,; o ltom•n.do ::;,,nnrlm· ]Wlo 
Cr•n1·:í o mnis r·ompelt"nln pn.1·:1 lral.nJ• de·'""' n.;;~;;nmpl.o, pm·qttc 
S. Ex. t! 11111:1 rins viPiimnR " poJ•.qnr• J':lzfio no;; rrroJlirJ'rmos no 
11n~;;o ~nnl.o ng·nismn pn1•a. rli~.nr•: r!nlw ao Sr•nnrlnl' prdo C:t':u·:1. a 
rkl't•;;n tln;; ,. il'l.imns rio Cr.:ll':.Í ? 

o Sn Fl~f.IPPJC Sr.rn.rnn- f':nhr1 mniR n nós rln qtw n 
cllc. 

() Sn .. l"R,\N'CJRr:n liLYf:El1TO - nrvrriamnR ler ]WOcrdido 
rlr morlo rliffrJ'P.iÜI'l. 

O Sn. PEnno 'Rnnrms - :\o mrno~ pnr soliclnrirrlarlfl lm
mnnn. 

O Sn. FH,\Nf!rsr:o f:r.Yr.F.nro - Nr\,q, 81'. Pl'riddrn Ir, ch•vin
mos Pl'OClll'ar· h•Yf\1' o f\llllffll'lo rlo no .. ;;~o srnl.imrnlo c ria nossAn 
snlidm•it•dnclr :í S. Ex. 

O Sn. FET.Jf>PE Sr.Hl\Tin1' - EJ111 mrsmo tem rrne snhe.r •••. 
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o Sn. Fit,\NCisco Gr.YCErtio-Não é elle que tem de saber, c.'i 
a opinião publica ela Nacão brazileira; ella é que precisa scL' 
infOJ·mnda da nssistencin. dos Srs. Senador~s a seus collega:<~, 
q11ando elles süo vir:Limns de atientados como agora é a po
ptllae.riu do Ceará. 

O Srt. A. AzEREno - Eu sou elo Estado de Matto Grosso 1!, 
inJ\•lizmcnf.e, cm sit.uação identica, fiquei isolado. 

0 SR. FMNCISCO GLYCERIO - Não é motivo... ' 
O Sn. A. AzErtEoo - Ao contrario. E eu estou auxiliando 

rJ lJOnrndo Senador. 
O Sn. F&\NCisco Gr.Ycmuo-Nfio Lenho affinidades parti

rl:n-ias r-om as fncções politicns em que se divide actualmente 'l 
r.r•::rr:'í. e só tenho rr.laçõcs pessO[t<'~ com os honrados Senador.~~. 
qnt\ nctnalmente soffrem .r.ssn perseguição odienta da politi.:a 
Rittlneionista no Estado; todavin. não pude conter os ímpetos 
d0 minha indignacão quando vi um Senador da Republica, re
fug-indo no Arsenal de Guerra e o ex-governador do Cear:i, 
nm velho rcspeitavel, Lambem refugiado, pedindo á forçn. 
pul1lica a protecC)ão que devia ser assegurada voluntariamcn~e 
pelo espírito liberal da ordem. pelo espírito de respeito á 
r.onstitni~ão c ás leis. 

1\fn.s, senhores. os nobres Senadores não pertencem a um 
grande partido politico que tem a responsabilidade da situ:i
~fío actual na Unifio e nos Estados? O que custa a essa forca 
politica reclnmar p-arantins effectivns em fnvor dos seus ami
go.~. para nfio offcrecer i opinião pnblicn. nmericnna o esp·~
ct.n.culo rlc uma maioria. de um partido. que contem em seu 
seio n. (jnnsi totn.lidndr rlos homens polit.ir.os rlo Brazil, e que 
n5o tem <'llemcntos pnra fazer conter em seus imp>P.tos os per- ' 
st\~nidorrs elos sons ami~os ? ·! 

~· singular ! Tst.o não ri oinfío o desmoronamento. 
Sr. Pr()sident.e. eu não tenho filinf)i'io partidaria. 'V. E.'\:. 

snhc muito bem que não sou um conspirador; sou um homem 
rl() ordrm. Posso, portanto. fnlln.r com toda franqueza, sem 
rpw ns minhas pnlnvras denundcm fraquezas reprovavcic; 
rm 11m homem· politico. 

M\1!'1. Rr. Prnsidente, a se~uranC)n. dos glf)IVernos, a segu
:rançn. dos homens encarregndos do p·oder, não repousa na 
força. mnterinl. E' uma completa illusão. A segurança dos que 
governam repousa no respeito• que a or:;n.nisaoã:o administra
tiva. deve inspirar a todo•s. pelo rumprimento regular dos seus 
nltos deveres. 

Si continuarmos a permittir que pela força se destruam 
influencias legitimas na Republica. .e se modifiquem governos, 
substituindo uns pelos outros, segnndo a vontade dos dieta
dores. os poderes da Republica não teem. mais garantias 'de 
subsistencin. c o Presidente da Republica fica 'entregue áJ 
voraciclnde subita dos malfeitores. porque elle n§o se pres
j.igia na força moral, na forca da Constituição e das leis,, 
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Ha algum exaggero nas minhas palavras ? Ha garantia 
para o desenvolvimento das foroas vivas do nosso paiz ? Ha 
segnrança individual, h a eslnbil idade nas instituioões, quando 
,,stfio expostas Lodos os rl in s (ts mais estmnhas transforma-

<;ões '? . 
O PJ:esidentc da Hepublica deve ser, Sr. Presidente, o 

primeiro a daf' exemplo de respeito á Constituição e ás le.b. 
Ainrla hontcm. factos quasi tão graves se passaram na 

Capit.al do Pará. Ho.ie, ellos se reproduzem com mais feroci
dadr~ na Capital do Ceará. 

Parece que estamos em um perfeito estado ·de guerra. 
'A situação é impressionante, e eu me permitto interrogar so
bre a iniciativa dos responsnveis pelo momento politico: 

O que pensa o Presidente da Republica ? O que pensam 
OR seus auxiliares, os Ministros de Estado ? (Pausa.) 

Aimla (lnte-hontem, hontem e ho,ie os jornaes desta Cn
pibal se refer·cm a factos ele grave. indisciplina nas forro<u; 
militares federaes. 

O SR. PIRES FERREIRA - Onde ? 
0 SR. FRANCISCO GLYCEIUO - Admira a pergunta do no

bre Senador e me faz crer que S. Ex. não leu os .iornae;; 
diaT'ios desta Capital. 

O S1t. PIRES FmmElRA - Perdão; eu estou perguntando a 
V. Ex. d-e que Jactos tratam esses j ornaes. 

O Sr.. Fr.ANCTSCO GLYC!Ento - Não tenho interesse em in
ílivirillali;mT' ns questões. 

O SR. PmEs FERnEIRA - Então, muito obrigado. 
0 Sn. FRANCISCO GLYCllRIO- Supponho que os nobres Se

nn.dorcs f•.onllecrm os factos narrados pelos }ornaes e cllcs de
nunciam nm estado de completa desorganizaoão das foroas 
rn i I i tares. A verdadr, é que nós não temos Exercito, porque Exercito, 
Sr. Presidente. não é um determinado numero de solda:dos e 
officiaes: ·O' Exercito deve ser principalmente representado 
por ·uma certa unidade de disciplina c de ordem, e isso não 
existe. 

A Marinha estú igualmente desorganizada. O que se diz 
é que o meu nobre e illustre amigo, nosso distinctissimo ex
wllcg-a, o Sr. almirante Belfort ·vieira, estú gravemente 
docnto. sem poder dirigir os serios negocias da Marinha Na-
eionn.l. 

O Sn. UnBANO SA:N1'0S- Diz-se, mas não é. a verdade. 
O Sn. Pnms FERREYR,\ - O nobre Senador por S. Panlo. 

tão amigo de S. Ex., poderia verificar a sem razão desses 
boatos visitando-·o em sua Secretaria. Ainda sabbado, em 
companhia de S. Ex. c elo Sr. Dr. Indio do Brazil visitei de-
moradamente o museu. 

O SR. FRANCISCo GLYCElliO - Segue-se dahi que eu não 
tenho Dazão, que a Marinha Ntwional, que o Exercito, que o 
Povo Brazileiro, trilham o melhor dos mundos. 
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O SR. PmEs FL"HHl,IHA - Nfio digo t.anlo. 
O SI\. UI\BANO S,\N'ros - O meu aparte é quanto ao estado 

pessoal do 81·. l\1 inisli'O ela l\\arinlut é não a Ludo quanto 

V. Ex. ri isse. 
O Sn. FHANl~lsoo Gi.YCWtlo - O nobre Senadot· pelo Ma

t•.anhãn pe1·doat·•i qne en insista· no nsLado peecario' da saudo 
üo nosso dist.inr,Lissimo nmi:;o e ex-enllega Sr. almirante Bel-

J'ot·l. Vieira. 
O Sn. UnR\NO SANTOS - Não sei em que se púde l'uncl<ll' 

V. l~x. pnt·a cmiLLir esLn. opinião. 
O SI\; FI\,\NGISCü Gr.YclmJo -Eu emiLto n. minha opinião 

e V. Ex. a snn. contesLaçfto. 
O Sn. UnBANO S,\NTOS - E' n.L1í onde eu posso clieg·ar. 

O Sn. YJC:'I'ilBINO l\\oNTEIIW - VV. EEx. sfto med icos ? 
O Slt. UnBANO SANTOS - Eu não sou me'd·ico; nk1s pn.ra 

conl10cee-se do 1'sLado dr• espi1·iLo ele uma pessoa qualquer· não 
1í preciso ser medico. 

O Sn. VIC'I'OIUNO i\loN'I'ImW - V. Ex., enteeLanLo, pôile 
conhecei' do estado do illusLr·n enl'ermo porque Lem rol<v:.íiü:-; 
('.lllli o medico assistente. 

O SH. FnANCJSf:O Gl.Yf:EHIO - O cspiriLo púde osl.nl' 11011'1 
n n cot·pn não üsl.nr em condil;úes de Lt·abn.lll:tl'. 

Nada Lenho que oppol' quanto <10 cspil'ilo üo honrarlll 
marinlll)ii'O que pt·eside a pasta da. i\\nrin\Ja: esL011 me 1'1;
l'nt·indo np1~nas ao sen n1ú0 ,-;sLncln ele saneie. 

Von conduil', SI'. P1·esidenLe, chamando mais uma VI!Z 
a nLLent;fio dos responsaveis po1· esta siLuar;fto publica. ' 

O Brazil pôde se1: sorprehenclido, ele um mnmonLo pa1·a 
outro, eom Jnl\Los de maiot• gnwidade o SEH'ia uma ~Jnl:unidadu 
que, presidindo a Naçã.o um l\\arechal elo Exet·cil.o. que Jaz 
]Wüsumit• um homem forte, as cousas venham n clomünsLI'a.t· 
que o que pr1~clominn nas nlLns regiões não (• a enfJI'gin é a 
frnqnezn, a üul!iedade, a hesiLnçüo, o l'!nleio na dil'el!t;.fw 
elos negocios publicos. 

O Sn. PIRES FEnnEmA - Elle governa com a rm:c;a üo di
ruit.o, não dese.ia levar os negocios publicas a LJ•aneos o llnr-

rancos. 
O Sn. FnANClSCO Gr.YCEillO - 'J;nmbem ou não dese,in le-

vnl-os a Lrancns e barrancos. 
O Sn. Pums FlmHEIHA-EnLito vamos rle vagal', com ealmu. 
O Sn. FHANClSCO Gr.vcmuo-i\las se nmanhfL por clesgrac;a 

foJ•mos aLLingidos pelos ventos ela colera popular, o honJ'ado 
Scnnd~1· não se1·ú onLlío o resp.onsavel vela· nop·nhlicn, e 
aiJiinJ'a naLul'nlmenle algum me10 ele d1•sen\pnr e ,jusLifienJ' n 
sil.uação :;!'ave. i\\as os seus amigos, os l!liefes, 1!sl.es l'if!'ill'iiO 
c~Jl\'Cl'HOnllnclns cm pL·esen(;a de l.i'io gmves neonl.t~l!irnenl.os. 
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ü nwu dese.io ante~ ele Ludu, ú que ~e eull\'UII\:<IIU do me.u 
CJIJII~LI·<ul;;·intulli.O, iuLul'vindu ILC~~e~ a~slllli[ILo:; .. i'oi:; ni'ío se 
deve, Sr. l'rusideul.e, levat: ;i eouLa do tueu paLrioLiHno o l'a
lJLu •.lu me J'ui'et·it· :i [lessoa d>) un1 ·atnig·o auLigo, qual a do 
:,;L', almit·nuLe HelrurL Vieim, vat•a vit· llizet· ela Li•il!llll'a do 
Suuadu euusas q·uu uuusLt·tHI/:l'Ullt e <tiJOI.'t'eeem ? E' J'adl man-
1.·~~·-::;u Ulll Son•adut· ue:;l.a silua\:.ãO '? 

De:>e.iu uvilnt· l•~lll[JesLad•!S. :\:; teJtJpe:;Lade:; nlii veell'J e 
detJ•.>i:; du ~e •.luseueudeai'Uill, os males ,jú e:;Larüo J'eiLos, os 
faiJLus uslai'ÜO uon:;ullllllados pnra a cle:;gt•aça do oaiz e verc;o
nll.a da nossa uiviliza\:fio. (Mn'ito úem.; HntUo úcm.). 

O Sr. Pedro Borges ( * 1 - Sr. P residenlu, agmcle•;o sin
eet·nuwnle a illit.:inLiva do illu:<tre Senador [>OL' :::;, Paulo, Lra
ZI!ildo ao eonhuuilut.mtu diu· Seuncl" u,; lamunLaveis OIJt.:li['I'CHCins 
qut•, 1m qu:aLro dia:,; 11 esta pat·Le,, vu•~lll enlutando a p\o~Julnçã:o. 
da enp·iLal do nwu :E~Lndo. E a minlm :;t·atidi'ío iJ LanLo mais 
aeeeuLuaun ne~lu momunl,o, quando S. ]~x., init.:ianclo, cm um 
I!:''~Lil du paLt·i:o·lismo, o debaLu dess•~ impo1·LanLis~imu assum
plo, \'ülll obrigar-me a dnl' ,:oiJt·e elle uxplic<u.:ües ao Senado, 
explk;li;Ües quu eerlnmentc 11~0 as clnt·ia h·oJe it visla dos 
lllul ii'IJ~ que pa~sm·ci a cxp•O'l'. 

E' inuoute:;l.:wcL, e uslou IJúi'Lo qu•J Lodos ,o.s menJbt·us 
de:;l.a Casu. assin1 o pen::;utn, quu não poden1 set· .1nais gt'a\·e::;,, de 
pro::;·no~Liuo o~ mais somlH·io 'l~ lameulav•Jis neollleeiuwnlos 
que nesl1• monwnt.u. ncnbi·unlmm o Eslnclo elo Ceará. 

Dir.;clament.u não reueiJi do~ meus amigos uuLl'as in
fot·mn~,;:i'íes que nquellas a que Lee111 cindo publicidado o,; .i·O•rmws 
desta Cn(lilal. J~ssa auseue.ia ci•J n•.1Lkias, cnlt•cLanLo, não pôde 
uau:;:u· ~:slt·anliezn, uma vez C!Llll su ::mbe que as pessoa·s, os 
DepuLado~. que ~c poclilnm dirigir nos seu:s amigii)S resiclcnlcs 
ncsLn CapiLal, dnnclo qualquet• inl'ol·ma(:ã>O mais delalllacla, 
e~l.av:.un seqLwsll'aclos C\, p01·lanl.o, impos:;ilJiliLados ele se 
dil'igit·om no lcl•_,gl·ttpho P<l'l'a expedil'ern quai(Jlli!l' l•!li!HL'alllllla 
llUSSu· s'!llLiclo. 

HGnLem, u Sr. Depulaclu V.ir·;;-ili!•> Bt·ig·ido mosLt·ott-me 
unt l.el.~g·r·amnu1, que ·pas,~o a ler ao Senado: 

«De puLado Vh·gil i o B1'igido1 - UnUal'iv clesll'uid•o•; algum; 
Depuladi•J.s nbt·ig·ados un quarlel, enLt·c;;-at·am rcnunt.:ia a 
Ft·oLa Pessoa. 'Ct·opa :l'cdcl'<ll l'ell\ISon qu<tlqucr Pl10·Lec•:ií.u 
Ba uclo,; at·mndo:s l'Í l'les, commanclmlos po L' P.acl i I h a. t.lom itmm 
a eiclaclu, IH'olcgiclo_, lt·opn presidente.- Coronel Joiiv Briuido 
!'l'clae.liOoi' c CJO-Pl'O[H'.icl.ario do Unital"iv.» 

O Sn. A. Aztmtmo - Tnsu,;pei Lo. porLartLCl, pot• l.et· sido 
Ulll ele~,; clel'cnsot·es da cnndidaLum Ft·nnco Ila!Jello. 

O S11. P1mno BonnES - Foi \1111 elo::; que mais Lt·aba!liat·<un 
eo11L1·a a sii.LHH.:ão nL,;. entã,o dominante no Ceará. 

· Sr . .Presidente, c~onlicccdor clcs.\iu clcspaclio LLJiugTapllico, 
111!111 pódem N•mprchcnclm· os Srs. Scnk\clorcs a affl icção de 
que fiquei po:>suiclo, clescspet·o nugmcnLaclo com o clcsz.ssocego 

C) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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de minha faulilia, por ser umn das victima.s a pessoa dOi co
rum:l Uuilllf.!l'HW Jloclm, meu cunhado·. 

Dirigi-me então ao submarino, passando um Lel•:gt,amma 
ao coronel Guilherme HoC'ha, solicitando que me enviasse, 
1:om urgencia, noticias, afim de l!Ue cu pudesse agir oom in
l.eira I·esponsabilidade nas vrovidencias que l'ellllamassc. 
. Quando aqui llheguei, hoje, recebi o seguinte telegramma, 
lJUe nwo· trazia a sua asstgnatm·a, mas o, de um a.nigo intimo 
uo·sso, •OI que equivale ao al'firmur que o corond Guilhet·nw 
Jtoclm, que ú deputado estadual, está tolhido na liberdade 
que lhe llOncedc a Constiluiçwo: Federal, bem como a todo o 

· c i claclão. 
· «:::laquearam e incendiaram totalmente cas:::. cot·onel Gui
lherme rtoch,a. Escaparam elle e família com simples rouva 
do• corpo.:~> 

Nos Iaconicus termos deo.Le despacho bem póde avali.!t' · 
o Senado a gravidade dos acontecimentos que se del)enrolam 
na capital do Ceará, e para ..a repressão dos quaes as provi
dencias as mais energicas são reclamadas. 

Desejando, entretanbo1 que medidas repressivas fossem 
fmnadas, n:o' intuibo, de sanar esses lamentaveis acontecimentos 
c, l}Omo perLenco a um partido, entendi não reclamai-as 
.eem ouvil· primeiro a opiniií:o·, após o repetir as :1oss~~:·. quei
xas, não só do illustre chefe do Partido RepublicanC' Oonscr
vador, como do honrado Chefe da Nação. E foi '0' que fizemos 
hoje, pela manhã, tendo recebido tanto do l11onrado chefe do 
Partido Hepublic::mo• Conservador, com·o do illustre Chefe do 
Estado', a:s promessas as mais l!ecisivas ue que providencias 
severas serão Lomadr.s, sendo que, ambos prestüriam o seu 
apoio e solidariedade ás medidas que a esta hora devem estai' 
sendo reclamadas na Gamara pelos representantes do Cea,r(t 
nossa Casa do Oongresso. 

Eis os motivos por· que não j ulguci conveniente trazer ao 
eonltecimento eLo, Senado', por emquan~O\ os acontecimentos 
1uccorridos no Ceará, além de que julgava que a discussão que 
t:~..J pudesse aqui travar a e.sse respeito, poderia perturbar a 
acção dlos representantes do Ceará na Gamara dos Deputados. 

Dadas estas e;,.:plicacões, vou sentar-me, agradecendo 
mais uma vez ao lwnrado Senador por S. Paulo, um dos 
chefes cln. opp:osicão desta Casa, O• conforto c a solidariedade 
que com suas palavras trouxe ao nosso soffrimento, e apro-

. veitando a opportunidade que se me offerecc para appellar 
para os sentimento.s de· justica republicana e de humanidade 
do Senado para que nwo abandone um infeliz Estado victima 
dos attentados os maiQ crueis e do despotismo o n:ais detes-. 
Lavei. (Muito bem; .muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA A AML13EtlTO DE AMOJO 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 80 
do 1912, autorizando o Presidente da Republica a conc~der li.., 
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c~nça, por um anno, em prorogac;ão lJOnl dou~ terços rdos ven
CJmentos, para tratamento de saudc, u. Adalberto .Manocl du 
Araujo, praticante de lJOni'e·reute da Estrada do Fel'l'O Central 
do Brazll. 

Approvada, vae :.í. Commissão de Redaccão. 

LICENÇA A JOAQUIM MACEDO CpS'rA 

s· diSCU!"SãO da proposição da Gamara dos Deputados 
u. 102, de 'i!l1.2, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder licença por um anno, com todos os vencimentos a Joâ
qu_im de Macedo Costa, 2• official da Directoria Geral dos Cor
reiOs. 

Approvada, vae á Commissão de Redacção. 

ACCUMULAÇÕES REMUNERADAS 

s· discussão da proposição da Gamara dos DeputadGS n. '73, 
de 1896, dflterminando que os officiaes do Exercito e da .Ar
mada, no exercício de mandatos populares, não poderão 
accumular "Vencimento algum militar. 

O Sr. Pires Ferreira diz estar disposto a discutir a pro
posição, a •tuál vem cercada de uma infinidade de pareceres e 
emendas, os quaes, pelo antagonismo que apresentam, mais 
aoonselhél.nl a rejeição da medi!da, que a sua approvação. 

Neste momento, entretanto, falia em nome da Commissão 
de Marinha e Guerra, que faz um appello á justiça da Mesa, 
afim de ·~ue a proposição mereça o estudo dessa Commissão 
a qual S"- compromette emittir parecer em 48 horas. 

Case- o requerimento não mereça o assentimento do Se
nado, então :d-iscutirá o assumpto detalhadamente,ficando assim 
conheci'rl a a sua opinião a respeito. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o se-
~~~ \ 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sobre a proposição da Gamara dos Depu
tados n. 73, de 1896, seja ouvida a Commissão de Marinha e 
Guerra. 

f\:tla das sessões, 11 de novembro de. 1912.- Pires Fer-
reira. 

O Sr. Tavares de Lyra diz que o projecto em discussão 
envolve uma questão de alta indagação constitucional, qual 
seja o;aber si deante della podem existir as accumulacões re
muxt'tlradas. 

O seu estudo póde ser feito sob tres aspectos: deante da 
.Coudtiluição, ou deante da legislação existente, ou finalmente, 
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Lh>'mLu du aug'II'JUillu uu diuJinu ir;iiu du ,;Je::;puza <lUú JJOl'Vut!Lut·a 
I'USSlL J'eWitUL' da ll!Udida jJl'UJ)OSLa. . 

SoJJ o vrill!eiro aspoeLo, isLo é, sulYt·u u aspeeLu eousLi
Lueiuual, .it't disse a Uonuuis::;iio du Uon::;J,[Luir;ãu e Diplurnaeia; 
~ob u segundo, qual o da siLua~ão dos diversos :l'mwcionarios 
publiuos, eivis ou Jnililut·us, uelivos uu inacLivus, .i~t disse a 
Cuuunissão dl) Lugi::;lnl.)ãu e JusLil;.u, e .l'imtlmenLe quanLo ao ul
Liuw, o aug'llleuLo ou c1 im i nu i~.ão de de::;pel'.a [JOSsivel, j ú J'oi 
ouvido o org·ão •uaLural de eou::;uiLa elo Senado, que é a Uum
mbsiio de Finaru:as. 

O vroj e eLo, di;: o orador, uãu envolve ueulwnm q uesLiio 
t•elaLiva ;'t ot·g·anil'.al;ão milHar. A que titulo, pois, puclia set' 
ouvida a Com missão de l\larnha e Guet··t·a? 

NesLe easo, Lambem enviai-o ;í. Uomrnissão de Sande .Pu
!Jiiea, porque iltt meclieos do Jlygieuc quu vodem set· aLI.iugi
dos pela lei; ú Commissãn ele 'JoirsLr·ue(!fíO .PubliiJa, porque ig·ual
rntmLtl os lenLrJS dos instituto.~ superiores u elos "insLiLuLos su
IJUndat·ios podem vir a sr:n· atLiugiclos vela mesma lei, e assi111 
pot· deanle, sem que ,itirna is elle atLing·isse ao seu l'im prin
dpal; qual o de J'a;:et· eumpt·il· um t>t'rJIJeito eonstiLueional. 

O td•ispositiyo '"o·nsagTmlo na lei basiea no loeauLe ú aiJemnu
la~•ües •t·eumneradas surgiu como a realidade de uma aspit·ac;.ão 
nJ'Jagada uo per iodo eoloninl u dul'llnLe Lodo o Impel'io. J!'e
lizmenLe, a UonsLiLuinte H.epubl ieaua r;onsag!'ou-o uo nosso 
]JaeLo l'uudamenLal, c hoje, através da ebicana e do sopllisma 
su prOIJUt'a impedi!· que ~eja uma realidade ttl}uella con
quista liberal que Jil'.emos. 

O que a lei das leis quir. i'oi um Juueciouario ptwa cada 
Jutw(!ão, sem nenhuma especie de d isl.ine()ão de subsidio, ele 
remunera(!ão, de honot'<H'ios, ele gr:atificnçües, de meriJêS, de 
soldo, rele dolar;ões, eLe. ~'uelo isso é uma nuga, se tt'aclul'.i·ndb 
em uma smples palavn1: é o pagamento Jeito pelo 'fhesouro 
IJOtu o mesmo dinheiro pelo servi{\O prestado. Não Ira ahso
luLarnenle ou&m clisLineç.ão. 

Diz-se a doLur,;ão do Clwfe do BsLado, quando ulle é irn
pemule; d il'.-se os alimentos ele príncipes, os subsídios dos 
representantes da Nação, os salarios dos operarias; •não pas
sando ludo isso sinão da paga pelos serviços prestados. 

O IJOnLrario disso, diz o oradot·, é o sovlrisma de que ::;e 
tem lan~:.ado mão para se impedir a execuc.,ão ele uma cou
quisLa ,itt Jeila aLravés .das leis, sophisma CJue quasi setnpJ.'(l' 
l'iHUl'll. 11:1 eauda •.ele leis or()amentarias para assegunu· van
laHens e JJr::nel'icios a esLe ou aquelle individuo, dando-::;e-llw 
o dil'eilo ele aecommoclação, em contraposi~.ão ao que esLtt esLa
llnleddo na lei basica. 

~ão vô, pois, nenhuma ral'.ão para que o pro;ieeto se,ia 
cllviado tt Comrnis::;ão ele l\larinha e Gue1Ta, LanLo mais quanto 
uiio SI} L raLa absolutamente ele assegu rat· ou ele negar este ou 
aquelle clireilo a militares, c muito menos de qualquer as
sum plo Lechnico. 

O Sr. Pires Ferreira, pedindo' a pa.lavm, diz que prefe
rindo a discuss·ão immediata do projecto em debate, requer 



St::SSÃO t::M H DE, NOVEJ\!BHO DE J\!1 ~ · il3 

seja uunsullada a Casa ,s·i cousenle na l'eLirada do seu requt!
l'imento. 

Consultado, o :Senado concede a reLirada do requerimento. 

O Sr. Pires Ferreira cotnc•;a lati Limando LJUc as tiuas pa
lavras LiYc::;scrn Lirado o seu illustt·e colLega pelo Rio- Grande do 
Norte da habilual calma nos debates das questões, as mais im-
portantes, travadas no seio elo Senado. . 

Não está longe ele tJoncorclar ·in totu·m llOlll S. Ex., quando 
diz que as aucumulaçües não se recommenclam por nenhum 
principio, mas só quanto a essa parte. 

Respondendo a um aparte do Sr. 'ravares ele Lyra, diz o 
orador que S. Ex. não eleve extranhar desse seu modo de en-· 
ca.rar o assumpLo, porquanto, quando apresentou o projecto 
ele rcmodelaç.ão d-e labella de vencimentos milHares, Leve o 
cuidado de mandar dar aos lentes o mesmo soldo e grati
l'ica~'ão que ·ao·s demais oHieiaes, Liranclo-lhes, assim, uns ex
cedentes que pcrceb iam. Não tem, pois, culpa que a Gamara 
tivesse cl'ivado de emendas o proj.ecto, urna elas quaes am
pliou as vantagens dos que leccionavam. 

Por mais de uma vez tem o orador protestado da ·tribuna 
do Senado·, quanto ao facto dos abusos das accumulaoões re
muneradas, dizendo mesmo que principalmente os propagan
distas desle regimen não devem s•J incluir uo rói dos que in
fringem a Conslitu.iç.ão; entretanto, são elles geralmente os 
que mais accumulam. 

Não os•e queira, pois, desentranhar uma proposioão que está 
no Senado, ha mais de 15 annos, a qual, no intuito de regula
rizar um tweceito constitucional, agora com as emendas da 
Commissão de Finanças, vem tirar elos militares um direito que 
lhes foi dado ha mais de seculos, qual o de ser o soldo inhe
rente á sua patente. 

Por maJis que queiram ai'firmar o contt•ario, o orador está 
na convicção elo que affirma, tanto mai& quanto tem em seu 
favor um accôrdo do· Supremo Tribunal Federal, exaradlo 
ainda não ha clous mezes. 

Lembra, então, ao Senado o quanto tem sido objecto de 
discussões essa :interessante questão de ser o soldo inherente 
t't patente, sa.hindo sempr.e victoriosa a doutrina que o orador 
acceiLa e para a qual pede o criterioso estudo dos· seus collegas, 
afim de que não firam um clir.eito adquirido. 

Entra em muHas outras conside1~ações, tendentes todas a 
provar que o soldo é inherente á patente, e, como tal, é sa
:;rado aos militares, terminando por dizer que· acha escusado 
insistir, no actual momento, no assumpto, quando todos. Cts-tão 
cheios de enthusiasmo pelo projecto; mas, senta-se, certo que 
long.c não estará o dia em que o arrependimento virá, e, então, 
terão inicio os actos de penitencia, deante da. inexiquibilidade 
da U1eclida relativamente á parte que combate, estribado no 
direito. · 

Vol. VII s 
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O Sr. Sá Freire - Não fôra a circurostancia de d'ivergir 
do um ponto do subsLitutivo da Coromissão de Financas, ao 
projecto sobr.c accumulações remuneradas, não tornaria parte 
nosso debate, que, aliás, considera brilhantemente iniciado 
pelo repr,esentante do Rio Grande do Norte e continuado pelo 
illustre Senador pelo Estado do Piauhy. 

Declara que chegou a concordar coro o substitutivo da 
cHgna. Comroissão de Finanças e que tinha resolvido não to
mar parte na discussão, para sustentar o projecto vindo da 
Garoara, emendado pela Uommissão de Justiça e Legislação, 
entretanto, acha que, á vista dos termos do par.ecer da Com
missão de Justiça, uma pequena rectificacão se tornava neces
saria, para não parecer que essa Commissão tinha sido con
tradi to ria. 

J'ulgava util e pratico o proceder da Ciromissão de l!'i
nanças, evitando com a apresentaoão do substitutivo, que dii'fi
t.mldados surgissem, na pa~sagem de um projecto tão radical 
t.:omo o emendado pela Commissão de Justiça e Legislacão. 

Achando que o substitutivo traz uma grande utilidade diz 
que não era natural que elle se insurgisse contra a sua appro
vação. 

Pensa, ,entretanto, que o projecto da Coromissão de Jus
tiça obedecia mais ás normas constitucionaes, porquanto si a 
Constituição prohibe, de modo formal, as accumulações re
muneradas, essa prohibição devia se estender a todos os mo
mentos, desde que os i'unccionarios civis ou militares perce
bessem dous vencimentos. 

De facto, a accumulação remunerada infriuge disposição 
constitucional, entendo que a remuneracão deve ser vedada 
desde o inicio do exercício das duas funcções, coroo está ex
presso no projecto approvado pela Gamara dos Deputados. 

Feita esta rectií'icacão sobre o parecer da Commissão, 
passa a fazer varias consideraçõoo, respondendo ao discurso 
do representante do Piauhy. 

D.iz que esse illustre Senador para sustentar que o soldo 
dos militares está inherente á patente e que isso representa 
uma tradição do nosso direito, mantida através dos governos 
monarchico e republicano, fez urna affirmação que deve me
recer immediata contestacão. Disse o honrado Senado·r que 
a Republica é uma conquista dos militares. 

Respeitador, como é, do Exercito, carreira nobre, alevan
.Lada e digna, considerando que na Republica todos os cida
d:iios validos são soldados, terá fatalmente de contestar sem
pre que a Republica .seja uma conquista dos militares, por
que, admitlindo mesmo que fossem só os militares que ti
vessel]l conseguido a sua proclamação, o que. não seria nunca 
uma conquista, eiles não podiam em sendo militares e defen
sores dos princípios republicanos, deixar de, préviament.e, .se
rem brazileiros. Não é, pois, .uma conquista dos bvaz1le1ros 
militares. 

F~eito este protesto, o orador diz que. precisa acceri.tuar 
.que não foi logico o digno represe.ntante do Piauhy, em affit:., 
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mando que a H.epublica, eomu conquista dos milHares, ga
ranLissc todos os [ll'ivilegios nmntidos pelo governo morwr·~ 
tlhico. 

Contesta que haja urna sú lei da rnonarchia ou da Re
publica que diga que o soldo está inherente á patente dos mi

., i tares . 
. Julg-a desnecessaria qualquer lei sobre accumulacões re

nmnerarlas, porquanto acha que a Constituição é bastante 
lllara c pl'ollibe ele maneira :l'ormal e categorica essas accumu
lações. 

Diz que o poder publico não póde dar dous vencimento::~ 
a um determinado hrclividuo, observando a verdadeira inte•r
pretaof.í.o da Constituioão, e que o fazendo, pratica actos nul
los, que .iámais podiam ter creado direito ern favo·r ele quai
CJuer: indiv~duo. 

O OL':.tdor terrnina esLwlaudo a. 1Jllf!SI.1Í.•J quu l:lH delml•~ urn 
J'a<H! da situaoi"io i'inanr;eiJ·a do pai :r.. 

O S1·. Cunha Pedrosa-Vem apenas ap.resentar emendas 
que se cornpromeLteu a elaborar", quando na segunda discussiio 
k:.d,ou da materia em debate. 

As suas emendas se referern aos ar·Ug·os prrmcir.o e se
gundo e são a eons-cqueueia da doutrina por elle susl.enlad<t. 
d·~ qu·~ a CoasLiLuü;ão exchliu ela pro h ibic;ão o mandato ele
etivo. A tureeirn emenda reJero-sc no pr.oeuraclor ;;ernl d<t 
lt•;publica. 

Disse: o Hclalot· deste pro.ieeto que o funccionario só pócle 
r·~e•Jber l!onoL·arius oriundos da nalur·eza do seu emprego: e, 
eomo o procurador g-eral da Republica, que é Ministro do Su-· 
prerno 'l'ribuuu 1 Federal, como os empregados de Fazenda, (!Ue 
deix.arn seus lagares para acceiLar commissões, taes corno de
lrJg·ados fiscn.es, inspeelol'ia ele ali'anclegas, etc., não vodern 
perder essas gratifica<;ões, apresenta essa terceira emenda, que; 
vi.~a COITigiL· esse lapso elo pro.ieef:o. 

Eshi ele :Je<.:ôrdu com a Lheol'ia do pl'o.iecLo, menos 
em relacf.í.o ao P•roeurador da Republica, porque S. Ex., eomo 
rn inisLr:o que ú do Supremo Tribunal Fecleral, tem os seus v·eH
eimentos ga.mntidos pelo art. 75, § t" da Constituicão. 

Por eonsequencia a sua emenda versa sobre a clrcurn
st.ruwia du perder o procurador da Itepublica seus vencimentos. 

Vae mandar á Mesa a sua emendt~ para que a Comm iss:ín 
de .Finan[!as cmitta o seu parecer a .respeiLo. 

V•eem (t Mesa, são lidas, apoiadas e postas !Jon,iuntarnentc 
ern <liseus13iio eom a proposioão as segniuf.es 

BMl>NnAS 

Suhstitutiva ao paragrapho unico do arL. 1": 
Exceptuánclo-sc os mandatos elccUvos, podendo aqnelles, 
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qu1.: us ae.:eilarelli, t·ueulJet· a~ vauLu!;'ell~ da inacLiviuatle 
eun,iunlainuHLe com o subsidio. 

S. lt. uu1 ~us~ãu, H t!u ltu\'l)lllbt·o Llu 1V1:.l.-Unn/w Petii'VIW . 

• \.o s l" do a-rl. :.l": t\u!J::;LiLuani-::iU a:; tmlavra:; quu ::il) :;o
HUUIII depu i:; de :-a:; Ille:;um:; comulis,;üe:s, pela:; ~eguiuLes :
seHuu que, quuuLo ús elecLivus, puü,_•t•á o Jutwcioitai'io civil ou 
mil i Lar pun.:eiJer coujunLamenLe com u t•espeuLivo unkuado ou 
~uldu; u su!J:;idio. 

Ao ~ :Jn tlu a'l'L. :J"-Aucrescunle-:;e ao fiual do paragl'lllJIIU 
as ~egu i nLe~ pala \'•l'US :-su I v o tl'n Lando-se do !H'ouut·ador ;;e
ra! da Hepublicn. 

::\'. n. t.!In sessüo. Ú dl) JJOVl)!llbto du L \J 12.-C nnhtt Peth·usa. 

Ao at·l. 1"-t;upJJ'I·imam-se as palavras :l'inaes :-tWlll 
mesiiiO o soldo de sua paLenL·c·. 

S. H. u1u sussãu, 11 de uovembru du Hll:Z.-Pires Perreira. 

O Sr. Tavares de Lyra diz que linba o dever de, na qua
lidad1• de llulnl.ot· do pnreeer O!'a em diseussão, dat• desde lul:(o, 
1.:ouw pl'OllleLLeu uma re~po:;Ln no::; IIuuradus Seuadot•e:; que 
Louuu·am parLe no debaLe dut·anLe a sessão ele lloju u üquelles 
quu :su occupat·a1n do assumpLo na. ulLima. sessão. 
. Enlt·eLn nto, como por força do llegimenlo ns emendas 

obrigam o pJ·o.ieclo a vollat· ú Conunbsão pai.'a iuLorpOJ' sobt·o 
Jllaf:i o seu pai'eeer. su aB·mu·da. pn·l'a do Ullla St) vez dizet• Ulll 
:,;·Io!Jo a cada tlm elos orndot·cs que comiJaLeram o dispositivo 
do Ill'u,i C! do as razões que Leve pn ru, cm Homo ela Couun issão 
de Finailf;.u.~- .api~csenLal-o c susLenLnl-o pernnlc esta Casa. 

N usLu monwnl.o apenas qtwt· Jaze•l' uma cleclai.'<ll;ão para 
qUI~ IJOllsl.u elos Annaes. 

O lionl'ado Senador pelo Piauhy no seu lonB'O disem·:;u, 
velluiueuLu IJ apa-ixonado. !H'Ocurou ver violeueia e desconlieei
IIIenLo de di J'ei Lo por pa.!'Le da Commissiio de Finnucas nos va
l'io,o dispositivos do JH'O.ieiJLo em discussão . 

.Niio l1a regímen especial clesle pt·ojoelo. S. ]iJx. Let·ia ra
zão ~i a Commissiio eonsig-rta.~su algum c\isposiLivo t•eLirnnJo 
dii'IJil.os (],: que pOt'\'Cnl.ura gozassem o~ mililat·us denLro da 
Cou::;l.itui1;ão. · · 

'.l_'nl 11iio lnt. Qunndo s0 Ll'aLa de eam1nissüos miliL;H·us. se
.iam qune~ l'ot·em ollns, 0111 h~·pnLIIosc alguma, o pro.ieel.o Lit·a 
:tos 111iliLares o clii·eit.o ;í. percop(;ão dos seus soldos. '.l't•.aJan
do-:,H!, pOI.'I;lll, de commissões eivis, ele mn·ndaLos electivos, tlc 
qu:wHqucii' outras que escapassem pot· isto mesmo (t ;wc-fio das 
lo)i,; espeeinu< ~egundo as quaes se elevem reger .n.~ clas~es rtl'
mn<:ln~, a Commissã.o csLahcleccu qtw o I'egimcn scwia o mesmo 
que parn todos os individuos, porque ali i nüo era. o exet·ciein 
da commi:;~~o militai·, alli niio se i.l'aLnv<i d1) desempenh:w uma 
.l'uJW(;iio que tivesse sido J'l)g'U!nda pela ConsLiLui1;ão ou pot· 
l•'is •'~peei;ti)S, o quu sct·ia nhsurclo, o que serin. umn vi.olencia, 
não nos militares, mns aos civis quu exercem essns commissõcs, 
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e qne para f'~~·!~ s•: r:slnllül••nr:>'~•· ttm ·t·egirnc:n r.lil"l'•"'"nl.e dnndo
l!Jos maior·•·" Yanl.ngen" r• ntaior·"s g:wanlin·s. 

O ltOill'tHio ~Pnadm· pelo Pinult~·. seu rJistindo .,, Itoarado 
nmig·o, ~nl.~t• o t•espoiLo e a enn;;idet·a•;fío qu" llt" l.l"ibttl.a. Cer
lnnwnl.f~ t•ul'ludindo sollr•: as i'ttn~ p:tltt\Ta~ ltn ri•: t·eeonlteeet· 
q t 1 ,. r~om nHd.t ... •u tllll:t i n.i nsti•.:n. 

1'í1•m elle, num nenhum dos mernbt·os da Comrnissfio ele Fi
JttuH;ns, Jwnltnm :'-;enndor.Lodos, conY•)ll(',idos dos gt·andes ~ot·viço~ 
pt·eslndns ao Bt·nzil pelas elasse Armada.s, set·inm c::roaws de< at
I.•• n t.n t' eon Lrn. os di r e i tos, c ou Lt·n as gaean Lias, eon L r· a as vnn La
~=:·•·n~. qtlf', dcnLt·o ria Conslit.n i~üo, lltes fossem ~;on rr:ridas. 

Pediu apenas a palan·n, nesL" rno111enl.o pat·a resaiYa dns 
inLene•1•)S ela Comrnissfto ele que Lcye a honra de ser or·gão. 

Pt'ode o ltont·ndo ~enador pelo Pinnlty fic::u· Lt·nnquillo, por
fltW, como S. Ex., Lodos os memlH·os desLn Casa, estarão scmpru 
pt·ompbo~ a nmpnt•nt· os dit·r•ilo~ que pela Cnnst.iLuir;ão ·~ pelas 
lt·i~ ci .. vem enbm· no Exr•t·cito e :"1. Armada, tiio clteio~ de set·-

. l'ieo~ t'Pir·Yantes, quer na. gnetTn, quer na pt•oelamn~Tto c im
plnnl.nr;üo do novo regimen. 

Pot: ora era o que Unha a diujr, agum·dando-se pnt•a,qnnndr• 
ftH' rlis•~utido o parccet·. d::tt' n devida resposta a S. Ex .. o seu 
nol11·c eollegn. Sr. •Cunha Pndt·osrl, que, mais uma yr•z sr• rr•vrlott 
11111 t!spit·ito luciclo uma inLelligencin. culta,quc muito pt'11lr• ahr·i
lltant :H' r•st.e debate. 

O Sr. Presidente- Ficn suspensa n rlisrmssfio. n projrjef.o 
volt.a :í. r.ommissfio pn1·n dnt· pal'''•~rt: sobre ns ••m•·ndns apt·n
~r,nt.ndns. 

flom·oro pn.1·n. amnnhü. uma sf1s;;fi.o srereln, nnlüs da pu-· 
liliNI, J)Ht·a t.omat• nonher.imento rln nonwnr:fin rl1• tttll tlt"rniJt'ft 
rln :'-;r lfll'f'l1lO Tt·ihunn 1 Fedrrn 1. 

A m·flem do dia da sf';;sfio pub1ic•n ser:t: 
Trnhnlhn rlü Commissües. 
Levanf.a-sü a s•!ssfío :is :l hm•ns e t,O minuLos. 

PllESJDENI~I.\ DOS RIH>. PINTTI'IRO ~\1.\CHAilO. ViC:E-·Pil'RSIDTCN'rE, E 
Plmn!Wt\ e nAVES. I" S l'Citl,'l',\1110 

A' t hm·a ela tard•!, pt·esenl.ü numr·r·n k~·nl. nh1·••-sc a 
sPssão a quP ••on••OI'I'f'lll os Sr·s . .Pinhc-ir·o i\Inchndo .. F'••t•t•eira 
Clln.vrs. At•nu.io (:(iro;;, Prrlt•n Bor;1;Ps, Cnudido rir• Aht'f'll, .To
nathn;; PNir·o~n. Gal)]'if!l Snlgnrln. A ri hm· Lemo;;, Tnrl i o do 
.Br•azil, L:ll!I'O Sodl'•\ .To~,; "Rt17.t'hin, Ut·hano Rantns, :\INtdl'~ df• 
Alnwida, -Pire;; F•,r·t·r·ir·a, F'l'aJwi~en R:í, TnYal'i•s dr. L,l't·a, ,cunha 
Pedrosa, 'Yn I f't-r.cln L.-•n 1, r:on•;al vrs Frt'l'n i r·n, n ihid r·o de Bl'i lo, 
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Itnymundo ele Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Valladílo, 
J~uiz Vianna, Nilo Peçanha, .Sfl. Freire, •Augusto de Vascon
collos, Bueno de Paiva, Bernardo l\1on toiro, Feliciano Penna . 
. Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, A. Azeredo, 1\Ietello, 
Josó Mm·Linho, Generoso Marques, Felippe Rchmidt, Alldon 
Bapl.ista e Vietorino Monteiro (3!)) . 

Dt~lxam de rJompurecer, com causa .iusLifienda os Srs. Sll
vel'io Nery, Iliboiro Gonçalves, Gervasio Passos, 'fhomaz 
~\ceioly, Antonio de Souza, Si:;rismundo Gonçalves, Gomes 
Hibeiro, Coelho e .campos, .Tosé 1\lrwcellino, Ruy Barbosa, 
Bernardino Monteiro, Moniz Freire. João Luiz Alves, Lou
renço BapLi~La, •Francisco Porl.ella, Alcindo Guanabara, ,Alfredo 
Ellis, . Francisco Glycerio, Gampos Salles, Ganzaga .Tayme, 
Alencar Guimarães e [Jercilio Luz (22) . . 

E' lida, posta em cliscussu.o c, sem debate, approvada u 
acta ela sessão anterior. 

ü Sl.'. i o Secretario dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofí'ieios: 
Um do Sr. 1" secretario da Camara dos Deputado8, de 

11 do corrente, remettendo a seguinte proposicão 

N. J2ô -1912 

O Congrr~sso Nacional decreta: 
lAr Ligo unieo. E' o Presidente rla Republica aulo1·izado a 

:ütt·ir, pelo 1\Iinisterio ela Fawncla, o credito extraorclinario 
ele G :2<i0$190, para attnder ao pagamento de vencimentos de
vidos a Verano Alouso Gomes de Almeida, no período de :1. 
de marr,o a 31 dn dezemhro do corrente anno, visto este fun
t.•.eionario se achar acldiclo nm virtude ele >;entenr,a judiciaria; 
J·evogadas as disposições em eonl.rari o. 

Gamara dos Deputados, :L-1. ele novembro de 1.912. - Sabhw 
/JrnToso .Tu.nio1', presidente. - Anton·io S'i?neão dos Santo.~ Leal, 
1" secretario. -Raul de Mames V e-ign, 2" secretario. -A' 
Comrnissão de Finanças . 

.Outro do mesmo scnl1or· e do igual data, remettendo o:-; 
tloclllnent.os referentes :í. proposiçuo que autoriza o Governo 
a concorrer com a quantia de HlO :000$, como auxilio, para 
erigir um pantheon, dnst.inaclo a recolher e guardar os restos 
mm·taes dos grandes vultos nacionaes. -A' Commissão ele 
Pinanoas. 

Um da ]]]xma. família do Sr. oonselheiro .Carlos Au
;.;·usl.o de .Oliveira ]'igoeireclo, agradecendo ao Senado as mani
J'estaçGes de pezar prestadas á memoria do seu pranteado 
chefe, por occasião do seu passamento.- Inteirado. 
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SESSÃO EM 12 DE NOVEMBRO DE 1912 

Vem á Mesa, é lido e l'ica preenchendo o triduo regi
mental o seguinte 

PROJECTO 

N. 65-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar L. 1. • Fica approvarlo o disposto no capitulo VI do 

ULulo II do decreto n. O.S:JJ, ele 23 de outubro de 1912, que 
reorganiza a aclministraoão e a .IusLioa no 'ferritorio do Acre. 

Art. 2. • !Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1912. - Arthur. 

Lemos. 

O Sr. 2" Secretario procede á leiLum dos seguintes 

PARECERES 

N. 379-1912 

~A. Gamara dos Deputados recusou seu assentimento ás 
IOITlenr.las do Senado ú. proposioão da mesma •Gamara, ,n ... 27, 
de 1909, que regula a responsabilidade civil das estradas de 
:i'el'J'O. 

Quando foi ouvida sobre a materia e ofJ'ereceu as emendas 
de que se !.rata, a Commissão de Jt1sLioa e Legislac;ão declarou 
cxpr·cssamcnlc cm seu parccm· quC:: o seu pensamento deante 
da pl'Oposiç•ão seria assentar a responsabilidade civil, pura 
c simplesmente, no proprio facto de que proveiu o damno, 
inclcpenclenl.emenl.e da idéa de culpa, real ou presumida, do 
agente. 

Pam isso, POl'ém, teria ele refundir completamente e vasar 
ern out.ros moldes a resolução ela Gamara, com o risco de 
sam:ificar· a idéa principal que a domina c é a regulamentac;ão 
nr:;cnl.c do assumplo entre nós. E por esta razão, limitou-se 
n apresentar emendas de caracter s0cundario, que não modi
fiearam a substancia da proposição. 

Jte.ieiladas essas emendas pela Gamara, parece á Gom
missfío que o Senado deve tambem abrir mão dellas, para 
não demorai' por mais tempo a soluc;ão legal de um ponto 
Uin imporl.ante da nossa vida civil. 

Sala das Commissões, 11 ele setembro de 1912. -J. L.· 
Cor: lho c Cam.)JOS, presidente. - .T. llf. ll:letello, relator. -
O. Ca.m.pos. -Sá F1·m:re, ·com restricções. 

Bl\mN!OAS DO sgNADO Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, 
N. 27, DE 1\'109, A QUE sg' RBFER.E O PARECER SUPRA 

Ao art. 1 •, n. 3- Supprima-se. 
Ao n.rt.. 1 •, n. 5 - Supprima-se, 
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:\cel'üi'cr·nli•-i'P onrlr~ eonvie1· o seguinte: 
Arl. "\s dispo~i(;õc•s ela pi·esent.e lei applicar-se-llüo 

a todas as cnmpanllin~ .-. l'llliH'"z.us dr Lt·ansporle. qunesquel' 
q 1w :w.i a m . 

Senado F••rlel'nl, ~<l rl•• nnvrmb1·o dr ·I 012. - Quinti·oo 
Bt~r•at/111.'11. presid.,nlt•. -.loariiiÍI/1 Frn'I'CÍI'rt Ch.rwes. I" se,~.re
I:H·io. -Jiruuwl Amu:io l.iríl's, :!" B••er·.-oJm·io. -:\ illlJll'imir. 

N. RRO - 1 fl J:? 

Pm· orc·nsmo rle ser rliscnl.iclo o pl'O.iccl.o que veda as 
ncrmmu!nt;i>es l'Pmnnrrndas, fol'nm ap!•esrntadas qnal.l'O mnon
rlns: 1.1·es prlo Sr. Srnndrw •í:nnha PN!r·osa e uma pP!o Sr. So
narlop Pil·rs Ff't•reiJ•a. 

"\ n]WP;;r·ntaei'io drssns rmrnclns df'ln loga1· a CJUC J'o;;sr 
snspensa n clisr~ussiio ai•~ que. nos I.P.i'tnos do l'f'f:'imcnl.o, a 
r.ommissiio rl" Finnnr,a;; inl.en•mes;;r sobro rllas o sem pa
.,.,~r~rT·. 

F.' o qn" f'Sla Commissiio vrm fazet·. 
As rmrndns ns. ·I 1• ;: rio Sr. Senarlm• r.nnhn Prdt·nsa 

visam o mesmo oh.ircl.ivo, iMo ~~. prt·miJ.Jem qur os fnnccio
nm•ios pu h! icos, rnmndo no f'Xf'l'rli!"io rlf' mandatos rolt•ct.ivos, 
possam arrnmulal'. si inar·J.ivos, os vrnrdnwntos ela inael.i
virlndc r o >nlhsiclio: r. si ar~livo~. o m·drnado ou o soldo e o 
snhsid i o . 

. F.i;; o qur r !la~ dizPm: 

Emenda n. 'i: Sub;;Litua-sr o par:wrapho unico do ar L 1• 
11rlo ;;egninle: « Exet>ptuam-sP os mandatos elecl.ivos. podendo 
aqnrlles f!UP os at·e·~itm·em percr•brr· os vrnr.imr·nfos da inact.i
vidadr .innlamr•nlr com o subsidio.» 

Emenda n. 2: « Subslit.uam-se as palavl'as que srgnAm 
depois dr ns nu!swas Comm.issiies pelai! srgu int.es: sendo que, 
quanto rís electi1WR, J!(l(lm·rí n {unr:eionm·io r:'ivil nn militm' 
perr:eiJer, :inntamPntc r:mn n 1'1!S}ler:tivn Ol'denadn nu. soldn, · o 
SU.IJS'i di n . » 

A Constif.uic.ií-o prohihf'l de modo positivo c ahsoluto as 
ar.r.nmulncões l'rmtlllf'l'aclas. não haVfmdo l'azão que .iusl.ifirrue 
n ma rxr-cpe.iio odiosa fim favor dos rrppe;;en tan t.es da Nar,.í'io. 
soh o ftmdampnto de quo nii·o rxrrer.m cargo publico o de 
que subsidio niío ,) vrneimenlo. O Deputado ou Senador exerce 
ou niio uma funcr;iío pnbliea? Exerce. Essa funcç:ão ,-. on 
niio, conslil.ulcionalmrnte, -incompaLivel com Cftlalquer ou lrn ? 
E'. Pm•qtH~. poi.s a;;;sngnrar-lhP o di1·eit.o dr. accumular l'emu
n~J·ar,.ões dr• duas fune(:·õ~s. das quae;; sô exerce uma, em 
Yll't.nde mf'lsrno d·~ J.()xt.o expresso do nosso. Pacto Fundamental? 
Dir.-se qur prla l':l?.iio df' que o subsidio nüo é vencimrnt.o. 

Ningurm igno1•a a primit.i\'a ;;;ighificaeii.o da palavra e 
a que voiu l.rnclo drpois, no coPt·rr dos tempos: mas a verdade 
é que a~ disl.inc(.'ões phi!ologicas niío allernm, ele presente, o 
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fundo da CJU•'Slão: dotaeãn, lionoJ'aJ·ios, venci.menlÇ~s. ~ubsidio, 
etc., Ludo quPI' rlizr•J· a mr·~ma •·nusa: é est.1pendw, " r·c•mu-

. nera1:ão, •í paga, qur, sahr.•. do mr.~mo col'l'e, que 6 vqtacl~ no 
mesmo oe•:anwntn, qufl sfl llld.-•mnJza com o mesmo rl1nheu•o. 
r~· a J•er~ompen~a que o Estado dt'l uns qufl lhe Jll'r.'\111111 ser·
vic·.o;;, Nada mais. 

• IA acceit.aeãn das rmPndn;; consagJ'al'ia um pi·h·ilflgio qno 
Sfll'ia insu;;ll•Hiawl dflanl.: da C:ou;;Liluic;ão. 

A flmemla n. :J I'C'sa n;;sim: <1 Salvo IJ•alandn-sr do pro
r,n•·adm· geJ•al da Hr.publiea ». 

E~sa Pmenrla. eOI'I'igindo n dis)lo;;t.o no § 2" do al'l.. 2", 
que drlrm11ina qnf' o;; funec·niona•·io;; publieo;; eivis nu mili
laJ·r•;;, quancln ••xeJ•enPem r~ommisslil's em eonseque1wia elo 
pi•otwio car·g·n, posto ou palenl!', perderão a g·mlifir:açiin do 
.:m·g·o, posto ou patentr·. ·par·a pet'l:ehf'l'em .. iunt.amenl•' r:om o 
oJ•rlenadn nu o soldo. a gl'ali l'i1:a•.:iio que J10P Ir: i I h e rouber 
nn exer·eicio dP nnva l'nnrr,ãn, manrla •'xr~rptnar n pmc.nmclor 
f:'CI'al ria Hepublica. 

A sua jusLif'icnr;iio ,·. qur do di.~pn.-;lo resull.a1·ia diminuic;.ão 
dos vencinlflnlos do i\1 ini~t1•n dn :-;upwmn '1'1·ibunnl Ferlrwal 
que: exer•:e;;sc a;; l'urwr;õco~ d.-• pi'Of'lli'Urlnr ria TI•'Pilhlic•n. n que 
,: enn tJ·a l'i o :í •Con;.ti t.n ieiin. 

O nr•g,mHm Ln ,·, !H'ON!dent.c. mas o I'Cmcdin niio ,: per·
miLt.ir a ae~mmula~.ão: ,: nugmr11la1·, r:n;;n n pm.i•'cio iH'.ia 
avpr·ovarln, a. gr·al.il'ir!a(;i'io dn p1·oeur·adm· greal ria Hnpnblien. 
E' urna pr.•nyiclf'Jll'ia de ordem lll'l:arnPnlal'ia, r]ne n C:nmmissiili 
nppnr·t.unamrnte ar.onsPlhUJ·:í. 

A emenda n. r., diz: 
«Ao arl. I.": SuplH'imam-s·~ as palavras: ?rem me.~m.n o 

.~nldo de sua patente». 
·A emenda l'•'fct·e-se ;í. peoposiçiio da Gamam. que .iii l'oi 

rejeítada: mas a Commissiin eleve lomal-a em enn;;idemc:iio 
PM envolvei' mate1·ia {lUC est:í comtwrhendida nn ;;ubsl.iLut.ivo. 

Tenta-se de sallf'J' si n m ii itaJ•, Pxercenrlo ma nela! os clc
cl.ivos, pel'cle nu não o s·oldo. O ns;mmpl.n roi longamente 
•'Si.udado nn J1Urecfll' da C:ommis~ão ;wbr·r. a proposio:io da 
oulJ•a. .Casa do üongresilo r a Comnli.~siio niio· lf'm razlip;; novas 
fllln a nconselhrm a modifiem· a sua opinião. 

Em vista do exposto, ,; a Comm issiio dfl parecer que sejam 
J'f•,iflil nrln;; todas as emendas. · 

Sala das CommissCie;;, J 2 de novembro de Hl 12. - F'eli
l.'inno Pennn. prcsidrnte. - Ta·rJm•es de Lura, rPiator.- Ru.eno 
rk ·Pmva. - F'1'fl.ncisco Srí. -A. A:ercrln. - I~. de fl nlhrjcs. 
- l'icto?'ino .llon1â1·o. -Urbano Santos. 

lll\TBNDA8 .I QUE 8H REI'HHE O PARECHR SUPRA 

Suhst.it.ul.in an pal'agrnpho un'ico rio nl't.. 1": 

Excep.t.unnclo-se o;; mandatos clec_tivo~, podendo aquelles, 
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que os acceitarem, rece~e!-' as vantagens da inactividade con
Juntamente com o subs1d10. 

S. R. em sessão, 11 de novembro de 1912.- Cunha 
Pedrosa. 

ci\·o § 1". do arL. 2": SubsLituam-~e _as palavras Q!J.e se 
seguem depo1s de: -as mesll?as -comm1ssoes, pela~ sezymt!'ls.: 
-sendo que, quanto ás elec1.Jvas, poderá o func~wnarw CIVIl 
ou militar perceber conJuntamente com o respectivo ordenado 
ou soldo, o subsidio. 

Ao § 2" do art. 2" - Accrescenle-se ao final do para
""rapho as seguintes palavras: -salvo tratando-se do pro
éurador ge1•al da Republica. 

S. R. em sessão, 11 de novembro de 1912.- Cunha 
Pedrosa. 

1Ao ar i.. 1 •- Supp1·imam-se as palavras finaes:- nem 
mesmo o soldo de sua patente. 

S. H.. em sessão, 11 de novembro de 1912. - Pires 
F'fWJ'Ci't'fL. -A imprimir. 

O Sr. Victorino Monteiro agradece Lerem os seus collegas 
eonscnt.ido, eom a. sua genl.ileza, que venl1a fazer uma recla
mação e no mesmo tempo um:t declarac.ão {t ,casa. 

Ha trcs ou quai.J•o dias que o Diario O((icial é distribuído 
1lepois de 1. hora da tarde. Inval'iavelmente ret.ira-se o orador 
de sua resiclencia sem podCJ.· ler o Dim•io Of('iC'ial, em virtude 
do mol.h•o .i:í. nllegado. 

Certo não (i elos lei l.oJ•es ma i.;; nssir.luos r.lcsLe jorual. 
mas quando tem in l.eresse cm sahe1· o que occorren na ou l.ra 
(;asrt do Congresso, -como actnnlmrml.e, onde lhe consta ter 
!.ido resposta o diseurso que teve a honra ele proferir no 
Senado, precisava ter elementos para dar uma enhal, mct.i
mlosa c desenvolvida réplica. 

Acontece fJUP. ainda l1o.in esperou af.é depois de 1 hora, 
sem proveit.o, pois, a essa hora, nfí.o l!avi.n. ·chegado o .Diario 
do Con(J1'e,çso. 

Comparecendo <i sessão no inl.uil.o tle ler rapidamente o 
Diorio rlo Co11{Jresso, para porlcr rosponder immediatamenl.e, 
'~t•-se inhihido de :fazei-o, por nfío ter sino p11blicado o dis
curso que procurava. 
i Ao Sr. Presidente, disciplinador como é de longa data, 
J•etlc providencias no sentido de évitar a J•eprorlucoüo dessa 
:l'alt.a, que pre,iuelicn. muif.os interesses. · 

Em sogundo Jogar, declara ao Senado que agu::i.rrla só
mente a publicaoão elo discurso proferido na outra Casa no 
Congresso, para rlar uma resposl,n, franca e cabal, c-omo cos
f.u ma fazer. 

Nilo o fez agol'a, porque os elementos que lhe fornecem 
os r·esumos publicados nos ,iornaes são muito deficientes e 
pii.o lhe dão margem para uma resposta conveniente. 
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Assim, n.:;uarda a publicação elo discurso a que se referiu, 
para podP.to ela!: J'ranea resposta, e assegura que ella será na 
:tll.1noa da agg-rcssfto o (Mu:ilo lunn.: rnu'ito bem o) 

O Sr. Presidente-:\ 1\lesa ,i:i toJliOLl Jlloovidenl\ias toela
l.ivamenl.u aos l.t•:ümlho;,; ela pul:dirmr;f.io ,Jos f!r;hal.eso O mais 
rJxccde Lia sua all}rtda, pois f.JIJJ:Ien~;e :'t rlitoer;1;fin llo D'imoio 
O (('ic'ialo 

I. 

O Sr o Tavares de Lyra- Sr. PtoesidenLe, uo expcdicnLc 
ua scssií.o de 011o,ie, 1'oi I ido o p:ll'e,~er ela Commissiío de Fi
nanças sol1toe as emcnrlas aploesenl.adas ao prooieel.o 11ue traia 
de uccurnular,úes Joemnncradas. Jl:u pediria a V. Ex. que con
su lloasse :í CÜsa sobre se eoncede urgencia pal'a que na ordem 
do dia continue a cl iscussão desse pro.i ecto, discussão hontern 
suspensa ati) qne a Commissão déssr, parccel' sohre as emendas 
apresentarias. (Muito bem.; m.uüo IJem..) 

O Sr. Presidente- Os Senhores que approvam o requc
rirnento verbal que aeaba de ser apresentado pelo Sr. sr~-· 
nadar Tavares de Lyra, queiram levantar-se. (Pmua.) 

Foi approvado. 

O Sr. Francisco Sá diz snto o Srmacln ,i{L eonhececlor elos 
ltorriveis acontecimentos oecot'rirlos, 11a l.rocs dias, no Estado 
!.1 o Cear:L · 

,Ji'oi talvr;z feliz pnra o or-acloto a citoCLlmstancia de estar 
ausente desta Capital, quando eh egaram as primeiras noticias 
daquelles i'acl.os c ele s6 haver ehegaclo honl.em sem tempo 
1.le compa1oceer :'L sessão rln Senado, pois isso permittiu que. 
antes dP. sua voz, J10rvenl.lHoa atoguicla de SUSJ1eição, outra,.; 
vozes de rnaioto a.ul.otoiflaeln lnvanl.assem o protesto do Senado 
Jnoazileiloo, o brado do nossa eull.ura, ela no;:;sa tradição, da 
110ssa civil izacão, contra os Lloisl.cs successos em que prosegue 
a sérif1 .in!.,-.rominnvlll rle cnoillw" rlrssn somhrio periorJo ela nossa 
h i;:;l.orin o 

So.ia qual i'•3r o juizo que ;;c :formule sobre os acon!.e
"imenl.os oceoJ:riclos nn E~;l.ado elo Cearú.o .uma impressão ele 
todas as noticias fica cm Lodos os espiritos: o •Cear.ti esttí. 
J'cítoa da ld, esltí. proscripLo elo regímen constitucional, des
npr•moceel'am dalli as garantiaR ulcm·enLares que- em t.oclos OR 
paiws, mcdianamenLn policiados, nií.o são negadas ao ultimo 
rios cirladiio;;: :foi ali complel.amcnl.c rlestruida a. :f6rma repu
.hlie:l.lHL federativa. 

No dia orn que a oiustica c a lei recuperarem o seu im
petoio, ó qne l1iío ele ser apuradas !ls rcsponsabilirlacles desses 
stweosso;; lamenta veis. 

J\Ias, por cnHJuan Lo, fiquem ao menos r.cgistradas nos 
~~nnacs das assembléas politicas, cm que se escrevem as ulti
rnas pago i nas ela historia ela 1 i!1P.rilaclc do nosso paiz, essas 
innovac;õe~. como depoillH!Iliu (]LlC futuramente ser{L levado 
á Historia. 
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A nnaJ•eiJia que no .c,,a,·tl ,j;', linvia deposto o Governo 
lr.~al ,, n sulisUI.uiJ•a prda usu!'par;ão mililal', não se contentou 
eo'm i.;; I n. E J'a-1 11 r• m•r·Pssn "i o d f'id.J•u i,. todas as fórmas de 
um r·rgimrn I ivJ·r; et·a necessm·io que desapparo~eo•ssem todos 
os nppm·r·lho;; no ::;yslPma eonstil.twional e por is;;o nf!ces~al'io 
'JII'' l'oss" tamtwm dPsLnt ido o Podf't' Legislativo do Estado. 

·~\ :\ssnmlilo:a i'f':ll'r•nse se liayia eonYoeaclo pal'a uma 
;:;e;;sflo PxtJ·noJ•dinaJ•in. a l't!Ullii'-SC a S cleslc nwz .. Exel'cia 
assim nfio st!mc•J1lr• um diJ•r•it.o eonst.itueionnl ineonlr;;t.avel, 
mas ClllllPI'iu ainda um allo dcveJ•, e sat.ist'azia uma nPers
sidndo:• impPJ·iosa. Com el't'r•ito, a nnarehia se havia e::;lnbe-· 
ledrlo nos mtmir·ipi.os rio Estado, em muitos dos quar;s as 
elqi(:i)Ps qtw se 'haviam J•ealizaclo par·a a respceliva Camara 
ct·am nb,irol'l.o clro .contest::u~ão r• o unico ,juiz Pstabelecido pela 
!ri. pa1·a deeicliJ' drssa eonlestar;ão. el'a a Assembléa Leg·is
lativa do Estado. Cama1·a;;, algumas ,iú Unham sido depostas 
:í mflo :nmada pelo Gonl'no local. Er·a, portanto, uma situação 
clu dPSOI·dem grnr1·al izadn, JII'Oduzinclo ,iú a conflagTnr;iio no 
intPrioJ· do l~st.ado, P a c\ssemblo:a leria t'allaclo ao seu do•vce 
si, arl'flslando todos os JWl'igos, Sf' não hom·esse convormdo 
pm·a uma ses;;ão r•xt.r·ao,·d i nar·ia, que e lia dei ibel'aJ•a. 

Xãn podt>~·ia .i<ímnis sr1· consid••rnclo isso um acto rwer;i
pit.ado e ;:;ul.iveJ·sivo: f!l'::t um n..-·to rrr·lamnclo pr.la. neec~ssidarlr; 
dr rPstabrlPcrr a or·drm no inl.eriOJ' do Eslado, pela neecs
siclarl•' rlr asso•g·u,·ar· a paz aos municipios. 

Es;"' rra o JWimeiJ'O motivo da convocacão e:xt.r·aordinnria; 
mas. a lo'•m disso. a Assemblr"a havia encel'J'ado suas srssi!cs 
oJ•rlinaJ•ias srm trr eon,;;r;::uido voLal' as leis di'! meios. necr::;
saJ•ias :í arlminist.rar;ão, cm eonsequeneia da divisão que. no 
sr i o df'lla, havia su egido. Desapparecida essa divisfio. ora 
natural que lodos comprehendes::;em as nrcessirlades dr. r·esta
helf'l•o•l' o J'o•gimen normal, cleceetando as leis de meios. Para 
complrlaJ· os l'ins dessa eonvocar,ão f'XI.raoerlinal'ia, enl.endrm 
l.amlwm a .-\ssem!Jléa oppol't.uno dr.eJ'f!tU.1' uma Pefm•ma rlri
l.ol'al quo• melhor a,;srgumsse o 1l:rrito dos mesarios. 

·f:nmo so• vO:·. a convocação e:xll'::tONlinarin. ela Assemhh:n 
:foi rlri.P1'minnrla ]101' necessidades de ordrm consl.il.ucionnl, e 
JWio srnl.imPnto que ella tinha do seu dever de nssrgurm· da 
mP!hor ft'•r·mn o rxercicio da lil1erdnde politica ao povo cen-
rense. 

Nfio entendeu assim o soldado que lomou cont.a do Go
Yf\1'110 dnqnelle Estado. Repugnava-lhe o contacto ·com o Poder 
Legislnt.ivo, como lhe l'epugnava o contacto com qualquer 
apparrlho const.it.ucional rio Estado. Tl'alou de impedir a rB
união da As::;emb"•'a, fe7. clisseminal'em-se por todas as f61'mns 
as ameaças eontrn a viria dos rlrputarlos que ousassPm l.0m:tt' 
papf.r nrsla reunião. 

A i:\ssemhl•"a não lançou mão senfio do Prem·so legnl, 
senão rlarrurllr reenrso que ,; um diecit.o de qunlqueJ• cidarffio, 
que ,-; n garantia rmlimenl.at· do s~·st.omn 1't!J'il'rsent.al.ivo, e 
reqt.wJ•eu no Supt·emo Trilmnnl Federal um h.(I/Jcns-r•nrpus 



fmssi\o El\1 12 Dll NOVIlJ\Jnl\0 llll UJ12 j 2li 

qui\ J.,(•l'm i ltissr ao~ depu Ladus lueOIIWI.,!l'I'III-SI! I ivrcuwnlc e 
Jll!l'llliLli,;st• :i A,;s<.•miJJ,Ia l'llllll·l~iotH\1' eom ~e;;ut·un~·u. 

•Es,;a nwdida liblll'lude>J'a foi eouccdida por· volo unauiur1J 
do Supr·erno Tribunal Feclerul; isso, por.·érn. ufiu iuJ'luiu tlll 
espírito do Presidcnlo do Esl.acJ.o IHH'tt que elle se t.:onJ'ot·tuasso 
com o l'ulredonamcnlo da AssumbJ,:·a. 

O l'-\1·. i't'I'Sidenl.c da Hepublicu. foi avba,.Ju das iulct11;Ges 
ltnslis daquellt! chefe do Ciovel'no loeal. uiio st\tnt•ule foi avi
sado, mas leve em ,;uas mfios do,;utrwuLos it'J'I.'I'rag-ai'Pis diJS 
qmws t·esull.ava a JH'Ova ineoneus~u da lioslilidadc elo Prosi
t.leni.P do .Ceaní cm relar;iio ao runccionamenl.o da Assmn!Jl,!a. 

Esses Lcle:;rammas Livcram lut·;;u publicidade. Nellcs o 
delculot· do Gove1·no do Ccnrú c"lw;;a a clcc!aJ•at· a irwxislent:ia 
do poulo de visla legal da Assembléa. 

Em um Lule;;Tamma dir·i;;·ido ao •St.'. P·1·esidenle da Hepu
hlien, c publkado no Dial'io Ofj'ic{al de í deste tucz, diz o 
Sr. cot·on,~l Fl'anco Ra!JCilo: (Lê) 

~ Rc·,~el.ii um oiTieio elo juiz Sl'lmional. t:Otnlnunkando u 
lw.IJUtJs-clii'J!IIS -concedido p1~lo Supremo Tl'i!Junal a L!epultHlu~ 
da ·:\s~Prnl.d,)a Lcgislaliva; respondi -dcclamndo ler Lonmdo 
todas as p1·ovideucias pam que l'ossc cumprido crn toda a sua 
plen iLlll.lu. l'mbom i;;nomndo donde partia a eoat:\,'ão, v h lo 
sileneint· nesse ponlo o rcl'r~rido oi'Jicio. 

ReiLet·o a V. Ex. a scgur'tlll\,'a de quu o haiJew;-corJHts 
~el'á respcilaclo -como merecem as senlcn~.:as da alta eot·po-
rru;ão judiciaria. , 

Devo, porém, pondet·at· 1t V. Ex. que a conV,JI!a,:iio da 
Assómbl1!a foi l'eila por meios rrauclulenlos, contendo nomes 
de d1!putados que aiio ~c achavaut ncsLa 'Caflilal aem tler·aut 
PI'OI;uração .• Já pt·ol.cslararn os dcpulaclos l'-\nlusliauo l\lello, 
em Lelegt•amnut a rni1n dil·igido, t• monscnhot• Vicente Pinto, 
que o J'éz ao JWesiclcnlc da A>'.;;embli!a. Este me l'CJH'eSC'nlou 
ltojn contra a rraude do acto, qu'! não poder(t !H'oduzir ncnhunt 
cl'l'eilo legal. 

Quanto aos i n Lu ilos ela AssemiJJ,~n. pe,_;o pel'm i~~iio pum 
deelat·at• a Y. Ex. scrr>m fmneamen L c su!Jyer~ iYos.. -l:OJ.'[JOI'tt\,'ão 
que P''r·deu moralmenl'~ o s1~u manclat.o desde janeit·o c o 
pet.·det·tí. legalmcn Le daqui a :26 dias e com·otm-~,, para lmlat· 
da con l'ee,;iio ele leis que cm qualro annos não mcrcecram os 
seu~ eu i dados. 

Os fins cspt•eitws da eonYoear;ii.u: tJ,~,·t·elar;iio 1.la lei elei
tol'al n•Lucla de al'ogadilho. quando a ell'i\:ii.o ~n J'PaliznJ•ü e111 
l d1'. ,J,:zt•nt!Jt·o. 1\ l.'f~l!on!Jeeimcnl.o d~tR Camat·as po1.· meio de 
I'I!CUI'sos clandestino . ..; e l't·auclulento'S, inlt•t•poslos l'ót·a 1.lo 
prazo: st•J•iio actos de pm·a ror·ça, 11Uo Lnu·iio a anat'l!hiu aos 
municípios. 
· O rim ,.Jcclaradn dt•sscs cxpedicnles é peesligiat· a oli-

g·aJ·ehia cll'JW.~La em ,janeiro. 
Pe1;0 a V. Ex. sua inlel.'YCH\,'ÜO suasoria, al'im de que 

CCSSI.'Ill esses mune,io~, que s,_·, visam pcrlul'IJar ·a unu·cha da 
lllinha aclminisLJ•ar;iio. 

Não o!Jstanlc, repilo, não sú a .-\sscmbléa sc reunirá com 
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Iodas a,; ;::-a.ranLitt:>, ·eulliO tlat·ei ús pessoa~ que se Lli:t.om amea
,·arlas seglll'tllll;a eotnplel.a, » 
· .C:oruo se vê, alr:ave:t. dl'ssa e!Jieaua do eas,:t·ua, uwui
r,:,;l.a-se o pt•oposito orn qun eslava o Pt:esidenle do Estado 
dn ir11pr:dir· o J'unecionant,~nto da :Assern]Jl,··a, l'I~IJOII!Jeceullo qufJ 
a IJOI!Votmeãu não potlia pr·oduzir· Heuhum effeil.o legal; ello 
HIJ ar·r·u;;a o 1lireito do decidir que a ·convoea()ão l't>ra. J'nila 
J't·au,luloul.anll'lllfJ; pretmllle-so eonlll)codor elo :l'aclo du Ler sido 
aqnelh~ ado da Assemblút assiguailo por 11onws drJ indlviduos 
IJLIO não tinlmm dado auloriz:H.:ão pura isso, o que é falso. 

Al'l'irma que a Assembl1~a Linha sido deposta em janoit·o, 
f:ssa Jllesma Assembléa pela qual Linlia sitio rceon'hceido r:111 
,iunlio, e anlecipa o julgamento sobt·e ael.os que a Assum1Jl1~a 
devo lH'tlf.ieaJ·, que ol'a a organiza,;üo dns Gamaras 1\funicip:ws, 
di:t.,~ndu qun ella so l'Cunia ·com intuitos subversivos. 

1\lais ~.:laJ•o ainlla, si ,; possível, se eontém o rn·upusil.o 
darptelln nuvet'IIO, JJa deserip(;ão dos factos feita pelo sefJI'(J
Ial'io :'t !\Te;;a ela A~~embléa Legislativa. 
·· Dess'l documento !e apenas os trcehos que molbol' de-
fi rwm os in l.uit.os desse Governo: (Lê) 

« Oeeorr·em, porém, incidonl.cs qur. tnrnarn duvidosa. n. 
liJ;.ntlid:ule do :wlo ele eom·oea.eã.o. O Sr. Presiclunte da .1\s
HeinlJl.,)a, wrou,oJ Be.J iHa.t·io Ckel'o Alexandrino. ot'l.'icl,ou ao 
Sr. Presidente do :E:~kvlo, denuneiando irr·egulariclades que 
tnrnarn cs~n acl.o illiciLo n nullo por suspeif.a de simulado 
, .. l'':au:lulenLo. Do.~ 2ft deputados que assignnrn o acto con
..,.,_,Jal.ot·io II. sn 'achavarn, na clal.a dn ·convoca'.)i'ío. :l'óra dosLn. 
Capil.a.l o al;;u11S ent ponlos muil.n distantes. Além disso os 
deputados ::ialusLiann .Jos1.í de l\lelln o monsenlior Vicente Plnt.o 
'J'cixei l'tl prot.csl.arn qua.n Lo :i. inclusão de sou nome entro os 
sig·t~:ll.al'ios da ~;onvoea(;ão, al'l'irmanrlo C]tiO nfí.o deram a olla 
seu assonl.i!lll!llto c, l'inalnwnl.e, o dirccloe da Secretaria ela 
c~\ssnrnbl,]a. cm ofJ'ieio ao presidente da mesma, attesla que 
o or.iginnl ria :wl.a ria eonvoca(.'·fí.o não Ll'ansil.ou pela Secre
Uu:ia e que não Q póde oxi;;ir, po['que o consorvaes em vosso 
poder o em vos:;;a rcsitlencla, o que dú Jogar a erêr que lia 
.intere;;~e ern sul:JI.r·ahir ao eonlwcimonl.o elo presidente da IAs
semlJJ,]n., para que niin se clcseubrarn nell'l as irre;;ulal'idades 
apunLadas o Lanl;o mais ;.;TaYe ú essa cleclal':l()ão elo director 
ela •Sei.JI.'IJI.:u:.i a, q uan Lo o aef.o ·eonvollaLorlo é datado do paoo 
da Assemhlüa Leg-islat.iva e o amanuonsc que o fez diz tel-o 
assignado na S(•llrdaria da Assembléa, o que est.:í em fla
gTanl.e dosar;eôrdo com a al'firmaoão do direetor. 

Assirn o JDxmo. Sr:. Presicluntc, Lendo cm visla a gr:avo 
detwrwia do Sr. presidente ria Assembléa, que é, nos termos 
rio ar L. :37 do reg-imenlo iJJI f'r·nn dnssa corporaoão seu orgão 
sempre que osl.a Livor ele manifestar-se collectivameute e ainda 
ma.is o prolosto elos clous deputados re1'ericlos, e demais os 
vieios apontados, deixa elo tomar conhecimenLd elo i'unceio·
namcnto da Assombléa e elo onLrar em relaoões com ella, 
emquanto não esLivor plenamente constatado que a convo
cação se a-cha rcves Li ela do todas as formalidades legaes c 
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1'1Jila pelo lllHIH!l'U dtJ tleput.ados que a lei exige. Saudar;ües. 
- .Tu~·d Uetulio da Fl'ula Pessoa, SL'L\l'CLat·iu elo Interior c Jus
tiça. » 

Que ;;m·anlia llüder·ia ol'J'er•ctJCL' ao funcciouarncnLo tla 
"\::;scJttlJlrla um pt·esidenLe que al'i'ir·mava que. esse i'uuc~;ill
mlllttmlu el.'a i llogal, que elle não reconhecia o exercido dessa 
Assentl.tléa, que com ella 11fio rmLrat·ia em relat,;.ües ? 

Do exposto se vu que o GoVOl'LLO Federal uão podia el:iLat' 
illudido sobre a sorlu reservada ú scnlcnr;a de fwúeas-co"pii.S, 
desdu t1UO elle propl'io não tomava as providencias urgentes 
para rawr respeitar a decisão elo Poder Jucliciario. 

O Govel'llo do Eslaclo declarava que garantiria a se;;u
ralll::a dos membros ela Asscrn!Jlúa, c a gar·antiu por La! fórn m 
que Llul:'anLo os dias em que se deviam realizar as sessões 
pt·epamtor.ias uão J.IUt!erarn elles sequer entrar no recinto. 

l~t·ueu m-so, enLr·olanlo, at'Ji t'rntU'; rn·ocut·a-~e :l'azm· cru r· 
que elles orarn os eulpados elo não 1\mccionameulo da As
St.'tnhléa, elles que a LiulHull convucado, clles que tinham o 
Jllaiot· empcnlw na rounião dclla, que se Linbam imposto a 
essa t·eunião como um dever irnprescriptivcl. 

'.l.'oJavia, no dia desig-nado para se abrir a sessão exl,t·a
unlinal'ia. :l7 Srs. depulados, consLiluinrlo a maioria da ~;or
llllt'ar:iio [!o:,;·i;;Iativa, puderam reontru.r no ret;inLo, garantidos 
J'L-la Jut·~:a Jcderal, reunir·am-se t: elc:;eraru sua Mesa.' Não 
[1assar:í. por· e~Le episodio sern nmnH'csLat· a sympathia que 
dt•spm·lmu cm todas as alntas I i v L't~s a inLretJiclcz, a bravura, 
o 'ltorobtuu r.losses ropt·esenLaule,; do liUVO ·cearcnse, at':l'ron
l.andu os riscos de t!Llü eslavarn atncar:aLlas as ~uas vidas, 
al'l'ronlaudu a l.yratutia t.lo Guvernadot· do Estado c a tyrannia 
da tn:i~Itorea das t•uas, c dil'igindo-se assim para cumprit• 
O ;o;etl tliJVCI.'. 

Ncsl.a tl'islr; t\poca. é u11m lwlla lir;ão de civismo, Lalvm: 
e:;l.r~t·.il no JlltJII!I~Iltu :wltwl; mas que h a de l'ruL.ificar rJuanclo 
os nossos .ri! I tos puderem· Vt!l.' real bmcla a aspit·ação, que nós 
já perdemos, de uma paLt·ia livre. 

O proceclimetllo altivq> da .A;;setttbl•úa Lc\q·islo:Liva mais 
ir ri Lou o odio do I.yrannetc ccarcnsc. Jmmccliatamentc elle 
açulou os bandidos assalal'iaclos c lanr;.ou sobt·c as ruas a sua 
pol itJia, para ·l!ommcLLerem os er.irncs tcrriveis de que o Se
nado c o paiz .iú I.r;em ~;oullecirnenLo . 

• Julga elo seu dever· ler, para CJua l'iquc regist.mt.lo nos 
Annoc8 ela t..!asa, Ludo quanto pouclc ser· LransrniLLido, r.-nt 
rela(:iio ús or~curt•et.wias, clalli pam aqui. (Ld): 

4: Bsta ;;idade Joi lwntcm o LlteaLt·o de inLle:wripUvci::; 
scemts de ltorror. Foram saqueados c depois inccncliaclos os 
seguinles prctlios: no bairr·o do l\Iatadouro, a Fabrica do 
'fecidos; t.le propricclatle da :l'amilia Nogueira Accioly, e a 
casa. de t·esiclcncia. tio Deputado EsLadoal Dr. Beojamin Ac
cioly; no arrabalclc elo ;racar6rmn;;a, os palacetes de residcncia 
dos Srs. Senador ~L'homaz Accioly c De pulado Estadual Gui
lherme lloclla, Drs. José Accioly e Gra.ccho Cardoso; na rua 
V.inLe e Quatro de Maio, palecete do residencia do Dr. No-
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"ucira A~eiulv. Bsle, lJI'JJl como u !;euadur 'l'huma~ Acciul:r, 
Dr·s José ,\ul:ioly, Ot·accllu Cal'Liusu c ~uas i'amilia~, além de 
outt:o~ aruig·us, acham-se refugiados uu Arsenal de Marinha. 
:Defcinueuuu a casa do ·Sr. l::\enudor 'l'homaz A·ccioly foi morto 
SevL•riuo de la!, eX-JH'at;a do ti 1" de uat;.uuor·e~ e não cuuse
:::uirnos saber o Hunwt·o ele mortos e feridos. "\ l~"pogTaphia 
do Uni ta riu rui empa~lelladu. ü coronel João Bl'igidu c sua 
J'alll i lia acham-~e no quartel da l'ur~:a fecleml. 'J.'ambeu1 foi 
ilweucliuda a resideucia do Deputado Casemiro .\lontenegro, 
no urt·abalcle ele Jacat·écanga. ) 

Outro Lelegramum do Sr. João Brigiclu ao Deputado Fe
deral Virgílio Brigiclo, diz o se~:;-uinte: 

«O Uuilario destruido; pt·opr·iedacles .Accioly saqueadas 
tolalmt!nle Montenegro. Gracclro, Guil'henne H.oclra. Fabrica 
de tecidos prejuízo oitocentos contos. Onze Deputados abri
gados quat·Lel entregat·am reuuucia a "\lcoim. Tropa Jeclel'al 
recnsu.u qualquer protec1;.ão, delar;ão, lmnclos, ri l'les enll'l~gues 
Padillm dominam cidade pr·oteg·ido~ lt·opas pr·esiden·te. » 

Não foi uma explosão ele odio populae. 'l'em-S11 pt·u
curudo fazer crel' que havia o plano de recollocar no podet· 
o oligareha deposto, is lo é, a influencia do Dr. Nogueira 
.Acciol~·. ex-•Presidenle do Estado. Om, o Dr. Nogueira Ac
doly de~de muito lernpo havia siucemmenl.e clelii.JeJ·adu 
l'lmunciar ti vida poliliea. muito antes de havei-o Lleclamdo, 
em manifesto que no Ceat•;.i publieou: muilo anles, desde 
que chegou a e::;La Capital, eslava realizando esse seu pro
vosilo. Disso podem dar provas todos os homens políticos 
seus corr·eligionarios, que sabern que elle não tomava cleli
bera~.ão nenhuma sobre a murcha dos acontecimentos poli
Lit:os do Ceará. 

Não era odiado pela popula~:ão do Cea!'ú; ao chegar ú 
capital Llaquelle Estado recebeu uma manifestação cal'inl1osa, 
não :só de amig·os como de adversarias pol ilieos. Dul'anle 
todo o dia cm que lá esteve sua ei\Sa conservou-si,) clteia, dia 
e noite, de pessé.:· .. J não sô do seu parllclo, mas lambem do 
partido cont·rario. 

O odio e1·a da gente ,chegada ao Pt'esidente do Estado, 
era do valacio, pam fazer vingar um rancor implacavel que 
clcsc!e muilo !tlvejava a inJ'luencia poli Liea do Dr. Accioly, 
chele de parl1do na:quelle Estado ha cerca de ·10 annos. 

Para fazei-o não se recuou elos meios nrais tor·pes e para 
mostrar os planos sinistros que Unham. naquelle momento, os 
homens do Governo, basta dizer· C]ue, no mesmo dia cm que 
se deram as clcpreclaeões ele que dão conta os tclegt·ammas, 
o jornal elo palacio publicou a cleclaraciio infamissima de que 
o ex- Presidente do Estado, que administrou sua ter·r.·a rom 
honestidade inercedivel, havia desviado dinheii'O elo empres
t.imo, que fàr!_l conlr·a!lido. para o set:vit'O ele aguas c esgotos 
da cap1tal. Tao esl.uprda e a calumnm que se baseia em um 
documento no 9ual se deixou ~egistrada a declaração pela 
qual se eleteemmava ao banque1ro o pagameilto que devia 
ser feilo a um!J. casa respeilavel de Paris e de Fortaleza, 
declarando os fms para que esse pagamento era feiLo; que 
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cm vez de se exigirem, daquellcs que receberam a impot·
tancia, os documentos, fii:eram estampar que o Dr. Accioly 
havia sido um dclapidadot· dos dinheiros publicas c se apon
tavam ;í vinclicl.a po]mlaJ• suas propriedades. 

·Depois de todos esses J'a·clos, desamparados todos os Depu
Lados da protecc.ão quo lhes J'ôra garantida por uma scntenca 
elo mais allo ll'ilmnal elo paiz, não tendo nenhuma autoridade 
·a quem se diJ·igiJ.·cm, tiveram Llc refugiar-se no quartel da 
força feder·al. 

Dahi pa1·Liu a publicação do documento, que é lambem 
ele maior inle1·csse da historia desse. período. no qual elles, 
que 1m viam convocado a reunião da :\ssem!JJ,~a. se Yccm for
(.' ado,; a· dizer que clla não se realizar;í mais. 

Esse dor~umento, publicado immediatamentc em boletins 
na cidade de Fortaleza, tl'll.nsmitliclo rmra aqui ao Governo 
Federal e ti imprensa, •! o seguinte: «Os Deputados acabam 
de assignwr· a seguinte declaraçíw: 

Em bem da paz c altendendo -ú situar;ão actual desta 
cidade, declaramos que a :\sscmhléa Legislativa deixa de con
tinuar as sessões no quar·tel general, ;Is !l horas da noite de 
D de novembro ele 1912. -Anton·io Euaenio Garlelha, 1" se
cretario. - Lom·l!nço Feilosa, presidente. - Padre Maximo 
Fe'it'osa. -Dr . .foão Guilherme Stu.a1•t Alves da Silva. (e, 
cont'irmando. ) 

«.Nós, os officiaes desta guarnir:ão affirmamos que a 
declaracão acima foi deliberada entre os signatarios em I}Ossa 
presença, neste quartel general, sem qualquer coaccão e na 
ausencia de quaesquer outras pessoas, além dos proprios 
Deputados e elos signatarios, neste quarte.l general, tis 9 horas 
da noite de !l de novembro de 1912. 

·Antonio Ferreira Dias, capitão, i·n.spcctot· interino; 'Arthur 
Nunes ele Moura, capitão, chefe do estado-maior; Antonio 
Bittencourt Leite, 1" tenente, commandante ela 2" cvmpanhia 
isolada; Dr. 1\Ianoel Theophilo Gaspar de Oliveira, i• tenente, 
chefe da enfermaria; Vicente Alves Moreira, i" lenente inten
dente; Tristão Araripe de Faria Fil'ho, 2" tenente; Manoel 
Lopes Vercosa, i" tenente pharmaceutico; Emilio de Queiroz 
Guerreiro, 2" tenente, c Virgílio Antonio Borba, i• tenente 
assistente. ) · . 

E' ho.ie uma das funcções dos officiaes do Exercito teste
munhar e authenticat· essas renuncias sem coacção, ·como 
essas, feitas altas horas da noite, dentro de um quartel' ge
neral, sem oui.Pas testemunhas sinão aquellas que bastem para 
assegurar a libel'eladc c a expontancidadc do acto dos Depu
tados. 

Eslava assim eonsummado o planno de tyrannia do sub
stituto do Governo legal do Ceartí. 

A' Assembléa, apezar da sentenca de habeas-corpus, que 
a protegia, apezar dr.s segurancas dadas pelo Governo· da 
Republica de ·que essa scntcnca seria respeitada, a Assembléa 
teve de abster-se de cumprir o seu rl<wer e do desempenho 
de sua missão. 

Vo!. VII o 
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ar;• natural que depois disLI) a calma se resLabelect?sse: 
não havia mais que enten·ar os mOL'Los e varrer as cmzas. 
dos predios incond iados. 

Estão sendo IJUblieados, eom muiLo gaudio os telegranunas 
que anuuneiam que reina a Lt·unquillidade ua eid_ade de For
t.uJezu, 'J.'odos os elementos que podiam peL'Lu·l'bar esta tt·an
quiliidatle, tudo que retH'esenLavu os elementos eonsLiLucionaes 
do Estatlo Lodos os elementos que eram a det•radel!'U ex
pressão dtÍ liberdade daquoJJa região Ilolitieu, tinham desup
pureeido. 'J.'inha dcsappareeiclo a unarellia dommante uuquellu 
eiclade, não havia mais easu vam incendiar nem ninguom para 
maLar. 

·A carmu, po!'Lunto, não podia deixar de se!' t•estabeleeilla 
pur·a gaudio do Gove!'no duque! lu t·cgião. 

O Presidon.Lo elo J~sludo, porém, não aunmwia esla ealma 
som envolvet• no annuneio a atnf!a()a. Em telegl'amrna dirigido· 
uuto-honlem ao Sr. Presidente ela Republica, diz o !:'r. Prunco 
Rabcllo: 

« 'J'enho salisl'twão f'll1 eornmu1Ji.ent' que a eidadt: estú 
calma, f,()(ll1 iliumiuacla e as :t'arnilias tt·ausitam livremente. 
A poli·eh:t eonscguiu quo os grupos disp~r·sassem o eslá fa
zendo guarnição em toda cidade. Agora mesmo o seoreturio 
do interior, convidado pura conferenciar no quartel-general 
eom os deputados estaduacs, afim de combinarem os meios de 
ovilar novas perturbações da ordem, scg·uiu para ulli aeom
punhado elo ehefe ele Polida. Espero que elie saiba compro
hcnder a necessidade de coucot·ret· !JUra a estabillidade da paz 
no Estado. Darei conhecimento a V. Ex. do resultado da con
:t'cr·erwia. Cordiacs saudur.,ões.-Pranr:o Jlabello.» 

O Sll. A. AzlmU:DO- .Parece até commuuicação Jeita pelo 
Ji:stado do l~lallo Grosso em 1800. 

O Sll. FHANCJsco .SA - O que parece é com os muitos 
crimes que eslão ensanguentando, nesse biennio já decorrido, 
:í historia da Republica. 

Não se precisa pt·ocm·ur oxmnplos cm dias remotos. Si os 
honl'ados Senadores quizcrem apontar á exeeração publica as 
mUitas violcncias praticadas pela tyrannia deste paiz, não pre
cisa it· muito longe, Basta o que se estú passando em Lodos os 
Estados, as garantias elementares asseguradas pela Consti
tuição complela~nenle dsetruiclas; vejam que a Republica não 
existe mais neslo paiz. 

Esse Presidente do Eslaclo, nem ao monos Lem intelligencia 
bastante pa!'a disfarçar os seus planos, a sua Lyrannia; Dc
elm·a que dispoz da I'OI'C·a para impedir pet·turha~.õcs da ordem, 
mas nií.o diz porque não dispoz desta J'ot·cu para ov.it.at· as de
prodacões. CJUe alli se deram c que ainda hont.cm so realizaram 
em J)Ont.os muito distantes um elo outro. 

iNão ó portanto do oslranhar que ulii reine esta paz de 
escravidão; não é portanto de estranhar que este,ia tranquillo 
e satisfeito o Sr. Presidente da Republica, que esteja tran-
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quilla c salisJ'eila toda a i'ial;ilo. Quall{l Auuu.ste urcvait, la 
Polomu: é taU liv·rc. 

Não vem o ot·aclot· Llescmlmr o tl'istc quadt·o desses succes
sos deantc do Senado, eom o pensamento ele cxcilar a scnsi
l.lilicladc nacional jt'L tão abatida por golpes repelidos de tantos 
attcntados. 

Não tem a preten~.ão de peclit· aos Sl's. Senadores a sua 
ínlot·veu~:.ãu, a iutot'Vt'llt'flU dn seu pat.t·ioLi~mo '' d<! ~\la auto
ridade pam pouparelll (L ua<:iiu lH'lllliltli t•a essus eseandalos IJll'-1 
uos estilo om·ui.'gouhanclo o roclulliudu o Bmzil a uma situação 
que não se vôde !JO!llllat·at· senão eom a elas trilms mais sel
vag·eus do mundo. 

Não resta aos Srs. 1::\enaclor·es da lle1Jublica senão a~sislir 
impassíveis ú dostrui~:.ão da Jlopublica. 

0 SH. A. AZIUWO-Não avoiado. ]~stamos protestando; 
V. Ex. esttl protestando e nós estamos ouvindo. 

O SR. FRANCISCO SA' - ln:L'olillmcnte não resta senão esses 
Jll'Otestos que cada um i'a;r., quando seu Estado se acha nas 
condições daquelle que tem a honra de representar no Se
nado; cada um brada seu gemido; desappareeeram todos os 
vi nculos elo solidal'iedade; não ·resta senão o egoísmo do in
.st.incto de conservar;ão; as vozes que ainda se fazem ouvir, 
prot'liganclo lodos esses !Jrimes, perdem-se ... 

O Sn. AllTHUit LEl\lOS- No caso elo Pará não tive uma voz 
ú meu favor· (Não apoiados) . 

0 Sn. MENDES DJl "\.LMIWU-Tove a minha. 
O SR. AllTHUil LEl\IOS- ''.I.' i v e a de V. Ex. cm aparte. 
O SH. FHANCISCO SA' -Antes ela voz do honrado Senador 

levantou-se o oraclot·, pt·ofligando a sélvag·et·ia cnmm::~tticla no 
Cear{L. 

O Sn. Alt'l'HUit J:E?IOS- Permitta-me V. Ex. Quanto :i 
interven~:.ilo que se at.umnciava aliús estl'ibacla no dispositivo 
constitucional, eu lamentei, o me ·r·ecot·clo muito bem, que não 
se ouvisse cm :favor elos fra!JOS c dos opprimidos. 

O Sit. lhtANcisco SA'- A injustica não deixa de o ser 
quando ó repelida. V. Ex. está sendo in.iusto agora como o 
foi naquella occasião. · 

O Slt. A. .Ar. 1m ~.mo- .Aqui em tSOO não sei quem tenha 
vindo em meu auxilio, senão votando commigo o Sr. Senador 
Feliciano Pcnna. 

O Sn. Fn .. \NCISt.:u SA'- Sente que se aehem lodos J'edu
llidos ú mesnm siluacão ele cansn\,'·O e desalento em que se en
eontrava Taeito quando depois de uart·m· o~ crimes de Nel'O 
e os suicídios ordnnados pelo Lyranno, sentiu-so invadido pela 
.fadiga e pola despet·an~.a e expl'itnio ern pala\'l·as .repassadas 
de profunda affl iecilo, eom o gesto de depor a penna: «Ainda 
quando eu estivesse a fazer a II i::;toria ele guerra estrangeiras 

• 
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c a narrar ll10l'Lcs g·loriosamente sol'fridas pela palria, a mono
tona uniformidade desses acontecimentos acabaria po1· l'a
zr~I·-mc invadir pelo cansaço e pelo tedio aos. que me le~sem. 
Quanto mais se nw enche de J'adigu u se me aper·ta di! LI'Isleza 
a alma, quando me vejo ua contingencia de t:O!lla!' essa re
signat:ão ~er\'il e todo es;;e sangue desperdi1;ado em plena paz.~ 

Assim, termina o orador, se ha alguma esperança em suas 
palavras é l)O!'que ella I'esulta da lição da historia, onde 
tantas vezes SC tem visto a providencia divina experimentar 
os povos com as mais dura:; privações, pal'a que um dia gosem 
de out.I·o amiJiunte, se,ia-l!Ie licito lambem a esperarwa d1~ que 
a ordem, o r·cspnito á lei, o culto do dever e o senso moral se 
I·eitegl'em no govemo desta triste pal!'ia. (Nu.Uo bem,, muito 
bem.) 

O Sr. Pires Ferreira- Requeiro pro rogação da hora LI o 
expediente po1· vinte minutos. 

O Sr. Presidente- Os senhores que concedem a proro
gação requerida queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
O Sr. Pires Ferreira vem á tl'ibuna para apresentar um 

requerimento e um projecto de lei, cuja justil'icação :!'ará 
op portunamen te. 

E já que se acha I)a Ll'ibuna, e que a prorogaçilo i'oi con
cedida, dirá duas palavras em resposta ao nobre Senador pelo 
Ceará. 

S. Ex. sabe que nem todo Senado da Republica est(t de 
accõrdo eom que se estú passando no Cea1·á. 

1\las o nobre Senador, seu querido amigo, o Sr. Francisco 
Sú, deu tal ol'ientação ao seu discurso, que os obriga a algum; 
repar·os. 

S. Ex. disse que um soldado empolgou o governo da-
quelle Estado. · 

Em torno de Lodos estes movimentos regionacs tem visto 
da parte dos seus collcgas, por mais amigos que se.iam do 
Exercito, referenciaS' não cm par·ticular, mas em geral á classe 
militar, esquecendo que a collectividade reprova todos estes 
attent.ados ú libeJ.•dadc do povo e aos governos constituidos, sem 
encontrar o apoio unanime da opinião dos homens politicas 
de~ te paiz. · 

Aper.ar· ele so sentir ferido com o pr·ocedimenlo do governo 
do Estado elo Cearú, que deixava organizar· for·ças armadas para 
ir ao Piauhy perlul'bar· a m·dem, rn·ocui·ou semp1·e, com insis
tencia, conhecer a marcha dos seus negocias publico.; para 
poder se pronunciar· a respeito da tribuna do Senado. E quando 
no Ceará estava tt testa do governo o Vice-Jlresidente eleito 
por essa .mesma facção que se condemnou e a. que ho.ie se 
batem palmas, por força dos acontecimentos, disse ao seu 
amigo e collega Sr. Pedro Borges que não achava regular a 
solução que queriam dar .ú crise politica do· Cea'l"á. 

' 
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O Ceal'ú. Linha uma as~embl•'•a, ·~ 1w~sa a,;,;t•lnlil•'a o wn
verno de então Ler·ia naLUI·almenLu amigos, e esta assombléa 
devia ser respeitada, devendo-se, portanto, requerer habcas
COI'Jlu.s para que ella funccionasse livJ·emenle nos tt·aballlo~ do 
reconhec:imcnto elo poderes. Que l'il.cl'am os poli ti c os elo Ccarú? 
Dormi1·am sobJ•e o caso: ~~·uzar·am os braços e o St'. coronel 
F1·anco Rabcllo subiu ao podc1· illegalmente porque não foi 
rccon!Jcr:ido pela maior·ia ela a~scmbl•;a. 

Dcixar·am cOI'J'Cr ú revelia o easo e o homem que nfto linha 
sido eleito empossou-se no cargo de governador, com o con
sentimento de muitos represcntanlt!,; do CeaJ•:í, nesta como na 
outra Casa elo Congresso. 

O SR. FRANCisco SA'- Estú V. Ex. enganado. 
O SR. PmEs FEHREIJU quer· provar como não i'oi um mo

vimento ele ca~CJrna: Joi o homem da caserna que foi levado ao 
cam110 politico elo Ceará c guindado no poder pela r:hicann e 
trnnsaçüles dos civis. Mas infelizmente não hó. movimento po
litico nesta tet•ra em que não se pt·ocure ineompatibilhmr o 
Exercito e a Armada com o povo. 

O Sn. FR,u.,.crsco SA' cltí um aparte. 
O Sn. PIRES FERRETRA neste momento de agitação acom

panha com muita dor c muito sentimento os representantes do 
Ceará porque esLú farto cle~tes despropositos. (Muito bern.) 

E' bem passivei que o coronel F1·anco Rabello tenha sido 
. propagandista ela nepublica, um elos legionarios ela procla

mação da Hepublica, ela Republica liberal, cheia de garantias 
no nosso direito e ú nossa liberdade, e não da Republica ele 
desproposito e de incenclio que se cljz ser a colora popular. 

Extranha esta colora popular que sô se manifesta depois 
que tem a seu lado a força. 

O honrado Senador pelo Ceará disse lambem que era mais 
um serviço, ligado ao serviço militar, esses clous oi'ficiaes clfl 
Exercito servirem de testemunhas a declm·açõe~ ele renuncias 
sem coacção . · 

Acredita que S. Ex. interpretou mal o telegramma. O 
orador v& na assignntura desses ol"fir~incs uma prova cvid~:nte 
ela coacção, isto 1;, uma demonstração ao povo deste paiz ele 
que houve coacção do governo estadual contra a assembléa. 
Si não houve~se coacção, por que motivo est.ava'TI elles refu
giados no quaJ·tel ela força fcclcJ"al ? S. Ex. entretanto não leu 
o telegramma do honrado S1·. PI·esiclrntc da Republica, lele
grumma cnergico quanto podia ser, dentro da orbila consti
tucional. Esse telegrumma foi dirigido ao Sr. coronel ,Franco 
Rabello, fazendo ver que devia J'espeitar o habeas-corpu.s. 

Não se poderia pretender que o Pt•esiclenle ela Republica 
intervissc no Estado, sem que o .iuiz federal, o Sr. Dr. Studart, 
em cu,ia lealclacle e sinccriclacle acredita, pedis~e á União o 
auxilio da força federal para Jazer respeitar o habcas-co!'pns. 

O Governo ela União disse que o Governo elo Estado devia 
respeitar o habcas-cor1ms e que não esLava ele accôrclo em que 
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elle fosso desrcspoiLado. Que podia fazer mais o llresidente 
da Repub.Jica ? 

Vimos houLem na Gamara f01·te cor·renLe contra o estado 
du sitio, que é o meio .•.nais prompLo para normalizar a si
tuação, 'pt·eferindo-se outras formulas mais demoradas c mais 
i 11 e:l'fieazes. 

'De t•csto, os aeontocimc;nLos do Coar:'t Stto a ropJ•oducc.iLO 
elo que se passou no Pal':'t e em ouLt·os :I!!sLaclos, o quu p:11Jem 
amoat·çar ouL!'os r:omo o Rio G!'ando do Norte c o l\laranllão. 

O Sn. UnBANü SAN'l'OS- Vú de retro. 
O Sn. PlHilS l~JlHilllrHA- li!' com risco agora que inLcr·rom

pmn o orador, mas CJUando Jlüt·Lurbn'"ões semelhantes aLLin
g'irc~n os seus Ji;stados hão de ver· que isto não póclc continuar 
que é a tlébaclc gemi da n.cpublica, causada por porturlm~~Gcs 
eosLumaws, que prol'erem Ut'l'ua~~as c dcsm·deHs ú boa marcha 
dos negocias publicas. 

Mas o coronel Franco Rabello não estaria no governo .si 
não fossem os accôrdos. 

O Sil. FnANcrsco SA'- Não apoiado. Nm>ea se fez s.ccôrdo 
para cllc fo.;;su rcconll eciclo pela minoria. 

O Sn. PlltEs FmutmRA -Essas historias sempre se passam 
em reserva e não deixam recibo. 

O Sn. PET.ICIANO PENNA- Isso até se pasilou na sala da 
Capella. 

O Sn. PIRES FlllliUllltA- Jsso agora é o veneno que V. Ex. 
vem pôr na questão. 

Mas cu esLava convencido de que o coronel Franco Ra
bello daqui seguira para fazer governo com os amigos dos hon
rados Senadores pelo Ceará. 

O Sn. PEono BonaEs- V. Ex. bem sabe que meus amigos 
protestaram. 

O SR. PrnEs FEnREIHA- V. Ex. não é o unico Senador pelo 
'Ceará. 

O Sn. PEDRO B.QRGES- Por não ser o unico, não deixo de 
o ser. 

O SR. FRANcrsco SA' -E eu acabo de declarar que tambem 
protesto contra egsa a'ffirmrção. 

O SR. JlmJlS J!'ERHiliF\A (rli1•iairulo-se ao Sr. Pedro Boraes) 
conhece o protesto, mas estava convencido de que os outros 
clous collegas de representaçrto !Javiarn entrado no accôrdo. 
Lembra-se até que, quando teve deli e noticia, disse ao Dr. 
Pedro B.orges que era uma cousa inadmissivel que o coronel 
Rabello fosse reconhecido por uma assemb!éa em minoria. 
E estava tambem convencido de que elle não :!'Ora eleito. 

O SR.. A. AZER.EDO ~ Ne:n foi o primeiro reconhecido com 
minoria. 
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O Sn. Pm:n:s F:n:nnmnA entende agora que devem concentrar 
esforços contra taes factos para que não venham mais dizer 
que os Estados estão sendo assa !lados pelas tropas federaes .. 
Com que 1'im ? Qual o intercg~e que o Sr. Presidente ela Re
publica teria nisso ? Ao contmrio, o interesse de S. Ex. é 
y·espoit.ar os J~stados, sendo necessario que lhe facultem; 
respeitar os 1~staclos, sendo rwcessario que llrc facultem meios, 
deem-llle o estado ele sitio, dne':ll-llro enrta brnnca, e ver·ão si 
a auar.·ehia continua a levantar o collo. 

O Sn. ]<'ruNcrsco SA'- O Presidente ela Republica quer o 
estado clD sitio ? 

O SI\. PmBs FrmrliW\A falla por· conta propria, em con
jecturas, como parLidario seria D disciplinado. 

Hão de permiLtir que per;a, em nome dos interesses na
eionaes, em nomo dos proprios interesses das corporações con
scr,·adoms, que se evite envolver· o soldado e o marinheiro 
nessas discussões. Que toem o soldado e o marinheiro de 
saber si estamos com politica boa ou mú ? Elles teem os regu
lamentos militares a que se cingem; a nação dtí em seus orça
mentos as verbas necessarias para a subsistencia quer do sol
dado, quer dos officiaes, quer das r.lnsses annexas. Vamos por 
patr·iot,isrno r·eLir·nr· l'SRI'R bnnwns do sr~c,narin politi.eo. 

Não é demais que leia tl'll lopieo cln .forunl tlu Cmn111J~1'~io. 
referente a esse assumpto, embora este,ia convencido ele que 
o Senado ,iá dclle tem conhecimento. E' entretanto conveniente 
que se Tepila sempre as palavras dos grandes homens estran
geiros, quando c!las dizem directamente respeito aos negoci0FI 
ela nossa Patria. 

Antc-hontem leu o .Jornal do dia 7 e nelle deparou com o 
juizo ele um gTancle fl·anccz em relacão ao grande desastre elo 
exercito turco c tí superioridade elos ou Lros exercitas de nacões 
menos poderosas e menos armadas, e viu que as 11alavrns desse 
grande homem eram um ensinamento para nós, afim ele recuar
mos do plano inclinado em que vamos perturbando tudo o que 
diz respeito tís forças armadas ·da Republica na sua organização 
na sua disciplina e na sua manutenoão. 

E' preciso que as faltas commettidas nos primeiros annos 
da Republica se,iam resgatadas. 

O nobre Senador pelo Cear;í fnllou no derrame de rifles 
á população civil do Estado, para perturbar a ordem ú custa 
do Thesouro, para manter, não a assembléa, não ·a propriedade 
alheia, não a liberdade elos cidadãos naquella parte da Repu
blica, mas para sustentar o crime commeltido por um grupo 
de deputados, que não constituiam a maioria e que fizemm do 
Sr. Franco Rnbello governador do Ceartí. 

Isto faz lembrar uma plll'ase do saudoso D. Pedro TI, quE\ 
dizia: «Os mtíos por si mesmos se destroem.» 

E' o caso. 
O Sn. PnESIDENTE- Lembro no honrado Senador que ,i:í 

est(l finda a prorogaçiío que lhe foi concedida. 
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O Sit. PIRES FERREIRA amanhrL vo!tarú ú tribuna, pois o 
caso do Ceaní é de tal ordem que convem que o Senado não se 
cale, que falle diariamente por inter·meclío dos representantes 
daquelle Estado e ele todos os outros, protesLanclo t.:ontra laes 
vioJencias. 

O exemplo dado com a deposição elos conselhos municipaes 
já passou para as assembléas cstaduaes, c amanhã quem nos 
dirá que a auclacia tantas vezes manifestada pelos que não 
te em patriotismu ... 

O Sn. \'JC'l'OJUNO MoN'mmo- V. Ex. soube bem põr as 
suas barbas ele molho. 

O Sn. PmEs F'EHREJJ~\- Soube apenas confiar na lealdade 
do Sr. Presidente da Republica e na 1'ir·meza do seu partido 
e no Estado. 

Então um official do Exercito, que abusava do nome do 
Presidente da Republica, pretendeu perturbar a ordem local, 
Levou o caso ao conhecimento do Chel'e ela Na~~ão e S. Ex. ga
rantiu que só seria vencedor no Estado aquelle que de !'acto 
vencesse nas urnas. E assim .sut.:cedeu: o candidato do seu 
partido, um bacharel em direito, J'oi o vencedm·, e derrotado 
aquelle que só quel'ia, alterando a ordem no Estado, l'azer vin
gar os seus projectos. 

Lê o topico do Jornal do Commercio: 
«Toda a imprensa commenta o artigo do Sr. Camille llel

letan a proposito ela guerra dos Balkans. 
Estudando a causa da inJ'it·oi!'idade do Exer·cito turco, diz 

o articulista que todos os males que al'f!igem actualmente o 
Imperio Ottomano toem outras t.:ausas além das razões pura
mente militares .. 

Parece incontestavel, affil'ma o Sr. Pelletan, que a intru
ecão do politica nos assumpLos militares é o motivo principal 
da desorg-aniza~~ão das tropas turcas. 

O rebaixamento do espirito guet'l'eiro do povo, as promo
ções exclusivamente politicas que aos n1ais capazes substituem 
os mais protegidos, os desperdícios financeiros devorando os 
recursos da defesa, um relaxamento moral da disciplina e dos 
costumes militares, são os vicias mais historicos de um tal re-
gímen. · 

Estas palavras do Sr. Pelletan, que geriu com proficiencia 
a pasta da Marinha, são applicavcis tL situacão por que passou 
o Exercito f1·ancez por occasião da guerra de 70. 

Hoje, .felizmente, essa situa~~ão desappareceu quasi por 
completo, gracas, etc. ~ 

Retirada a politica do Exercito e da Armada, nós veremos 
a disciplina roapparcceJ· cntt·e os genei·aes, que se J.'cspeiLarilo, c, 
como consequencia, surgiJ•:i toda a disciplina na hierarchia. 

Precisamos tJ•alar com mais earinho desta classe porque 
a Patria precisa de um rheio de defesa l'apido o seguro para 
que não ve,iamos pequenos exercitas como aque!les que estamos 
a ver nos Balkans · invadindo a 'rurquia, levando de roldão 
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exercitas de centenas ele milhares de homens, como se dcstro
cam c as tellos ele cartas. 
• E' um appello que i'at. ú Nar;ão c ao Congresso. Deixemos 
estas explorar;õcs elos que nfto querem set· o!Jedientes ú c!is
ciplina, deixemos que estas ambir;ões caiam deantn da disd
vlina e our.:a:nos os c.he'l'es ent:anccidos no Exet•t:ilo. 

Ao t:onlt·at·io, o paiz cahirt't ua desor·clem e nrw .~e sabe 
qual scl'lt a ~ua t:On~equeneia, embora haja no Exert:ilo e ua 
Armada, principalmente no Exet·t:ilo, ol'fkiacs de illustra(;ão e 
graudes conhecimentos ü qtw podem fazer honra a qualquet· 
Exercito da Eul'opa .. Jú não l'alla dos velhos eomo o orador, 
que Icem na velha r.:artilha e que só podem ho.ie deixar os 
exemplos que reccbet·am dos iuolviclavels br.·a,·os Caixia5 e 
Osorio. ('.ll'uüo bem.; nmilo bem .. O orador ,; cnrnprimenlado.) 

Vem tt l\Iesa, r] lido e rernetliclo tt Commissão ele Finanr;as o 
seguinte 

HllQUEJU.:-IEN'l'O 

Requerimento elo ::lr. José Jordão solkitanclo que seja o 
Governo autol'izado a llw mandar pagar .1 :::127:);, importar.wia a 
que montam as obras executadas na Escola de Bellas Artes 
pelo requerente. 

Vem [t Mesa, é lido e rica preenchendo o Ll'iduo rcgi~1cntrrl 
o segui nto 

PHOJEC'l'O 

N. GG- HH2 

Autori:;a a mandar proceder aos estudos rlc(initivos de mna 
estrada de {erro que, partindo de Pelrolina, uW7'!JCin es
querda do rr:o Srio Francisco, vrí enl1'0ncar com. as li·nhas 
contractarlas com a Suu.lh Amerir:an llailwuu Cmu;tructüm 
Com.panu, Lhnilcd, cm 7'hcre:ina. on no Jl01lto m.ais con
veniente e dâ providencias para a construcçüo 

O Congr·esso Nacional dect·cla: 

Art. ·l." Fica o Governo autorizado a mandat· proceder 
pela Inspectoria Federal das Eslt·nclas aos estudos definitivos 
de uma estrada de ferro que, partindo ela cidade ele Pelrolina, 
margem esquet·cla do rio S. Fr.·ant:isco, vt't entroncar t:om a..;; 
linhas contracladas com a Soulh Amel'ican Railway Constru
clio.n Compan~', Limilccl, cm Thcrc~ina ou no ponto mai~ con
vemcnte. 

AI' L. 2 .. " O Govcl'no abrirt't os creclilos para os estudos c, 
mna vc1. concluiclos estes e approvados, abrirá concu rrcnciu 
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publica para a construcção, nos termos da lei n. i. i2G, do 15 
do dezembro de i903. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 1:.! de novembr·o de :l912.-Pires Fe

reirQ.- Lwiz Wanna, 

ACCUMUI~:\ÇÕES REMUNllADAS 

3• discussão da proposi1,1ão da Gamara uos Deputados n·. 73, 
de 18!Jü, deterHJiuando que os o1'1'iciaes do Exercito e da Ar·
.mada, uo exer·cicio de mandatos populares, não poderão ue
cumular vencimento algum militar. 

O Sr. Tavares de Lyra (•)-Sr. Presidente, não me demo
rarie por muito tempo na tl'ibuna; venho apenas, clesobri
J.i'U•ndo-me ele eompJ•uJnissos que espontaneamente assumi, 
:t.a?er algumas t:ons iderat}Õt;s !'ela Liv::unente ú crilica elo projecto 
:lei ta pelos meus !Jonr·aelos collegas o 1Sr. Cunha Pedrosa, repr·c
senta:nte da Parallyba, e 1Sr .. Pires Perreira, representante elo 
I)iauhy. 

. O honr·ado Senador pela Parahyba no seu longo e brilhante 
discurso sustenLou a consLitucionalidade da accu/lllulação do 
subsidio com os ordenados de funccionarios publicas, sob a 
allegacão de que o art. 73 ela Constitui(~ão previu a accumulação 
de cargos remunerados e que subRidio nãü era vencimen Lo. 

Não ha duvida que a palavra subsidio Ll'aduz-se ~101' 
auxilio, soccoL·r·o ad.iulol'io. ,i\Jas é Lambem cet·Lo que sua 
significa~~ão não foi sempre esta. Outms lhe ceam dadas: 
imposto lançado para surlpr·ir as nccessi da eles elo Estado; 
contribuições de guerra pagas por um paiz a outro; soccorro 
de dinheiro que os vassallos davam ao soberano; quantias 
ar·biiraclas pelo <Estado 11::tra obras ele interesse publico; auxilio 
dado a outr·os Estados ou a instituições e individuas. 

São estas as varias significac.õcs que se encontram hoje 
nos nossos lexicos, mas que podell1J ser reduzidas a duas como 
fez o i !lustre CQinsultor geral da Republica Dr. Araripe Junior, 
em um luminoso parecer que interpoz e,n} 1905, do qual peço 
licença ao s~nado para lêr apenas um trecho. 

Dizia aquelle illustre escriptor: «Por um eup:hemismo 
facil ele comprehendcr, empregou-se este termo para denominar 
os alimentos de dinheiro destinados ii subsistencia dos manda- . 
tarios elo povo, quando não obrigados a servil' .gratuitamente, 
como succeclia ·com os vereadores das antigas camaras muni
cipaes; 

De taes accepr,ões vê-se que ha uma que se póde dar como . 
syno,nimo de imposto ou finta e outra empregada no sentido 
generico de alimento.~ 

E' nesta segunda accepção do auxilio em dinheiro para 
alimento •O que se emprega, tratando-se de representantes da 
NT • açao. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Não so pódc, ontrol.anto, eontcslat· que o subsidio é paga, 
1) J•cmunet·aç\ÜO a serviços prestados o Lauto é assim que, pela. 
nossa legisltwão, estt't su,ieito a. impostos. 

Dir.-se subsidio, tlomo se diz dota~.~ãn para os imperantes, 
snldn (ltU'tt os Jnilil.aJ·t~s. ulimenLn pa1·a os pl'incipe~. 

E' o mesmo que se di'L com reforma., ,iubilar;ão e aposen
tadol'ia, que signifif~am a me~ma cousa- inncLividade, A ju
bilação applitln-se aos lento,;; a rel'ot'JYJU nos militares e a 
npo;wnLadol'ia aos l'uneeion::tl'ios; t•ept·esenLam no fundo uma e 
a mesma cousa, ]<]' paga, 1í remuneração sahida do mesmo 
cofre, votada pela mesma lei, paga na mesma especie. 

0 SR. CUNHA PEDROSA d{t UUl aparte, 
O Sn. 'J:AVAJlllS DE LYnA- V, Ex, veri'L no correr da minha 

a1·gumentação a. rar.ão pol' que procurei redigir o projecto de 
modo a al'astal' as duvidas que possam sm·g·ir diante da juris
Ill'Udencia elo Supremo Tl'ilmnal Pederul. 

O nobre Senaclot· pela Paral1yba do Norte, além de tratar 
da significação da palavra subsidio, baseou a sua argumentaoão 
no urt. 73 da Constituição, 

O SR. CuNHA PEDROSA- E' o assento da questão. 
O Sa. TAVARES DI> LYnA- Vou ler este urtigo, que, como 

di1. S. Ex., é o assento ela questão. 
« Art. 73. Os cargos publicos civis ou militares são ucces

siveis a todos os brazileiros, observadas as condições de capu
ciclacle especial que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as 
accumulacões remuneradas». 

S. Ex. concluiu desse dispositivo que a prohibicão consti
tucional é ele cargos publicos. Perfeitamente, Mas que é cargo? 
E' emprego, é exercicio de funcç.ão publica; e funccão é accão 
propria ele cada orgão. 

O SR. CuNHA PeDROSA- Funcção c cargos são synonimos. 
O SR. TAVARES DI> LYRA -Em que consiste o desempenho 

do mandato? No exercicio ele funccão inhcrente ao poder le
gislativo, Este é o orgão, Legislar é uma funcção. Quem exerce 
essa funccüo ? O deputado e o senador, Logo não se póde con
testar que, sob este ponto de vista, são funccionurios, embora 
·representantes de um poder politico . 

. H o honrado Senador me fez uma concessão,. acceitando 
que cargo c funccão são synonimos; portanto conclua commigo 
que, como n Constituição diz que o mandato legislativo é in
eompativel·com o exercicio ele qualquer outra funccão durante 
a sessão legislativa, é claro que o Deputado ou Senador, du
rante a sessão legislativa, exerce um cargo, uma funccão pu
blica, 

Agora, pergunto cu, a que titulo o Deputado ou Senador, 
que não póde durante a sessão exercer outras funccões, rece-
bertí remuneração ? · 

O Sn. CuNHA PimROSA- Recebe o ordenado. Niio recebo 
n gratificação pon(ue está fóra do exercício. 
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o Sn. '1'.\\',\ltEs DE Lyn,,- Chega V. Ji:x. ti uonclusão 
absurda de qtw o ordc•nado é dado ao funceionario para não 
fazer eousa nenhuma: pois que, o DepuLaclo ou 8enador du
rante as sessõe:; le:;;-islativas não pôde exercei' ouLt·as funu~õr;s· 
e conservando o ordenado de J'unccional'io, si o fôr, esse ot·
clenado lhe ,~ abonado para não Lrabalilar ... 

o Sn. CuNIM P1m1m~H- Pelo facto ·de sm· :l'unccionario 
publieo. A inLerpt·eLa~•tto não ·~ minha, ,:. do '.l'l'ibunal. 

O SR. '1',\V.\Jms D" LYIL\ - Ve V. Ex., St·. Presidente, 
como. diante do exame dos tt;xtos cou~Litucionacs, eilcga-se ao 
absurdo ele sustentat· que são prollibiclas as aceumulações re
muneradas, mas pcrmitLiclas as remuncJ.•açõcs accumuladas, o 
quc não c\ outra eousa, sem duvida, r·eceber por um aldo e. 
subsidio e pot· outro o orclcnaclo sem estar no exercício das 

. funcr;õcs. 
Sr. Presidente, nessa quesLfto tudo que não seja a ex

ecução inflexível c rigorosa elo preceito consLiLucional dtu•(t 
cm conscquencia conclusões como esta. 

O SR. CUNHo\ .PEDHOS.\ chí um aparte. 
O Sn. T,\VAHES DE LYIL\- ·:\las V. Ex. não contesta que o 

exercício do mandato elo Deputado ou Senaclot· ,~ uma :rurlCI;ão 
publica. 

Tm·emos, pois, de chegar ás eonelusões absurdas a que 
cheguei ele que, no exel'cicio elo mandato, isto é, de uma Jun
cção publiea, o Deputado ou Senador que, de accôrdo com o 
art. 25 ela Constituir;ão, não póde exercer outr·a, recebe o or
denado a que esta déssc di1·eilo apenas por titular do cargo, 
sc•m exercício dclle. 

l\las Sr. Presidente, o lado mais delieado desta questão 
t'• o lado moral. 

Com que direito, com que auLol'idade o Congresso viria · 
dizer numa lei- são pro h ibiclas as accumulações t•cmuneradas 
-mas nós os representantes do povo, Deputados e Senadores. 
far-emos uma excepção ? 

Sr. Presidente, esse aspecto moral .~. neste assumpto, o 
principal, 

Si não estivesse dentro do texto exp1·esso ela Constituição 
a prohibir;ão, a devíamos creal' pal'U nôs porque sô assim 
tel'iamos fo1·~•a, tel'iamos auto.ridade para votar essa lei, que 
vai conLraJ•iaJ· muilos interesses. 

Agora a parLe J•elaLiva aos inactivos. 
Eu não desconhecia, Sr. Presidente. a ,iul ispi·udencia do 

Supremo Tribunal F'cdcJ•al. Citei-a, assim como cilei Lan·.bern 
cm Pe!ação ao subsidio. 

Sei que ha quem sustente que a aposonLadol'ia incorpor·a
se ao patrimonio do individuo. E' concedida pot· serviços 
prestados c não por seJ'Viços a presta!' c que consequentemente 
em h~·pothese alguma el!e podc!'á. perdei-a. · 

Devo dizer a V. Ex., para mim que sou radical, o clis
posiLivo da Con~tiLuição que dtí direito ao 'funccional'io publico 
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do se aposentar quando inYalidado no set·vir;o da ~avão o abs~
lulo. Si o individuo aposentado vem dar.· praLieamenle depo1s 
a prova dr: que eslú. valido pa!'a uxer.·eel' uma nova 1'une~ão, 
prova cm con;;equencia que não eslava 110 easo de mereeet· .a 
aposentadoria que lhe foi eoneedidu, que essa apo~enladot•Ja 
ufto foi eonslitueional. 

:'\iio aeeeitaudo a opiuiiio dos qw~ entendem que a inva
licler. ü r·elaLiva eiLci, r:nlt.·eLauto, casos em que talvez fosse 
possivel j ustifir:al-a. 

Pa1·a mim, senlioi·es, desde o mornenl.o cm que :t'uneeio
narios apo;:;r;ntados aeeeitam outro eargo prrdem a~ vaulagens 
que tinham. n que podem r'• con.lat· !li!S~e novo eargo quando 
!.i verem dr.• set· novamente aposentado. 

O Sn. AII .. \U,IO GóEs d(t um aparte. 
O Sit. '.1.',\VAIU's DE LYit .. \- E' uma cx!!epção do :ll.'ligo o cu 

rslou pt•imeiramunte diseutindo o al'Lign. Ji:u mesmo disse, 
pura l'esponclct· desde logo a V. Ex., que na miuila exposir;iio 
não pi'Oil ibia em relaçfLO ao mandato, porque em cercear '' 
eapacidade politica, e a Constituição sô permittia no caso do 
incapacidade ph~·~ica c rnot·al. Estou tl'atando em principio 
do artigo pat·a depois traLnr ela excepr;fw ... 

Mas, SI'. Pl'esiclcnle, o funceionat·io publir.:o aposentado, 
que acccita urna nova nomea()iio, d(t ou não uma prova evi
dente de que ostú valido c pôde trabalhar ? 

Dá. 
A ConsLituiçfto Federal concede o direito de apo;;enlacloria 

úquelles que se invalidam no set·vir;.o ela nar;ão. Ora, si jlm 
individuo consider·ado invalido acccita um novo cargo e presta 
serviços, elle tem pr·ovado implicitamente, pol' um ac:lo seu 
rspontaneo, que não eslli invalido, e a JH~t·da da aposentadoria 
deve SCI' uma consequencia da acceilaçüo desse novo cargo. 

Agora, Sr. Presidente, porque razão cu estabeleci a. ex
crpção ? 

Eu não podia Cl'ear uma lei ordinaria cm uma rcslricção 
ti earacidade politica. Eu, que sustentava os [li'Í!Lipios abso
lutos, isto r), de que a acceitaç-.ão ele um novo cargo importa na 
perda da aposentadoria, fui obl'igado a fazer um paragrapho 
especial. 

Di~-:-se-lm que, respeitando o dispositivo constitucional, 
eu devia ser·, em Lodo o easo, mdical: esta ob,iecção fez-me o 
holll.'acio Senadot· pelo DisLI·icto Federal. :Eu devia dizer que 
o Deputado ou Senador pel'Cie scrnpl'e os veneimento;; de ina
diviclacle, dumnte o exer·cicio das respectivas funcçüe,s. 

O S11. S.\' .FRimtE-E' a minha opiniú.o. 
O Sn. TAVAI\ES DE LYru- Tambem eu sustento isto, por

que sou radical, tel-o-hia estabelecido no substitutivo .si não 
tivesse deante de mim a .iurisprudencia do T'ribunal. 

O SR. :\. .Azmumo ,_Apoiado. 
O SR. 'l'AVARES DE LYBA- Não era ~neu inluito elaborar 

uma lei para ser infallivelmente annullada, no dia seguinte, 
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pelo Poder Judiciaria .. Eu eonheeo a jurisp.rudencia, e, por
que a conhe~\O. vroiJlll'CI .trazer novo elemento, novo elemento a 
que com mu1ta propriedade, o nobre Senador por Goyaz 
IJlwismou de au.tononda da vontade, e, trazendo esse novo ele
mento, no-o pa1·a que 'em torno delle gü·asse o aiJto espon
taueo do individuo que acceilassc um mandato, perdendo du
rante esse exeJ.'IJicio as vantagens dCIJOl'I'Cntes da inacl.ividadc. 

E ú tanto mais ,justo esse dispositivo quanto ú certo que 
ninguem -rica obrigado a acccitar um mandato; quc~n o i'izcr, 
desde logo sabe que pe1·der·á as vantagens oriundas da inacLi
;vidade. 

O SR. SA' FnEIHE- Então V. Ex. acha que não é incon
stitucional ? 

O SR. '.l.'AVAHES DE LYnA-Acho que não. No fundo estou 
de pleno accOrdo com V. Ex ... 

O Sn. A. Mmmmo- No fundo c n~ Jórma. 
O Sn. · TAVARES DE LYH.A- . . . simplesmente penso que, 

dada a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, o unico. 
que tom competencia, dentro da esphera de suas attribuio::íes, 
para tornar inapplicaveis as leis, eu, para ser pratico, nüo 
podia insistit· num ponto de vista, que não produziria o re
sultado a que eu queria attingir. 

O Sn. SA' l?nEmE- 'l'ransigiu de accOrdo com a jul'ispru-
dencia. · 

O SR. '.l.'AVARES DE LYn.A- Tr·ansigi de accOrdo com a ju
ris.Iwudoncia para que a lei não Josse declarada inappliravel. 

O honrado Senado L' pelo Piauhy, Sr. Presidente, limitou 
as suas obseryações apenas tí parle relativa ao soldo dos mi
litares. 

Nada ha, ainda hontem o af1'irmou o nobre Senador pelo 
Districto Pedoral, nenhuma disposioão de lei existe antes. da 
nepublica, na Consliluioão da nepublica, ou posterior :1. ella, 
c;uo diga que um militar em hypolheso alguma póde perder o 
soldo. · · 

O que ha é que o militar, em exercício ele funcção militar, 
em hypolheso alguma perde o soldo. 

Em relação ú organização militar é que lemos as leis espe
ciaes, mas, quando se trata de uma commissão civil, ella tem 
que ser r·egulada pelas leis civis. 

Nesta lei não ha uma palavra que cerceie o direito que o 
m ililar tem ao seu .soldo. Esta lei não attinge nem directa 
nem inclirectamenle a militar algum de terra e mar. O que 
e~ta lei reg-ula ú a siluaoüo elo militm· quando no exereicio de 
um mandato politieo ou numa eommissii.o eivil exlranlla (ts 
suas Junccões militares. E' simplesmente isto. Quanto ao 
r,nais este pro,iecto de modo algum altera o que .i à existe quanto 
as clas5es armadas. · 

O Sn. Azmmno- Nem o Congresso votaria. 
O Sn. TAVAims DE LYHA-l?eita esta observação para mos-
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trar que a Commissiio não tece absolutamente o intuito de 
desconhecer direitos, l.lomo hontem aHirmou o honrado Se
nador pelo Piauhy, permittam-me que diga mais algumas pa
lavras sobre os soldos dos militares com assento no Congresso. 

I•'oi, Sr. llresidcntc, o decreto n. 7711 B, de 10 do junho 
de 1890, que estabeleceu que os ol'ficiacs do Bxorcilo c da Ar
mada c das classes anncxas não perderiam, emquanto não des
sem baixa, o soldo da patente por ser esse virtualmente per-
manente. · 

Não i'oi a Constituição. O que esta diz em seu art. 7A 
ó isto: 

«As patentes,. os postos e cargos inamoviveis são garan
tidos cm toda a sua plenitude. :. 

E' a mesma cousa que se diz em relação, por exemplo, aos 
magistrados <JUC são vitalicios e inamoviveis. 

IJiíão ha pois o principio a que se rei'ere o honrado Sena
dor pelo Piauhy o tanto não ha que a propria lei que augmen
tou as vantagons do quo jú. gozam os militares, dando-lhes 
maioros garantias, a lei n. 2; .2\JO, nos at·ts. ü", 7", 8", e !J•, ro
gula as licenças concedidas aos militares do seguinte ,:nodo: 

o: Condomnado a menos de dous annos- meio soldo. Para 
tratar de interesso- som soldo algum. Contando mais de 15 
annos- dos de tres quartos até nada. 

Ora, Sr. Presidente, si em hypothese nenhuma os milita
res podem porder o soldo, como é que osta lei, que tinha por 
Jim benel'icial-os, ao regular as licenças que Tossem por elles 
solidtadas, I•econheeeu que não havia tal privilegio e esta
beleceu ca"50s cm que não tinha:n direito a soldo ? 

O SH. A.ZEHEDO- E' irrespondível. 
O SH. ''rAvARES DI~ LYB.A-Antes de deixar a tribuna devo 

referir-me ás palavras do honrado Senador pelo Districto Fe
deral, que entende, e cu lambem, que o dispositivo da Consti
tuição é claro o terminante: cada Junccional'io para cada i'un-
cção. · 

Perguntou S. Ex.: si este é o principio e a Commissão 
o acceitava, porque não chegou á mesma conclusão que S. 
Ex? 

Já disse no longo parecer que escr·evi sobre o assumplo a 
razão por que não fazia o, incidentemento, na resposta que 
·lla pouco dei ao honi·acio Senador pela Parahyba do Norte. 

Si o Governo não nomeasse para outro cargo um funceio
nario que jít exerce outras 1'unccües, a accumulacão não oxis-
liria. · 

Mas, por este ou por aquello motivo, não indagarei das 
razões e de quem a culpa, o que é certo é que o Congresso cm 
loi inL(Il'pretativa abriu exccpcão para regular o dispositivo 
constitucional; o Judiciaria com a sua jurisprudencia e o 
Executivo Lambem assim o sophismaram. 

Estamos deanlc desta situação: funccionarios exercendo 
dous cargos vitulicios, outros garantidos por sentenças judi-
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ciarias e outros que gor.am da ae!!umulação por dispositivo 
expresso ele lei .. _ . . _ 

Nestas eoudl~'ues, .entendeu a Commtssao que, para fazer 
obra pratica e ei'J'i!!ar., devia Jechar a porta ús accUJ:nulações 
all (uturu·m., clespreoccupanclo-sc dos abusos que anterwrmente 
se demm, .muitos dos quaes garantidos e.xpressamente pela 
lei n. H 13 de 1892 e outras. . 

Transigimos ? I~J.as o fizemos pat·a mais fa<:ilmente atUngir 
o ob.ieülivo que collimavamos. . 

De hoje pa1·a dcante, votado esse pro,iecLo, a accumular:ão 
é impossível; de hoje pam clcantc o principio consLitudonal 
que veda as aceumula~,õ·es SCI'tl uma verdade. E, St·. Presi
dcnlc, couscguiclo isso, penso cu que .i á praticamos um acto 
met·itorio. Col'Lar as tweumulações foi smnpre uma aspiração 
dos velhos repuJ}licanos. A Constituinte eonsagrou essa con
quista, que infelizmente não ü ainda uma realidade. 

Não discutamos ele quem é a culpa. Congresso, Execulivo 
c Jucliciario, por essas ou aquellas rar.ões, deste ou claquelle 
modo, dil'ecta ou indirectamente, todos contribuiram para que 
continuem a subsistir as accumula~'ões. Nós que1·emos acabar 
com clla- esse é o preceito da Constituição e, pelo :!'acto de 
não podermos extinguir de mo.>:nento todos os abusos, não dei
xemos de 1'aze1· alguma cousa:- de hoje em deante a accu
mulação é impossível. (Muito bem; nw:tlo bem. O orado1· é 
cumprimentado) . 

Encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente-Não ha mais numero no recinto. Vou 
mandar proceder ú chamada. 

Procedendo-se á chamada, vcl'ifica-se a ausencia dos Srs. 
Lauro Soclré, .F!'ancisco Sú, Gonçalves Ferreira, Luiz· Yianna, 
Nilo Peçanha, Augusto de Vasconcellos, Bueno de Paiva, Leo
poldo de Bulhões, Generoso l\Iarqucs e Abdon Baptista (10). · 

O Sr. Presidente- Responderam á chamada apenas 20 
Srs. Senadores. Não ha numero; i'ica adiada a votação. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.· 
Designo ])ara a ordem elo dia da seguinte: 
Yotaoão cm 2" cliseussão da proposição ela Camara elos 

Deputados n. 73, de 1896, determinando que os officiaes do 
Exercito e ela Armada, no cxercicio de mandatos populares, 
não poderão accumular vencimento algum .militar (com pm·e
eer da Comrnissr1~ de l!·inanr:a.s o((erecendo em,endas ,iá a.p
prova.das em. 2 rhscu.ssao) ; · 

2" discussão do projecto do Senado n. 60, de 1912, auto
rizando o Presidente ela Republica a conceder licença por um 
anuo a Joaquim Branco, collector federal em S. Bernardo Es
tado de S. Paulo, para tratar de seus interesses ( o((erecido 
pela Com1m:ssão de Finanças); 

2z discussão do projecto do Senado n. 61, de 1912, auto• 

. :" ... 
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l'i:t.aJJclo o .PJ•r:~idunle da llcpul.diea a eoneur.lo:t· licew.'a put• oilo 
LIH.•zr•,;, eum dou~ LcJ·r;.o,; du vunt;iuwntos e cm vrurogur;;io, ao 
JJaeliarul Josrj l\larLins de ::iouzu Jlarnos, PI.'OCUl'Udül' da nc
ftU)Jiiea na :;ct;r;ão do At;t•e (uf'l'ereeüüJ Jlela Cummis11ão de Pi-· 
'llaTI(!Cló') ; 

:!" di~eussãu d11 !Jl'u,il'du d11 ::;r:llado 11. til, dr.• .l!Jl:!; aulu
rizuuclo o Pre~idulllü da llepu!Jiiua a eoncetlet· lieenr;a vot· urn 
anuo, r:ow ordcuudo, a Auto da Silvuit·u FonLu,;, :!" useriptu
t'aJ·io da :\IJ'anctega do llio Gmnde, ao Estado du lliu Grande 
elo Sul (oflereeidu pela Coui11b'ÍiililÍO de Piuan(:a11); 

:!" discussão elo IH'ojceto do Sr:uado u. G3, de 1!JJ2, aulu
L'izalldo o Prr:~ideule da Republiea a eoneeth•r lieullr;a pot· Lllll 

Ullllfl, eon.1 ordenado, a José Antonio dr: Almeida, fiscal do im
posto d•• eonsuuw deste Capital, para Lt•tlf.auwato de saudu 
(oJ'J',~rer:ido Jlela Comndssão de Pinau~:a11); 

~" dbeussiio do vrojedo d.o Senado n. (i.l, r.le UH2, aulo
rLmudu o .Prt•siden lc da nupu!Jli<:a a eonr;eclet· Jir.,.Jilva pot· um 
auno, eom clous Lct·ço~ de VCIHJinJrmLos, pam LmLauifJuto du 
saudr.• e e1n Jll'OJ.'Ofl'aviio, a Eduardo Drulltc .Fa8eiolli, consul 
e'f.'l'al do Bmzit cm Valpal'aiso, Jtepub!ica elo Chile (oj'j'erecirlo 
pula Cul/tiiCÍiili!ÍO de Pilta'IIUllli) • 

Lcvanlu-se a scssiio ú::; -i ltoms . 

.:\' 1 hol'a da lardc, prr:sr:nle. numet·o lr:e-n 1; nbt·e-so a sus~iio 
a IJUü r.:oneorrcm os Srs . .Pinlwil:o i\laeiJado, .F'crt·eir·a Cl1avus1 
:\t·au.io GOtl>, Podt'f) Bur;;es, ,J,O•tl'llLltns .Pcdt•o:sa, C:nlit•ie! Sal
gado, A•·J.ImJ: Lumos, Tnr:lio do Bl'azil, Josrj Euzebio, Urbano 
::;antos, 1\ll!ndr:s de Almeida, PiecR .Fcrrcir·n, Francisco Sti, 'l.'a
vnJ.·es de .Lyra, \Valfrcclo Lr:al, Sigismundo Gonr}alvcs, Bar
mundo de Mit·andn, Guillwrmc Campos, Oliveira .. Vallaclfio, 
Huy Ba!'bosn, Luiz Vianna, l\l101lliz Freire, Nilo Pr:r..tmha, SCL 
FJ·eil·e, ,\u;;usto de Vusconecllos, Bucno do Paiva, Berntu·d•u 
l\1 011 tr• i e o, J<'e I i c i ano Ponnn, Franeisco Gl!ycct· i o, Bmz AlH·anl.e;.;, 
i\l'dello, .fosrí i\furtinlio, Gcnero·so i\larqucs, Fclippr: SehmidL, 
:\bdon. H:q~l.i,;La o VicUo•rino i\f?ntr:iro (3G). 

lJr:ixnm de oompnrccr:e com causa .iusl.ifieada os St":.:. 
Candido de :\breu, i)ilvcrio Net·y, .Lam·o Sódrr\ Hibeit•o Chm
•.:alvf'.s, net·vasi'O Pas~os, '.l.'homn7. Aeciob•, Anl.onin de Sour.n, 
t:llnlm .l'f'.di•n•>'n, Gonç·.llvc;s .J<'erJ•eil'n, ll.ibeit•o elo HJ•il.o, Go11ws 
Hil11•.iJ;r11, Conllio u Cnrnpos .• lo:;rí i\lnrr~ellino, lkl'llill'dino 1\lon·
teiro, Joiio Lui:,:· Alves, L'O'l!rew:o BupLisla, Fnuwbco Port.ella, 
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'Akind" Guannlmr·n, AIJ'rcdu gJu~. Caurpu•:-\ Salle:'l, LeCIJJOidn 
de Bullriic~. Gonzng·a Juyuw, A. J\xet·eclo, Alcumtl' Urrinwr·iius, 
u Hcrt:ilio Luz (2G). 

J~' I ida, posta cm discuss1io c, t>fJJJI debate, appt·ovmla a nela 
da su~süo anterior. . 

O Sr. 1" Secretario cltt conta elo seguiuLc 

EXPEDIENTE 

Ol'ficio cln St·. fo Suct·uLal'io da Ca1nar·a elos Duprrlados, de 
L:.\ de no•vunt!Jl'O, •remctLcmlo a seg·uinLe JH'Oposir;fi{l 

N. 127- HJ12 

O Cong-rcrss;a NaciGJHtl dcct'cLu: 
Al'L. L" JTien. o Prl':<siclcnLc da Hcr,ulJliea :urLoriwrlo a t\Oll

ccdct· a.poscnLadorin, com todos os vurrcimerrLos do c:ii'O'CJ que 
adun.lmentc cxcrt:c, wo· Dr. l\lanocl J•osé de Qncir:o-. FL!I.Teira, 
JH'eparaclot· vitalício da Est.:ola .P•o•lytcclwit.:a desta Uapital, uru
tl i auto pré v ia inspecção de saucle. 

At·L. 2." Hcvogam-sc as clitspo.·. i~'ücs crn conLt·<~- i o. 
Gamara Llos Deputados, 12 de IrovcmlJr:o tlu :I.!JI:!.- Su.lriuo 

)Jal't'OSO Jwrâot, Prcsiclontc. -· Anll.nâo Shnuci.o tl.us St.l.ulus · 
Leal, '1." SocrcLnt·io. - Rcml de Mo·l'lrcs ~'daa, 2" Sccrel,ario. -
A' Cornmissão do Finanças. · 

O Sr. 2° Secretario procedo ú leitura dos S8guintos 

N. 381-1!H2 

Hudacçlio (hutl tia emenda do Senado lÍ JII'OJ!Ooiçi'io tltt. C1.ttlltti'U. 
'I/.. 80, tle 1 !I 12, qu.c au.tori:a a. co·ttt:es.~río dt: nu1. 1111'111.1· tlt: 
licença, cm 111'01'0fla~:tio, com todos o.~ vcw:hnen/,oo, a ;\dal
bc•rto Manoel de A1'au;io, 1n·aticantc de eou(crcnlc da 
Estrada de Pe1'1'0 Ccnl!·al do JJm:ü. 

Ao at'Ligo unieu- Em voz do« eorn l·udus os verrcirnonLus » 
diga-se: « t.:om dous tol'c;os da diaria ». 

Saln. das •Commissõos, '1.3 do novembro do :1012.- ·wal(J•edo 
Leal.- Olivcim 1'alladiio. 

Ficn. solJt·o a Mesa para ser· discutido na so;;sfío seguinte, 
depois do SOl' publicado no Dia-rio do Cona1·csso. 

r: 
' 
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N. •382-1012 

fledw:çúo final da emenda do Seuado â Jli'OJJOs'i~:úo da Ca'/1/.a'/'a 
n. ·I 02, de ·I!J/2, quu auluri:r.~- a co1u:essliu de nm. auuo du 
lü:ença, com todos os vencimentos, a Joaquiu~ dr: .Uacr:rlo 
Uosta, 2" o({iC'ial da JJircetoria Gcml dos Co1·re·ios. 

Ao ar Ligo unico- l~.rn vez ele «com Lodos os vcncimcnLDs », 
diga-se: «com ordenado». . 

Saiu. das Conunissücs, 1.3 de HU\'cuJlJro ele 1!H2.- 11'al(1'et.io 
Leal.- OUve·im Valladúo. 

Fica sobre a· mesa pam ser discuLido na sessão seguinte, 
elevais de ser publicado no Dim·io do Cona1·esso. 

O Sr. Mendes de Almeida-Ao terminar a sessão de hon
f.cm, Sr. Presidente, chegou a csLa Casa a lamentavel noUcia 
lt:lugTnpliil;a do assassinato, cm ~laclricl, do eminente estadista, 
presidente do Conselho do Rei de Hespanha, o Sr. Canalejas. 

BspiriLo eminentemente dcmocraLico, jornalista de pulso 
vif:·n,·oso, t:sl.ylisl.a eo11lweidn u um dos mais csl'orçaclos pala,
diiHls dnulu1nento li!Jct·al de Hespanlw, o Sr. Canalcjns impoz-s•~ 
:i. ad m i·ração dos seus contcmpor·aneos, ao respeito das nações 

. "nll.as. c sobretudo ú consideração dos espiritos vcrdadcira
JIIente dcmocraticos pela sua palavra f::teil, pelo seu espirif.o 
n ltwado c pela sua acção de estadista, imprimindo um nota
nd lnnvinlt'IILo :'1s id,;ns deinoet·al.ieas na nova Hcspanha. 

Espccialmcnlc dedicado ao desenvolvimento moral c mu
I!Cl'ial do seu paiz, clle csi'orr;ou-sc para que antigos o roti
neiros prooessos fossem banidos do regímen administrativo 
hcsp::mlwl; c na luta enorme que aquella nação sustentá con-
1.i':t os t~lunwlll.os <~IJ:ll.'clticos, que LanLo n. Lccm prejudicado, não 
súmcntc na sua acção democratica, como no desenvolvimento 
elas regiões ele Lrabalho na península, o Sr. Canalejas tinha 
eonscguido cnvcrcclar francamente pelo caminho largo quo 
as suas icléas c o progrumma do seu partido lhe tinham apon
l.ado, rcspcif.ado nfio só pelos seus corrcligionarios como pelos 

· a!Los rcprescnLanf.cs elos partidos conservador c republicano. 
Bm rel.ação cspeci.a.lmentc ao nosso paiz, o Sr. Canulejas 

c'ra um elos mais notavcis amigos do Brazil na Hespanha. A ul'
l.ima vez ,cm que. cm 1004, tive a honra de confabular com o 
eminente estadista estava cllc inteiramente de accurdo co!ll 
o csLa!Jclccimeuto de facilidades pura o iutercambio entre o 
llt·azil c a Hcspanha, como o demonstrou quando, em almoço 
p:u·.a que dclicad::uncntc me convidou o Sr. J\Iontero fiios, con
"'"'ellci:'lmns p:u·a esl.,. louvnY.cl inl.uil.o. O ~~·. Cunalc.ias prom
pl.ifieou-sc a l'cmovcr obsLaculos que então apparcccram c, 
certo da sympaLhia que pelo Brazi! mostr::wam os Srs. Mon
l.cro Hios c Salmcron. este, cnLfio, o chefe elo partido republi
cano, contavamos certos com a boa solução elo assumpto. 

· O Sr. Btl'l'ão do nio Branco recebeu communicação minha 
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. do ;111.'\ilio q11" IIII' pi'l•slou o .ÍOI'Iltllistn. IHJspnnhpl, que conli
nllou ;1 dt•dii•Hl' nu .IJi·azil a sua decidida sympaLhm . 

.-\inrla ull.irnanwnl•c, quando o nosso illuslro colloga, 
:-;1· . .'lilu l'l'l;anlw. e~J.,~ve u111 He~panlin, 'e/lc:n!ILL"OU da parlo du 
pl.'c·~idülll.e do Onliinote hesJIU!tlJOl a,; maiot·es l't~eilid~tdes ]JUl':t 
a n•vu10·u~,;ão da::; medidas I.OilHl(ÜI~ ermLm a omJgTal:ao pU!'a o 
H~·uzil. 

O Sa. N11.o .PEGANHA-Apoiado. 
() ::;11. l\1 /lN D "S DJl ALMJll /JA-Pü!' COUSO(] UOnuia, não SÓ 1'0.1"

cleu o Brazil LIIJJ amigo como a Hospanl1a um uotavel esLa
di~la, eomo os prineipios Jiberaes um Jnt·te susLonLaculo cles
~a::; id1•.ns que ;tqui lli'OSüntemcnLc nos cong-ncgam. 

· O Bn1zil ainda não esl.ú compleLnmento assediado p10lo 
J.,•ITh·coJ tdumento atltll'l'ilieo, que élomina a g·lo!'iosa IJ Lão pro
,·nda m11;.ão he:;punl1ola. Espet·omos que ns concli1;ões cspoci.tLes 
do nossn pa iz niio lll"' luvem ;J,],,I "~ses p:u·oxismos; 1nas nfio 
podenw~ deixat· de pt·oteslar YC'IicmeuLemento conbra esse sys
l.ot•lnn rle luta, que (! ineonLestavclmenLe üm elemento do- bar
IJal·ia l.!·azidn em pleno seculo de civi!izaç~ão. 

Estou eerl·o de que interpreto o sentimento do Senado, 
J•cquerendo que se lance na acta da sessüo de hoje um vaLo de 
pro rundo pczur pelo passamen Lo do illustre estadista hospa
nhol e que o St·. Presidente do Senado telegrapbtc: ao da I:Icspa.-
1111·:1, dando {lS sentidos pczanws por tfio luluoso aconLoç;imenlo. 
(JJ 11 i to bem.: muito bcrn.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Mendes de Almcicla, 
Ht;a]Ja ele 1·equerer: . 

t", que se.ia lanoado na acta ;elos nossos trabalhos ele ho.iv 
um Yolo de profundo pezar pelo fallecirnento elo nobtvel esta~ 
ti is la, Sr. Cnnalejas, que acaba ele ser vicLimn, na eapital da 
Hespanlw, de um com}Jlot anarchista; 

2", que se.ia t.ransmitticlo ao Senado Hl!sp.anhol um Lelo-
gr:unrnn do pozames do Senado Braziloiro. · 

Os senhores que ap1provam o 1'equerimonLo ele S. Ex. cruei
ram levantar-se. (Pausa.) 

:Foi approvaclo unanimemente. 

ORDEl\I DO DIA' 

YoLnr;fío em 3" discussüo da ·proposir,.i'io da Camm·a elos 
Dcpul.ndos n. 13, ·de ·lSflG, dcte['minnnclo rruo os officiaos elo 
Excrcil.o o ela ,\ rmacla, no excrcicio elo manclalos po:pulares, 
não podcrfí.o accmnular vencimento algum milita;r. 

São ro.ioHuclas as seguintes 

EMENDAS 

Su!JsLituLiva ao parngraplio unico elo nrL. 1•: 
ExeopLuundo-~c o~ manclalos elct:Livo~. podendo aquelles, 

• 
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que os acceiLurem, receber as vantagens ela in:wlividncle con
juntamente com o subsiXlio. 

Ao § Jo do nrL. 2°: Subsl.il.u:un-so as palaYI'rtS que se se
guem depois ele: - as mesmas eommissües, pelas se),;'uinLes: 
- S>Jndo que, quanto :'t;; oleeLivas, poder:'t o J'unellionnl'io eivil 
IJLI lllilil.nl' jiUI'f!IJIWI', eon:iu11Lflli'l1Jlli.ll 1!(>111 O l'>'~p>:d,ivu unl>!
ll:tdo uu soldo, o suiJsidio. 

Ao ~ 2" do nt•L. 2.'': AiJCl'OSeenLo no J'innl do p:ll':lf;"l'llPllíl 
as sr!guiiiLe;; pnlavens: -salvo l.l'nLnndo-sn >lu pl'Oetll'adul' :;·u
t·al ün. llepublicu. 

Ao urt. 1. 0 
- Supp·rimam-se as pnla.vras l'inaes: - nem 

mesmo o sol>do de sua patente. 
APi'>I'OVnda, vno tL Commissão de lletlac(:·i'io. 

O Sr. Pires Ferreira (pela orde·m) - P>JIIO n V. Ex., S1·. 
ProsiduuLu, que faça constar da neLa a deelnr:H,;iío quu m:1ndo 
:'t l\lusn, mau ifestando o meu voto conLL'al'iu :í. pi'Op>.>~il,:i'i.•> qu>} 
n1:llldn Lil·nt· do miliLnt· o soldo da sua pal.1;1.1l•!. 

V·>:rn ú mesa e >! 1 ida a seguiuLe 

DECLAflAÇÃO 

Deel:uo Le1· votado conL1·a a proposi1;ii.o Ha C~mara doR 
Deputnclos n. 7:1, de tS(JG. 

f'aln elas sr·~~Ges, t:l de novemlH·o r.le l(Jl2.- T'it•cs Fet•-
l'cú·a. 

J-ICENQA A ,TQAQU!M 131\ANCO 

2" d i;;cussi'ío Llo projecto do Senado n. GO, de I() 12, nu lo
r·iznndo o P1·e~idünLe da ltuptthlien. a eo11eed"'' por· 11111 :111110 n 
Joaquim U1·nneo, eolledol' J'f.irlur·nl em S. Bol'll::tl'do Estado d>l 
S. l'nulo, JHI.I':l Leal.ar d>~ seus intet·rJsses. 

Appt•ovado. 

J.!CEN(!A AO B,\CHA!lET •• TOS!~ :i\IMl'I'INS SOUZA flA:i\fOS 

2" rJiswssfío do peojrJeLo do Senado n. Gl, iln 1()1:2, aufo
J'i7.nnrlo o Presirlenl.e da Ri;pu!Jliea a r~one>Jrl>!l' lie1!111;a prll' oifo 
nwws, f)OJn dons te1·ços do \'CJIIeinwnl.ns n Plll f>I'UI'O;,;:II.:·ão, no 
hnel1n.rcl :ros1í :\lnl'Lins d>"• :-;onza Ramos. JWoem•nd"l' da ft>JPU
hliea na secção rlo Aerc. 

Approvado. 

J.IOENÇA A AUTO DA S!T.VElflA FON1'ES 

2• rJiscnssfío do pro.iecLo rlo Senado n. 11::), rln 1fll2, ~ul.o
riznndo o P.residente da Republica a eonccder licunc;n pol' um 
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nnno, eom O!'denado, a Auto da Silveira Pontes, 2• escriptu
rario da Alfandega elo Hio Grande, no Jl:stndo do Rio Grande 
do Sul. 

Approvado. 

O Sr. Oliveira Valladão (pela o1•dem) requer e o Senado 
concede dispensa do interstício para a 3" discussão. 

r.ICENÇA A .JOSÉ AN'l'ONIO DE ALMEIDA 

2• discussão do projecto do Senado n. G3, de 1912, aul.o
J•iznnclo o l),residento ela Republica a concocJ.or licenca por um 
anno, com ordenado, a José Antonio ele Almeida, Jiseal do illt
JIOSI.o ele consumo desta CapHal, para tratamento ele s:l.Uclo. 

Approvado. 

O Sr. Muniz Freire (pela ordem) requer e o Senado con
cede dispensa do intersticio rpara as· discussão. 

LICENÇA A EDUARDO FABCIOTTI 

2• discussão do projecto do Senado n. 6h, de 1.912, auto
rizando o Presidente da Republica n conceder licenoa por um 
anno, com elous teroos ele vencimentos, prura trat:nmento do 
saucle o em prorog·ação. a Eduando Drolllo FasciotU, consnr 
:;()l·al elo Brazil em Valparaiso, Republica do Cll i! e. 

Approvado. 

O Sr. Pires Ferreira (JJela 01·dem) requer e o Senado 
concede dispensn do interstício pnrn n 3" discussão. 

O Sr. Presidente - EsLnnrlo csgoLada a ordem do clin, vou 
Jrwant.ar a sessão . 

.Designo para ordem do dia ela seguinte: 
Discussão unica do parecer da Commissão ele Finnnr;n;:; 

n. 3Git, de 1.!H2, opinando que seja indeferido o rcqucrim()nLn 
()11l que Valentim Peres ele Oliveira Filho o oul;ros, nvnliado'·'~~ 
privativos da Faz()ncla Nacional. rodem no Congresso Nacional, 
uma lei que fixo os vencimentos. 

Continuaofio dn. 3• rliscnssão do projecto do Sonndo n. !íri, 
rle 1!H2, nu toriznndo o Presidcn Lo rla Republ icn a conccclor 1 i
ermc~a por nm n.nno, com ordenndo, ao bacharel .Toão Pessoa. Cn.- . 
vnlr.n.ntc elo A lbuquerquc, auditor de Mnrinhn, para tral.amonto 
(o{fm•eciflo pela Com.m.issão rlc F'inant;a:ç c com 11areccr conf1·rr-

1'1·o rlrr. m.c.çma ri emenda rlo 81·. Ra.?mHmdo de Miranda) ; 

Conl:inuncão ela 2" discu~sfío do pro,iecLo rio Sennrlo n. !í7, 
rl11 Hll2, nutorizanrlo o ProsirlenLe cln Rnpnhlicn. n flonr.r~rlr.l' 1 i
eene.a POJ' um anno, com ordcnncln, ao hacharnl Acynrlino Vi
enntn elo 1\Jn:;alhüos, juiz l.ognrlo rln Rnprmnn 1;rilmnnl MiliL:u·, 

. ,, 

. 
tl~ 
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para traLamenLo de saudc (o((urccülo pela Cornm'issiio de Pi
nan~:as c corn pm•ccc1· da musma, conl1'a1•io á emenda do S1•. 
Mctcllo); 

3" discussão da proposição da Gamara elos Deputados n. 0!1, 
rln 1!l12, autorizando o Presielente ela Itepublica a abriL· o cre
dito de HíO :000$, ouro, por conLa do espedal de 8.000:000$, 
p<u·n. atl.ender ús despezas resultanLes com a roprcsenl.al}fio do 
Brazil na Terceira Exposil}ão InLernacional ele Borracha (com 
7JaJ•ccur (a:vo1'Cwcl da (Jomnt'isstio de Finanças); 

:3" discussão do pro,iecto do Senado n. G2, de '1012, autori
r.anelo o Pr·csiclente da ncpublica a conceder Jicenc.a, por· urn 
rumo, com ordenado, a AuLa da Silveira Pontes, 2• cscripLu
rario da AJJ':mclega.do Rio Grande, no Estado do fiio Grande do 
Rui (o((erec'irlo 1JCla Comrnissão de Finanças); 

:3" discussão do projecto do Senado n. G3, de 1012, autori
zando o PresidonLe da Republica a conceder licença, por· um 
anno, com oi·denaclo, a José Antonio de Almeida, fiscal do im
posto ele consumo desLa Capital, para tratamento de s::mdc (of
(erecülo pela Cornmisstío de l•'inanças); 

3" discussão do projecto elo Senado n. G-1, de '1012, autori
zando o Pr·.csidente da Republica a conceder Jicen(;a, por um 
an no, com dous terços de vencimentos, para tratamento do 
saucle e cm prorogar;ão, a Eduardo Drolh e Fasciof.Li, consu I gr.
r:ll do Brazil cm Valparaiso, Republica do Chile (o((c1·ccido 
2lt:lrr. Commissão de F·inanças.). 

Leva n La-se a sessão ús 2 horas e 1 O minutos. 

144" SESSAO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1.912 

PUESJDENC!A DO sn. PJNHEinO MACHADO, VICE-PUESIDENTE 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, ahrc-sc n. 
~r.s~fio, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
r:IIfl.VCR, ArauJo Gócs. Pedro Borges. Candido ele Abreu, .To
nn.l,haR PcclroRa, Gabriel Salgado, Artlmr I.ernos, Tndio elo Bra
sil, :Lauro Sodré, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires 
Fr.neira, Francisco S:í., Tavares ele Lyra, Cunha Pedrosa, \Val
fi•erlo I.Jcal, Sigis>:nunclo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro 
rlc BriLto, Raymundo ele 1\Iirancla, Guilherme Campos, Oliveira 
Vn.lladfio, Luiz Vimma, •l\Ioniz Freire, IN'ilo Pcçanha, S(L Freire 
nucno de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Pcnna. Fran
r,isr'o Glycorio, Leopoldo ele B.ulhõcs, Braz 'Abrante;:;, A. Azn
rr.,Jo, Mcl.cllo, .Tosé Murf.inho. Generoso Marques, Fclippc Sch
rn iii t. c Victorino 1\Iontciro (39) 

Dr.ixam de comparr.cer com can~a .insf.ificada. os Srs. Sil
,·crio Ncl'y, .Tos1\ Rnzchio, Ribeiro Gou(;alves, Gcrvn.sio Passos, 
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~L'homaz Áccioly, Autouio elo Souza, Gomos Ribeiro, Coelho o 
Campos, :rosé J\la!'collino, Huy B~rbosa~ Bm~uarclino l\Ionteir·o, 
:roiin J~uiz Alves, Lourenço HapLtsta, lq·nnctsco Portella, Au
gusto ele Vnsconcollos, Alllindo nuannba!'a, Alft•odo Elli~. 
Campos Sal los, Gonzaga .Taynw, Alutwm· Gu imal'iies, H ore. i li o 
Luz n AIJLion Baptisl.a (22) . 

J~' lida, posta em d isnus;;ilo e sem ckbn te n.pprovncla 
:Jcta ela sugsfío anter·ior·. 

,. O Sr. 1" Secretario (],,clara que nfío lt:J expod ien J.e. 

O Sr. 2" Secretario J1l'Oeodo ú 'leitura do soguin te 

PARECER 

N. 383-1912 

Sujeitando ao eonhecimonto do Senado a rodaeçfío :final 
das r~mendns :'t proposi(.'iío da Cmnara n. 73,- de :LSDG, cleter
,•ninando que os o:/Ticiaes do Exercito ou da Al'madn.. no oxrJ·
eido de mandatos pormlaros, uilo podorão act:umular ventii
lllento algum miliLa1·, a Gommissiio ele llodacção nlvitt·a a in
suJ·r:ão das palavl'as «depois desta lei» en Lro os tet·mos « [Wt·
d1..d-a~-lta» e «aceeitancio», constantes do al'L. 2". 

Essa '.noclifiear_,iío, da eompcl.eneia do Senado, c:c-vi elo 
disposto 110 art. :172 elo Rogimento, som alLel'ar o pensamonl.o 
do ligislador, torna-o mais claro, c eonsoquentemento redrmda 
em l1cnof.icio da propria lei. 

Por isso a Oommissão ~~ ele parecer que ao 11ro,jecto soja 
dada a seguinte redacção: 

flcrlacçtí.o final das em.e'IJ(/as do Senado â Jli'O)Josir;ao da 
Comm·a n. 7.1, de .f S.'Hi, dcle1•m:hw.ndo qne os o((iciaes do E:,:er
cilo ou. rla. 1tnnada, no c.Te1·cicio de m.andafos JlOpnlrrrcs, ntin 
Jlotlercio accnmu.lm· mmchncnio alu1t1n m:ilitar. 

« SubsLiLua-sc o art. 1" pelo segu into: 
Art. 1. o A acceitação de emprego, commissilo, cargo ou 

funcçilo publica remunerada por parte do J'unccionm·io c i vi I 
ou militar, aposentados, reformados, ,jubilados ou em dispo
nibilidade, importa na perda de todas as vantagens decorronlPs 
rla aposculacloria, reforma, .iubilaçiio ou clisponilliliclaclo. A 
esses funccionarios são equiparados os que recebem pensão. 
:1 qualquer titulo. elos cofres fecloraes. · 

.Paragrapho unico. Exceptuam-se os mandatos electivos. 
ontoridenclo-so, porém, que aquellcs que os accoitarem depois 
desta lei ronunciani as vantagens da inactividade: si o man
dato !1\r de .Presidente ou Vico-ProsidenLe da Republica, du
l'an !.e o quat.rienn i o; sl :fór do Sonador ou Deputado Federal, 
dm'nn/.o as sessões legi;;Jal.ivas.: si :fór ostaclual ou municipal, 
durnnlo o oxercillio el'fectivo. 
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AeL. aclditivo, que ser:'t o al't,. 2°: 
At·l,. 2. o O funccionat·io eivil ou mililar que ,i;í. exercei' 

fune•.:iies publicas, JWI'cld-as-lm depois tlesl.a lei acceitancl•1 
qualqu•·t· ouLt·o emp1·eg·o, óm·go ou eornmi;;;:;fío remunct·ada. 

~ ·I • " ~el'atanr.lo-~n de eomrn is;;ü•!:i deetiva;;, pi:ol'is;;iona.:•;;, 
IN:l1nieas ou ;;r~ienlil'ieas, a aeeeita•:fío irnplil.m apenas a pel'da 
rln exn1·eieio e elos veneinwntos integnw;; PlllfJlllllll.n rlu1·:u·em 
ns me;; mas comm i;;süe;;, oi.Jsen•anclo q uan I o :ís rdcdivas o d is
posto no 11arngTapl!o unieo do art. 1.". 

§ 2." Nfío se cornprehendem nas disposi~.G.es deste al'Li~n 
n § ·.1 ... as commissões que o [unccionario eivil ou militar r:xer
cet· nm conscqucncia elo propl.'io ·ear·go, posto ou patente, eusn 
r:m que perclcrú sômentc a gl'atificaçiío do mesmo eat·go, posl.n 
on patente, pam perceber, ,juntamente eom o ordenado ou 
soldo, a grati:l'icaçiío que por !fJi lhe eoubel' no cxercieio da 
nova 'l'uncção. . 

§ 3. o São cxcluida~ ela prohibição a~ gl'aLifieac.;úcs acldi
r~innaes :'t mf\sma 'l'unc~.fío por tempo de serviço. 

O art. 2o,passar:í. a ser o art. 3°, tal qual e~L:í. J•nrligirln.» 
Rala da::; Commissúcs, :l!o de novembro de :LOJ2.- ·wal

{r('r/o Leal.- OUveii·a Valladtio. 
Pica sobre a l\[esa para ser discutido na se::;siio snguinLc, 

depois de publieado no Dim·io do Con(JI'esso. 
Siío novamente lidas, ])os tas em discussão c sem dchn f.f\ 

:l!1Pr·ovadas as rcclaeçü'cs Jinacs das emendas do Soando. 
A pl'oposie.iío da Gamara n. 80, de :1012, r1uc au!.Miza n 

conee:>são cJ:) um anno de liermça, cm prorog-ar;fío, com t.)dos o~ 
veneimentos. a Adalberto ·?lfanocl de Araujo, praLieanl.c rh· eon
J'ef•enle ela J!:stmela de Ferro Central elo Brazil: 

N. 102, de 1012, que autoriza a conecssfío de um anno dn 
Jiecnea. eom todos os vcricimcnlos, a .Joaquim de l\lnecdo Cilsln, 
2" ol'fieial da Dircetoria Geral dos Correios. 

O Sr. Tavares de Lyra- Se. Presidente, tciído sido li ria 
u J·edac(:.ão final do projecto que veda as aceumulaçüfJ~ rcmu
n m·adas, requeiro a V. Ex. que con suIte o Senado si ennsrm I c 
que es;;a J•cdaco:;.fío seja discutida immccliatamcnlc. 

Consul Lado, o Renado r~oneede a urgeneia l'cqu•wirla. 
E' approvnda sem rlehate a rcclae~iin final rins f'lllPIJdn~ do! 

S••JHHlo :'t propo~ ir;ii.o ria Gamara dos D•~pul.adn~ n. 7:1, r! e 18fHi. 
Vem :'t 1\IP~n. ,; lido e fiea pt·eeJH~liOJli.!O o 1.1·iduo J'egimen-

fal o seg-uinte · 

PRO.TECTO 

N. 07-1012 

ConsidePmido que os funccional'ios r,JVlS dos instil.ulos 
militares de ensino percebem ainda seus vencimentos pela 
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Jabolla ela reorganizaafí.o rio ensino milHar decretada ha mais 
de doze annos (1808); 

Considerando que no mesmo período toem Lido os sorvcm
l.uar·ios elas diversas repa1·Lioõos fedcraes molho1·ia <lo RCII5 
vencimentos, ao passo que aqucllcs conLinuam parcanwnl.n 
remunerados, percebendo hoje, por exemplo, um amanuensu 
J•omuneração menor que um eonLinuo de qualCJ1WL' elas Scwre-
l.arias do Estado; · 

Considerando que o Congresso Nacional, augmentando o:> 
voncimentos elos professores ad,iunlos elos mesmos insliluios, 
não .cogitou ele melhorar a situação dos elemais :runceionar.ios, 
mestres ele musica c gymnaslica c preparador de physica o 
ehimica, inclusive; 

Considerando que a propria Commissão do l<'inanr;.as da 
Gamam elos Deputados, cm seu parecer n. 137, de 1011, sobro 
o projecto que Jixa os vcneimcnl.os dos funccionarios c empre
gados dos ro:fcridos institutos, reconheceu a equidade que o 
augmento estabelecia, julgando não se achar aqucllc projeef.o 
no caso de ser acccito s6mentc por não estarem por ellc con
templado todos os empregados; 

Considerando que a necessidade da melhoria dos venci
mentos dos alludiclos serventuarios vem sondo roconhocicla 
nos ulLimos relatorios elo Ministcrio ela Guerra c cruc essa 
ncccssidaclc não foi ainda attcndida cm nenhuma das rc:f'm•mas 
Jlor que toem passado aquellcs csti:tbclecimcntos, pela razfí.o 
do que essas re:formas teem sido autorizadas pelo Con~;rcsso 
Nacional sem augmento elo clcspezas: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • Os vcncimcnLos annuacs elos funccionarios civis 

dos institutos militares ele ensino serão os ela presenLc tabclla 
constituindo dois terços ordenado c um torr-o grati:ficac.i'io: 
J\festrc ele gymnastica e musica c preparador ele 

physica c eh imica ..................... : .. 
Ese.ripturario ...................... n· ••••••• 
Dihliothecario .............................. . 
Amanucnso ................................ . 
Porteiro ................................... . 
Inspector de alumnos ........................ . 
:Auxiliar de cscripta ......................... . 
Guarda ..................................... . 
Fiel ....................................... . 
Roupeiro ......................... , ........ . ('! • • • 
...4ont1nt1o ......•...............•.......•..... 

Enfermeiro ................................ . 
Prnl.ico de phn.rmacia ........................ . 
Fcif.or ..................................... . 

5:-!.00$000 
5:-100$000 
li:200$000 
.J::C00$000 
li :200$000 ' 
:~ :G00$000 
3:.000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:-100$000 
2 :1,.00$000 
2:1,00$000 

Al'i .. 2.• Os ROl'VOnl.cR rios rr.fnrirlns in~l.il.nlnR T'NJtolir.1·fín 
Ulll'l. diaria r! c 41fl!í00. 

,, ,., 

' 

., 
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Ar L. 3. o l"ica o Poder JTixecuLivo aulorh:aclo a abrir os ll•~
l'flSi'ados credil.os para a execw;üo desLa lei. 

Ar L. ~." n.evogam-se as disposições em conl.rario. 
Sala das sessões, H ele novembro de 1 !H2. -1b·lhur Le·

mos. 

O Sr. Presidente- Nomeio para consLiLuirem a Commis
são que, cm nome elo Senado, deve levar ao Sr. Presidente ela 
Republica as congralulaçües pela data da proclamaoão da ne
publica os Srs. .Tona lhas Pedrosa, Indio elo Brazil, Urbano 
8an Los. Pires 1!'errcira, Pedro J3orges, ~e a vares ele Lyra, \Val
:rreLlo Leal, llibeiro ele Brii.Lo, Araujo Góes, Oliveira Vallaclão, 
Lui:.: Vianna, Hcrn:udino 1\fonLciro, Sú J!'reire,. J3crnardo 1\'lon
J.eil·o, Nilo Pc(.'anha, 1!'rancisco Glyccrio, Generoso Marques, 
Fclippe SciJimiclL, VicLorino 1\fontciro, A. Azeredo e Hra:.: 
A llralcs. 

ORDEM DO DIA 

AVALTADOf\ES DA FAZENDA NACIONAT-

Discussão unica elo parecer da Commissão ele l"inan(.':l$ 
n. 3G1, rio :1!1:1~. opinando que seja. ind()fcrido o reqnnrinwnU1 
.un qun Valcnf.im Peres de Olivcim Filho o onf.r·os, avaliador·c~ 
rll'ivaLivns da IFnznnda N:wiona.l, petlcm ao Congt·r,sso N:wional 
n•.rra lei quo fixe os seus vencimentos. 

A pprovaclo . 

. J,!CEN(.!A O BACHARET, .TO.~O PJ;:SSOA C. DE ALBUQUERQUE 

ConLinuaofio da 3' discussão do projecto do Senado n. 5r.i, 
de HH2, autorizando o Presidente da nepublica n. conceder li
r,enr;n. ror um anno, com ordenado, n.o bacharel .Tofío .Pc~~oa. 
r.avaleanf.c de Albuquerque, auditor ele Marinha, para l.t·:üa
menlo. 

O Sr. Rayinundo de Miranda diz que na 3' discussão do 
JH'O,icdo cm debate apresentara uma emenda, mandanrlo rruc 
se· su.bstituissc n. expressão « n.uditor de 1\Iarinha. » pela ex
prc~~fí.o «auxiliar de :melHor de Marinha». 

A illusl.mda Commissão de 1!'inancas, f.enclo cm vi~f.n. o 
rmso c eonsirlcranclo rruc escapava à sua alçada a questão, vi~f.o 
ter de fallal' sobre o valor da condicão jurídica da emenda. 
ahsl.cvo-se de dar parecer sobre o assumpto. 

Nfío f.cm, .pois. qur. nppor :í. Com missão de Finm1ças .qual
qnee arg-n':llenl.o cm opposic.ão ao criterio csf.abelecido. O 
r·.a~o rcn.lmcnlc mereceria nm estudo de commissãn rliffrwcnf.c 
pnr·qnn se 1.1•aLa rle mn caso jurídico. EnLrcf.anl.o, como nfin 
lt>rrl n menor ompenho cm protelar Jiccnr,as a. os!.() 01.1 :í.rrncllc 
f'lllltlcionarin, nem muif.o menos o inf.uif.o rlc pro.iurlicar t!i-
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l'eitos deste ou claquellc peticionaria, se abstcm ele qualquer 
requerimento nesse sentido. O que clesc,ia é que a Constituição 
da Hcpubl ica não seja 'l'rcqucntemcn te violada, sendo reduzida 
no papel dr~ caller;a de. turco. 

Para mostrar a razão da sua emenda c dos seus argu
rneniM, cotPja o orador o art. Sri da Constituição com as lei~ 
11s. ::!.~00 c 2.3riG, a!l)lll de outras, onde ficou evidente a raziín 
ela emenda, poi~ os actuacs 'funccionarios ·de que t1·ala csl.iío 
snb o J•eg·imen ele uma lei antm.·ior ti. que lhes claria aR vnntn
;:;c•l!s de que se. di7.em cm gozo, mas que ainda niío :fura posl.a 
orn exccueão. 

E teriuina, dizendo que o intuito unico que teve foi o de 
csclarcr.er o ·Senado, para que delibere no caso conscieute
mrnte, e .iúmais o de p1·otelar a licenc.a de quem quer que se,ia. 

O Sr. Tavares de Lyra diz que, tendo sido na Commissiío 
de Financa;:; o relator do parecer sobre o rro.i ee lo om debal.•'· 
coJ•re-lhc o dever de dar uma ligeira explicação ao Senado, a 
JWO]'Iosito das considerações que acabam de ser formuladas 
prlo honrado Senador por Alagõas. . 

nealmento, a questão de auxiliares rJ'c auditores de l\fa
J•inha (, uma questão eonLrovcrLicla, tanto assim que o oraclm' 
juntou ao parecer a opinião do consultor ,iuriclico da nepu
hliea a respeito do caso, o qual deu Jogar a que o Sr. Minisi.J'O 
da :]\farinha se recusasse a mandar fazer apostillas nos iitulns 
dos .auxiliares do;; auditores, e bem como a sentenoa proferida 
pelo Sr. Dr. nau! Martins, julgando procedente a reclamaoiío 
que p;;;;es auxiliares fizeram, para que fossem mantidos nos 
logm'PS de auditores. 

· ·Entretanto, pensa a Commissão de Pinanças não ser de 
sua alçada a discussão elo assumpto, e, quando .o fosse, não 
sür Jogar proprio para discutir essa questão uri1 projecto qur. 
eoneede uma licenca a um funccionario. 

A Commissão deu o seu 1•arecer, chamando de audil.or o 
J'eferido funccionario, porque auditor é elle chamado Jle!o' 01'
eamento da il\larinl1a em vigor, sendo que o vencimento ele 
:1 !i : 000~ é a h i fixado. . 

Assi>.11 sendo, a Commissão, tendo de dar parecer sobre a 
licença solicitada por esse funecionario, devia chamai-o de 
audii.Ol', de accôrdo com a lei elo oroamento em vigor, não J.lO
clendo, a proposito disto, entrar na indagação .da razão, ou ·não 
rnzii.o, com que ellc se julga com direito ao Jogar ele audilor 
da Marinha, .iulganclo que não eleve continuar como auxiliar. 

E assim, a Commissão accentuou de modo positivo a sua 
· maneira de ver, nas· seguintes palavras: · 

«A Commissão de Pinanças, abstendo-se de entrar no 
exame ela questão, que escapa á sua competencia e de que só 
incidentemente tomou conhecimento, juntará esses clous do
cumentos a este parecm·, cm que se limitará a dbwr si n: emenda 
deve Ror, ou não, approvada. · 

Deanie do dispositivo do art. 15, n. in (-i.111J (Corpo da 
• 

I 
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' 
Al'macla c classes annoxas.. . destacada do total desta verba 
a quantia n.o!Jessaria para completar os vm1eirncntos, de Hí :OOU$, 
que competem a cada um dos trcs audilot·cs ela l\Jariuha, o a 
que tem direito desci oa data ela promulgação da lei n. :.l.:35G, 
elo 31 de zembro de 1\HO), ufto h a duvida qurJ o Jegblar.Ior· · 
considerou os auxiliares de auditor-- auâilo1'e.l'. 

Podia fazei-o cm lei ort'amentaria o antes ele ser crcaclo 
um quadr•o especial de auditores de Marinha ? 

li:' ma teria .esta que não vem a propos!to discutir, estando, 
eomo cstú, pendente, cm g"rúo do appcllação, do deci~ão do 
Supremo Tribunal Federal. . 

O que irnpor'La indagar rí como a lei actualmente em vii:;'O!' 
denomina esse:; Junccionarios .. Chama-os audiLor·es. Logo, ao 
auclilor bachm·el João Pessoa deve ser concedida licença, sem 
que isto implique tirar· ou reconhecer direitos, que estão sendo 
pleiteados judicialmente. 

Quanto Ct duvida levantada pelo autor da emenda, cm ~eu 
clbem:so, sobre si o Congresso púrle, ou não, conceder licença 
a :runcciomnj_os que não são nomeados por decreto do Sr . 
.Pr·csiclente ela Republica, não ha, na Constituição ou em lei, 
nenlmma restricr;ão a respeito: c o Poder Legislativo o tem 
Jeito sempre c invariavelmente.)) 

A Commissão, portanto, não alterou a situat,ão desse 1'unc
eionario, tendo apenas lavrado parecer conceclcndo licença ao 
audllor João Pessoa,. porque auditor <J dle •chamado pela lei 
Bm vigor, ficando accentuaclo claramente que o .seu parecer 
não implicava cm dar ou negar direitos que deviam conLinuar 
a ser pleiteados. 

EI'U esta a explicar:;ão que tinha ele dar ao Senado, a pro
~O~~L.o das <wusidera<;ües Jcilas pelo honrado Senador por· Ala-

Encenada a discussão, é rcj citada a seguinte 

EMENDA 

Ao artigo unico: Diga-se: «auxiliar de auditor de 1\la
rinha » cm vez ele « auditor ele Marinha». 

AJ~provado o projecto, vae ii. Commissão ele Redacção. 

LICENÇA AO DR. ACYNDINO DE J\fAGALI-IÃES 

Continuação da 2• discussão elo projecto elo Senado n. 57, 
de 1012, autorizando o Presidente ela Republica a conceder Ji.
ccnça por um anno, com ordenado, ao bacharel Acyndino Vi
cente de I\Iagalllííes, .iuiz_ togado elo Supremo Tribunal Militar, 
para tratamento de saude. · . 

O Sr. Metello diz não ter Jograclo.o assentimento da Com
missão ele Finanças a emenda que apresentou ao pro.iec!.o em 
clelmte mnnclanclo dar ao Dr. ,A.rwndino 'Vicente de l\Tagallli'í.es, 
juiz togado do Supremo 'l'ribunal •i\lililar, a licença que pedia 
com Lodos os vencimentos. 

- . 
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i\las, como o parecer ela Commissão não elú a razão do sou 
voto contrario ú emenda que apresentou, vem, com a devida 
vcniu, appellaL· elo seu pm:ccer _pn~·il o S~naclo, o que i'a~ cp1 
primciJ·o lagar, porque a sLLuaçao :lmunccn·a que n Comm1ssuo 
aiJegu pa1·a tomar a delibera~;~ão ele não conceder mais Hceu~~us 
com todos os vencimentos é a mesma desde o comcoo das 
::;cssües; cnLrr.lauto, nada menos de elezeseis liccnoas icem sido 
concedidas com todos os vencimentos; em segundo lagar, por
que a um i'unccionario que tem .10 annos de serviço sem ter 
tido um ::; dia ele llceuçu ha iL'inLu tmnos a esta parte não ü 
licito fazer exccpiJão; c, em terceiro logar, porque o Senado lm 
poucos dias concedeu uma licen~~a com todos os vencimçmlos 
a urn funccionario nas mesmas condições . que· o cm questão, 
wvolvenclo o parecer da Commissão ·Uma injustiça. 

O Sr, . Victorino Monteiro- Sinto-me, Sr. Presidente, 
realmente constrangido cm tomar parte na discussão desse 
assumpLo, e a razão é porque, embora na .;minha auscncia, o 
Senado votou uma licença nas mesmas condiçües, com todos 
os vencimentos, parecendo, portanto, que· o Senado não podia 
ter clous uesos e duas medidas. . . 

Em todo caso não posso deixar de def~nder o parecer da 
Commissão ele Financas, do qual infelizmente fui· relator. 

Ha muito tempo que eu dou o meu voto á concessão do 
liccn()as, só.mente com o ordenado, pela razão, aliás simples 
dn eoneorrer pat·a impedir a reproduc~~ão ele semelhantes faeto~, 
que parecem mais uma exploração industrial, pois todos os 
dias não nos occupamos de outra cousa senão de conceder li
cenças, até a operarias ela Estrada ele Ferro Central. 

Devo dizer· que estranho sinceramente que a emenda cm 
questão tenha partido do· illustre representante de MuLto
Grosso, porque realmente, foi S. Ex. que induziu meu espí
rito a essa campanha cm relação iis licenças, quando se tratava 
aqui ele licencas para o Acre. 

'.ranto era ·essa a minha intenoão firme, que cruando um 
homem a quem voto uma sincera .amizade c admiro por sct• 
um magistrado integro e digno, o Dr. Herminio do Jflspirito 
Santo, pediu Iicen()a, apezar de todos esses meus sentimenLoe. 
para com S. Ex., votei para que fosse concedida apenas· com 
o ordenado . 

O Sn. i\IE'L'ET.LO- Não estabeleci uma regra systemaLica. 
O Sn. VICTOmNo 1\IoN'l'EinO - Pensei que fosse uma questão 

de cohcrencia; entretanto, parece que .V. Ex. considera diffc
l'CllLcs os casos ele concessão ele licença a altos funccionarios 
c a pobres operarias. · · 

O Sn. METELT.o -Mas, com essa licença, não ha augmento 
de dcspcza, não h a onus para· os cofres publicas. 

O Sn. Vra'!'ORINO lliON'rEmo- Peco a V. Ex .. o obsequio 
de me ouvir com sympathia, porque falo com peiar c declaro 

" . ' ' ~· :';'" ,._, . •-, 
, .. .,. 
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que .si soubesse que tinha de vir ú tribuna tratar desse assum
P lo, não ac·ceitaria essa prebenda. 

Vou sustentar o parecer da Commissão, por cohercncia, 
como sempre o faço, mas com pezar, porque sei que o que 
V. Ex. diz é verdade; trata-se de um velho magistrado que 
uuncu pediu uma licenca... . 

O Senado, lla pouco tempo ainda, votou uma rias mesmas 
condicõos. Isso :não quer dizer que não esteja de accôrdo com 
V. Ex., que foi quem me ensinou essa roto.. 

· .Mas,. Sr. Presidente, a uommissáo de Jnnanço.s, er.ten
dendo que c.í preciso pôr um paradeiro a esses continuas abu
sos, tomou uma resolução em reunião da qual estive ausento 
o, por signal, o nosso illustro collega, que .me substituiu então, 
ont~ndeu que devia conceder com todos os vencimentos, quando 
ou penso exactamente o contrario. Depois disso a Commissão 
tem dado, invariavelmente, seus pareceres concedendo apenas 
llom ordenado. Nessas concli(;õcs, não podia afastar-me do 
precedente que tinham os estabelecido; foi por isso que, obe
decendo ahi, nesse caso, ú.s minhas idéas c ás da maioria da 
Commissão, lavrei o parecer rcpellindo, com profundo pezar, 
com clôr no coração, a emenda, não só porque aprecio a illustrc 
pcs~oa beneficiado. como o illustrc collega autor da emenda. 

Ora, o meu illustre collega sabe perfeitamente que as gra
Ufica()õ•es ·são sempre 1Jro lahorc, e não deve, portanto, ser· 
concedida nenhuma licença . com· todos os vencimentos; pOL' 
consequencia a Commissão de IF'inanças não fez mais do que 
sustentar o voLo ·precedentemente estabelecido. 

O Sn. l\íE'l'ELLO -V. Ex. é coherente, mas a Commissão 
não foi. 

O Sn. URBANO SAN'l'OS- A Commisssão tem concedido li
cenças com todos os vencimentos, mas tomou resolução cm 
eonLrario, porque teve receio de que todo o funccionalismo se 
licenciasse. 

O Sn. VICTORINO MONTEIRO- O que devemos concluir de 
Ludo é que ha necessidade premente de que o Senado, ainda 
este anno; .. 

O Sn. BuENO DE PAIVA- O Senado deve deixar de conceder 
licenoa, porque isso é attribuição do Poder Executivo. 

O Sn. VICTORINO MON'l'EIRO- . . . ainda este ann6 approve 
um projecto relativamente a concessão de licenças, apresentado 
na outra C:asu do Congresso, que me pareceu muito salutar. 
Assim, terminarão todas as controversias; a ,justiça scrtt um 
facto; não poderemos proceder aqui de accôrdo com as nossas 
sympathias ou impressões de momento; de fórma a não pro
ecdcrmos hoje do modo diverso de que tenhamos procedido 
h ontem. 

O Sn. ME'l'ELLO- Nesta Casa não devemos proceder de 
accôrdo com as nossas sy,mpaihias e sim de accôrdo com a 
justiça •. 
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o Su. A. ,\zmumo -· -Isso aqui uüo é um tribunal .é bem 
sna.is uma casa de sympathias. 

o Sn. YJC'l'OJUNO l\ION'!'EJJ\0- Sr·. P r·esidcnte, nada poderia 
dixer além do que acabo de pronunciar, para demonslt•at· as 
ra7.õe~ de meu parecer; dei essas explicações unicamente cum
prindo o dever de rel.alOl' ela Com1pissão d~ J~inancas sobre 
esse assumplo. CommJgo S. 3l:x. nao podera U.JUStal' eonLas: 
sou seu cliscipulo; fui, sou c serei coherente, agindo ele accurdo 
com essa deliberação da maior·ia da Commis~ão de J!'inauuas, 
que, si variou sua )urispr)ldenc~a, foi atlendensJo a altas ~on
siclemr,ües no senLtdo de 1mpechr a reproduccao de repeLHlos 
abusos e para ai'l'rontar o deficit que assoberba nossos ot·t:a
mentos. 

O Sr. A, Azeredo votou a primeit·a vez, na Commissüo ele 
i!.Ciuauças, contrá a sua deliberação em casos ele Jicent;us, votou 
tambem !JOntra o parecer e.m discus~ão. . 

Quando foi submellida a emenda ú !JOnsidet·auão da Com
missão, declarou que votava por clla; cntrdanto, por um en
gano que não sabe explicar, ap parece Seu nome assignanclo o 
parecer contrario tL emenda. 
· Appella para os Srs. membros da Co~11missão para a vel'

dacle das sua~ asserções. Votou contra o parecer e u. i'avor da 
emenda. 

· 0 SH, FELICIANO PENNA- 0 autogt•apho estt'L na mesa. 
Portanto, púdc-se verii'icar a questão. 

O Sn. A. AzEntmo-Admira-se que S. Ex. venha dizer 
que o· auLo:;raplio estú na mesa, quando estlL al'firmando que 
S. Ex. na Commissão de Pinanr·.as lhe ouviu declarar que vo-
tava contra o parecer. • · · 

O Sn. l<'Er.ICIANO PENNA- Eu não estou contestando. 
O Sn. A •. Azmmoo- O que quer é ,justificar o seu voto, 

pot·que, .si csltL no parecer a sua assi:;nalura contra a emenda, 
essa assignatura não póçlc prevalecer em contraste com a de
!Jlm·at,;.ão que i'ez perante toda a Commissão de que votava a 
favor. · 

Mantendo o seu voto, não se subordina cm al.JoSoluto ús de
Ji!Jerauües ela Commissão de Pinancas em rclacão a Ilcenças. 
Declarou solemnemenlo na Commissão que o seu voto, prin
dpalmente cm relacão .a magistrados, seria sempre para.que as 
liccncas i'ossem conce_?idas com os vencimentos integraes. 

O Sn. ~I:AVARJ>S DE LYnA -/Em relação a membros elo· Su-: 
premo 'rrilmnal cu votei com V. Ex. 

O Stt. A. AztmEDü -·-Assim como o honrado Senador por 
Cioyaz. 

Entmulc, que esta questão de licmll;-as pelo Senado.· e pela 
Camal'U dos Deputados deve sc1· rcsolvidü por •rnció' ''de um 
pro,iccto de lei, (a)ioiados) encaJTeg·aiJdo-se ao .l'oder':Jl:xceutivo 

· da concessão. dessas Hcoi)ças, que elevem ser regult!âas (!Onve-
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nienlcmlmle de aceurdo eom os inlet·esses do E~tntio c aos 
i'unccional'ios publicas. 

Em o que tinha a dizcl'. 
'"\.pprovado o pr·ojeclo. 
:E' approvada a segui•nte 

EMENDA 

Onde se diz- com Ol'denado diga-se- lodos os venci
mentos. 

O Sr. Pires F.erreira (pela ordem)- Requeiro a V. Ex., 
!Sr. Presidente, que consulle o Senado si dispensa do interslicio 
regimental o pi•ojecto que acaba de ser approvado, afim de ser 
dado para a ordem do dia da proxima sessão. 

CREDI'l'O PARA A HEPimSEN'l'AÇ,\:0 DO BRAZU. NA EXPOSIQ,\:0 DA 
BOHRACI-IA 

2• discussão da proposkão da Gamara dos Deputados 
n. 99, de 191!2, autorizando o· Pr·esiclente da RepuubHca a abrir 
o credito_ de 150:000$, ouro, por conta elo especial ele :8. 000 :000$, 
para attender ás despezas resultantes com a representação do 
Brazil na Terceira Exposir:üo Internacional de Borracha. 

J\pprovado. 

LICENÇA A AUTO DA SILVEIRA FON'l'ES 

·s· discussão do projecto do Senado n .. 62, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a conceder licença, por um 
anno, com ordenado, a Auto da Silveira Fontes, 2o escripturario 
da ~<\.lfandega do Rio Grançlc, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Approvado, vae á Commissão de Redacção. 

LICENÇA A JOSI~ .t\NTONIO DE ALMEIDA 

s• dis•cussão do projecto do Senado n. 63, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a conceder licença por um 
anuo, com: ordenado, a José !Antonio de Almeida, fiscal do 
imposto de consumo desta 'Capital, para tratamento de saude. 

Approvado, vae. á Commissão de Redacçüo. 

LICENÇA A EDUARDO DROLHB FASCIOT'l'I 

s• discussão do projecto do Senado n. 64, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a conceder licença por um 
anno, com dous terços de vencimentos, para tratamento de 
saude e em .prorogação, · a Eduardo Drolhe Fasciotti, consul 
geral do Brazil em Valparaiso, Republirca do Chile. · 

Approvado, vae á Gommissão de Redacção. 
Vol. VII 11 
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O .Sr. Oliv:eira V.alladão. (1Jela. o1•deni.)-'-Sl'. Presidente,. 
achando-se sobre a Mesa a Tedaccão i'inal d0 proJecto. n .. 62, 
de 1912, requeit·o urgcncia para que sej.a discutii:ta immedia-
tamente. · . .· · . · .· · .. · ···. .·. · 

Consul tudo, o Senado con<:ede a uigencia requerida. 

O Sr. 2"Secretario procede tí. leitura do se:;ui·nLe .. 

PARECER 

N. 3S-I!-1012 

lledacç,Jo· f'i'ua4 du· 1ll'o:ier:tu~ diJ Srmaav.n. · . fi2, de . /,!1:/·2•, 1/'IU: . 
iJ:ntm~ir.;r.( tt. co·nce,s.~·útY de mn. dnno de, lit:ença,' em }J1:éi1'0(Jaçr.io, 
cmn ord•muâo •. à.:. Anl.o. da,: S:Uvr:-i:ra 1i'onü:.~,. ·asÍ:1'1)Jt.n1~a·rto ·da 
Al{tJ.nâcfJa do .JUo G·rmule, Bsttulo do 11-io G·rande du Snl. 

'o conó1·csso. N.a't.li'ó'llal L~es~l\'c.: 
Arti;;o uÚi!!o. Fil:a o 1PrcslclenLe da Republica atlf.orizado .· 

· a: conl!~dér uni· a1mo·· de' lici:llll)a\ ém proroga,;.ão;: eorn .. àrct·enado,. · · 
para: Lrutrun·en:Lo, de isaüde; .. onde llte •convier; ·a: .Aut:o:cta:.Sil'veira · 
Fóntds;. 2". 'esérij)tilvarro· da IAI·fandega·. dG. R.ià Grande; •no; iEstado · 
do ltiQ .. GTa-nde do. Sul;. revogadas:·a'S disposicões eni contrario.· 
... •" "'".··.· ·.' :"' .... ··' .... ·: .. -~· .. :·,_,.·,.' }· '·. , .... ·~.+-.j,.:.·:· ........ ~~ ... '•.' •.··· 

. Sara ·das Com missões, :l:~. de nov·e1nbro de:t9l:!2; ~ WaZY1·edo 
Leal.-·· Oliveb·a VaUadão.. · , . · · · · · · ' · 

Approvád~,. vU:e o. proj eclo ú, Gamara dos: ·De1)utadds. 
. . . ·-:.' ·. ,; 1.·· · .. ·... . .. :· . ; ·.:·. '' ·' ···.. . . ( .' ... , . . :: .. 

. . · ... :Q. Sr.. ~J;e~_idente ~.---, N:adl,l:, mais. l~Jt';\ln~l'?, a, LI.:q.tac,~ vou le-
yant'll't' U"ll'Css'lo· ·· · · · ' · ·· · · · · · · · · · ·· · · 

.< ., .'~ -~ ,.:.·' ••. ,~.---·,~ ·:· .• -·-< ';'·.:·,- ,_:- __ · _-,~·.· .. · .... ·· .. ' ·" __ , ' .. 
•:Oesigno para: ordem do di à da seguinte: . ·. . .. '. .··· ... ·. . ... 

. ·mscü'ss'~ô ·• u~ti.?a, dg: ..• l):~~c~ex;'. ~;t;····.·~~~ilJ,lÚ,s,s:~o; ~fl.: 1\,f:rr:~~ha·· c·· 
Guerra n,. 332, de. 1'912; 'opma'n'ào p'el'o nrde1'er1m'ento ·aú~rc·que
rimento em que. o major Marcos Antonio Telles ·Ferreira .Pede 

. ao •Con•gresso. Nacio.nal ·contagem~: clo'temp.o .ppr; actos de bravura 
e que a sua promot;ão ao post'o. de capitão seja com antiguidade 

·. de:9:de' .i.aneiroide ':1!89.4'.· Worw•parecer· da• da,J5inarJ!·~as-..·o:1Jinando. 
do·mesmo:modo.) .'. •: ... :>:· ., ., i •·••:'' ··· : 

.· .· · ·. '2~ discussão· 'da' •n'oposiêão da t:amará . r~ os·. De'Putados 
·n. ··t{l';· 'de 'lt'91'~.· 'CI.tíé ~'uto'i:iia:. 'iii 'il:bé~ü.ira:'aô:'.lre'Qitô· s'u' ':PI'eL 
mentar\ de .200:óOO$'"ú:·'Verl5:i.'1:5''do"""ári:. '9'3'~áo~'oWá1ne'n~o, da. 
Faz~ndn,. ,p~ra ~~~ç:r•J},Q\~ !!:: d.~~.P}:l7~~s CQJ'I~ .. o:cad.~sJ~·o, d~?_s prqpri~s. 
na:cionaes .. ·· .. ( Oo'rri .. ... parece,··: fa1JOravd· 'da· 1Comm.1.SSaO .. de Ft,- ., 
nanÇa.~. r . . ... . . ' . . . . 
. , ..... ·~.':'#' • . . ·'· ·.' . .• . . ·.. '·' .. ·:.. : ' . . . ,. . ·.. ..·· .. """: . ' . . ' .. · .• · . z.,., dis.~us.são . . da: pr:oposição-. ;da; Ca·raava.:. clos·;Dclmtados · · 

•n• •. 1':1!2;·de.1'9~.2, il'lltQriz~ndq a conc.es~.ão 'daHcen:ca dc•.um anno;, 
c'Qm o.rdenl!:po;, ap_ :Ot·•. J·qãq/~ic.il?lli' de §o~z~, Ei:l·ho, pt•ocurador:. . 
da Rcpubl10~ no ;Estª~o, · dç.: 1\fa~·.an.lilao~ l?M~'l.' .. l;l•a!~'liqJcn.Lo ·de . 
:;aude. ( Cout pa,1~eop.1,l: '/<W.OI~uve,~ d!t Co:lft'I~LI,S.satJ clc.•li'tuw.nr;as; ). ·· · · 

' . . . . . . , . .. . 

· .. · .. ··,: 

~. ' 

. ' 
o I ,•· 

, ... ,:.., 

.. "'\ 

' .. ~ 

',· , .. 

,, .. 



•, ,·· 

ggss.\o gM fú 1)1~ NOVÉ.\um0 DE 19·12 · '·:t63 

2'' discussão da proposit:;ão da: . Carhara · .. dós . Deputados 
n .. H3, de ·1!H<2, aut;oi-izalidO .·o Pr·esidente da Republica a · 

· conceder· licenca poi.· uni anl1o, com todós ,os veúcimeritos; a 
D,. !Maria José dos Sa'ntos Mourão; agente d'os Correios na 
cidade .. de Diamantina, em Minas . Geraes .. · (Com parecer da 
Comrn'issão cde F·inanças o({rn·ecendó errúJ'nda.) . ·· .. ·. ·. . . · ... 

. a• discussão do projecto· do. Senado n. 57, de 1912, ~utoJ.'i..;; 
zando o Presidente da Republica a conc~der liflença:. por. um 
auno, com· ordenado, ao bacharel · .'\X:}"ndmo VIcente de· Ma
galhães, juiz togado do Supremo .'l'l'ibuna:l Militar,. para.trata-.. 
mento de saude. (O[[e?·ecido pela Comnâssão de F·inanças.) . 

· Levrunta-se a sessão ás 2 ho1'il:S · e 20' minutos. 

H5"SESS.W, EÚ: 16. DE :NOVEMBRO DE 1\H2 . ' . 

· . A'. J. hora da Lar· de, presente numer·o Jeg~l, alir·e-se a sessão, 
a. que concorrem os Srs. Pinheiro> Machado, Ferreira: Chaves; · 
ArauJo . Góes,. Pedro Borges; 8andido. de .Abreu; .J onathas· Pe:.. · 
dr·osa·, Gabr·i.el Salgado; Indio ·.do cBrazil;· Laura · Sodré; Pires. 
Ferreira, Fnvnciscq .Sá, 'I'avares de .Lyra; . Wa:Ifl~edo · Leal; 
Sigismundo .. Gonçalves, . Guilherme Campos, ·Oliveira • Valladão, .· 
Luiz Vianna,. !Bernardo· .Monteiro; Nilo Pe·canha, Sá: Freire, 
Bueno de Paiva, Fra,ncisco Glycerio; A ... Azeredo, .José Murtinho, 
GenerosO Marques e Victorfno .JMo.n.teiro (27) ; · . .· . : . · ·. ·· 

' . ' ' ' ' " -_,_ ',." . ' ' _,- ' " ' ' ' '., . - . ', ' ' ·, ' ' ' ' __ .. ., ' ' ... ' 

. ·.·.Deixam· de compar~ecer com causa justificada: os Srs. Sil
verio· Nery, :Artlmr Lemps, José .Euzebio, Urbano .Santos,. 

· Mendes. ··.de Almeida,. Ri·beiro Gonçalves, •· Gervasio. ·Passos. 
Thomaz Accioly, Antonio de Souza,· Cunha .. Pedrosa; Goncalves 

· FéJ;,~eira,· 1Ribeil~o. ·de •· J3í-it.tó; ElómeR. Rilleil~o. RaY:munc)o\ de 
:\Hrmiâa, •Cóelho · .• e eampos; ·José. 1\'lareell:iiio; Rüy Barbosa:,.· · '····· 
Moriiz l?reir:~. João Liliz· Al,,;es1 . Louren_co~ )~aptista •. JJ:ra]icisÇ:o ·. 
l?ortella; Aug~1sLo d.c .·V:~sconceiig~;~AICJ)ldO ,Qu~l)..ab.a;ra; F~J~'-:.· 
c ia no· Pen,nO:,,.Alfredp!jl]llis,A;:aJl1pos .Salles, Leopplqo~e. Bglholjl_S; 

.Bí·aziAbrantes;. Ganzaga Jay,me, -MeteBo; .A:lencar ·Guimarães;.· 
F~lippé~ Schmidt, . Hel'cilio Luz• e .!t\\bdoá Baptis_ta·J34·) . .· · · · ·· 

. '._- .... -_.·::· .. -'-~i . .".:' ~ '---~-· _:_ ·-' ,. __ ·_. _,",.-.',.' :-.·\:~:.: _·'-·''.: -· _.·:-··.' 
E'-lida, posta em discussão e sem debate • approvada a acta 

da sessão anterior. .. . · · . .. · 
'-~' v 

·•·· o <Sr .. 1• <s-ecretario dá.. conLà do seguinte . ', ' ,,. '•' '·· ' .. 

' . . ·. ·EXPÊDIEN.TE . 
.'-' 

·±e.lég~~rpmas: ·. . . . .. . ·.. . . . . . .. ·.... . . .. .· 
,. •_ : .Ü.Ói do;Sr, ';rassp: dÓ· l!;il?.uejredp,: ;vj~e:-p.lies:i~nte _çl~ S~~~d() 
Portuguez, nos:·te_rmqs.-segulntes·: : . :. : ' • · ..••.. · · ... · ... ·· .. ' · .. 
· ... ··· · « o ·Senadô, d:i I=tepulJlic~ Pol;Li.igueia''n·a,sua-' sessão d~ •tio.là' . ' - ' ' ' ' .. . ' . 
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resolveu poL' ucclawação saudar ua !H~;;;;oa de V. Ex. o Senado 
do povo bl'azileh·o, S'L·andioso anniversal'io da proclamação da 
Republica dos Estados Unidos do .Brazil, e levantar a mesma 
sessão corno homenagem ú grande nacJãO amiga e irmã por 
cujas prosperidades J'ar. os mais sinceros votos.- Inteirado. 

Dos Sr·s. Augusto BoriJorC)ma, govet·nador em exercício 
do Estado rlo l)arú; OJivcJira Botelho, presidente do Estado do 
Hio de .Janeiro; MigueJ. Rosa, gover•nador do Estado do Piauhy; 
Vida! Hamos, governador.· do Estado drJ Santa Catharina, e do 
eommandanle super·ior: da Guarda Nacional, c;ongrat:ulanclo-se 
com o Senado· pela passagem da data. de 15 de ·novembro.-
In t.ei r· ado. · · · 

Um do Sr·. l\Jonteiro flios, presidc:mle do Senado Hespan'llOl, 
assim eoneebido: • 

« llecebido su Lelcígrama daré c;uenta ai Senado dei sentido 
. pesam e •con CJLJ.fJ V. ]~. llle 'h a favorec;ido. Esta Gamara agra
decer•:'t rnucho la par•f.icipaeión que e! Senado Br·asileiío toma 
en e! dolo r C]llü · Espuiia sientü .J10Y con tan triste motivo. 
OJ'reseo a V .. :1~. los sentimientos ele mi mús alta eonside
ración. :v-lnl.eiraelo. 

JlequrJr·iment.o elo Sr·. Antonio J. Pires ele C. c\llmquerque; 
.iu iz da~" Va1·a Federal deste DisLtielo, solicitando do Congresso 
Nacional uma licença por seis mezes a c;onLar de ,.1 de dezembro 
do eorrer1 Lo anno, conJ, todos os vencimentos, para tratamento 
de saudc. --u\' Commissfio de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario pr.·ocecle <i leiLuru dos seguintes 

PARJWllftl~S 

N. 885- Hll\2 

A lei n. 2. lt07, de 18 de ,janeiro do anno passado, visando 
promover· a consLrucçüo de casas para habitação de proletarios, 
auLo1·izou o .Poclet· [Executivo a auxiliar as associações conces
sionadas da c;on.tru·eçüo · dessas c;asas com · omprestimos das 
Caixas Jl:conomicas. A· som ma total desses emprestimos não 
:I' o i fixada, 'S'enclo tão sórnente limiLada em c;ada n:nno .a impor- . 
tancia a emprestar, que· seria a metade do saldo. verificado 
entre os cleposit.os e as retiradas haviclas·no anno anterior. · 

· Agol'a o Pl'O.ieeLo n. 82, do corrente anno, apresentado 
pelo St·. ISenaclor Cassiano do Nas·cimento, au tori:m o Governo 
a cmprcgat· até ~~o. 000:000$ dos saldos elas Caixas ]~c;onomicits 
nos clous ])J'imeil·os nucicos de ]Jreclios· que :forem construidos e 
servirem ele modelo para outras construcc"ões. · 

.Pm·üce, eom ei'J'eilo que as p1't:iviclenc;ias estabelecidas pela 
lei n. 2. ·'107, ainda nfio Joram sufl'icientes para solver o pro
l)Jenm da eonstl'ucçfio de. habitações .para as classes pob1'es. 
Por .i.sso, entende. a Commissão ele l<'i•aanças: que a .irii6Iátiva 
do Governo. que o Jli'O.ieclo propõe, cleYc ser acceita,:::J)elb Sf'.:. 
undo .. Ao qnc. llte parece,. porém, é preciso Lo mar ui.ríaLprovi-. . ·- ··'"- '· 

,.'~' 
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df!tJCi.a ·cornplernentai' qual a de :não hat·alhtu· os pall·imonios 
das Caixas gconomicn~. utandando empt·eg:w os .~nldn;; ele todas 
inclis1.incLamontL! 0111 qualqui•t' wna do paiz. Sct·ht um en·o llo 
conscquoúcias prc.iudiciacs, eomo, LHJI' exc111plo, u de Pmi.Jar·aoar 
uma J'utura rcmoclelac;rw desses institutos, dando-llH!S ·auto
nomia, como se faz 'Ínistet·. 

Nesse intuito, para evitar esse pre,iuiw, quo, ali{ts, não 
parece estar no animo do illusll'e autor elo LH'O.i ecío, a ·Com
missão propõe o segu!nte · 

,\Dill'l'IVO .\0 All'l'. ,2° 

«Os saldos ele cada Caixa m:conomica só podem sm· empre'
gaclos na circumscripc:;ão e1n que ella opere.» 

Sala elas IOOJnmissües, 5 ele setembt·o ele '1912.- Feliciano 
Penna, Presidente, vencido.- U1·bano Santos, Relator.- F1·d.n
cisco Sá, vencido com voto em separado.- FmnC'i'sco Glucerio, 
vencido, de atlcôrclo com o v·oto cm separado do St·. Francisco 
S{t.- Bueno de Pa·i'IJa. -.-Tavares de L'!!1'a.- Vlctorino Mon:. 
i'eh·o.- L. rle Bnlhúe8, vencido, de accOr·do com o voto em 
separado do ·sr.. li'rancisco S:í.- A. Azererlo. · 

.. VOTO EM SEPAI1A'DO A QUI> S" HI>PERE O PAHECEfl SUPRA 

A necessidade ele pi·omovot· a construccão elo habilac.ões 
baratas c salubres pa!'a os. operarias e para as outras classes 
de proJetarias tem sido, deseJe muitos annos, obJecto da cogi
taeã.o dos poderes publicas. As providencias adoptadas, cm 
clivP.rsas épocas, para satisfazei-a, Toram mais ou menos 
resn:ictas e·timiclas, emquanto n.ão se tratava si·não de attender 
a uma aspiracão generosa e humanitaria. Não iam, em gorai, 
além .ele certas immunidades fiscaes. Nem por isso a ini·ciativa 
par'liculm: deixou de accudir ao appello que assim lhe j'azia 
o· \Estado;· e, si não se expandiu ú sombra elo auxilio por este · 
uonceclido, foi porque a execução das medidas decretadas . 
encontrou cmharuc:;os, que teriam sido promptamentc remo
vidos, si ·houvesse a exigil-o .o sentimento de uma .nccessidaclfl 
angustiosa, ou a boa vontade de resolver sinccramcnt.e :J 
~M~. . .. . . . 
· Nos ultimos tempos, o pt;oblema J•ovestiu. um aspcwto ele 
gravidade e ele· urgencia que impressionou aos. espil·itos diri
gentes e lhes suggeriu solw;ões immcdiatas e oner·gicas. De 
um lado, as causas geraes .que teem determinado a ext.raordi
naria carestia ela viela e que, filiadas, principalmont.e, :'t intet·
venção parcial e indiscreta elo Estado no desenvolvimento dos 
phenomenos . economicos,. não en1~ontrar·am ainda quem ·se 
clispm:<issc, J;csolutamcnt.e e sinc(wanwn te, a ,:;ornhatul-us; dt'! 
outro ludo, causas pm·l.iculares, como o rapiclo 'llr·escinwnto da 
populacão (.!esta capital, a attru<:ção que, depois dos mell10ra-
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mentos nella realizados, cOllleljOu a exo:rcer sobre a gente . do 
interior e sobre. os operarias estrangeiros, a demoli cão das 

·velhas ·casas, t·eclamada jlor .aquelles melhoramentos: todos 
esses factos determinai·am uma verdadeira e intensa crise da 

·habitação popular, a que urgia accudir. · ' · · 
· Ao · Governd Federal oooorreu fazer. estudar o assumpto 
por. uma commissão de pessoas competentes, que lhe indicàsse 
as próvidencias .capazes de melhorar aquella situação. Desse 
estudo, feito eom investigacão conscienciosa dos factos, superior 
isenção. doutrinaria e alto sentimC'nto patriotico, resultou um 
projecto de lei, redigido por aquella commissão e· remettldo 
ao Congresso Nacional,· em mensagem do Sr. Presidente da 

. Republica, de 25 de outubro de 1905. . · · · 
. Foi esse r,Jro;iecto ·que, modificado. no curso dos debates 

,pa,rlamentares, sem alteracão d.e suas ·linhas geraes, se trans
formou na lei n. 2.407, de 18 de janeiro.de o1911; 

.•Consiste o principio desta lei 1pa int.er:vencão indirecta do 
Goveri:tó, ·auxiliando as em prezas constructoras .de casas para 
·proletarios. COncede"'llies; para isso,· isenção de direitos sobre 
o 'riü1terial importado para as construccões, isencão de sêllo . 
dos· .contractos e sessão gratuita de terrenos . de propriedade . 
federal'. ·Exige aindã:. qué sejam pelo governo 'municipal' àlli.,.. 
;viados de todas as. taxas sobre terrenos é. predibs. Estãbelece 
mais o concurso da Cabl:a lEcdnomica da Capital da Republica, 
autorizando-a a fazer emprestimos não excedentes do saldo 
dos .depositas verificado no anuo anterior, e garantidos· pela 
hypothe"a dos. predios, ou por títulos da divida publi·ca. Em 
fll,vor do proletario occuprunte da casa, consi,gna a lei a .fixaoão 
de ·um aluguel maximo ê o direito de adquirir,. em condicões 
fâceis; a.' própriedade do prédio. . ' . . 

.. ' Absteve:..: se, porém, o· legislador . ele autorizar a acoão 
directa do Gciverrio e de permittir que· esté ·construísse casas .. 
e as alugasse. . · · · · · · · · ·. · . · .· · ·. · 
· · ·· IA própria oommissão autorá do projecto de que a lei se 
originoui embora .•IIJa . expo'sicão. de motiv:os, rédigidá' . pelo 
Sr. 'l'lfedeiroS' é Albuquerque, . espírito. illclinado ú escola inter"' 
vencicinista:,· · rião houvessê' disfarçado a . suá sympathia por 
àquellé niethod'o, não OUSOU àconselhal..:o, IIJÜO O adoptou nci 
seu tràbalhó;' aiites o· re'conlieceu·corid.emnado pelO sentimento geraL · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · .. . '' "~ 

O gystema da lei de J!HJ·,não é uma novidade nem' uma 
concepçãotlieorica. Todas tis' súás disposições se contcem nas 
Cc)hclusões áppl'Ovadás' por . diversos congrCssos' 'que~ se 'tpern 
reunido no ·mundo, pàra· o exame· da . que·stão das habitações 
Populares; .e, IDàis do qúe isso; teema Sa!D'ccão da experienciit . 
de--diversos paiies, das màis' differentes condicões locaes. ·A 
isencão · de impostos é :r6rm·n: •· de . auxilio p'uiJ'lico ·adoptada ·em 
todo:; ·eqes, ôride guer cjue a· S()luç~q dçi ~r~l:llema ten~~:'i;i,í'ovo-" 
cado a mtervencao do· Estado~ o· empréstimo das caL.~as. eco'
:rió!TI ic~s :Is' sociéda:des. constructciras; ou :ts ·. sociéaà'des de 

,.. I,' '' • ' ' '.•:•, •••· ' .-. ; ••· ' ,, .\..• ,,, . ·.1 . .-..t...).!J'•. '' •'' 
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cn·e~ilo fundadas Jiãl·tl :r~tl'necilJ' aos opet•al'ios ·'o capj tal ·ne1:cs.., 
sa1:10 ás consLt·uc(;õos, ú 11Jil fJI'''~csso raciona! e L!tlgenlrose quu 
teq~ sido. exp.crime'nlado, com exilo e s(;lguranca, .cm diversos 
pa1~es. ·Por essa 1'órma «as economias dos LL'aballladeres .voltam 
aos. tt·n:balhadores e a e.stes .aprovei Lam. duplamente». O ,rela

. tot•Jo do St•. C:leot·.ges H.Jsler, apresentado ao P-residente da Re.,. 
publica .ll"'ranceza, ern junho de 1.911, pelo Oor1sêil Supér:iimr 

. des liabilutions à Bon Marché, informa, ,iustificando aquella 
plirase, que nos J<Jstados Unidos, na base de toda !ntild·i.ny 
~:oc·iet'U·, na: uma caixa eeonomica. O mesmo acontece,. geral,
rnentts, !ia 11tg.late:t·ra;. ~a .Ailemanha; além de outra::ipoderosas 
SO'Oiedàdes,' li de ·HambuJ:go, , fundada h a oito annos e. contendo 

. aetualmente .•.W.OOà .membros, constituiu seu uapital de ·seis 
milhões de marcos,, com o concu1·so de .ul:na sociedade· de. eco, 
rlôirliü, pr·ivativamente cr·eada por ella; já construiu SOO casas 
e o campõ de 8'1las operaoões se alarga todos .os rünnos. . . · 
. Foi a Belg.icã que iniciou e melhor tem praticado :o systema 
de ·construccão dé casas populares .por meio de emprestimo das 
caixas economicas. "\. lei que o dect·etou foi . proposta .pelo 
11l'ÍL1it!terio J3ernaent,_:c tem a. data de.· 5 de .agosto .de 1889. 
«Dez anties.depois, a 31. de dezembro de 1·899, existiam 94.soc:ie.;, 
dil.des que tinham ajudado a construir' ou a :comprar ,12,818 
casas.· 'riuham obti'do . da ,caixa Economica emm,estin1os .ele
vando-se a perto de 28 milhões e possuíam reservas que moil:
tavam a ·G93, 771, francos. ·(Rapport pres·entG •au. Conitrt!s 
d'A:llianc.é d'ifl·1Htiline Socü.Lle.tiniu ü Roubaix en · oi:.tobre {9 /'1, 
pat· . '~h'. Lardéux..:Be(;{luerel) . Em '19'1·'1, a Belgica :itL tinha 
adeantado .. aos uonslrü<i.lores .de habitacões POllll:lares 90 mi" 
lhões, que· serviram para construir 19'i. ooo alojà:m•entós e 
·17.000 casas, .além de 2.000.-nos departamentos. (Bltlletin·:cle · 
la Société Française des Habitations ü Bon Ma1,ché, n. 2·, 'de 
HH1 ~ ·.. . . ·· · . 
· Na li'r,anca, a lei Ribot, de :w de abril de HJOS, permittia a:o 

Estado pedi·r até ·100 milhões enipres.tados ú iJa:isse .n·a'tiona'le 
· des retTaües, para •eon.fiar .aqueHa. sómrna ás Sociétés linrno.:. · 

bU·ie1•. intermediarias locaes oe resp_onsaveis. entre ·r:lle e os 
trabalhadcit·es; · .. ou ás -so'ciedades de ,habillli;;ões. ·baPat.aR que 

· quizerem. J•eálizm· em(Jres'Cimàs :byJ)ot;ll·ecários. · · · .. 
· · 1Na: .Ita:lia, a lei Lm~záti, de l90S, autoiiza, no seu ar: L i", 
as caixas economicas ordi1narias :à concedérem empresLimos 
para à construrição .e acquisicão í:le càsas .popu·lal.:eS~ís sociiú~ades 
cooperativas; ás sociedadeS de sócccú+ol; !l'llil:lLUOS e aos indns;:. 
triaes. · · . 

·A lei brazileira, ·como a de O\;!'tros .paizes, inspirou-se .. )lOS 
sal)ios . l)Pinc:ii}.i(}s r no,<> ihagn'ifiMs · l'f!SJl•l-t:rdos da :t~sltu;ão 
lir~lga ; · · · · · · · 



168 ANNAES DO SENADO 

Governo, ao leg·islador, 1í opinião publica, er·a do esperar que, 
· apenas deeretada, começasse a produzir resulLados .não clil'i'e
rentes daquelles que o systema nc!la adoptado produziu alhures. 

Entretanto, cr uasi dous annos decorr·idos, nenhum efl'eito 
praLico teve até ag.ora. Por que? Simplesmente por isto: não 
entrou ai•nda· siquct• em exccucão. E. por· que :não esLtL sendo 
executada? Porque não foi regulamentada. Com effeito, o seu 
art. -i" impõe corno condicão pam que as casas a construir 
gozem dos )'avores nella concedidos· que obeçlecam a t:ypos 
approvaclos pelo Governo, «no regulamento que cxpedn· ». 
1Precaucão subia essa, porcruanl.o da Jixacão dos typos depende· 
a ela quantidade do material que g·ozarú de isencão de direitos 
c a dó valm· das casas para os cliver·sos cficitos .da lei, assim os 
que Inten;ssam aos proletm:ios .r;omo os crue se referem ao co.n
curso pecuniario prometticlo pelo Estado. 

Em vão terú s·olicitaclo a iniciativa particular o auxilio 
que lhe fôra assegurado: não lhe podia se1· concedido, porque 
a lei que o dccretrira :l'l·cou, até agora, por· assim dizer, inaca-
bada. · 

O beneficio .que o legislador, de accôr·do com •O Governo, 
garantiu aos pi·oprietarios, propol'r;ionanclo-Ihes casas baratas 
e faciliLando-lhes a acquisicão ·da propricclacle dellas, :l'i•cou, 
até. aS'ora, inuLil, porque não foi ainda CU\11Prida a vontade do 
I egJs!aclor. · · · 

~rem a lei clefl'eitos? 
O meio de os verifi.car e corrigir é a expedmentação clella. 
ObJecções tlworicas cabiam antes de elaborai-a; e effecti-

vame'llte foram propostas, dis·cuLidas e Julgadas. . 
Esta só consideração bastaria para que repug11asse (L pru-. 

dencia do legislador reformar uma lei ainda não· submettida ú 
prova ela experiencia. . 

E não lhe é JiciLo esquecer que essa lei resu!Lou de trabalho 
longo, paciente, reflectido; ti. sua elabomoão parlamentar pre
cedeu inquerito .minucioso e demorado estudo, feitos por uma 
commissão de IIOmens de indiscutível competencia; o Governo 
tomou a iniciaí.ivn de 'propol-a ao Congresso Nacional; est.u
cluram-na com missões diversas; no · Senado; duas vezes deu 
sobre clla parecer a. Commissão de .Finanças, sendo relatores 
os Srs. Francisco Glycerio e Moniz Pr·eire, e o:l'ferecendo um 
substitutivo ao proJecto da Gamara dos Deputados o Sr.· Seve
rino Vieira; finalmente, in~ciacla pelo estudo da commissfio 
cx:Lrn-parlamentm·, em. 100·1, só foi decretada cm HlH. 

1E' essa lei que o pro,iecto n. 32, apresentado ao Senado. 
em agosto do conentc a.nno, pretende reformar, jú modificando 
aparte della referente á isencão de direitos, já-e aqui está 
o que elle tem de mais import&nte e . mais :grave- dando á 
intervenção dn !Estadv uma f6rma raclicahnente contraria á 
que. aquella lei adoptara. .· . . ... :·'·· 
· Emquanto . esta não exigia do poder publico sinão; a sua 

acção indirecta, auxiliar e excitadora da actividade iridi;vidual, 

\ . 
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não se substituindo a esta, deixando-lhe, ao contrario, a uu
ciativa, n dircccão · c o. responsabilidade, o projecto procura 
entravai-a, convertendo o Governo, de seu eollnbol'ador, em seu 
podel'oso ·concurrentc. 

· O methodo do pr·o.i ecto, ainda fc.'íra ele toda consideração 
doutrinaria, nflo tem por si a lição da experlencia nem se 
justifica em face da nossa il1Liole e de nossos :habitas peculiares. 

Em priiz nenihum, mesmo naquelles em· que mais se dílata 
a esphera ele acção do Estado, o systema de construcção de 
•casas populares pelo Governo, dono o alugador·· deli as, e ainda 
mais com o emprego das e0onomins dos pobres confiadas ú. sua 
guarda, conseguiu implantar-se definitivamente. !Ensaiou-se 
em alguns a. intervenção directa elas communas; mas essa 
mesma teve contra si as mais autorizadas sentenças. 

A esse proposito escreve o Sr. Ji'ourcade no relatorio com 
que, em novembro de JOH, respondeu úconsulta do Sr. prefeito 
do Sena sobre as me.didas capazes de favorecer a creação de 
alojamentos salubres e. baratos para as familias numerosas: 

. · «Das soluções .propostas, uma ha que não entrou ainda 
no programma da cidade Paris e apenas se. esboçou em um 
projecto de lei: é a. da. construcoão directa. Considerando-a, 
de todos os pontos de vista, nefasta, elevemos analysar-lhe bre-
vemente os i•nconvenientes. · · · 

Seja-se ou não partidario do prindpio de exploraoão 
directa de :certos serviços publicas pelo Estado, . pelos depar
tamentos, pelas communas, evidente parece .que a construcção 
de. casas. ele aluguel se fartt em melhores condioões por um 
certo numero ele sociedades particulares m.-pel'imenladas, que 
procurarão rivalizar no zelo pelo bem, elo que por uma só 
grande aclminisLrar;.ão. · 

E que dizer 'ela g·es tão? 
Sem duvida, nflO é sempre facil a uma sociedade de habi- · 

tacões baraías a tarefa de escolher locatarios, de guardar os 
immoveis, nos casos, alhís bem raros, de pagamen.tos clifficeis; 
mas o conselho do administracão e o gerente não teem outra . 
cousa de que. se preoccupar si não do Jim cJn. obra e teem inteira 
liberdade de iniciativa (l ele .decisões. · 

IA gestão pela .cidade, porém, está. á merco) ele todas as 
influencias que intervenham ·para a admissão .dos locatarios. 
e para a sua.conservação, a despeito das clifficuldades ou dos 
prejuízos que causem á collectividacle; e deante elos .. desper
dicios _de agua, de illuminaoão e de custeio fica desarmada. 
Não h a de. pretender o habit3!nte estar. em sua casa, si está em 
um immovel que faz parte elo patrimonio communal? Não fez 
o ·candidato, por occasião das ultimas eleições, promessas que 
se não realizam, sobr.e preços e · wnclicões ele aluguel? · 

E' certo que, após as eleições ó candidato vencedor faz :ís 
vezes despedir os protegidos elo seu concurrente, para· alojar 
os seus. 

Abusos e conflictos permanentes, tal o· resultado dessa 
combinação eu,ia triste experiencia foi feita em outros· paizcs 

L·,. 
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ctue ntío ti :P1·:~nçn: nn .Aisrh!.l:i • (Muiltuo:H!): .1111 lngi~Lí!J•i·n (LI~ 
,:er·pool), JJD. Bc_Igiu~ (Schaerbeck), 111n Su1ssn. (Çlcncve) , . 

:8sl3a cxpor'JCilClJa provou quanto nquel!a)orn1à e deles~ 
tnvcl ti.ssim Ilat·n o loclldor como parlt o locnlarJo. > 

Ser li· litliLo. espertu·. r•esilltado!l di1'Jcreltles de . experiéncill 
dli xúesmtl. éspr~cie, c cm niàiores proporçlles, cjuc !!le .pretmlqH 
telrtlii' el)i i1Qsso i)liill? Sei'ill. prel:lisó desêoilhecet· os htibiloFJ dé 
prodigíi,lidáde e de fávór'itisirlo · ·cjlle domilian:l a , nossa. àdmi-
ifistração ;Publiêá; sel-iii pi·ecisd êscjile!lêr quanto e· quão. rli.pi" 
dtii1Hlrlte o pnraâilismo se alttslm. sóbr·e OR iiervico;; o1'firiitlf!!h. 
absorvenclo~os, desorglinizrun do-os, corotnpendo~os. . . ·. . · 

'l'ómando a seu ·~a.rgo a. constrU(Ição das casas populúrc·s, 
o Governo· as construirà. mais c:ü'o .. do que· qualquer soci'edadc 
ou qualquer pnrticulnr .. · · · · . ·.. · . · . · · · 

O auglneüto . do ·custo não. de.tcm1inar:\' a c]cvar;ão, do 
aluguel, pois a tcndencia do Estado é a gratuidade dos scrvH;OI.I 
de que se · incumbe.; assim dinünuirá, . até desa.ppareter, :i 
garantia real dos emoprestimós feito~ pelas ·caixas economica~. 

Para entreter o serviço· das casas, conservai-as, a.lugal-a.s, . 
receber o opreço do aluguel, ter:..se-,lüt de éi'ear um orgão bUI'O-
cratico· exuberante e dispend~oso. · · · . . · · 

· As vanta:gens da occupaÇão de casas do Governo. dclermi.:.. 
narão empenhos e preferencias em favot· de clientelas politicas; 
com sacrifício dos. necessitados e desprotegidos. O que deveria 
ser, O que O legislador {!UÍZ que fosse um benefício aü'S prolc
tarios, será, .tl sombra destes e coin prejuízo delles, um instr'ú-" 
mento de .influencia o ti de corrupcão. ·. . '· 

A cil'cumsta•ncia de se referir o projecto sómente aos dous 
-primeiros . nucleos de. casas, . para servirem . de modelo, . não 
illndé sobre o alcance e as consequcncias delle: A construcção 
de casas não precisa de tão dispendiosa liÇão de cousas: os 
modelos se enoontram nas plantas; e, si são precisos mais con-
cretos, ·não faltam pela cidade. . · ·· . · 

Quanto à. administraéão e á gestãe, os exemplos. propostos . 
serão 'I!egativos, .podendo levar àté ao descredito de to:do cs'forç-o 
de .desenvolvimento da-s habitações populares. 

o projecto; entregando a: construcção e a a:dministrar.ão 
das casas á acção directa do Governo e autorizando para dóus ·· 
nucleos destas uma despeza. exagerada, sem ·nen'hum criterio 
que. a Justifique, não vem beneficiar as classes prolétarias-. · · 

·Ao contrario, sob a côr de favorecei-as e á .sombrà ·{la 
sympathia que a sua causa despertá., não f~r·á sinãu :augm:etJtat' .. 
a. especie, já tão numerosa, dos parasitas' do ·iEStaâé, "tom ~s · 
afilhados e protegidos aos quaes se reservará o l;'onllf dâ's éasa:s . 
do Governo. . · · · .. · .... ·· ·· . - . .· 

A campanha :generosa empenhada desde muitos. annos para 
a solur;ão de uni. pl'obléma ·social do maior momento ser:l · 

· desviada de seus :fins e trahioa nos seus intuitos; os operarias 
terão couseguido grangear, á sua .causa a opinião c os poderes . 
publicas; mas o pl'O·veito da victoria lhes !Ilão tocarú; c apenas 
scrvü·1t para robm!tec.er e dila lar influencias e lei tornes: .~ic vo.~ 
wm. 'IJOll'i.~ nidi{ical'i,ç, o?Jc,ç. · · .. · · ··· · · · . . 

. ' 

. , . 
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Si se quer ~inct:rall!Cnlo i1• ern auxilio das elaRse8 pnhl't~S, 
pl'opm•eionando-Ihes habilacões baratas, cumpt•:t-Jo~é tt vonLildo 
do legislador, .ponha-se cm exeour;ão Lt lei de 18. do .inncit·o 
ele 1 !H .I; e, si u expcricncitl. lhe n\osLI't\1.' deJ'oiLos, l.eP~sc-lln 
então 1'u•ndun1enl.o parn moc!.il'ical-Lt ou rcJ'ol'mnl-n. · · 

cl
. . O '"l,uo o Pl'o.içcLo •n.: 32 ··rll~tuJ~~al'iu, COI}Lt'UI'iuuwrllc t:lern 
Uv1da tu:l nobt·os mLoncucs .do Jllustt·e JHtl.t:JOLit que o uJ)l'll•· 

scnl.ou, não seria si não. uma J'Cfomla pt·ccipilíidll, uniU. pt!rigoM 
avenLuJ•a .pa1·a os doposiLol'i dll.s eltixa~ eeo·tionlirlus e ri clmiLI·úiçí'ío 
de um beneficio ,;:t gr:il'tulLido pelo. lei tis lllal'l~es rH·oloLill'ills. 
. · Slllll. dns Commissúes, ·· :14 do novembro do HH•2'.-Prmi.
cisco Sá.- fi'. Pennrt .. -fi'. Glucr:rio.- L. r.lc JJullt.iíes. 

PAHECEI\ DA CO~TM18SÃO, DE OBnAS PUBf,ICAS N. 2·Mí, DE ·Hll2, 
A QUI~ SE lliWimffiM O PAitECim E O VOTO gM SI!Pi\1\ADO SUPI\A, 

· O pro.ioclo n. 32, do 1.2 do agosto rJe :Uli2, af)roseriLado pelo 
Sr. Senador Cassiano .do Nascimento, alter·a o dispositivo do 
a!'t,. 1";do decreLo n ... 2.14071, rJo 1.8 de ,ianoiro de 1\JH, autori
zando o Gover·no a emprega!' os saldos oxisLonLos nas eaixas 
economicas na conslrucciío ·do cll.Sas para. proii.!Larios o dando 
ouLraf!: provirJeneiaH •nesse senLirJo. · · · 

, Para o :fim.. que tem om vista, o pr·o,iecto estabelece üSAen~ 
.eialmenLo: . . · · · . . · ~· · . 

1", crue os favores concedidos ás assoeiat;ões crun se f>I'Cif:JU
zm·em a constr·uír· casas para habitacão de rJroleLarios, conce
didos pelo J•o.ferido doct;eto Jegí>~lativo :n. 2. 407, de . :l·8 do 
.Janeiro de 19H, ·continuam em vi:gor, menos o que 6 estàbc~ 
locido na lctLra a dO nrt. 1•, c1ue :fi.ca substiLuido pela corlcossfio 
dn.tnxa mínima de 8 o/o rulvaloram sobre os matoriaos impor~ 
tados para o mesmo fim som similares na producção nacío-nal; 
. í2°, que· para os dous. nucleos de ptedios qua :for~em cJon
strúidos. e. servirem de modelo para oútra:s <lonstrucc9eil !lo 
mesmo genero poderá o Governo ernpregr.r até 20.000:000$ doi! 
saldos dás caixas. economfcas, que terão como gaNmtia especial 
esses predios e sua renda; . . . · · . . .. . · ~ 
·· 3~, que .fica o Governo. autorizado a reahzar as operacoes 
de credito ou a abrir os creditas .necessarios até aquella somma 
.para execução da lei proJectada. · · . 
· . Estudando com attenção o projecto. de que se trata, parece 

.que elle encerra medida de utilidade publica, coneorroodo para 
solução da crise de carestia da .vida entre nós, facilitando no 
proletariado habitações .moderriils, isto é, hygíérifca:s 6 de preço 
razbavel; ao seu aJ,cance. 
· ... :A 'll1edída: proposta não é nova fi em varios pâizes, quer dà 
Eu'ropJ.;. quer da America, .tom sido praticada com result,àdos. 

·.O que se de~e ter ·em vista, eritretanfd; é que essas 
construcções, sem preJuízo da commõdidad'e- e· da hygiené, 
se.iam. :feitas dispensando o super:fluo. e o luxo, o que se tém 
observado· em conetruct;ões .recentes,. que .dizem destinadas ao 

· fírn proposto, porque assim necessariamente será iiJtidido iJ 

'' ", ·,,,,./ 
" ,, ' ' 
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fim da lei, que é baratear o custo dos predios c Q aluguel 
respec Li v o. . . . . . . 

nuanl.o :ífl clemn 1s .PI'OVHioru.·.las dr• or·rk•m r.c:onomwa o 
. !'inanr:cit•a, cabe sem duvida :'1 'Com.missfio ci1J Pinanças dhwt· 
a respeito. . . . . · 
. ~\ ,commissfio de Obras Publicas e Emprezas. Privilegiadas 
entende, portanto, que, no ponto que lhe cabe examinar·, o 
'J)l'O,i ecto d~ve ,ser a1}provado. · 

Sala cJàs Commissões, ;29 de agosto de 1912.- Generoso 
Marques, presidente. -11 ereiUo Luz, relator. - llernanl'ino 
M on tdr·o . 

PROJECTO DO SJlN,\00 N. 32, Dll' 191-2, A QUll. Sll filWilR.llM OS 
PABilClll~llS SUPRA 

O ·Congresso Nacional resolve: 
Art. ·1." Os .favores que podem. ser· concedidos ús. asso

ciações que se propuzerem a construir casas para habilaçfio ele 
proletarios, nos termos .do decreto· legislativo n. 2.i107, de 
18 de janeiro ·de 1911, continuam em vigor, menos o que é 
estabelecido ,na leLtra a do . art. 1 •, que fica substituiclo pela 
concessão ela .taxa miníma de .8 o/a ad valorem...sobre os maLe
riaes importados para o mesmo 'fim sem similares na producofio 
nacianal. .. 

~\rt. 2. o Para os dous primeiros nucleos de prediós que. 
forem construidos e servirem· de rri·odelo para outras constru
cções . do mesmo genero, poderú o Governo empregar até 
20.000 contos dos saldos elas caixas economicas, que Lerfio como 
garantia especial esses predios e sua renda.. . · 

Art. 3." Fica o .Governo autorizado a realizar as operações 
de credito ou a abrir os creclitos necessarios até úquella somma 
para execução da presente lei. . 

iA.rt. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 12 de agosto· de ·19'112. -· -Cassiano do 

Nascimento.- Ferreira Chaves.- A1·au.,io Góes. -· Sá Freire.
Wal{redo Leal.- Raynnw.do · rle .Miranda.- 1'a.va.res de L-ura. 
-A' imprimir. 

N. 3,86- :1912 

!Esta Commissão é de parecer que se,ia rejeitada a. propo
sição da Camara dos Deputados, n. 93, .ele 1906, que autoriza 
a abertura do credito de 139:050$, para pagamento das dlarias 
que competem aos engenn1eiros fiscaes elas estradas de ferro 
nos exercícios de 1901, a 1905, porque o n. XXI, do art. 82, ela 
lei n. 2:.356, de 31 de dezembro de :19:10, dispõe sobro o mesmo 
assumpto. · · 

'Sala das Com missões, ·I<\. de novomhro do ·l!H2.- Feli
ciano · Penna, presidente.- Ut•úano Santos,. relutor,- (1., Azq-· 

.,,,,.) ":::•:-:·,') ' *' 7 
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r·cdo.- L. JJulhúcs.- Pra11clsco Sá.- \'istorino Monteiro.
'l'avarcs de of~IJI'a, -Jlue110 de Paiva. 

PI\OPOSTÇ};:O DA Q;\1\fAI\A DOS DIWU'I'ADOS N. \):J, 1m J!)Oü, A QUI' SI!: 
lliWJmg O Jl,\lllmrm SUPilA 

O .congt·esw Nal\ional dol\t'da: 
Al'L. '1." ]Tica aber·to ao 1\1 inisLer·io da Trtdu~tl'ia, Viar;ão c 

Obras Publiws o ct·eclito ele J:JfJ :050$, [HH'a l'!!L\Orr·m· ao paga
mcnLo das diarias devidas aos engen>lieir:os fisl\acs das osLmdas 
de J'et'l'O IDOS UXCl'L\iCiOS de J 001 C I\)05, de [L!;L\(tl'clO COJU O U. :35, 
arL. '17, ela lei n. 1.1'15, drJ 31. ele dczcmbr.·o ele 1fJ03, e elas a 
que se rel'el'em os clel\retos ns. I . 285, de . 2\J ele ·novembro ele 
1001. e L2!l3, ele 1.1 de.clezcrnlll'O do rnesrno armo, e verba H" 
elo arL. 13, da lei u. I .:11 G, ele ::lJ ele clewrniH'O de HlQ.\1. 

ArL. ~." Hevogarn-su as disposi~;ües em contr:al'io. 
Camara elos Deputados, li. ele ouLubt·o. (!C' l!lOG.- AI'IWlplto 

Mw·rnws de Aze·vedo, presidente intel'ino. -Ja.rnes Darc'tf, 
1• ser~r:etario.- Anton:iu Shnctio dos Santos Lcal, :2" secretat·io 
interino. -A' impr·imir.·. 

N. 387- I 912 

A pr·oposJçao ela Gamara rJos Deputados :n. 72, do anno 
passado, autorizando o Gove1·no a abrir· o m·cdito de ....... . 
5. 09G :OG5lJ;0.4G, para pagamento ao engenheiro Gastão ela Cunha 
Lobão, verificado o seu direito pela eonsl,l'ur:çi~et da csLrada ele 
r·oclagem ligando as.povoações ele Bagé, do Am·c, a Senna Madu
reira, no Iaco, foi votada em virtude da seguinte mensagem do 
[>r·esidente da Republica: 

·Srs. Membi'OS elo :Congresso Nacional- A lei rn. :1 .• 153, 
ele 30 de dezembro de '1.905, no arf,. 15, n. XI, lettra ú,autorizou 
o Presidente da Republica a abrir· os creclitos nocessal'ios para 
a coustrucr;ão ·de estradas ele J•oclagem que ligassem. enLre si as 
capitaes . de cruacsquer Estados, ele acctirdo com as regras 
prescriptas na mesma lei. . 

Na :clausula 3" ela .citada leLtra ú do n. XI, arL. 15, se 
prevl: que «a iniciativa ela ·construcçr~o dessas estradas pódc 
ser do ·Governo Fecleral, elos governos estaduaes e municipaes 
e até mesmo de simples parLiculares, que inclcpendentemenLe 
de qualquer formaliclacle, ·por parte do Governo da União, 
emprehenclam c Jovem a efJ'eito taes commettimen!Jos ~. 

Esta disposir;ão foi mantida no· art. 36 da lei n. 1. 617, 
de 30 de dezembro de ·1906 e a lei n. L 841, de 31 de dezembro 

. de 1007, nos arts. 26 e 27, expressamente a declarou em vigor, 
estendendo,no art. 27, paragrapho unico, os favores alli eonsi
gnados «ás estradas· ele rodagem que ligarem os· Jogares Bagú 
ou Nova Empreza, no .Aere, a Mercedes ou Scnna Madureira,, 
no Taco, c a todas as estradas que communiquem clous rios 
navegaveis .na região do Acre)), · 
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·'Tendo em vista o disposto nas leis citadàs, o engel1!beiro . 
Gastão Lobão emprehendeu a coustrucção dei uma estrada de . 
rodagem .ligando as sédes dos departamen!los . de Alto Acre e 
Alto Purús; com um desenvolvimento total de 213 kilometros. · 

O prim,eiro. trecho concluído, com a. extensão de 83'""",·47•3 
appr•oximadamente, · vae de Senna Madureira, sobre. o rio Iaco, · 
ao Jogar Alvorada, ultimo ponto navegavel· do r.io Antirnary, · 
no departamento do Alto Acre. E' desse trec'ho, já preparado e 
entregue· ao trafego; que 'O engenheiro Gastão J~obão, reclama o 
pag·amento. · · .. · . · . . . . .. . · . .. . . · 

·:Eni inforh1ações prestadas a·o Governo os prefeitos do 
Alto Acre' e !Alto Purú:s i'ormul().m seu juizo cm referencia á 
solidez o utilidade da obra executada; e prepostos dessas auto
ridades, incumbidos·do exame da estrada, asseguram a,char-se · 
esta construída segundo as condições .teclmicas presc.riptus nas. 
leis citadas.. . . . · 

Nos termos da clausula 5" da lei n. L 485, de 30 d'e de
zembro de 1905 «·o pagamento será limitado, qualquer que 
tenha sido o tempo da execução e a difficuldade dâs obras, á. 
proporção do soldo e etapa de. '100: soldados do Exercito durante 
um anno, para cada. extensão de 10 kilometros d'e estrada e 
respectivas ·obras ele arte,. tudo· completamente prompto ~ ... 

:A lei n. L.S41, de 3:L .de dezembro de 1007, no art: 26, 
modificou a ·proposição· acima . transcripta, reduzindo de . 10 
para. seis. kilometros o seu segundo: termo. . · ·. · .· · 

Não .. tendo o Gove1~no usado da autorização constante · da 
lei e· não · lhe parecendo prudente, apezar da · anipHtúde da: 
disposiçã'ci: legislativa, .ordenar o .pagamento de uma despeza· 
que: não. foi. J'ixada pelo. poder· competente, resolvi' súbmetter · 
o. assumpto á deliberação·. do. Congresso ·Naci'onal; •.para que· 
este, eni sua sabedoria, resolva o que lhe parecer' acertado·. · · · 

Rio de Janeiro, 30 de. putubro de 1909 . ......:. .1\'ilo. Peçanha. 
As.rcs:ras, a. rJ.l:Je ·.i:ülude •!sl:a llJ<!ll.'Owgem,. pJ;escJ'Iilta:s péio .. 

:n·t. :l5,n. XI, lettra b; da]ei n .. 1.V!53i de. 30 de dezembro de. 
190.5- _para as_éstr;ada~ a COJ:ISI;L'~li~~ :rm;am ass~h'lJ.Íintes: . 

· .. 1·.•, que ellas. termm 'no mm1mo sete meLros· .de lar·g-um. e .. 
30 de. raio nas curvas· sendo a declividade .maxiiha de &' % ; ·; .. · · 
. . . •2"; QU9.' O, Jei~O. e as. obras de ar,te deveriâni ser: calcUlàdas 

p;~~~~:l-fo~~~~ar o· peso de·. U nül kilogramrnas repartido • por 
q . .. . . .•.. . . . . . . . . . . . . .. . 

· . 3"; que o; pagamento .. só -se t'o1·uaria efi'ectiv.o. depois, qUe as 
estradas estiveis$ em ·concluidas de ext1;emo a· extremo · e. hou~ 
vessem si.do sub.mettidas' ·ás nec'essO:rias mediÇões; e· provas· de 
reslstencia· · · ·. , · · ·.·· · · · · . . ·. · . . · · · 
· ··· :t.~;\ finái!ménte. que Q pagamento seria,Jimitlido; ':qualqUer. · 
que . tiyesse: ,si,do · o tempo M execucão. e .. à ·.diffictildadé . das. ' 

. obra:s; á P.I'O..Porcão, do. soldo· e efa_pa' d.e: 100 soldados do rmxercito · 
d)lz:au.t~ ~IO: aru;ío •. pafa' 'cada:. ext(31.o.são. de 10'Itilometros (redu.:. · 

. zidll: a se1s P.~la' Jei de. ;1:9.07} d.e ,astr:adà. e rés:Pec.t:iv:as obrás .de . 
arte, tudo corrip1etament~ pl'OlllP~O.- ·· · • .. · . ·. ·. · . : ·. · ... · ·... . ·. 
.. E' bem ,de ver, em vista do "Qxpo:sto, que o· pagamento %0~1-

' . 
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citad'o Ha. mensagem Ll'anscripta n.ão está de accôrdo com a 
regra 3" esta tu ida pela lei de 1905. Esta estabeleceu que o . 
pagamento das estradas só. se faria efi'ectivo· depois que . ellas · 
ficassem ooncluidas de extremo a extremo. Por· seu lado a 
estl'ada a que o paragrapho unico,. do al't. 27, da lei n. 1.84!1, 
de :n de dezembro de 1907, tornou extensivos os. favores da -lei 
cte· 1905 foi aquella que ligasse os Jogares Bagó ou Nova Em
preza, ruo Acre, a Mercedes ou Senna Madureira, no Iacà .• . 

Conseguintem~nte úão seria legal .ci pagamento de um 
trecho tão . sómente ·desta estrada:, aqüelle que se ·esteude de 
Senna Madureira, sobr'ê o Iaco, ao Jogar Alvorada, ultin16 ponto 
navegavel do rto: AnLimary, como pediu a mensagem. · 

Pa.1:ccc mesmo que o Governo, assim enL&n<lend.a, em add.f.:. 
Lamento a esta mensagem, dirigiu posterim•mente á ·Gamara dos 
l)epu Lados o scguirt te officio : . . . 

« Itio de J:ancir·o! 3 tlc agosto de 1010. 
Sr. i" Secretario da <Gamara dos Deputados.

.conr o fim de comr•leta\· ·as ini'ormacões• prestadas á 
essa Gamara, eom refereacia tí construcoão da estradá 
de ·rodagem ligando as duas iPrefeittir'as: do Alí'o Aéfci 
c . do iA! to Purús, de que tratou. ·a . mensagem do 
8r; Presidente da · Republ'ica, de: 30~ ·de· outubro·. de 
·1009, inclusa, tenho a· honra de ~Iwiar a V.·· Ex.· o 
relatorio · do. prefeito .do . Alto Púrús; engenheiro. Cá:n:.:. 
dklo José Ma:riano, designado~ pel•o · ~verno~ J?ara · 
examinar, o ··estado do segundo .e .. ultimo .tre'cho · dâ 
referida estrada,. •coa1prehendidb entre õ·s rios·, A!nti.:. 

· mary e ~<\.cre, ua. extensão de 12:L kilometros. 
· 'Pre.vaieco-'•n1e do .enseJo r)Íll'a í·eftei•ar a v. Ex. · 

· os· pi·.OtesLos de_ elevada estima Cl distinela conside-
racão. -. -·. Francisco. Sá. '~> . . . . .. 

Com ·este docnmentq fir;ou de alguma :fór.ma sanada a 
Calta da mensagem, qua,ndo: subrnetteu: aü' conlh ecimrmLo do 
Congresso .. o pedido. de·.· pag:amenbo .de um trecho a,Penas da 
estraâa, de qué cogitou· a.Iei de 1907, quando a-lei· ct·e.1905 só 
permittia o pagamento. uo. caso de se acha.J: ella, concluida de 
extremo a extremO'.· Sõ então;· é- de nólar; ficioü o Congresso 
habilitado a tomár eonheciineri:to· do· a'iisunn;to;· áchan.do-se de 
posse: das iruformaoões precisas sobre:. o tra'baH1~, éu~a execução 
autorizou; c preenc11ida a:. condição essencia•Jl;'que·: esf;abeieeeu. 

· · Os· dous docll'ment'os· mencionados> m~Cnsil!ge'iri' é •õfficio do 
ministro .. da Vi'ação, siio 'aºompil:nhadbs-' dos:·'següi11tés papeis 

· iusl.r:ucl.ivos: · · ... · · · 

i'", officio .·do hefeito A~ f'..Iro Acre, . GâbiÍlo B~.ouroL d.e 
2 .d.e. cW,zemb.rC!• de .1.90.8,. r~fe:r.mdç>'"'se. :'i. 1Ilspeeçã9 f.eita ,pelo 
2~ ten;e~t~ •. p;-:. Ma.n,oel Ma_rtp., qc l!'.tS'Ue.tl;'~do.A,ra,I~.ha;' , . . . .. · 

. , 2", . offl'Clci do · ·engenl1e1ro das Obras Federaes no Acre,. 
Antonio lVIarnoel Bueno de Andrade, ·de :LS de. dezembro do. 
1009; Nf.er·i-ndo-se por .sua vez ao .examr. feito pelo engenheiro 
chef.e. da.:E:\.'Pedá(,.liiCf do ~~l'io Purús~. Ostühnclô de Ciinmrgo r- . 
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::J•, o1'filllo do 1:' r·e1'eíto do . AI to l)ur·ús, Candido José Ma
riano, de 22 de agosto de 1908; 

4", of:l'icio .do mesmo, datado de 7 dC'. üun!Jo de .:1.910. 
Destes documentos os ires primeiros re1'e1;em-se ao tr·echo 

da estrada que vae de .Senna ol\ladureim a !Alvorada; só mente 
o ultimo informa sobre o que se estende de .Alvorada a Nova 
Empreza. . · . . · . 

Além desses ainda o Gover~no, tr,ouxe ao üOnhedmento do 
Congresso, em o:l'ficio do ministro da Viacão de 28 de fevereiro 
de i9i0, as respostas dadas pelo ·Chefe da Commissão de Obras 
J!'ederaes no Acre · e pelos lPrei'eiLos do Alto l)urús aos 'itens 
formulados pelo engenheiro Gastão da Cun'ha J~obão, em 
petição dirigida ao mesmo Govm·IJo. . · ·-

Lnstituindo demorado exame s•obre estas pecas instructivas 
do pedido do Governo ao •Congresso, a Commissão de Pinarwas 
chega ú. co·nclusão de que ella:s não fornecem o subsidio indis
pensavel para •conihecer si a estrada executada pelo engenheiro 
Gastão da Cunha Lobão preenche ·condicões que a lei estabelece 
para ter .Jogar o .pagamento, nem tão pouco que ·10 pagamento 
proposto pela Gamara .dos Deputados é' o justo. preço . desse 
trabalho, em .con:f.omlidade com as preseripções da mesma lei. 

Acha-se .com e:l'feito provado que a estrada. em nenhuma 
de suas partes foi subinettida ú. prova de resistencia como a 
lei determinou; Quanto ao primeiro trecho, além disso, o de 
Senna Madureira a Alvorada, o .primeiro que se diz concluído, 
ha as seguintes informações prestadas pelo engenheiro 
Osmundo de Camargo, pela data do seu· officio, p de maio de 
i 909, o ultimo proi'issional -que o examinou : · 

« 3.• Em algumas rampas, em qu~: o movimento 
de terra não esttl. concluído, encontrei declividades· 
superiores a 8 o/o. » · · 

« 4.• Os boeiros necessitam reformas que indiquei 
ao representante da empreza. » 

« 7.• Jraltam em alguns pontos valletas. transver
•saes que derivem .as -aguas reunidas pelas longitu:.. 
dinaes. ~ · · 

Finalmente, •conclue o illustre profissional: 
. «Devo declarar a V. Ex. que. encontrei a ~axima 

boa vontade. da parte do representante da empreza 
nesta cidade para execução dos reLoques que julguei 
necessarios em a-lguns pontos. do trecho percorrido e 
examinado .. Alguns desses . trabalhos foram iniciados 

· . logo depois de. minha visita. » . . 
IEntretantJo, ·não ha noticia de .que elles •chegassem a ser 

conclui dos. . . . . . . . . . . . . 
Quanto· ao segundo trecho de :Alvorada a Nova Empreza, 

lê-se o .seguinte nq relatorio ela unica inspecção que alli -foi 
feita: 

. «Devo declarar que existe presentemente .üm 
trech.o .a derrubar, de . .-etito kilometros de· extensão, o . . 

.. ,.,:, ,' ,.,,[., .... 
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qual é atravessado pelo eixo ela estmcla, jú eonstl'uiclo, 
permitundo o transiLo. . . · . 

A invernia rigol'osa e di1'1'ieuldad.es financeü·as, 
surgidas com o atr·azo de pagamentos, deram ,causa a 
tal Jacto, havendo os intei'essados tomado as provi
dencias devidas para que o refel'ido trecho seja con-
cluído na primeira opportunidade. ~ · 

'J~ambem se ignora em que deram estas .pr'ovidC'ncias. 
"\.inda a este mesmo tl'echo, em data de 3 de janeir·o do 

anno aLrazado, refer·e-se 'o. distincto general Gabino Besouro, 
dizendo textualmente que .elle ainda se a,chava em. construcção. 

De maneira que nos doeu meatos tmzidos ao conihecimento 
do. CongTesso, como se vê, não existe pl'ova rJe que a estrada 
executada pelo engenheiro Gastão da .Cunha Lobão se encontr·a 
nas condições reque!'idas pela lei, nem mesmo de que ella se 
acha de todo eoncluida. · 

Quanto ruo j)reco, não ha como julgar si o pt·oposto pela 
Gamara .representa o que com justiça deve. ser pago pelo 
'!'h esouro; . . . . · · 

.Como .iá se viu, a lei,. em relação a e::>te assumpto, Hmi,.. 
tou-se a fixar q maximo do pagamento. Restaria, pois, que 
o Governo dentro deste limite fizesse fixat· o ,iusto pr·ecD por 
peritos competentes.· Não '0. fez c, ao contraria,· nas informações 
prestadas, a maiot· duvidarei na sobre este particular . 

• 1.ssim é que, respondendo ·ti pergunta si os compromissos 
. assumidos pelo engenheiro ·Gastão ·Lobão· para a realização 
dos trabalhos, tendo em vista as condições ·locaes, ascendem 
a elevada somma e si é possível determinai-a approximada
mente, disse· o Dr. Candido Mariano: · · . . 

« Nwo me é possível determinar os compromissos 
assumidos pelo . me&mo .· engenheiro para a ·realização 
dos trabalhos de uma maneira absoluta; mas, atten
dendo. ao salario do trabalhado!' e ás condições. locaes, · 
com todas ·as · difficuldades inherentes áquella. zona,. 
devem ser .elevadissimas as despezas feitas, pois basta 
dizer · que o ·. leito; compi'ehendido o destacamento,· 
movimento de terras e obi'as de arte, é de sete metros 
de largura.~ · · · 

Por sua Yez i·nformou o. general Besouro: 
·. . «Dadas as condições .locaes, o .elevado Pl'CCO do 

· ·. salario, a carestia da subsistencia e .a escassez de 
trabalhadores,· certamente·. o dispendio com o sei'vico 
já feibo deve ter attingido a elevada somma, para 
·determinação da qual, entreLanto, mesmo approxr-
madamente, não possuo elementos.~ · 

l!~inalmente, sobre o. mesmo ponto opinou o .Dr. Bueno 
de A:ndi'ada: · · 

«Dadas as. condições de realização, o trabalho de 
abertura da .estrada exige elevado dispendio, muito 
superior ao de qualquer o:utra part.c do paiz. 

V.ol. VH i~ 
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O salal'io dos trabalhadores, bem como a sua 
alimentação, triplica lá o custo das obras. Quanto 
aos compromissos, não con:he(Jendo as condições com
merciaes do constructor, nado. de positivo posso in
formar. Não •creio, no entanto, que tenha podido e!! e 
executar estas obras nas mesrrias condições de eco
nomia aue as da mesma natur·eza por mim dirigidas 
na mesma região, visúo que, dispondo eu de creditas 
financeiros, a mim entregues 110 começo de cada anuo, 
podia rr.unil· ·.pessoal, adquirh· material c. transportai-o 
cm condições relativamente fo.Voraveis, pois realizava· 
os pagamentos á vista. · 

Dadas as clivergencias de condições para constru
ccão, no mesmo local, de obt'as. semelhantes, não me é 
possível cletemünar apprOXin1aclamente o custo ·das 
obras executadas pelo engeu)leit·o Gastão Lobão.» 

Nesta materia o que se cohhe de positivo nas informações 
do . Governo é que em. caso algum o pre~>O da estrada deve 
attingir ruo maximo legal, dadas as condições do traçado esco
lhido. Em relacão ao trecho de Senno. Madureira a Alvorada, 
eis o que a proposito diz o illuslrc Dt·. Candiclo Mariano: . 

«Esse traçado foi calcu[IJ.do sobre mn caminho 
(varadouro) que j ú existia em grande parte, c que 

·pOde dar· ao· construc;Lor do. . estrada uma optima 
directriz, tendo sido muito bem aproveitado e· conti-
nuado. . 

!Esta .gr·andc vantagem de {alta de oln·tis de arte, 
de conservacão sempre diffiocil, . c principalmente a. 
escolha elo terreno feita pelo constructor·, sem ladeiras, 
11unca tr.ndo sido attiongida a rampa ele 8 o/o, o que 
não cansa os animaes nem estraga o material rodante, 
toma muito interessante esse traçado,» 

A respeito do outro trecho de .t\.h'Ol'ada a Nova Emprcza 
úxpcnde o mesmo dislincto profissional: · · · 

«o seu tracado . é o mais conveniente para esta 
região, porquanto,. seguindo sempre pelo divisor das 
aguas dos r·ios Antimary e !i\ocre, evitou ·trabalhos 
dispendiosos, quer na conslt·uccão de obras de arte, 
quer na respectiva conservação, de modo a tornar. 
facil o transito a viajantes, pedestres. ou montados e 

·ao gado vaccum . que das ft·ontciras da Bolívia vem 
para a cidade de Sen.na Madureira, séde· do Departa
mento do Alto Punis, onde 6 o.balido para consumo da 
populacão. » . · · 

· Em taes condições, a· Oommissãó ide Finanç.as ·não se 
,iulgou habilitada para s.c pronunciar sobre a proposição da 
Gamara antes de ter novos elementos de esclarecimento. .Para 
isso dirigiu-se ao Governo, por intet"medi•o do Sr. Ministro da 
Viação c Obras Publicas, a quem expoz minuciosamente. todas 
as duvidas de que se tem tratado, concluindo ·por esta fórma 
o officio que lhe foi · dirigido pelo J?residcnte da Commissão : 

'• 
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« Par·ee.o ;í Cormnissão de Pinanc:as que, neste <:aso, o que 
cunipria ao Governo fazer, de accõrdo com o ar~. 15, n. XI, 
lettra b, da lei n. 1. 453, de 30 de dezembro de 1005, et·a 
el'l'ectuar o recebimento da estrada .de r•odagem quando con
cluida e executada uas condições pr·escriptas, fixar-lhe o preço 
e pedir .ao Congresso o respectivo credito. Si ass'im, porém, 
não entenderdes, precisa esta Commissão para format· 10 seu 
juizo .que lhe presteis as seguintes ini'ormacões, depois do 
necessario exame por pessoas idoneas : · 

a) si a estrada. de rodagem de Bagé a. Seu na lVI adureim 
se acha de todo concluida; 

b) si ella preenche as •(}Ondil}ões da lei, inclusive· as ·JH'ovas 
de resistencia; 

. c) si se encontra em bom estado de conservac:ão; 
d) finalmente, dentro do maximo legal, qual o pt·eço que 

deve ser pago por esse trabalho. ~ 
O Sr. Ministro da Via~.ão e Obras Publicas respondeu da 

. seguinte f'órma: 
«Sr. Presidente da Oommissão de· Finaw;.as do Senado 

Federal: 
Em solução a vosso ofl'icio n. 44, de 28 de dezembro 

proximo findo, sobre o assumpto da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 7-2', do mesmo anno, autoriz3Jnclo o Governo a 
abrir o crediLo ele 5 .. 096 :065$%6, para pagamento ao enge
nheit·o Gastão da Cunha Lobão, verii'icaclo seu direito, pela 
construcoão da estrada de rodagem ligando. as povoaoões de 
Bagé, no A(:r·e, a Senna 1\Iadurcir.a, no Iaco, ·cabe-me decla
rar-vos que, além elas informac;õcs e documentos· remcttidos 
cm diversas datas ao Congresso Nacional, c dos quaes este j(~ 
tomou conhecimento, outros· dados não possue este 1\linisterio 
que melhor possam esclarecer essa Commissão c mais positi"' 
vamcntc firmar o direito do referido engenheiro ao pagamenw 
de que se trata. .. · .... 

Carece, . pois, o . ministerio ele elementos suffi
cientes. para affirmar: 

a) si a estrada de rodagem de Bagé .a Semm 
1\Iacllll'cira se UC:ha de todo concluicla; . .· 

b) ·si ella preenche as cQndiçõcs díi- lei, inclusive 
as provas de resistcn>Cia; · · 

·c) si se encolitra em bom estado ele conservação; 
c para avaliar, dentro do rnaximo legai,· o .prcco·"que 

· deve ser pago por esse ·trabalho. ·· .. 
. Para satisfazer cabalmente esse pedido de infor

macões seria preciso ·o exame detido na referida 
. estrada. Occorre, porém, scientificar-vos que este 
ministerio não dispõe de verba que possa ser appHcada 
a esse fim, com prctericã·o de outros serviços de mais 
alta relevancia. 

· Assim, penso que para se poder: responder com 
segurança aos quesitos .acima será ·necessario orga-



11 i;mr uwu l.lUIIIIIJis~i'io espeeial du lel.liJuil.lu~. com os 
veneiuwulos u vantagens que forem ael.lot·dados, de
\'undu essas despezas l.lOL'l'Cl' pot· •l.lontu do interessado. 
- Ju:11J JJariJo~u Gonçalves.» 

J~ut fat:e desl.a t•esposta, veriJ'i~a-~e que nem o GoveJ·no 
neJJt esta Com m i~srw possuem os elementos pret:isos pul'a 
Julgarem ~.:om ~.:onhceimenlo di.! eausa do assúmp.lo de que 
tmta a JH'Oposic;ão n. 7:!, do· anno passado. Nem SI a estrada 
pJ·eencht: as ~.:ondif.)úes estabelecidas pela lei, nem m':smo, si jú 
se acha con~.:luida, qual o seu estado de conservaçao, qual .; 
justo prec;o do trabalho exeeutado; 1~ada d_isto se ~.:onhe.~.:e,_uem 
se teem dados pai'U conhet:CJ' . .E.m v1sta dtsto, a Comm1ssa-o de 
l''iuanc;as não póde ac;onselhat· ao f::ienado a appl'ovaçiio dessa 
pJ•oposic;üo, entendendo que ella eleve ser rejeitada. 
· Sala das Comm issües, n de novembt·o ele 1912.- Fel'ic'iano 

Penuu, presicleule.- L1'ÚWIO San.tos, relator.- Bueno dé Paiva. 
P. Glucerio, votei pela proposicão da ·Gamara.- Y.ictorino 
Jluntei·t·o.- 1'aL•m·es tlr: Lura.- Lco]loldo de Bulhões.- A. 
A::.ercdo, Yeu~.:ido, de at:l:tll'clO ~.:om o substitutivo do Sr. Senador 
l<'!'Uncls~.:u St\.- Pt·auciscu Sâ, voto pelo projecto da Gamara 
n. 339, de 1 90\l, com o substitutivo . 

. PilOPOS!Ç,i.O DA C.\:1.1MIA DOS ,ogpu'J',\OOS N. 71:!, U8 1911, A QW, 
SE 1\E~'m\E O PARECER SUPRA 

O Congt·usso !Nacional resolve: 
.Al't. 1." l?iea o •Presidente da Rupul.Jlica aulol'izado a abrir 

ao :L\linisterlo da Viacão e !Obras Publicas. o credito especial, 
até a quantia de 5. 096:065$946, de · accôrdo com as leis 
n. :!. o153; art. 15, n. XI, de 30 de dezembro de :1.905, e n. LSH, 
arLs. 26 e 27, de 31 de dezembro ele 1907, para pagamento ao 
engenheit·o Gastão da Cu·nha Lobão, ve.r·ificado o seu direito, 
pela eonstJ"ueção da estrada de rodagem ligando as povoações 
Bagc), no Acr•e, a Senna !\laclurcira, no Yaco, na extensão de 
~O.\ .. \6\l metros, se.ndo 83 ~ '•69 de Seu na Madureim a Alvorada 
•l 112: I • 000 · mett·os ele Alvorada a .'Bagé, podendo para isso fazer 
as neccss!wias opm·açües de ct·cclito. . . 

At·t.. 2." nevogam-se as disposições em eontrario. 
Gamara dos :Deputados, 27 de· setembro de :1. 91rL- João 

Lope.~ Fm·reira. Pilho, I" vicC-JH'CSiclente.- Antonio Simeão dos 
Santas Leal, ·I" scm·elario.- Euzeb'io Frunc·isco de Andrade, 
:2" secrctat·io.- N im]1l'imir. · 

N. 388- HH2 

· Em mensagem (!c I O de ,iulho de ·.l!H 1, pediu o Sr. Pre
sidente da nepublica ao Congresso Nacional a concesstio ele um 
credilo da quantia de O I :21 !1$o1Ji!l3, para pagamentp ao enge-

,~ 
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nhc-h·o AusLt•icliano Houot·io du Cat•valho de igual quantia por 
este adeanlnda para as olll'as da Esi.J.•ada de Fel't'o du '.I.' i rn!Jo.í a 
Propriá. 

Appt·ovado pela Cama1.·a dos Depulat.los e l'CIIICI.tido ao 
Senado o proJeelo de lei qm• enneer.h! o e1·edil.o pedido, a Com
missão ele Fina11ças Julgou lll.llwsstu·io l.e1· do Uov1•1'110 novos 
eselai'Ceimenl.os e mandou-1111! esll! as wnlas, l'nHms e l'cei!Jos 
que .itlslil'ieam a dt•sp('r.a paga ·I!Oin aquella quantia: 

Segundo l'esull.a di! l.odas l!ssas i 11 l'fll'rnações e dneu IIH!ill.os, 
o engr!nlwii'O Cai'Vallitl eoiiLI'Ildnu, em eonc:UJ'I'f.!IWia puiJiiea, 
a 3 ele J'evet·eii'O de ·1\JO\l, a oonstr·w•t;ão da I!Slrada de Timhü ít 
P1·opri tt. An leR desso eon l.r·aeto o GIWI! 1'110 1!11 Lt•ndl•r·a i 11 i rl i n!' 
as ob1·as JlOl' adminisll'açii.n e 11isso d'•Pelldi!U 91 :2:19$.\!.\3. 
EncolÜl'OU-se, po1'1Srn, sem meio legal de oeeor·r·el' a essa 
despeza; pa1·a verwer· essa dil'l'ieuldade adoplQu o expediente 
de pedir a somma nellf!Ssar·ia ao ful.w·o 1Hnp1•eiteir•o, eompr·o
rneltendo-se a pagar·-lh'a, aclclieionando-a ;'t pr·irneinl medição 
p!'Ovisor.·ia dos li'Rbalhos, cuJo pr·ocluel.o total ter·ia elle de 
reeebnr.· em apoli,ees papel, do Juro de 5 o/n. 

Vcril'icou-se, .por·,~rn. que, assim eorno l't•r·a ir-regular.· o 
processo adoptado, de pedir· o Gover·no um emprostimo a um 
parti cu lar· par·a pagar sr~1·v ir; o;; r·eal izado;:; por· frírmas nii.o auto
rizadas na lei, e ainda mais a um par·tilltilar· eandir.lal.o a urn 
conü·aeto de emp1·eitadn, mr~nos in·egulnr não seria razer·-lhe 
o pagamento, inelu indo em er~r·t.i l'icados de medir;iio, que ;;6 
dever·iwm attcslar twbalho;; por ellr~ exeeutado,:;. 

Mas, por· outr·o lado, l.r:m o par·Lieular o r.lir·r•il.o ;'t resti
f.uir.1ão da qunnl,ia por· elle for·:neeida de br'>a fr~. 

rE outro meio não ha de fawl-o sinão abrir· o r;rerlilo 
nceessario par·a oecorrer·, legalmen le, {t despe•m. 

E', pois, a. Cornmissiio ele .pa.r·l'rwr que o proJI)r.to da Camar·a 
seJa approvado. 

Sala das Comrnissões, 1·2 de novembr·o de l!lJ2.- 'Felic-iano 
Penna, presidente.- 'Francisco Sd, N•.lator.- A. A.:crcrlo.
Urbano Santos.-- F'randsco Gluccrio. -- ffu.fmo de Paiva.
Tlwares r/f: Luro .. - Y.iclorlno Montch·n. 

Pf\OPO!õliÇÃO 0.1 r:,\:\'f.lf\.1 O(JS DI~PU'rAOOS, :-1. 50, OE I !)12, /1 QUE 
!õlP. REPF:f\8 O PAflRGRR STJPfiA 

O Congres;;o Nacional resolve: 
u\rU.go unico. E' r. P!'eRidenle ela Republica autorizado a 

abrir ao l\finisterio da Viação e Obras Publicas o crerlitn exl.ra
ordinario ele !li :210$-1.\:{, para restituição ao engenheiro Ausf.ri
r:liano Honorio de 'CaJ·valho de igual quant.ia acleanlada para 
a>~ obras executadas por administr·aoiio na Estrada dn Fel'l'o rle 
Timbó a 1Prop-riá; revogadaR as dispoRii/Õf!5 f!m contrario. 

Camara dos Depu lados, 1 O df! agoslo de I 912.- Salri-nf> 
Rn.rroso Ju.nior, presidente.- Antnn'lo Sim.ruin rios Srmtns u~al, 
t• senrPlario.- Raul de Jfnrrws Vr:iaa, 2" srnretarin.- :\' im
primir. 
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. N. 389 __, 191:2 · 
• • 

~A. Commissão de Marinha e Guerra é de parecer que a 
proposição da Gamara dos Deputados n. 120, deste anuo, esttí 
nos casos de merecer a approvação do Senado, porque resolve 

creados pelo art. i25 da lei n. 1.850, de ~·de janeiro de 1908, 
de modo definitivo a situação dos amanuenses do Exercito i 
para os trabalhos de .escripta .nas repartições militares. Convém • 
notar-•se que esses amanuenses, inferiores como os de que 1 

trata o arL 12M, da referida lei, não se confundem com estes 
ultimas e que são os ·Sargentos a<iudantes, i••, 2•• e 3•• sar-
gentos, sendo que dentre. os i•' e 2•• sargentos é que sobem 
os amanuenses, por nomeação do M1niostro da Guerra, prece-
dendo concurso, nos termos das instrucções reguladoras do 
concurso a que se refere o art. 5 do regulamento . approvado 
pelo decreto n. 7. 6•66, de 1·8 de novembro de 1909. • 

Sala das Commissúes, 12 de novembro de i912.-Pir•es 
F'err•ei1•a, presidente.- Gabr•1:el Sal(fado, relator.- Felippe 
Srhmidt.- A. !?ul'io rlo tBra::'il.- Lonro Sod1•é,- A' Com
mi·sRão· ele Fi~1nnças, 

. N. 390- :1.91:2 

Ao estudo da Commiossão de Marinha e Guerra foi submet
tida a proposição da Gamara dos Deputados n. 139, de i911, 
sobre a qual jtí cmittiu parecer a q1onrada Commissão de 

· Instrucção Publica desta Casa, que concluiu o seu exame 
propondo a seguinte emenda additiva ao art. :t•: «uma vez 
que provem possuir as habilitacões exigidas pelo regulamento 
de i !JOi da Escola Polytechni•ca ~. · · 

A referida proposição diz no seu art. i•: 
«E' concedido o certifica:do de engenheiro geogr:i.pq1o aos 

· alumnos que concluirem os cursos da Escola do Estado Maior 
do Exer.cHo e da tmsco.Ja Naval. ~ · · 

A Commissão de Marinha e Guerra, cotejando os pro
r,-rammas de ensino em vigor naquellas duas . escolas e os 
resp_e'eth~os regulamentos, verificou que as materias exigida,s 

· no eilrso fundamental ·da eséola Polytechnica e as que são 
mini~tradas_ nos cursos dá Escola Naval e da Escola do Estado 
Maior do Exercito são equivalentes c por esse motivo lhe 
J)ilrece disperisavel a acceitação da emenda i'ormul·ada pela 
Commi·ssão de Instrucção Publica; p'elo que ruconselha a appro
vacão" da proposição tal como se achá redigida. 

Sala das Commissões, 14 de novembro de 1912.-· Pire5' 
Ferreira, presidente. -F'elipr;e Schmidt, relator.- A. Indio 
do Bra::il.- Lau.ro Sodré.- Gabn:cl Sal(fado. . 

• 

• 

• 
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. PAf\ECER DA COMMIBBÃO DE INSTRUCÇÃO PUBLICA N. 261, DE 1912, 
A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

A 1Commissão de Instrucção 1Publica, tendo estudado a 
proposição n. 100 B, de 1911, da Gamara dos Deputados, bem 

· como o parecer sobre .ella emittido pela illustre Commissão 
de Mar·inha e Guerra da outra. Casa de Congresso e 

· ·Considerando que o regulamento de 1911 da tEscola Poly
·. technica suppririliu o curso de engenheiros geogrn.phos, não 
· dn.ndo mais certificn.do de habilitn.ção para este ramo de enge
•nharia· 

' -· · · Considemndo mais que pelo regulamento de 1901 n. Escola 
:;ll()JyLechnica exigia para a obtenção do titulo. de engenheiro 
geograJYho a approvação ·no seu curso fundamental, que se 
compunha enLão de nove cadeiras e tres aulas, distribuídas 

' em.tres annos: 
E' de parecer que se conceda a carta de engenheiro 

. geographo aos alumlllos que concluírem os cursos da Escola 
do Estado Maior do Exercito e da Escola Naval, uma vez que 

. el!es provem possuir as habilitações exigidas pelo citado· regu
lai11ento de 1901 da Escola Polytechnica, ·bem assim que, expe

. dido o titulo de engenheiro geographo aos acima mencionados 
alumnos, possam estes usar como distinctivo um annel symbo
Hco escolhido pelas congregações das referidas Escola ·do 
Estado Maior do Exercito e Escola Naval. · 

Em vista .do exposto, pensa a Commissão que a proposição 
póde ser approvada com a seguinte 

EMENDA 

. Accrescente-se ·ao art. 1 o: «uma vez que provem possuir 
·as habilitações exigidas pelo regulamento de 1901 da Escola 
Polytechnica .. 

Sala. das Commissões, 5 ·de setembro de 1912.- José Eu
. zebio, presidente.- José ltlurtinho, relator. 

PROPOSIÇÃO DA CAM,\RA. DOS DEPUTADOS, N. 139, DE 19,11, A QUE 
SJ> J1.EF'EJ1.EM O PARECER E A . ~MENDA SUPRA . 

O ·Congresso iNaciana! resolve: 
Art. 1. o E' concedido o certificado de engenheiro geo

. grapho aos alumnos que concluírem os cursqs da Escola do 
Estado Maior do Exercito c da Es·cola Naval. 
. iArt. 2. • Os mesmos usarão, como disLinctivo, um annel 
symbolico escolhido pelas congregações das referidas escolas. 

1Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
1Camara dos Deputados, 25 de dezembro de 1.911. .:-Sabino 

Bm·roso .Tunior, presidente.- Antonip Simeão dos Santos Leal, 

. ',' .. ·~ 
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·1" secretario.- E'Uzelrio Francisco de And1•ade, 2• secretario. 
-A' imprimir. 

São novamente lidos, apoiados e, por terem preenchido o 
triduo regimental, vão a imprimir os projectos do Senado: 

N . . 65, de 1912, approvando o disposto no capitulo VI do 
. titulo II do decreto n. 9.831, de '2'3 de outubro de 1912, que 
organiza a administração e a justiça no Territorio do Acre; 

N. 67; de 1912, autorizando o l)residente da Republica a 
. mandar p1•oceder aos estudos definitivos de uma estrada de 
i'erro que, partindo de Petrolina, margem esquerda do rio São 
Francisco, vá entroncar com as linhas contrMLadas com a South 
iAmerican Railway Oonstruction •Oompamy, Limited, em T-he
rezina ou no porto mais -conveniente .e dá providencias para a 
construcoão. 

O Sr. Oliveira Valladão (*)-Sr. Presidente, um dos 
or.gãos ela imprensa desta Capital, tratando hoje do projecto 
que foi aqui votado em terceira di·scussão sobre accumnlac;ões 
remuneradas, :fez a Commissão de Redaccão uma increpacão 
injusta. 

A Oommissão de Redacoão, Sr. Presidente, não tomou a si 
o encargo de alterar ·a cssencia do que o Senado havia appro
vado. Fez apenas uma ligeira modificaoão, de accõr.do •com 
o illustre relator da Commissão de Financas, modificação essa 
que foi submettida á discussão do Senado por occasião de se 
votar a redacçã6, e que não altera, repito, a essencia elo vencido. 

A Commissão accrescentou tí redacr;ão apenas estas pa
lavras, « depois desta lei~. 

E' pois injusta a increpar;ão que se faz à Commissão de 
Redaccão. 

•Além disso a redaccão foi submettida á discussão do 
Senado .de accôrdo com o relator da Commissão de Jfinruncas e 
o Senado a approvou porque entendeu que não havm exagero 
da ICommissão. 

O Sn. TAVARES oE LYRA- A Com missão havia proposto 
isto no projecto. L<\ modificaoão apenas tornou mais clara a 
disposição. 

O Sn .. OLIVEIRA VM.r.Ao.:\o- Tenho conclui'do. 

O Sr. Francisco Sá- Quando h a poucos dias eu t.rou:xe a 
esta tribuna a exposição nua e singela dos horríveis aconte
cimentos occorriclos no Ceará, o Snnado bem se·ntiu- e disso 
me deram testemunho alguns colle:;as,. o esl'orco que fazia 
sobre m.im mesmo para dominar os ímpetos do JUCU cora1;ão, 
a revolta do meu senso moral, o grito de a:ngustia do . meu 
patriotismo, na esperança de que os factos por si tivessem 
alma bastante parn fali ar tí alma dos Srs. Senadores. 

ISi na circumstnnilia especial cm que cu me encontrava, 
a palavra era para mim, naquelle momento, grande saeri:ricio, 
-----· .,--.r\· 

(*) Este discurso não foi revisto pélo orador. r\:·:c:~;' :> 
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sacrificio sem duvida foi vedar a expt·essão da minha amargura 
~ da minha indignação, contendo-me no dever que se me 
1mpunha de não expôr a riscos maiores a vida de pessoas 
muito caras a mercü de sicarios altamente protegidos. 

Não i'ui siquer um commenLador; Jui um narrador que se 
limitou a traduzir telegt·ammas apressados, expedi dos do um 
ambiente dominado pela coacção e pelo terror. 

CpnLei que a Assembléa Legislativa do Estado impedida de 
funccwnar o habeas-co1'Jms a seu Javor concedido pelo Supremo 
l'ribunal Pederal, desrespeitado, violado, inutilizado pela 
mesma autoridade t'l qual o Sr; ,Jlt·esiclente da Republi-ca assen
tara de incumbir da execução deli e; a cidade entregue a bandos 
armados; casas incendiadas, das quaes uma fabrica de tecidos, 
que dava trabalho a mais de 20Q Jamilias; deputados ~ragidos 
uns, outros caçados na rua pela turba sanguinaria c assala
riada. 

A minha hesitação er·a perfeitamente :justificada. 
No mesmo dia em que aqui fallava, recebi um telegramma 

expedido da )!,ortaleza, em que se me pedia guardar silencio 
e combinar com a representação do Estado o adiamento de 
qualquer providencia para evitar que fossem todos trucidados. 
E, segundo os telegrammas da imprensa, boletins foram di3tri
buidos pelas ruas contendo essas ameaças. 

Venho, Sr. Presidente, proseguit• naquella narração, tra
zendo ao conhecimento do Senado pormenores ·constantes de 
telegrammas publicados hontem no Jornal do Com.nw·rcio e 
hoje no O Pa·iz. . · · · · 

Ainda quando a minha palavra se extinga sem echo, sem 
uma vibracão nessa atmosphera de morte e de desespero que 
está env.olv·endo a· opinião publica do Brazil, eu sinto. que devo 
levar á historia não sómente os i'actos desses ultimas tempos, 
como a aLtitude que tiveram, .deante delle, as altas corporacões 
politicas e a impressão por ellcs produzida nos poderes mais 
a! tos do Brazil. 

Dos despachos a que me refiro e que foram publicados, 
consta que um dia depois daquelle em que a Assembléa Le
gislativa <lOnseguira iniciar suas sessões exLraordinarias, o 
usur.pador do governo do Ceará resolveu adoptar providencias 
definitivas para impedir o funccionamenLo daquella corporacão. 
PaPa isso, na manhã de 9 deste mez, foi feita uma larga distri
buição de ri:fles, por bandos de ·cantgaceiros, que haviam sido 
alliciados no intet'ior afim ele virem, na Capital, simular a 
opinião publica e realir.ar um deLer.minado movimento popular 
patrioUcrumente e~cHado pelos salarios que lhes eram pagos 
e pela perspectiva de lucros prometiidos. 

O SR. PmEs FrmTmmA .-Isto chama-se cólera popular no 
Cear:\. · 

O SR .. FRANCisco S,í.- Uma grande quanUdadc dnquellc 
armamento havia ehcgado :'l !Alfandega de Fo1·talcza c o respe
ctivo inspector hesit:íra algum tempo em fazer a ent1·ega ele 

,, 
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instrumentos que, não podia ignorar, eram destinados ao 
assassinato e á desordem. 

Mas depois de uma conferencia politica, realizada entre o 
chefe do partido e o presidente do Estado, os secretarias do 
interior e da fazenda intervieram junto ao inspector da AU'an
dcga c esse armamento, constando de 20 duzias de rifles, foi 
entregue e distribuído. 

A distribuição foi feita em· lagar publico, préviamente 
annunciado, e por esta fórma pretendia-se realizar o assalto 
ú Assembléa Legislativa. 

Os deputados tão gravemente, tão perigosamente amea
çados, abstiveram-se de ·comparecer tí reunião. para :l qual 
estavam protegidos .por uma sentença do mais alto tribunal do 
paiz e pelo mais .elementar .dever do Governo da Republica. 
H.efugiaram-se alguns no quartel da tropa federal, outros em 
casas onde nüo pudessem ser colhidos pelo'l assassinos, que 
andaram a varejar muitas dellas, procurando caçai-os. 

Não se tendo realizado o assalto á Assembléa, visto que 
a ella não haviam comparecido deputados, os sicarios dirigi
ram-se para a casa de residencia do Senador Thomaz Accioly. 
Ahi se tinham reunido alguns membros da Assembléa, o 
Sr. Dr. Nogueira Accioly, a familia de seus ·filhos, :Srs. Drs. 
José e Hildebrando Accioly, e o· Sr. Deputado Graccho Cardoso. 

De tarde fez-se vivo tiroteio contra essa .casa, isto é, duas 
horas depois da reunião havida em pal3!cio, ás 11 horas dodia. 
fez-se vivíssimo fogo, sem que ·os que estavam asylados no 
predio ,pudessem tentar a menor defesa, sem que em soccorro 
delles houvesse acudido nenhuma força regular. 

Não tendo resposta ao seu ataque, os sicarios invadiram 
a casa no meio de algazarra tanto maior quanto a maior parte 
delles. estava alcoolizada. Puzeram-se a dispa1ar tiros para o 
interior do edifício, quebraram moveis e .as vidraças, depois 
galgara:m a eS{l3Jda que dá accesso .ao pavl'mento superior da 
casa e ahi encontraram reunidos, em um quarto á espera da 
morte, os membros da familia, entre os quaes, ·velhos, senhoras 
e creanças. 

Não traduzirei ·mais os despachos, passarei a lei-os: 
«Estabeleceu-se então uma confusão indescriptivel. As 

senhoras e as creancas, tomadas de panico, imploravam que 
poupassem as vidas aos entes que lhes eram caros. Graças á 
intervenção de alguns dos proprios atacantes, que se commo
veram deante das supplicas das senhoras, e por se terem 
afastado no momento os chefes do grupo, os quaes foram 
atacar a casa de José Accioly, puderam as famílias retirar-se 
a•companhadas de dez ou doze populares com destino á Escola 
de Aprendizes Marinheiros, onde ficaram asyladas. ~ 
· Terminado este acto de bravura patriotica do movimento 
popular dirigido pelo presidente do Ceará, incendiaram a casa. 
dirigiram-se para a casa fronteira, pertencente. ao !Sr.· José 
Accioly. Saquearam-na e incendiaram-na. · · · 

Dirigiram-se depois para a casa do f::x-Deputado Graccho 

1 .. 
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Cardoso e o mesmo fizeram; foram depois a outras ·casas da 
mesma rua . para commettercm as mesmas depredações e a 
me~ ma destruicão. Uma dellas era a db Sr. Guilherme Rocha, 
ex-mtendenle da Fortaleza, deputado :.í Assembléa Legislativa 
do Estado, homem que nunca se envolveu nas Juct:1s accesas 
da .politica, pessoa intimamcmle ligada ao nosso illustre colle"'a 
Senador Pedro Borges e o mesmo fizeram,. indo tambem depois 
ú casa de outro deputado, o Sr. Casimiro Monteiro. 

NoLae bem, senhores, todas essas casas estão situadas na 
mesma rua onde se encontra o palacio do presidente do Es
tado c onde estava aquartelada a .forca de policia. 
. Dahi dirigiram-se impunes para pontos mais afastados· 
mccndiaram a casa do Sr. Accioly e a fabrica de tecidos dos 
Srs. :Pompeu & Irmão. 

O proprio .iuiz federal, para que nenhum dos poderes le
g-ues da Republica deixasse de sentir o g-olpe desses crime'!, 
teve de refugiar-se no quartel da inspeccão militar. 

Commettidos todos estes dclictos dentro da capital aos 
olhos do ·governo, outro se realizou na visinhanca della. Em 
um situo agrícola de .propriedade do Sr. José Accioly, os si

. carios não sómente incendiaram a casa, como mataram o 
administrador, estrangulando-o e lancaram o cadaver ao Jeito 
dt' sua esposa, que tinha na vespera dado á luz uma creanca. 

Todas essas selvagerias ei'am dirigidas em pessoa poi' ti'es 
indivíduos ou,ios nomes os telegi'ammas publicai'itm e que são 
os mesmas que haviam dirigido a « mashorca ~.em .ianeii'o, os 
mesmos que dii'igiram o attentado do qual resultou a mutilação 
elo Sr. Deputado Thomaz Cavalcanti, grave férimento em uma 
pessoa que se achava em sua casa e morte de outra, chefe. de 
família· numerosa. 

Esses são os factos, e deante delles é que se tentado a per
guntar si se consummaram e.m :paiz civilizado; si nesse paiz 
existe um Governo, si nesse paiz ha leis pelas quaes se .re
gulem as relações soclaes, si nesse paiz l1abita uma raça na 
qual ha.ia o respeito á autoridade, o sentimento do dever, o 
culto da fraternidade, qualquer sentim~nto religioso, ou qual
quer desses attributos superiores que separam a nossa especie 
da dos brutos. · . · 

Mas, o que é mais grave são as responsabilidades que estão 
ligadas a todos esses crimes. Em nrimeiro Jogar, o Sr. presi
dmte do Estado não os ignorava. Elles estavam premeditados, 
c!les estavam annunciados em documentos publicas. Desde 
muitos dias antes boletins foram distribuídos pela cidade con
c:tanclo a população ao assassínio· e ao confisco das proprie
dades particulares. 

. Eu tenho em meu poder alguns desses boletins distribuídos 
nos dias 30 e 31, com cu.ia linguagem torpe eu não quero 
cunspurcar esta .tribuna. Nelles, no meio de elogios bem justos, 
partidos de quem partiram, ú correcção do presidente usur
r.·ador do Estado, no meio de vivas ao Sr. marechal Hermes da 
Fonseca, se pregava desassombradamente o assissinato de pes
sc•as designadas de muito n esta triste sorte pelo . odio impla- ' : .. ·.-~ ,, 
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cave! dos individuas ·ligados intirnamentr. ao governo· do Es
tcdo. 

Estes boletins annunciavam os pontos onde deviam ser 
:J.Iistados os patriotas concitados 11ar·a essa obra do morte. An
nunciava a distribuição de rifles, e esses boletins partiam da 
typographia em que se imprime o jornal do governo. 

Depois o proprio Sr. coronel Franco Rahello tanto não 
ignorava os factos que se preparavam, que, cm telegramma ex
pedido ao Sr. Presidente da Republic-n, declarava que a si
tu.acão era gravíssima e a attribuia ao que elle chamava im-
pl'udencia dos seus adversarias. · 

Demais, para accentuar a sua responsabilidaclc, eu recor
da.rei aquillo de que .ití informei ao Senado de que as primeiras 
cr:.sas objecto de saque e de inct>ndio <:!Stavam na mesma rua em 
m:;Ja extremidade esttí o palacio do goyerno. Nem uma praca 
para garantir a ordem appareceu; praças fardadas tinham feito 
a distribuição do armamento pelos populares. 

O Sn. A . .AzEREDo- Praças da policia? 
O SR. FHANCrsc:o S,í.- As praças do Exercito estavam au

sentes, não obstante uma das victimas ele todos estes crimes, 
o Sr . .Senador ThQma?. Accioly, haver telegt•aphado ao Presi
c!c·nte da Republica annunciando que a sua viela !! a sua proprie
d&.de estavam ameaçadas e pedindo garantias. 

Attribuiram esse pedido a receios vãos, e nfio se attendeu. 
Que di1.er então, Sr. Presidente, par·a fixar bem a respon

sabilidade que venho de:finindo, que dizer. da confet•encia rea
li?.ada no palacio entr·e chefes de partido, os secretarias do 
gl•verno do Estado e o presidente deste; que dizer da intervenção 
dc•sses secretarias junto do inspector da alfandega para con
s<::guir elementos com os quaes tanta;; hoJ•n.s depois os crimes 
iam ser con:summados? 

'Ü SR. A. AZEREDO dá um aparte. 
O SR. FR.<\NCrsc.:o S,í.- T[lfeli?.mente, porém, as cumplici- · 

cindes não ficam súmente circumsriptas aos ministros de Es
tado. O Governo da Republica estava pt·evenido desses factos; 
n Governo da Republica tinha se compromettido a fazer cumprir 
o habeas-C01'JJU.S concedido pelo Supremo Tl'ibunal Federal ·e 
da execução dessa sentença incumbiu aque!les que elle não 
i~norava que tinham interesse em que o habeas-corpns não 
rc.sse cumprido; aquelle que, em avlso feito ao Sr. Presidente 
da nepublica, havia annunciado que hostilizaria a .<\ssembléa 
e impediria o seu :funccionamento, .que a não reconhecia legal. 

· A responsabilidade do Governo Federal resuHa ainda da 
impunidade que tem sido assegurada a crimes dessa mesma 
natu!'e?.a, occorridr s em per·iodos diversos da actual phase do 

. Governo, todos elles não sómente deixados sem castigo, mas. 
P'luitos larga e generosamente premiados. 

Basta esta impunidade oara instigar outros· crimes. E 
ar:uelle que. 110dendo castigai-os, não· os castigou, não pódP. 
fugir da responsabilidade que dahi resulta, não Java as mãos 
do sang11e que, por amor deRsa impunidade, tem sido derra
mado; mas, afóra essa ligaçfi.o indirecta elo Govl'mo Federal 
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com .os horrores pratitlado~ no Ccarú, t•u tenho, Sr. JJre~idente, 
n 111ais profunda tristeza em aeee!lluar oCJUL', dias ante~. na 
hr.•L'U uw~ma. em C]Ul! e~Sl!S fados entm\'am em exet:UI\ãO, o 
SJ·. JJrcsid1mte da Hepublica, nesta cidade, dava cm seu pÚlacio, 
aos l'eportel'S do diversos .io!'naes que alli estavam em servieo 
uma ·inlervünv, qur~ a E'JlOca publicou no dia 5 do corrente: 

O SR. A. AZE!umo- Não foi uma interview, foi uma con. 
versa. 

O Sn. FH.\NCISCO SA- Pa.!'ece que é esse o nome que se dú 
á conversa dos homens publicas com os redactot·es de jornae~. 

O SR. A. AzmtEDo dít um aparte. 
O Srt. FIL\NCISCO S.í.- Perfeitamente. Ha, portanto, a ag

S'J'avante da espontaneidade, sem ter sido siquer solicitada. 
Realizou-se- não eh amarei 'interv'ie'w- a convet·sa col

ler·Liva do Sr . .Presidente da Republica com os redactores dos 
j0rnaes. Nessa palestra S. Ex. aggt·ediu asperamente ao ex-pre
sidente do Ceará, St·. Dr. Nogueira Accioly, de quem poucos 
dias antes se dizia g1·ande amigo, a cu.ia administração fizera 
muitas vezes os mais francos elogios; aggrediu, escolhendo para 
i<>so o momento em que esse homem esLava ameaçado de morte, 
em que ó prestigio da. palavra do Chefe da Nação era da maior 
gr·avidade · deante dos attentados que se premeditavam. 

O SR. A. :\zEnEoo- !1Ias, perdoe-me V. Ex. Eu não creio 
quu o. Sr. Presidente ela Hepublica tivesse feito tal aggressão. 

O SR. FRANCISCO SA- O Sr. Presidente disse textual
mente ... 

>O SR. A. AzmtEllO- Textualmente diz o jornal. 
0 SR. FRANCISCO S,í.- 0 St•. Presidente da Republica, disse 

o jornal: 
«Referiu. ainda as vantagens de ser prestigiada 

essa reunião dos deputados que tinham em vista con
ecder autonomia municipal amordaçada pelo dominio 
dn Sr. Accioly que, disse textualmente S. Ex.: era, 
no Ceará, mais poderoso que o czar na Russia. Contou
nos ainda o Presidente da Republica cousas do arco da 
velha sobre os processos adoptados no Ceará pelo 
Sr. Accioly. Sobre outros pontos S. Ex. frisou que, 

. pela organização dada aos municípios, cada eleitor 
acciolysta poderá votar 30 vezes em um só nome. 
Como veem os nossos leitores o marecilal está deveras 
apavorado com o que lhe contaram sobre o dominio 
dos acciolystas do Geará.~ 

'.l.'i\'e tam!Jem a mesma impressão que teve o honrado Se
uador por Matto Grosso. Quando li esta conversa, eu não quiz 
acreditar que realmente houvesse sido feita á imprensa decla,... 
ração que, afóra a gravidade da consciencia com os factos aue 
or.rorriam no Ceará, destoava por completo da compustura de 
um homem do governo, tanto assim que, profundamente ma.:. 
goado com essa publicação, cortei-a para analysal-a da tribuna 

.. " , .. , 
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do Senado. Não o fiz. e só o faço agora porque olla não foi 
contestada, não foi desmentida. 

O SR; A. AzEREDO-'- Si o Sr. Presidente da Republica fosse 
desmentir tudo quanto de inverdade lhe attribuem, não faria 
outra cousa e desceria muito da sua autoridade e do seu 
prestigio. 

O Sn. FRANCisco SÁ·- Sr. Presidente, não h a absolutamente 
de.scer da sua autoridade, do seu prestigio, siniio cumprir um 
dever de homem de bem, vir o Sr. Presidente da Republica 
contestar a traducção, si a considerava falsa, da conversa que 
ttvera com os representantes dos jornaes. Neste caso, menos 
licito lhe fôra ter tido essa conversa: Essa palestra não foi 
desmentida. Ella traz accusações injustas feitas· pelo Sr. Pre
sidente da Republica ao ex-presidente do Ceará, Diz-se aqui 
que o funccionamento da Assembléa Legislativa visava o re
conhecimento da autonomia municipal que o Sr. Accioly havia 
amorda~mdo. 

Ora, a Assembléa se reunia, não para conhecer de facto 
algum 'relativo {L administmção do Sr. Dr. Accioly. A assembléa. 
se reunia de facto ... 

O Sn. A. AzEREoo -· E si o fizesse, permitta-me V. Ex., o 
Sr. Franco Rabello teria concordado com a convocacão. 

O Sn. FRANcrsco S..\.- Cei'Lamente. Lastimo que o honrado 
Senador não estivesse presente quando o Sr. Presidente da 
Republica fazia esta declaracão, povque essa resposta. de S. Ex. 
bastaria para mostrar a inverdade observada na affirmação 
de que a Assembléa se reunia para conhecer de eleições mu
nicipaes, quando o Sr. Accioly tinha sido apeado do governo. 

Elia ia restabelecer a autonomia municipal 'violada pelo 
actual detentor do governo do Estado, que foi ao ponto de 
depor diversas camaras municipaes. Não se tratava, portanto, 
de autonomias municipaes amordaçadas ou não pelo Sr. Accioly, 
que nada tinha que ver com os factos. · 

O Sr. Presidente da Republica fallou ainda na omnipcLencia 
db czar da Russia, omnipotencia que tem hoje limitação. . 

Como prova dessa omnipotencia S. Ex; referiu qu no Cear:í. 
um eleitor podia votar até 30 vezes em um mesmo nome. 

Naturalmente, foi a ultima opinião que naquelle dia fôra 
sussurrada aos ouvidos do marechal Presidente. Si assim fosse, 
i~to seria o voto cumulativo, quer dizer, uma fórma libera-. 
lissima da manifestação da vontade do eleitor. . · 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO -E. uma das fórmas conhm:idas 
p1:1.ra a manifestação da minoria. 

O Sn·. FRANcrsco SÁ- Si isto houvesse, mas não se dá. Foi 
um facto mal narrado ou por S. E:x. mal transmittido áquelles 
que tinham a honra de ou vil-o . 

. Não é entretanto por esses erros de narração ou de in
tc.rpretacão que essa palestra me interessa:- é para mostrar 
o perigo de ser prestigiada pela palavra do Presidente da·{Re
pl:'blica uma campanha de odio contra determinada· pessoa, 
campanha que ia até acqnselhar o confisco e o assasini'o. L·i•,: 

A '· 
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Essas responsabilidades hão de ser um dia apuradas; nem 
eu venho fazei-o neste momento. 

10 que eu pretendia agora era despertar não sei si a sym
pathia, não sei si a solidariedade do Senado em favor do des
graçado povo do Ceará que alli tem sido victima da. sanha in
cendiaria e . homicida. Era possível que á primeira narração 
dos factos o Senado se conservasse indifferente. Eu tive a im
pressão da frieza glacial com que elle a. ouviu, 

O Sa. PIRES FEMEIRA- Ao contrario, houve no Senado um 
protesto geral. . 
- O SR. FRANCisco SÁ- Não faltaram · manifestações· de 
sympathia CJUC honram os Srs. Senadores;. não sei, porém, si 
e:;sa é a fórma de manifestação das corporacões politicas; não 
sei si o Senado não julgará opportuno, por iniciativa propria 
e não daquelles cujas palav.ras podem ser, como é a minha, 
suspeitas de partidarismo, qualquer · intervenção sua ou do 
partido nelle tão brilhantemente, tão numerosamente repre
sentado, contra esses crimes. que estão envergonhando a Nação 
Brazileira. 

Naquella occasião ou vi. que foi preciso fazer uma distri
buição geographica do patriotismo deante da Patria e reservar 
e. piedade christã desta Casa do Congresso para os attentados 
anarchistas da Hespanha ou para as desgracas da Turquia. 

Agora, po!"ém, que eu trago deante do Senado a procissão 
tragica dos acontecimentos, deante desses factos, cuja terrível 
rflalidade só poderia ser traduzida pelos dramas shakspeareanos, 
não creio que os Srs. Senadores, que o seu partido,· que o seu 
chefe, que o Governo ·que apoiam, não ·creio que se conservem 
sejam relegados definitivamente para os factos consummados, 
de que não nós, mas só o ·historiador futuro poderá envergo-
nhar-se. · 

· Espero, ao contrario, que, si. nós já nada valemos como de
liberação, como acto; como lei, valhamos ao menos pela in~ 
i'luencia moral dos homens que aqui se sentam, valhamos ao 
menos pela autoridade daquell~s cuja solidariedade moral com 
esses .crimes não poderia ter smão cum_plicidade. · 

·. · Nós já não representamos a Federaçao morta. Somos sombra 
dll uma sombra. · 

' N6B já não podemos trazer para aqui o grito de augustia 
dos Estados suppliciados, reduzidos' á extrema escravidão; mas 
que ao menos sejamos embaixadores dos sentimentos humanos. 
Si. não ·podemos salvar a Constituição, si estamos condemnados 

·a assistir inertes ao perecimento da Republica, que ao menos 
procuremos salvar um pouco, deante dos Senadores futuros, a 
rr~putação desta terra, a honra de nossa .raca, o espirita de ~ossa 
civilisação. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. A. Azeredo (•)- Sr. Presidente, a peroração do 
honrado Senador pelo Ceará obriga-me a dizer duas palavras, 
não de protesto ao que affirmou o honrado Senador, ao con-

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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trario, pum auuudat· no mesmo sentimeuto de S. 'Ex., elo,; seus 
amigos, da maioria db seu JI:stado, proteslando t:outru Uti sc:er.as 
de vandalismo alli praticadas o coutt·a as quaes o Seuaclo desde 
ú pr·imeir·o momento se manifestou c:om a maior indignação, 
devendo, por isso, tet· merecido os applausos elo hourado Se-
nador·. . . 

O Sn. FI\ANGisco S,\-Não sórnente os meus applausos, mas 
até os meus agradecimentos. · 

O Sn. A. AzlmEDO _:_Sr. Presidente, eu não venho fazer a 
defesa elo Gover·no, porque o Presidente da Republica não esli.t 
em causa. Elle procurou cumprir o seu dever desde o pri
meit·o momento,. quando o Supremo ~rl'ibunal J!'ederal ,julgou 
qt.e devia t:onccder habcas-co1·pns em favor dos Deputados 
c•·arenses. 

O honrado Sr·. Marechal Hermes, dando uumprimento :t 
o; dom elo Supt··emo '.rr.·ibunal, p!'Oviclenciou para que fossem 
dadas todas as garanti(ls aos Deputados do Ceará. S. Ex., en
tretanto, não podia prever a insubordinação, a anarchia em 
Cil.1e os interesses politicos desse Estado tinham collocado o 
Governo e os seus amigos. · 

O Presidente da Ttepublica não podia imaginar que, tendo 
dado cumprimento ú ordem do Supremo Tribunal, tomando as 
pr·ovidencias que lhe cabiam no momento, estas não tivessem. 
a el'ficacia que clle procurava c acreditava pudesse obter da-
queiJe Estado. · 

Dispondo de elementos incontestavelmente pequenos para 
impedir as scenas de vandalismo alli praticadas, o Sr. Presi
dente da Republica não podia, no momento, fazer parar o o di o, 
não da populaça, mas dos dirigentes da politica actual .do 
F.:::tado. 

O SR . .PmEs FERREIRA- Ahi é que estti o ponto capital.. 
•O SR. A. AzEREDO ·-E' claro que si o Governo soubesse 

que na Alfandega do Ceará se pretendia tirar 20 duzias de 
rifles com intuito de ensanguentar aquella cidade de tanto re
nome nos tempos do imperio, pelas suas idéas liberaes, pro
videncias energicas teriam sido tomadas para que aquel 1t' ar
nmmento não fosse relirado da Alfandega. Assim ml'\Srl)o. 1) de
legado elo Governo cumpriu o seu dever, impedindo que essas 
aL·mas sahissem da Alfandega, o que não conseguiu deantc dos 
empenhos daquelles que tinham n co-parLicipação do governo 
dn Estado e que incontestavelmente teem responsabilidade nos 
f:wtos que alli se desenrolam. 

O Governo, pois, procurou cumprir o seu dever, tomando 
tr.cl.as as providencias que .iu lgou nccessarias no momento, não 
sô para cumprir a ordem de habca.s-cor}ms, como para impecli·t·. 
as scenas escandalosas e sanguinarias occorridas em Forta
leza. 

Mas, quem poderia .prever, que poderia impedir as des-. 
graças que se deram naquelles momentos de loucura e de odio? 

Póde o Sr . .Presidente da Republica ser responsavel pelo 
que se passou no Estado do Ceará? . , , · . 

Posso assegurar :ao· honrado Senador, meu 1llustre amigo, 
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quo LallJbem lastima, como l.odo~ n~ Senadores, as s~f·nus lJU•) 
ali i ~v demm. 

O Sll. 11'aANC!scu ::!>.".-!'ião sal.HJl'ia u UoVtJJ'IlO que um ofri
tJial do Exercito em um dos inei~ncliat·os·t Não ,;nbcria o Go
vct·no qw:. l;í. lmvia. t.r.·opa J'uderal do !\laranhtLO? 

O Br~. Pnu:s li'EruuwtA- Esse ofl'icial Leve oruem de cut
barcat· immecliaLamcnte. 

O ~Jt. A. /umHJWO- O (;overno mamlou CJUt-' esse ofl'iciul 
se !'Otimsse · immediatanwnLu. 

O SI\. l"I'L\NCJsco GLYCmuo- ]JO!'CJUC não se r·oLit·ou'l 
O Su. A. Azrmrmo- V. Ex. ~ulw aue muitas vezes m·duns 

dadas não pod•!m set· t:umpt·idns logo. Us rnilitar·es l.eern rJimil.o 
de per·nwuccer nos logut·c,; onde se acham durante 30 dias 'J 
alúm disso lia sempre difriculclades dt) communica()iio nos Es-
tudos. · · 

O ~H. F. ULYGEI\J/0- Não sculwr. QtwuJ .~ u t:uJun randauLc 
tia rl'.;dão? Neu1 lú esLú. . 

O Sn. "\· AzEnJwo -l\lais um wolivu. E:;Lú ·v. Ex. JWJ ju::;
W'lcaudo. 

•O SH. P. GJ.YCEJllo- Corno .iu~Urieandu'l Ma::; lú devia clu 
cslut· UJH gtJJret·ul cowwartduuclu a rc:;iüo. 

O Sn. A. Az1mrwo -l\Jus lodu:; o:; estados Leelll :;euc.t•td 1 
O Srt. ]!'. GL Yc:muo -.Devem tet·. 
O ::irt. A. Azrmrmo- Não :;enllor. J!::;Lt't o honrado. Senador 

L'Jrgallauo. 
O Sn. V. Gr.Ycrmro -?lias o:; outros Esladus Hão pn,;salll 

1"'1;:, el'ise pnr· qtw estú pas:;amlo o. Ucarú e esse Lulu t:omo com
rn:wdaule urH t:apiLão. 

O Sn. A. Azrmrwo- Esses twonLut:irnentos S•~ det·anJ elos 
u:ti,:JOs dias de. outuln·o para d; anlus disso pat·uda que u:; 
enu~us eO!'I'iam serenamente, quu tinha liuvidn aLú uma en
l<~lllf• cordialr.: t!nLi'e os dous pal'Lidos; o Sr:. Franco llabcllo, 
q:ru tinha as nnLipalhlas ele todos aqui, foi ~·et:ebido alü 1'es-. 
Li rariJ•m lo. 

J~nJI.'im, o que ,_; .facto é que o reeonhecimcnlo do Sr. co
ronel Franco llubello fui a IIi aceeiLo por gregos .: troyanos. 

o Sn. l'Iml\u BoHGEs- Não apoiado. 
O Srt. A. Azrm~::Do -l~slou dizendo CJLW, a ultima IJOl'U, a 

caw.liduLtu·a elo Sr. coronel F·ratwo HalJc!lo roi acceiLa pela 
maioria elo Estudo. 

O sn. J!'nANCJsc:o SA- A prova uc que assim uão aconLot:eu 
é LJLIIJ a maiol'ia da AssomiJh)a votou contra elle. 

O Sll. A. A~EilEJJo- JJ:u não qum·.o diswl.ir Jwsle mouwuLo 
a poliliea do Ccurít mas a rnaio!'ia não compat·cceu. 

Yol, Yil 
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• 

. . 

. . 

,. 



JOi ANNAES DO SENADO 

O Sn. lõ'HANCJsco S . .\-A prova de quo. .S. Ex. não c.:ontava 
com a muiol'ia do Estado é que, em uma Assembléa de 30 Dcpu
taclos, sú teve oito. votos. 

10 Sn. A. AzEREDO- I:Ia muito tempo que os Governadores 
são reconhecidos pelas minorias. O Sr. Pranco Rabcllo não foi 
o primeiro. 

O SR. FRANCisco SÃ-· Depois que se supprimiu o systema 
r·cpresentativo no Brazil. . · 

O SR. A. AZEREDO- E a moda começou pelo Estado da 
Bahia. . · 

Como não pretendo discutir o caso do Ceará, vou terminar. 
O meu amigo Sr. Senador Pedro Borges afi'irma que não i'oi 
1 10r consenso geral a ida do Sr. H.abello. Entretanto, a verdade 
tí que l:.'L o receberam ·como tal; e si o honrado Senador pelo 
Cearú, meu nobre amigo Sr. J?i·ancisco Sá, ai'firma que os 
Deputados estavam conl.ra o Sr. F1anco Rabello, ú frente dellcs 
está o chefe da opposicão ao governo anterior e chefe da po
litica que elevou ao governo do Cea'I'á o referido militar. 

Isso quer dizer que realmente quem não está andando di
reito é o Sr. Presidente do Estado do Ceará. Dil-o o honrado 
Sr. Senador pelo Ceará, dil-o egualmente o chefe do partido, 
Sr. João Brigido. 

Não quero alongar-me, Sr. Presidente, c' limito-me ao 
concluir o meu discurso a declarar: o honrado Senador não 

·deve acreditar na:s palavtt·as do· jornal, que leu perante o Se
nado, sobre a inter'V·iew do Sr. Marechal I:Iermes. Em primeiro 
logar, estou convencido de que S. Ex. não dera inter'Vicw al
guma, e em segundo logar não podia ter dito o que consta 
da declaração do jornal que o nobre Senador acabou de ler. 

O Sn. FRANCisco SÃ-A contestação de S. Ex. pam mim 
é bastante. . · · 

· O SR. A. AzEREDO- Estou convencido, Sr. Presidente de 
que .criterioso e patriota como <é o Sr. Presidente da Republica, 
::;, Ex. não iria, pela sua moderação; se manifestar em um 
momento tão inoportuno como aquclle contra o ex-presidente 
do Ceará. · 

Eram estas, Sr. Presidente, as declarações que tinha a fazer 
. neste momento, declarando ao honrado Senador pelo Ceará 
que o Senado não tinha outra manifestação a dar, como um 
protesto contra os actos de vandalismo praticados cm Forta
leza, sinão a sua manifestação desde o . primeiro instante, 
como o fez quando fallava sobre aquellas occurencias o Sr. 
Glycerio. (llluito bem; muito bem.)' 

ORDEM DO DIA 

. CONTAGEM DE TEMPO AO MAJOR 'l'ELLES FERREIRA 

Discussão mlica do parecer da Gommissão de Marinha c 
Guerra n. 332, de 191•2, opinando pelo indeferim~nto do roque-
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rimonto i:lm <Iue o major Marcos Antonio 'l'ellus l?ei'I'eira pede 
ao Congresso Nacional contagem do tempo por actos de bravura 
e que a sua promocão ao posto de capitão seja com antiguidade 
do a de janeiro de 18!)4. 

Adiada a votacã.o. 

CRilDI'l'O PAI\A DESPEZAS COM O CADAS'l'RO DOS PllOPHIOS 
NACIONAES 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 1 i 1, ele 1912, que autoriza a abertura do credito supple
menLar de 200: OOU$ ú verba 15 elo art. 93. do areamento da 
l;'azencla, · para atLenclei· t. despez..ts com o cadasLro dos pro
ll'L'ios nacio:..aes. 

Adiada a vot<.cão. 

LICENÇA AO DR. JOÃO VIEIRA DE SOUZA F'ILiiO 

. 2" discussão da proposicão da Gamara dos Deputados, 
n. 112, de· 1912, . autorizando a concessão da licenr;a de um 
anno, com ordenado, ao Dr. João Vieira de Souza Filho, pro
curador da Republica no Estado do Maranhão, para tratamento 
de saude. · 

Adiada a :votação. 

LICENC'.A A D. MARIA DOS SANTOS MOURÃO 

2• discussão da proposição ela Gamara dos Deputados, 
n. 113, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder licença por um anno, com .todos os vencimentos, ú D. Ma
ria Josó dos Santos Mourão, agente dos Correios na cidade de 
Diamantina, em Minas Geraes. 

Adiada a :votação. - ' 

' .I LICENÇA AO DR. ACYNDINO MAGALHÃES · 

s• discussão do projecto do Senado n. 57, de 1912, auto
rizando o P!'esidente da Republica a conceder licença por um 
anno, com ordenado ao bacharel Acyndino Vicente de Maga
lhães, juiz togado do Supremo T!'ibunal Militar, para trata
mento de saude. 

Adiada a votação. 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. . 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Votacão em .discussão unica dei par~cer da Com~issão qo 

Marinha e Guerra n. 332, de 19112, opmando pelo Indeferi
mento do requerimento em que o major Marcos Antonio Telles 
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l<'oJ:I'eira JHJde ao Cong·r·esso Nacional contagem do tempo por 
aetos rle JJt·avura e que a sua promocão ao posto clc1 eapitiío 
se,ia tlOlll antiguidade de 9 ele .ianeko de ·JSfl!, (co·m parecer 
da de Fb1anças op-inando do ·mesmo nwr.lo); 

_ YoLl}\iãO em 2" disLlussão da proposição tla Camal'a dos 
l>eputaclos, n. 1H, de 1912, que autoriza .a abertura do credito 
:-;upplenwnLat· ele ~00 :000$ á vel'ba :1.5 do art. 93, elo orr·umento 
da Fawucla, para attender a clespezas tlOm o cadastt·o cios pt·o
pl'io~ naciouaes (com pa·reoe1· (avoravel da Couunissúo du Fi
nan~:as); 

. _ V o tacão em 2" discussão da proposição da Camm·a elos 

.Ucputaclos, n. 1:12, ele 1912, auLol'izanclo a concessão ela l i~;ent;.a 
de um anuo, com ordenado, ao. Dr. João Vieira de Souza ]!'ilho, 
JH'Ocmador da Ilepublica no Estado elo Maranhão, para Li'ata
menLo ele sauclc (com parecer (a1Jo?·avel da Commisstw de 
F'iu an r; as) ; 

VoLacão em 2" discussão da proposição da Carna:l'a dos 
Deputados, n. 1:1:3, de 1912, autorizando o PresiclenLiJ ela Ilepu
blitla a conceder licença por um anno, com Lodos os veJwi
JnenLos, a D. l\1-aJ.'ia Josú dos Santos 1\lourão, agente dos Con·eio~. 
na cidade elo Diamantina, em Minas Geraes (r:om 1lW'er:er da 
Cumudssüo de P.inanças o(fereccndo emenda); 

VoLa1;ão em 3" diseussã.o do projecto elo Senado, n. 57, de 
J \1.12, autorizando o Presidente da Republica a eoneeder U
eum;a por um ·anno, com ordenado, ao bacharel Acynclino Vi
eonle de Magalhães, .iuir. togado do Supremo ~rribuna.l 1\liliLar, 
pura tratamento de sauele (o((crecülo pela Cornru:issiio de Pi
nan(:as c r:01n euwnda amn·ovada cm 2• d·iscussúo) ; 

Discussão unica elas emendas do Senado á proposição ela 
CaJllttl'a elos Deputados, n . .27, de J90!l, regulando a respon
sabiliclaclo eivil elas est1.-adas de ferro e dando outras JWOVi
doncias (r:om. pa·recct· contrm·io da Cornrnissiio de 1-nslir;a e 
Lcaisla(~cío) ; 

12" discussão ela propo;:dção ela Gamara dos Deputado-s, 
n. 115 de 1.912, autorir.anclo o .Presidente ela Republica a abrir, 
JlC'lO 1\Jinisterio da Marinha, o credito extraordinario .ele. 1·éis 
''- J-14 :509$872 pam pagamento elo clespezas. cleconenles da 
execução ela lei n. 2.2!l0, de :1.8 de der.ombro de '1910 (co'fn 
)wrecer. (avoravel da Comrn·issc70 de P·inan(~as); 

:~" discussão elo pro,jeclo elo Senado n. GO, de :l9J2, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder licença por um 
anno a .Toaquim D1·anco, collector federal em S. Bernardo, :ms
l.aclo ele S. Paulo, para tratar ele seus interesses· (o((e1·icülo 
11da Cotnm.isslio de F'h1.anças); 

3" discussão elo pro,ieclo do Senado n. GJ, do i!l:l2, aul.o
r.izamlo o Peosiclentc ela Repuhl ir.:a a conceder licenç'a por o.il.n 
mez'us. eom dous terç,os de vencimentos e em m:ot·ogaçiio, ao 
hacharel José 1\lartins do· Souza Ramos, pro1.mrador- ela· Repu-
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blica na seccü.o do Acre (o({erecirlo pela Cmnmissão de Fi
nançru) . 

Levanta-se a sessiío ús 2 horas c 80 minutos. 

lHi' f>E>SRÃÜ, Rl\! 1 R DE N OVEl\IDTiiO nR HH 2 

PHESfi)ENC:IA DO sn. PF:Hl1F:li1A CHAVES, '1." SECRE'r.~nro 

A' 1. 'llora da tarde, presente numero le;:;·al, abre-se a 
.:;o:;sii.o, a que conconom os Srs. Fcrrcim Chavrs, Arau,io Gôe~. 
PNlr:o Bor·g·rs, Candiclo de Abl'ru, :ronaLhas Pedrosa, .Tos1~ J~u
r.ebio, Ur·hano Santos. Mendes drl Almeida. Francisco Stí, Ta
var·es dn Lyra, \Valfl'edo Leal, Sh;i;;rnundo Gonçalves, Gnn
ealves Frm·eiJ•a, Gu ill1e1.'11lü Campo~. 01 ivl'il'a Valladfi.o, nu~· 
Bm·hosa, Luir. Vianna, 1\Tonir. Freit·e, S:í Frrii'C, Bueno t.l1' 
Paiva. Bm·n:u·clo i\lonteiro, All'r·Nlo Elli;;, Leopoldo clt~ Bulhiír•;;, 
B!'ar. Abr·an.l.es, .To;;1j 1\lurt.inlio, Gener·n;;o 1\lm•ques r :\hdon Bn
t:tista (2i). 
· Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Pi
nhcil'O 1\Iaehado, Silvcr.io Ncr')'. Gabriel Snlgaclo, ArLhur Lemo::;, 
Tndio elo J3l'asil, L nu !'O Soclr·1l, n. ihn i r·o Gonenlvcs, Gnr\·asio Pas
so>;. Pkes J?erl·eira, Thomar. Accioly, .Anlonio de Souza, Cunha 
Pedr·osa. Ribeiro elo Bl'iLLo, Gomes Ribeiro, Raymundo do 1\li
l'tlJH.ln. Coelho c Campos, .rosd Ma!'ccllino, Bernnrclino l\fonLoiro, 
.lofío Luir. .Alves, Lourenço Baptista, Fmncisc.o Porlella, Nilo 
Pec.anlm, .Augusto elo Vascmwollos, Alcindo Guanahnra, Fe
Ji~iano Penna, F:t>rtncisco Glyee·rio, Campos Saltos, Gou1zn.gn 
.Tn.yrnr.. A. Ar.orNlo, l\rclello. Alencar Guima!'üe~. Feliprw Selt
midl., Horcilio Luz o Vidorino ·1\lonleiro (:H)·. 

B' lidn, r,o;;l.n. em diseussüo e sem df'hnl.e app1•ovnrla a 
aela da srssfio anterior. 

O Sr. 2" Secretario (sc1'Vi-l!rln rln ·/") rl:'t conla do seguinte 

EXPEDillNTE 

Officios: 
Cinco do Sr. 1" Socrr.Lm•io da Cania1•a dos Depu Lados, de 

I I, rlo eor·rrnlr, :r·rmcl.l.rndn as ::;eguinl.es propnsi~G.:•s: 

N. 128-1912 

O Cong.re;;so Nnc.ional decreta: 
Art.. ·L" Pn.rn ns l'Olaçi'íes coni.J'acl.uaes int1~1·nacionnrs c 

commerciacs, o meridinno cic Greenwich ser(t considerado fun-
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damcntal cm iodo o territorio da Republica dos Estados Unidos 
elo Brar.il. 

ArL. 12." O ier.ritorl.o da Republica fica dividido, no ·que di?. 
rcspeit.o :t .hora legal, em quatro fusos distinctos.: · 

a) o 2J1•imci1•o fuso, caracterizado pela hora de Greenwich, 
«menos dua:s horas~. comprehendertí o a.rchipelago Fernando 
de Noronha c a ilha da •.rrindade; · . 

b) o se(Jundo (uso, caracteri?.ado pela hora de Grcenwicl1. 
«menos tres horas~. comprehenderá todo o littoral do Brnzil 
c os Estados interiores (menos l\faUo Grosso e Amazonas), 
hem como parLe do Estado do l)ará delimitada por uma linlw· 
que, partindo do monte Crevaux, na fronteira com a Guayanna 
.Pranceza, vá seguindo pelo alvéo do rio Pecuary aM o Javary, 
pelo alvéo deste até o Amazonae, c ao sul pelo leito do Xingü 
af.é entrar no JTistado de Matto Grosso; 

c} o tercci1•o (nso, .caracterizado pela hora média de Gre
enwich, «menos quatt·o horas~. comprc/Jenclerá o Estado do 
Parú a W da linha precedente, o JDstado de l\Iatto Grosso e a 
parte elo Amazonas que fica a E de uma linha (circulo maximo) 
qi.Je, partindo de '.rabaLinga, vú a Porto Acre; 

d) o quarto fuso, caracterizado peln. hora de Greenwicl1, 
«menos . cinco horas», comprehender;í o Tcrritorio do Acre 
o os cedidos recentemente pela Bolivia, assim como a área a 
\V da linha precedentemente descripta. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposioões em ·contrario. 

Camara dos Deputados, i4 de novembro de i9i2. -Sabino 
Bm·roso htnior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1• secretario .. - Raul de Mo1•aes Veiua, 2• secreta!'io. -A' Com
missão de Justica e Legislação. 

N. 129-1912 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Fica equiparada a .razão da Alfandega da 
.Dahia ú da de Porto Alegre; revogadas as disposi()ões em con-
trario. · 

Camara dos Deputados, i4 de novembro de 1912. -Saúino 
Rarl'oso hm·im•, presidente. -Antonio Si'lneão rlos Santos Leal, 
1" secretario. -Raul de Moraes Veiga, 2• secretario, -A' Com
missão ele J?inanoas. 

N. i30-d912 

O Congresso Nacional resolve: 

j\rligo uuico. Fica autorizado o Presidente da Republica 

A o 

., ,, 
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a conceder um anno de liccnoa, com dous tercos dos venci
J_n~ntos, pa;ra .. tratamento de saude, a Lymirio Celso da 'J.'rindadc, 
.1u1r. de. dn•c1to no Alto Purí1s; revogadas as disposições em 
e.onLrano. . 

. Camarn .dos Deputados, 1.4 ele novembro de 1!H2. - Sab1:no 
flm·1'0RO .Tunw1·, presidente. - Anton'to Súnat!o dos Santo~ Leal 
1" .se~1·etario .. - Rrwl da Alorae,ç Yefaa, 2" secretario. -A; Com~ 
tmssao de Fmmtoas. 

N. 131-19:1.2 

O Congresso Nacional resolve: 

Arligo unico. E' o Presidente da Republica antoriz:ulo a 
nbr·ir, pelo Ministerio da Fazenda, os creditas especiaes de 
1..182 :82!>$14.0, papel, e 177$777, ouro, para occorrer no paga
mento de dividas ele exercícios findos, relacionadas de confor
midade com o § 2" do art. 31 da lei n. 490, ele 1G de dezembro 
ele 1.8!>7; revogadas as disposições em ·contrario. 

Camara dos Deputados, :14 de novembro de 1912. -Sa.bino 
flm•roso Jnn'ior, presidente. -Antonio Simeão llos Santos T.,aol, 
·J." sec:r:etario. -Raul rla Moraas Vaiqa, 2• secretario. -A' Com'-
rnissfío de Finanças. · 

N. 132-1912 

O Congresso Nacional .resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente ela Republica autorizado 
a abrir, pelo Ministerio da .Tustioa e Nego-cios Interiores, o 
credito supplementar de 2:000$, para occorrer ao pagamento 
de ajuda de cmstas a que teem direito os Deputados .Tosé rln. 
Cunha Rahello c .José Maria Moreira Guimarães, rcspccLiva
menf.e eleitos pelos Estados de Pernambuco e Sergipe, visto 
estar esgotada a verba 9• da lei orçamentaria vigente; revo
gadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 14 de novembro de 1.9'12. - Sabino 
Barroso Junior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1 • secretario. -Raul de M oracs Vaia a, 2• secretario. -1\! Com-
missão de Finanças. · 

TelegrainmM · dos Srs. Presidente do Eatado do Cear{L e 
Governador ela Bahia congratulando-se com o Senado pela 
clat.a de 1.5 de novembro.-Int.eirado. 

o Sr. a· Secretario (sarvl:ndo de !J•) procede (L leitura rio:~ 
seguintes 

', 

' ·I 
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PARECERES 

N. :-l!H-19112 

flr:dru:çtio final do }n·o;ier:to rio Senado n. ii;), de J !J 12, rrne auto-
1'i:a a f:lilll:essâo d1: u:m. CI11'110 rl1! lir:en~~a. eow. or!leuarlo, no 
bacharel .lrHio Pessoa Cwoab!rml'i tlr: :lllm.quut•tttll:, rtrl.dito·,• 
de llfa1'hr h a. · · 

·"*' tO Congl'c;;so Nacional decreta: 
Arf.igo unico. E' o Poder Exocuiivo auLorir.ado a conceder 

nm anno t.lo li e onça, eom OJorJonaclo, no haiJhm.•el .T oão .Pessoa 
Oavalr;anLi de Albuquerque, auditor de Marinha, para f.l'alat· 
1/e sua sauclp onde .iulgar eonveniente; J.•evogadas aR r.li~posi~'•!es 
em eonLrar10. 

Sala da;; Commissiies, 18 cl•3 novembro do :l!H2. - Wfll
ftcrlo Leal.- OUvr:i1'fJ. Yallarlrí.o. 

mca sohrn n. n1esn. para .ser· discutido na sessiío ~oguinle, 
depois do publieado no Dia1·io do Cm1{11'csso. 

N. 392- HH2 

flr:dar:ç1io (1nal do lJ1'o:icclo rlo Senado. n. fi:1, de I.'}..( 2, q1w au
toriza a r:O?ICI!SSIÍO dr: u.m. anno rÜJ licença, r:o·m o,·,f,:·narlo, 
a .los1i A.ut.onio de Alm1:lda, fiscal do hnJllts/o de ('(1/1,\"11.'11/.o, 

O Congl'esso Nacional resolve: 
-"•·t·tigo unico. Pica o Pre;;idenLc da Rr•.publica autorizacln 

a eoneedm.· um anno ele liconoa, com ordenado; pa1·a Ll·nlamento 
r! e ~amle, onde Jlw l\OJWier. nn J'.iscal do i mpnsl.o de eonsumo 
nesl.a Capital .To~·í Antonio dn Almeida; rnvogadas n.s disposio:oi•~s 
e1n eon Lrario. · 

Sala das Commissiias. :1.8 de novembJ'O de :lfH2. -1Val
frcdo Leal.- Ol-ivdm Val,ladcio. 

Fica so!l.rc a l\Iesn. para ser di~cutido na Ressií.o soguintc, 
depois do publ ieado no Diario do Con{lresso. 

N. 393 -. 1912 

Rcrlrwçtin final rlo Jn•o;icún do Sm.wdo, n. 6/í, de ·1912, qur: an
lm·iza a conr:r:ss1io dr? mn anno dr: Uccnça, com. dons terços 
dn,ç ?Juuchnenlns, em. JJ1'01'0(IfiÇIÍO. n Ed·uardo Dmlhc ]i'as
doUi, cnn.ml acral do Jlm.zU cm ValJJarai:::o, Re1mbUca do 
Chik 

O Congre~so Nacional resolve: 
·Arf.igo unico. Fica o Presidcnf.c da Hcpuhlica auto·rizado a 

.• . 
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conceder um anno de licença em prorogaç,fio, com dous Lereos 
elos respectivos vencimenlos em onro, e para gozai-a oricle 
eonvier·, ao consul geral do Brazil em Valpa1·aizo, . Republica 
elo Chile, E;duarclo ])rolhe FascioLU; revog-adas us dispo~i(:ües 
em cont.rm.·ro. 

Sala das Comm iRsiies. 18 rle novembro dn HH2. - Wat
/rtH/o r..r~al.- Olivwira l'alladíio. 

Fiea sobre a Mesa paea snr.' d iscnl.idn na ~e~sfin sogu in !.1?, 
drpnis fl,! JlUhlieaclo W.l 1Jia.1'io do Grm{J1'es~·o. 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. PresidentP.- Niío havendo numero para as vot.açücs 
rnnsl.nnl,•s ela nr·,lt:•m dodin, passa-se ;í. mnJ.,•J•ia cm discussüo. 

UESPONSABH.JIJADE C!Vlf, DAS ES'I'H.ADMl Dl~ PERRO 

Disenssüo unica da;; emendas elo Senado ;í. proposi()fio rla 
Camar·a dos Depul.aclos. n. 27, do :1 !lO!), :r:egulanrlo a responsn
bilidncle eivil das estradas dn Jer·J·o 11 dando ou!.J•as pl'nvideneias. 

Arl i ada, a voLac;ão . 

. Grl!Wl'I'O DE ".[ /d; 5(i!J:f;372 AO .l\"f!NlS'l'ER!O DA .MA niNHA 

2" diRcussão da proposiçii.n da Cnmaea' elos Deputados, 
n. :1.:15, de J!J:l2, autorizando o Presidente da Rcpnhlica a 
alwir, pelo l\finistel'io da i\fat·inha. o cr.'eclitn r.xtr·am·dinac·io dl.l 
". t.H. :GG!1:fi372, par·a pagamento de clesper.a;; de,:or·t•enlcs da 
OXI'ctwã.o ela lei n. 2 .•2!10, rJ,• I :3 do cJ,•zemht~) do HllO. 

Acl i ada a YoLO:rii.o. 

LICENÇA A .TOAQUJM BRANCO 

3" diséussão elo pro.ineto do Senado, n. no, de :1 !ll2, auto
rizando o Pt•esi.denLe da Jlepuhllca a coneeder I ieent,;a por um 
anno a ;roaquim Branco, colloelor: federal mn S. Dernat•t!o, Es
tado c.le ,S. Pau lo, pm:a tratar clrJ seus i nLoresses. 

Arl i ada a votação. 

LICENtJA A .TOSÉ 1\IAR'l'INS DE SOUZA RAMOS 

3" discussão elo projecto do Senado, n. GJ, de :l!ll2, auto
rizando o Presidente da Republica a coneeder lieença por oilo 
mc?.es, ·eom dous terços elo yencimentos e em prorog-ai)iio, ao 
bacharel .TosrJ Martins de Sowm Ramos, procurador da Repu
h! ica na secção do .Acre. 

Adiada n votnoiio. l 
.I 
' I 
' 
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. o Sr. Presidente- Nada inais havendo a tratar; vou I e:. 
vanLar a sessão. • · · · · ·· • · -. 

Des_igno para ordem' do dÚt: da_ kês-uinte :r .. · .. . . ... ., . , , . .. 
Votação em discussão unica do parecer da Comrnissão. de · 

!\farinha e Guerra n .. 332, de. 1912, opinando peloindeferimento _ 
do requerimento em. que. o major ·Marcos _Antonio Teiies 
Ferreilra pede ao· Congresso Nacional contagem do tempo :por 
actos de brayur!l e .que l(, sul:!- pr9mocão .ao -posto ._de_ capitão 
seJa ·çom antlgu!dade. de 9_de Jane1ro.de :1894 (com parecer da 
rle Fmanças opmando do mesmo -modo)-; .·. · 

' . ' . ' ' ' -' ' . 
' ' ' ~ ' 

V:otação erri 2• discussão da _proposicão ·da Camara dos 
Deputados, n.111, de :l912, que autoriza a abertura do _credito 
súpplementar de 200:000$ :r verba 15 .. do art: 93 do orcament.o 
da Fazenda,. pa:ra attender ·a- despezas com ·o 'cadastro dos pro
prios .. nacionaes• (com .parecer {avoravel da·· Commissúo · dé F-i-
nanças); · . . · .. . . . 

V o tacão em 2• disci~ssão' da propOsição_ da Camara -dos 
Deputados, n. 112, de 1912, autorizando a: concessão da- Ii-· 
oenca• de .. um .anno, com. ordenado, ao. Dr. João(Vieira. de •Souza . 
Filho;·. pTocurador _ da. Republica . no Estado do ,Maranhão, •:para . 

- tratamento- de .s!i.ude (com pa1•ecer favoravel da_ Commissúo 'de 
F·inanças); _ .·· ·. · · • - - .. ,,:· .. :. :_-. • · • - · 

. · . Votacão el11·· 2• cÍiscússão -d:J:- prÓposicãó .da CaÍnara . dos. 
Deputados,. n, 113,- de- :!:912,·autorizando :o •Presidente: da-Repu
blica a conceder licença por um. anno,' com todos os vencimentos 
á- D. Maria José dos Santos Mourão, .. agente,. dos ... Correios,. -na 
cidade de Diamanfina; em 'Minas Geraes (com .. parecer da,.Com-: 
missão de Finançiu. offérecend_o emenda) ; - .. ~. : - - - -

: Votação em· a• cÚscussão · db p;~jecÚr.âo 'senac16;'ri.- 57, ·de 
:19i2, ·_ autorizando_ o· 'Presidente -da ReJ)ublica • a ' conceder li
cenl)a, ·por um anno, com- ordenado, • ao, bacharel AcyndinO: Vi-. 
cente de Magalhães, juiz togado do- Supremo Tr.ibunal. Militar, 

. para tratamentp de .saudé (o[férecido pelá: Çommissão de,-F'i-

. nanças_ e com. emenda. approv_ada .em .2•. dtscussão) ;~ 

:votação· e~ -discussão~.uiÚêa./ das eme~das ;do ·senado;:_ ti. 
proposicão da C amara dos --Deputados;/ n.:' :27i"de: 1909? regu:.. · 
latido a II'esponsabilidade' civil das' estradas dei:.ferro 'e ·dando . 

· · .. outras. providencias (com. párac.er·;contrario dri• Commisâão> de 
.htstiça e .Leaislação); . -- .. -- · : :: ;-;; ':·' '- ,,,,_, ·' -- .. 

. : yotacão· êm . 2•. discussão da 'Pr~J)osicão :di Câmara dos 
'Deputados; n;: 1:15, •de-'191;2, · autOI'izando':.o:Presidente>da. Re-
publica a;abrir, pelo'Ministerio-daMarinha; o·,c.redito:extraor
dinario· de.: 4. H&: 569$372 para- .pagamento, de, despezas:-aecor~ . 
'rcntGS ·.da execucão· da.lei n. 2,290, de.-:13/de··d.ezembrodo. 
:UHO, (aom-. parecer: favorave~· da Commissão de. •Finanças); . 
· · · V:otricão 'em. s• discussão dQprOjeêto· dó Senado,-;ri.'6o; de 
:1912, autorizando o P.rçsidente da ReRublica :a conceder:_.licença; ·· .. 
por um anno, a Joaqmm. Branco, co ector·federal em: S; Ber-

. ' ' ' . . - ' ' . ' ' . ' . . 

··;·::y_~Í·ª~ 
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nnrdo, .Estado de S1 Paulo, para tratar de seus interesses (o{{c-
. rec·ido pela Commissão de .F·inanças) ; · • . ·· · ·· . 

· ..• Votacã~.em 3• discus$ão 'qoprojecto dq Senado, n. 6:L, de 
i M2, . autoriZando o . · PresJdente,. da Repubhca . a . conceder .li
cenca; .· po:r 'oito.· mezes, com. dous terços de vencLmêntos c em 

. pror•ogaçlici, ·'ao bacharel Josú Martins. de . Souza . Hamos;. Pl'O
curador. da Republica na secoão do 'Acre (o{{erec·ido pela Corn-
m'issão .de Finanças)·. . . . · · · 

. 1" .discussão do pro,iecLodo Senado, n. G5, de 1912, appro-
. vando o disposto no capitulo VI,do titulo II. do. decreto n; 9.831, · 
·ele 23 de outubro de 1912, que reorganiza a administração c a 
justi()a no Territorio do Acre; · . . · . · 
.•.. · 1" discussão do projecto d<l'Senado, n. 66, fie 1012, auto- .· 
r·izando .. o Presidente da Republica a. mandar proceder. aos. 
estudos . .definitivos de uma estrada· de ferro que, partindo de 
Petrolina, margem .. csqucrda ·do .rio S. Francisco, vá entronca!' 
com as. linhas,.r.ontractadas. com a Soutll ·American Railway 
Construction Company; LimiLed, cm 'J:hcl,'czina ·ou. no ponto 
mais conveniente, c damlo. providencias para•a -construcoão; 

.. a• discussão ~da .proposicão da.:• Gamara dos. Deputados, 
n;: 99, de· 1912, autorizando a ·aberLum do credito de 150.:000$, 
ouro; ;por conta especial ·de s~ooo :000$; para •as · despezas com 
a representação do Brazil na Tercr:ira Exposioão Internacionar 

. da·BorTacha (com:pa1•ecer favoravcl da.Commissão de Finan-
ças,). ,, · ... 

r~evantn,Ps~ a sessão á 1 hora e 30 nünuto~.' 
,. • ,. I 

., '. " 

' ~ ·-.' ;· 

.. ·· i47~ SESSA.O, EM 19 DE NOvEI\ffiRÓ DÊ• 19i2 
' ' ' ., . 

' ... . " - ··' ... . '--:··1 _- '•' 

PnminoENCIA Dos sns •. P-INHEIRO ,'MACHADo; vrcE-PRESIDENTE; m 
· .. · .· · , FERREIRA .CHAYES, :!.• SECRETARIO . .. · . 

·. A' i .. · hor.:i :. da· t"arde; presente· ritm1eró ' Iesãi;' abre..: se n 
sessão; a: ·que· concorrem··os Srs. ··Pinheiro :·Machado, · Ferreira· 

. Chaves,·: Arau.ió: G6es;•,'Pei:lró 'Borges,· ·candido.· de Abreu; , Jo
nathas :Pedrosa;. Gabriel''Salgado; 'Indio. do' Brazil; :Lauro. Sódl"é 
José:•Euzebio, Méndes''de':A!lmeiâà; PiTes :Ferreira,· Tavares de 
Lyra, •Walfredoi Leal,'' Gonçalves Ferreira.·' Ribeiro· de Brito, 
·Raymundo' de• Miranda, ·Moniz> Freire,'·Sá .Freire;' Bueno de 
Paiva,:··· Bernardo·. Monteiro, ... Feliciano Penna,' Alfredo Ellis, 

·-·Francisco •Glycerio;- Leopoldo'·de·•Bulhões,•A: Azeredo~,.~Metello, 
.Tos é Murtinho,' Generoso. Marque·s;''Abdón Briptista .e:. victorino 

. ~on.teir~ '(3g)_'i.; ~.:: •. · .·•··. · ' ... ·~·: · ..... •. •· · .. ;',H; . ··· .. •.. .. ..•.. . .. · 
. . · Deixam ·i:le'conipàrecer. com causa ,justificada os Srs. ·Si!
verio. Nery, .>Arthur Lemos,, Urbano. ,Santos,· Ribeiro Gonçalves . 

.(lervn.sio :,passos,: Francisco.· Sá, Thomaz_ Accioly, Antonio_ de 
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Souza, Cunha Pedl'osa, Segismundo . Gonçalves,. Go:nes Ribeiro, 
Guilhemne Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, José 
J\ln:l'cellino, Ruy Barbosa, r~uiz. Vianna, .Bernardino Monteiro, 
;roão r~uiz Alves, J~ou<·enco Baptista, Jrruncisco Portel la, . Nilo 
J>ooanha, Augusto doVuspon'ceJJ.os,·AJc.indo Guanabara,. Campos 
~alies, Br~z !\br·antes,' Qqnz~:S'a .Jayme, Alonc;tr Güimarãos, l~e-
lippe Selmn1rJt. e Herc1llo .Lu;, (3:1..).. · · 

E' lida, posta em· dlscussiio e sem ·r.Jobn.Lc approvndn a 
aet.a da ·sossfío nnteriOl', · 

O Sr. 1" Secretario d:í.' conLn do seguinte 

EXPEDlENTE 

Telogrnmma do sr: Virgilio de. Mondon~\a communicanclo 
l.nr a. ·IG do cm·t·on Lo assumido o exerci cio do ca1•go ele in t.en
den t.e do Belém, no Estado elo Par:t.. - InLe.i rado. · 

O Sr .. 2" Secretario decla·rn que niio h n· pareco.ros. 
E' novamente lido. apoiado e, por t01.; pro~1Íchiclo o triduo 

regimental; vne a imprimu· o projecto.doSollado,·n. G7, ele :I.!H•2, 
rixando os vencimentos dos . funccionar.ios civis dos . .instil.utos 
m.ilit.aros de ens.ino. . . 

·São igualment.o.Jidns; postas erÍl. discussão, que se encerra. 
sr.m debato, ficando· adiada· a vot;a(.lii.o ·por falta. do numf\I'O, 
ns rodar;cúes. :finaes elos •· pro.ioctos: . . .. ·. . · · · . , 

N. 55,' de 1.!H2, que autoriza· a concessão de um :anno de 
licr.nr;.a, com ordenado, no .bacharel. João Pessoa Cavalcnnl.i de 
J\lhuquo:rquo. aucliLor ele .Ma·rinha: · · · . · 

N. 63, de :l9J2, que nu toriza ·a eoi1Gessão ele um. am1o dü 
Iieenca, com ordenado, a José Antonio elo Almeida, fiscal do 
imposto do .consumo; ·.. . ·. . . . · · . 

. N. (jlj., do:·J9l2,·.que. autoriza aconce8Sfí.o de urn·anno elo 
1 icencn. com dous terços elos vencimentos, em pl~orogaoü.o, a 
Eduardo Drolhe .li'asciotti, consul ger'ul .do Bra.,ilem Vnlpn.r:iizo, 
ncpublica do Chile. . . . · . . 

' . ' . 
O Sr .. Pires ·Ferreira . diz que :.os Lá certo de· que o. dia ele 

ho.ie. não ·passa. despercebido· ao· Senado,. composto .-de :velhos 
companheiros ·elo· saudoso .Sr .. Dr .. Joaquim Mu.rtinho. .Para• 
infelicidad·o desta Nação ,i:l. ollc' ilã.o existe, m4l!s os seus servicos 
ahi ficaJ:Um para .. sm~vir de. exemplo a muitos, .d~ em•inampnto 
a outros o de contentamento :l.quelles. que consideraram esse 
serviço como.uma obra de patr.iotisrrii:i o amor :í suri. querida 
pnt'ria .. (:4.poiados.) ... ·. ~· ..... · .· ....•.... ·. 

·. Pede Hcenca :í bancada do Matto Grosso para usar desse .. 
direito;. que aliás· tambem compe.~ia· e co~pete ·a qualquer ,um . 
dos · SM. Senadores que; convi:mcido . dos Importantes .. servicos. 
prestados ·pelo Dr. llfurtinho, poderia apresentar o projecto 
que ·ora vae .submetter ú consideração do .Senado. ·. ·. •.. ~ · ··.. . 

Meu fim, ~· Presidelite; ditas essas palavras, é ;~pi'esenLnt' 
um projecto á consideracão da. Casa,, onde. ainda teem 'assento 

' ~ ·~-

' ,• . .. .. 
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aquellcs velhos co'n1pauheiro·s e admiradores do· Sr. DI'. Joaquim 
MUJ.·tinho, u bom assim os que com ulle lucLaram no Governo 
da Hepublica e na tl.'ibuna do ·Parlamento Nacional: (lê) • 

. Na sú~ · pl'imch·a discussão apresentará, em detalhe, as 
mzões qu~ Lem rara.· assim ,proce~ei;.. Por agora, o. Sepado o 
desculpara por mto· cltzer mms, ho,Je. que. passa o pt•tmeH·o an
nive:t•sm.·io. elo :l'allec.imento elo gt·ancle hru.zileiro, não se rel'e
l'indo. ao mulLo, que elló rnet·ece deste. paiz, pelo qual Lanlo. 
Lt.•aballiou. como HULl" rept·e:wutanl.e. (Mu.t.to úe·m; ·uwüo úe·m.) 
. ·Vem a Mesa, ·ó lido. e, pOl' estat· apoiado pelo uttmero clu 

assignaturas regimental, vae a imprimi1· o tie:;uiutc 

PTlOJ'EC'J'O 

N. 68-1912 

Al'L. L" l!'ica o Governo da Republica autorizado a adquirit· 
r•or cornpm a casa da rua· Marinho n. -1:3, em S. ~Phcreza, · ondo 
residiu e 1'a1Jeecu o Dt·. ;roaquim l\lurlinlJO, o cónsolidadoJ•· elo 
credito nacional, com todo::; os moveis, alfaias, quadros, b1·onzes 
u mais ob,iectos ele arte que ornam a referida casa c bem assirn 
o ·g~·andioso .parque,. a bibliotheca nelle contida, com o mobi
liario, livros, e ob.i cctos de arte, devendo a Mesa onde foram. 
assi;,;nados os pdmeiros doere tos do Governo :Provisor.io. e mais 
oh.i·er~tos ,que· pertenceram ao inolviclavel Marechal Deodoro da 
JTonseca ser removidos pa:ra a ·sa!n; .especial elo palacio elo Go
VfJL'nO, sala esta que sera denommada Marechal Deodoro. da 
JTonseca. .. . .·· . . . . 

. ·. § 1." O immovel ser"Virá para a moradia dos ltotncil::; il
lu::itres .e no Laveis . que. o Governo receber como ·hospedes, ou 
rcsideneia do chefe da Nação na· estação calmosa. 

ArL. 2." Ficam: :revogadas as clisposioües em contrario. 
' ' ·. ' . ' '"";" · ... : . ' . . . '. 

Sala elas sessões, .Jo ele novembro ·de 1012. -Plres F'el'
're ira. - Raurmtndo .de M·iranda. - J onathas Pedrosa, - J osrJ 
Eu::ebio.- Wal(redo Leal. -Indio do Bra::il. · · 

' . : . 

ORDE:!YI . DO DL\. 

, O·' Sr .. · P~e~idehie -·Não:. havendo ainda numero para as 
votações r:onstantes da ordem 'do dia, passa-se. (t mater'ia crn 
discussão. 

DISPOSITIVO DO DECRETO N. 9.831, DE 23' DE OUTUBRO D~. l012. 

· . . . 1• .âiscussão do projecto do Senado, n. G5, doJ.012, appro-
va:nd.o o disposto no capiLulo VI do Litu lo II elo decreto n. 0.831, 
de 23 de outubro. de HH2, que reorganiza a administração e a 
iu::>Lil,)u, no Territorio do Acre. · · 

Adiada a cvotação;' · 
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CONS'J'ILUCOÃO D.!.'J .. UMA ES'I'IlADA DE· FF.:RilQ EM PE'l'IIOLINA 

4" discwisão do. pr·ojecto do Senado, n. ,o a, ·de· 191.:~, âuto.:. · 
riznndo o l)residenie da Republica . a mandar·. p1~oceder aos es
t.udos ·definitivos. de 'uma ,estt·ada de :l'el"l'O ,que, partindo de. Pe
tr·olina,· margem· esquerda 'do :1•io. s: Francisco,, vá ontroni:at•. 
com as ·l~nhas contractad!ls . com a South )\merican Râilway . 
Construct10n Company, · LumLed, · cm .'l'herezma ou. no ponto 
mais conveniente,. e· dando' providencias pai'a. a:.oonsLruecão . 

. . ·. ·. . ' .~ ~- -::.-· "--.~- :' ··,·._.· . : '··_ .. ·· ,' ' , .. . ·:. '--::·;i . 
. o. Sr; Pires ·Ferreira di:r.. que: In:l'elizmonto já decorreram 

annos no seeulo novo sem Que os piaullyenses tivessem o 
prazer de ver consti·uido na sua ter·ra um só kilometro de es
ti'ada de ferJ:<o e, sendo o seu .dever lutar e bradar, pedindo aos 
poderes publicas. provi-dencias para· que os serviços decretados 
rJelo. llodor Legislativo ·sejam uma realidade, não desanimará 
eles se intuito. . ... · . · . · . .·· · · · · ... · ·· ·. · . . · · · . .. . . 

Sabe ·que essa insistencia em· beneficio de uma .. das zonas 
da Republica,. CJUe tambem tem .. direito· a: ·ser .. contemplada na 
diskibuicão: ·dos dinheiros publicas; . a, muitos.· parecerá ·uma 
impertinencia; : :· : .. .. ,. ... ·, · -. .: · "· ·'·.':.: •·"······ 
· · .. Para justificai~ :a''ileccssidade ,de estradàs de .ferro .no :seu 
Jl}stado natal cit.aó. facto do ,Ler ·O Governo Provisorio doere- . 
tado. a. constr·uccão,do. uma eskadil.:quo, partindo de· Petrolhia, 
em. frente ao :Joa~eiro, .fosse até •.O .. porto. de .Amarraciio, pas
sando por;Therezlna ... >; .· ., ... •·· .. ··' ·i.·:·.'>·,,.; ·:.,,., .. , .. ;.rv·, .... · ·. 

. · Tal .se~ico: foLadiadó.· c o Piaully .i'icou· ·sem· esse. bene.:. 
fi cio · proporcianad() , pelo. illustre ·general ·G!ycerio, .quando ·· 
membro d() .Governo• P:r-ovisorio. - ,- ·r, • ê· : - · ... , · ...•. ,., • 

. ·Foi depois dissoérue 1;esolveu. consultar hal!eis e.ngenhe~ros:. 
conhecedores, do .seu Es.tado,, .. como:·o.:Dr. Jose' rJ_;uiz. Bapt1sta, 
que em ,poucos .annos.Lem revelado. admiraveis.·qualidades te:.. 
chnicas e administrativ.as,:.afim.de .. que ..• pudesse· conveniente- ·· 
mente estudar. o.;projecto.qüc•ora se debate.: .. -.· .: ... : ··; . 
. Descreve· o percurso' i:la es!Jràda, o seu ctisto,.kiloinetrico o 

''('. 

'··' ';: :: . .. 
. ' 

chega á .conclusão• de•··que,. uma.vell' construida,'·em··cinco • dias 
se .irá desta: Capital: ao• .• Porlo ,de .. Amarracíío~~·i':·.' · ·• , .•. ·_: ... 

. O Sr.. ;:f:rancisco; Glycerio diz que ·não ·.póde deixar tle ter · ·. ·. · .... 
sympatbias. por este projecto, e não duvidaria ser-lhe'.favo'- · · • -
ravel si estudos posteriores não: Jlic trouxessem suggestões em · 
contrario. : .. ,·· · .. '· i:·:·•, • :···.::·.·,' .. · · .... ,,··.:.·.·.:<-.-·.· 

.. , Espera J?Oder continuar a manter .. as suas. sympat!Iill~;.,mas, 
como. o prOJecto no. art .. 2•. manda • fa:r.er.'.m''.'construccao ·.nos· 
termos daJeLde 15 .de.dezemb.ro de·1Q03,· quer'dizer;•mediante 
apolices, papel, de juros de 5 .o/o: e apolices, ourw ·de· juros• d(}. 
4. %, rogava .a S. Ex. que:não se esqnecesse;de,_antes; mandai:..() . · 
submettcr. •ao estudo da Commissão de éFinancas .. ,· :~:,:,, , ...... , . · 

. Esp·era'manter até' lá as mesmas ·sympathias .em favor. do 
. nroJ· c c to. · · · · . · ·. · . · ' · · '·~ · · · · · ·' : ~ - ·, -~'.,."'t·":~ '-

• ' - ' • ' • • <' <' '-. {, ' ' • 2 • ' ' ~ • ' 
.. . . O Sr, .Pires Ferreira, para que o ·nobre ·Senador pelo rEs-· . 

tado do S .. Paulo não perdesse o vezo de se ·pronunciar ·sempre 
em relacão a n.egocios do Piauhy, solicitou· S. Ex. da Mesa::que 
o .-projecto fosse enviado á. Commissão .de :Fínancas.::·: :~: . .. -. 

·,',,;._~· .. : 

.... ' 

.·. : ,. :.: -· 
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.,_ · .. 
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'• .. .:. 

·,:·,;~~To--~ 
-;~~'~.;K'U\jt 
'·,,,_-·: .. :;~_,:::-;:.:;, 

• 

.' .. ' ....... 
~ " . 

. ",· 



''t. 

SESSÃO EM :1.9 DE NOVEMBRO DE :1.!)12 207 

Era, porém, desnecessario o pedido de S. Ex., porque, pelo 
ltogimento, .o projecto tem que ser enviado áquella Commissão. 
· De que se trata agora,. J?O·rém? . · 

·Da .Primelr:a ·discussão, o~sto. é, de· saber-se, . em · pr~meiro 
Jogar, s1 o proJec~o é constituclonal, e, em segundo, s1 é de 
conveni-encia pubhca; · • · . ·· • · · • . · · . · ·. · . · 

·• Ora;• .ilinguem. dirá que a . apresentação do. um projecto 
· mandando construa· uma ~sLrada .de i'err·o, seja elle · apresen::. 

Lado por A ou por B, .e determinando CJUO. essa construcção 
soja :!'cita ou. por concurrencia publica. ou .por administracüo, 
seja. inconstitucional. · ... · ·. ..· . . . . · . 

O Sn. FRANCisco Gr~YCEf\Io- Ahi V.- Ex. tem razão~ 
o Sn., :Pmlis JiEnnEnLA- Ningucm contestará tambein que 

mna estrada de fer:ro não ·Se.ía conveniente ú. adrriinistracão da 
. llopublica, empenhada em unir, ein · approximar as capitaes 

de· Lodos· os Estados por esse meio de .communicacõos rapidas . 
. . IQ Sn. FILANCISCO Gr~YCERrQ _. De accôrdo Com Y. Ex. 

, ,, , , ; . •"• · ••. ,,, ·•• ' ' . J ' . , . • . , I'. , 

· .O · Sn. · PinEs FERREHiA- Sh o proj eclo não ·é inconstitú
cional; · si é . conveniente ao. serviço publico da União, parti-

. rmlarmente. a capital do Estado . do J:>iauby e os Estados que 
lhe.são limitrophes, não ha razão para que o projecto não tenha 
sua app:rovU:cão. o siga· depois os tramites· que lhe são indicados 
pulo . fiegimonto ~ Commissã() · de'·· Finanças e· Cómmissão de 
Obras .Publicas .. ·. ·. · • · · · · · · ··. . · . . .. . . · 

.·. ·· ·· Nessa ocC:asião riiuilo folgará si o Presidente da Cómmissão 
. dc-Financas 'der· o projecto, ·para relatar, ao honrado Senador 
·por S .. Paulo, tal é ·a justÍI;a que espera do eleitorado de S .. Paulo 
. que S; Ex .. representa.e que está sempre· prompto a dar.· mão 
· forte aos outros •Estados que querem progredir. . · · ' . 

·. :Adiada a votação.··. .· .. ·· 

REPRESEN~~QXO ·;o·,BRAZIL .. NÀ·. ~OSICÃO. INTERNACIONAL DA 
. BORRACHA . . 

· · 3' discussãô' dá proposfção da Camàra> dos. Deputádos, n: 99, de 1912;'. autorizando à abertura· do credito de 150 :000$, 
·ouro, . por conjà :especial. 'de 8: 000: QOO$~ pariras despezas. com . 
a· representaçao .do ·Brazll :na Tercerra, ..t!ixposrcão Inter;nac10nal · 
da· Borracha:· ·:· '' · : . · · : ·· ,- . ,· · . ·· ·· ·· · · ... 

. Adiada_ a votação. · · · · · 
.. :-.< .. ~-, -\;·.-.-.;.-,: .. - .. · -> ,·,_.,.- .. -· ~' 

. • O .·S:r:;. Presidente- Nada".mais .:havendo. a. tratar, . ·:vou le,;. 
vantar ·a:sessão. · ···· · ;. ·,, . c .• 

. . . . . · Désfsno pa~a orderri do 'dia 'da seguinte: 
. : Votação em: discussão U.nica da redacção final do l.l~ojecto 
... do~ Senado ·:Il.. 55;· de 1912,' que·autoriza a concessão de um annç 

. "de'.Jicenca,·,com :ordenado, ao bacharel 'João Pessoa· .cavalcant1 
de :A.Ibuquer.que, auditor de Marinha; ··• · ·.· .··•. . ··· .... ·· · · 
• .· ·· Votaóão'::e~ ciis~~ssão unfca.' da· redaccão. :t'inal do projecto 

. do Senado n~ · •.631 ·de· . i 912, que . autoriza a. . concessão de um 
• --' ', -. j' '· --·; ···: '.:- ,· .•.• ·• :.:·,.- ' '• • -- • • •;-· - -
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UJIIJO du I ieont'a, eom ·ordenado, a José Antonio de Almeida, 
J'i:;eal do. imposto de eonsumo; · 

Votucão Hm disc.:ussão un.ica da l'edác(iã.o 1'in1l! ctb. tü·oj ecto 
l'l. (j4., de .1.012, que autoriza a .•C:OUCeSSãO de .um. annÍ) de JiCCllfla 
com· dous l.ercos dos . ven<~imentos, em prorogacão, . a 'Eduardo 
n,:olhe :l!'asc.:iotti, ·COnsul geral: do Brazil em Valparaiso;· Jtepu;.;.. 
blwn do Glnle· · · · · · ·· · 

' ',," • ' "' • ' •' •o•",,o-' ,_•< • ,•' 

V"otacão em discussão Única do iJúeóer da Coiümissão :ele 
Marinha e Guerra.n: 332, de H12, op,inaudo pelo indeJlerimento 
do requcl'irnento em CJUe o major IJII'arcos Antonio · •:relles Jfe!'- · 
I·oh:npede ao ·Oongr·Csso Nacional' Jlontagerri do tempo por actos. 
do l1t·uvm·u e que a sua promocão· aó posto de .• capitão seja com 
ant.iguidade de O de janeiro de '1894· (com. ·parecer da de li'·i-
11111/(!as OlJ:lnando 'do mesmo modo) ; · . · : ·· ,: · · · . : 

. . · V o tacão . cm 2" discussão· .d~ propo~ioão- d~ .cama1·ados 
DupuLados n. 111, de :UH2, que autoriza a,abertu1•a doc1·edilo 
sqpplomentar de 200:000$ ú verba 15 do art. 03 elo areamento 

· da l~nzenda, para attender a despezas com o cadastro •dos pl'O- ,, 
· .tn·ios nucionaes (corn pa·recer favoravez·.da Coinrnissão. dc Fi-
uunças) ;. · · · · ·-'· . · 

. Vo.Lacuo em. 2" discussão 'dn. im)pÔsicão .dn>· Cml1in·a Óos 
Deputados n. 112, de 1!H2, autorizando a'cioncessão.dalifienf;a 
de um anuo; ·COm ordenado, ao Dr. João Vieira de Souza :b,illlo, 
procul;ador da Republica no. Estado do Maranhão, ·para: tra.,. 
tamento do sande (com :parece1·Jàvoravel da.· Coui·1nissão' de 
PinH'II(~as.) ; · · · ' · · · · · ·· ·: · · · ' · · · : ' . ' ' · 

· YoLacão cm 2• . clis~ussão da '!}roposioio da Cama~·~. dorl 
Duputados n. 113, de 1912, autorizando o ,llresidente da. Repu-:
blica a conceder lieenca por wn anuo, •com todos os vencimen.,. 
tos, u D .. l\Iaria José dos Santos Mourão, agente dos.Correios • 

·na cidade de 'Diumantina; em l\Iinas· Geraes. (corn parecer da 
Comm·issão de P.inançHs o[ferecerulo ·emenda).;·.·· . · ., · ·.· 

Yotacão·e~ 3~ discussão do·projectodo Senado ú; 57, de 
1912, a.utorizando o ~residimte. da Republica. a. cpn.ceder JI
cencn, por um anuo, coni ordenado, ao bacharel .Acyndino Vi.,. 

,llente .de Magalhães; .juiz togado :do .. Supremo Tribl,mall\Iilitay, . 
para . t1-atamento de saüde •. (o[[e·recido pela Comm1ssão :de. P.Tt-
11u}u;M t: com t.rme-nda approuada ern 2• discussão); , :. · · 
. 'Votação .em discussão.'uuicn ·das ,emend~s 'do· 'ser1ado · á. 

· proposiç.ii.o. da·.ca.m:~rrí dos Deputados n. 27;'de":1909,·regulando · 
a .responsabilidade civil das estradas de ferro. e 'dando; outras . 
providencias ( co1n .parece-r· contrario ,da Com missão •de _J·ustiça · · 
e Leg'l"slaçcio};. · · .. ·.·. · ·. ·· · ·' ····· .. · · ·. · • ··. , : • ·• · •· .·•· ···• · .. · . 
· •· Votação em 2• discusstio :da :p.ro.PosicüO da · Gamara dos 

Dep.utados n~ 115, de HH2, autod:.:andó o Presidente. da;Repu7 · 
blieti. ti. abrir, pelo· l\linisterlo. dtl Marinha, • o credlto extra,.. 
OL'diaal'io . de 4 .144 :569-$372, . ptm.l . pugnme11to de despezas- de
correutos du exeoucão du lei u.• !L290, de :13 de dezembro du 
:ilHO (t:om paTece-r-_lavora·v~;;l da' C01rmt·iímio ele. Pi'flm&ças);· 

.. 
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. . . Votação· cm ::l" dislJussão do projcdo du Scuudu u. l.iU, de 
Hl12, autorizando o Presidente da · HcpublilJa a cotwcúct· Ii
cencu,. pot• um· anno,. a Joaquim Br·anco, eollct:tur l'edct·a1 em 
S. Bet•rmrdo, Estado de S. Paulo, para tratar de seus intet·esses 
(o((c:recülo ·1)ela ·Contndssão de_ P·inanças); 

Votacã~ ênia;, dü;t:lissão do ót·ojeeLo do ~enudu n;. l.il, de 
l!H2, autol'i..:ando o Pr·esidenLe da Hepubl_i..:u a cunccdet· lit:cn~-u. 
pot· oito mezes, t:Orn dous. Lercos de vencimentos c cm Pl'O
rogacão, ao buclJarcl José l\JarLinsde Souza Hamos, JlrocuJ:adot· 
da Hepublica na seccão do .Act·e · (o(/'erec'ldo pela Cotmn'lssão 
de F·inanças); 

· Yotacã'o .em 1" dis~Jussão do projc~Jto du ~cnado u. üii, de 
1U12, approvatldo o disposto· uo capitulo VJ elo ULulo· JJ. do 
deci·eto n. !J.831, de 23 de outubr·o de i!H2, Que reorgaüiza a 
aúministr·a,;ão · c j usLicu no 'l'err iLor·io do Acre; 

Votacão em .1• discussão do Jlro,iecto do Senado n. Gü, de 
1!H2, autorizando o I>t•esidcnte da · Hepubl ica a mandar pro
ecdet·. aos estudos definitivos de urna. estrada de J'~:t·r·o que, 
parLiudo de .Petrolina, margem esquerda do rio S. Francisco 
vá .entroncar com as. linhas con Lract.adas com a /:Jonth rl-tne
rican Ita:il-wa-y Construct'icr.n Cornpany, Lindted, cm '.rlwrcúna 
ou no ponto mais conveniente, c· dando orovidoncias para a 
cons Lrueção; 

.Votacão. t:m a• ·discussão· da pt·oposicão da Carnara dos 
. Deputados n. uo, de 1!H2, autorizando a abeL'lura do credito 
do 150:000$, ouro, por· conta especial de 8. 000 :0000$, para as 

· despczas com a r·epr·csentação do BI·azi! na Terce i ru lli!'X[JOsicão 
Intor·nacional da Borr·acha (com parecer. {avara·vel da Corn-
_missão .. de Finanças); . · 

Levanta-se a sessão ás 2 ho1·as .e 20 minutos. 

148• SESSÃO, EM 20 DE NOViE~IBRO DE 1!J12 . ' . ' ' 

PRESIDENCTA o~ sn. PINHÉmo MAcn,~oo, vJCE-PrtESIDE'N'I'E ·. . . . . . . . ' 

. . A' i hora . da tarde, presente nu metro legal, abre-se a 
-sessão, a que concorrem 'OS .Sns .. :Pínheir.;o .l\fachado, Fcrr·eír:n. 
Chav:es, .. Araujo Góes_, Pedro Borges,· Candido de Abreu •.. Tona.
thas '.Pedrosa. .Gabriel SalgadQI,., ArLbur . Lemos-, Tndw do 
Brazil, Lauro: .. Sodré. José :Eusebío, Urbano Santos, Mendes 
de· Almeida:,. Pires Ferreira. Francisco Sá.- Tavares de Lyra, 
Walfredo Leal; :Sigismundo · G:oocalves •. ·Gonca·Pvcs_ Ferreira, 
Ribeiro de Briflo, Raymundoé de i\Iiranda, Guilherme Campos, 
Oliveirà 'Valladão; Ruy :Barbosa, Luiz . Vianna, . Bernardino 
i\Ionteiro, Nílô Peçanba, Sá Freíré, Bueno de Paiva, Bernardo 
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M'ooteiro, Alf[·edo Ellis, ]:<,rancisco Glycerio,, · L<:jo1poldo de 
Bulhões, Braz Abrantes, A. Azeredo, Metello, José Murtinho 
Generoso Marques, Felippe Schmidt, e Abdon Baptista (39): 

DeiXIam de comparecer · com ·causa justificada· os Srs · 
Silverio Nery, Ribeiro Gonçalves, Gervasi'Oi POJSsos . Thomai · 
Accioly, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa., Gomes ·,Ribeir:o· 
Coe'1ho e Ca:mpos, . José Marcellino, Moniz l<'reire, João Lui~ 
Alves, Dourenc01 Baptista, Francisco Portella, Augusto de 
Vrusconcellos, · Alcindo Guanabara,· Feliciano Penna, Campos 
S!!-lles,_ Gonzaga. Jayme, Alencar Guimarães, Hercilio- Luz e 
VICtormo Monte1ro (22). · .... 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, áppr.o'Vada a 
acta' pa sessãlo anterior. . 

O Sr. 1.• Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes · 

PARECERES 

N. 304- 1912 

O art. 1 • do decreto n. 938, . de 29 a e dezembDo' de·. 1002, 
dispõe: . . . . . 

· «Sempre que o ·Supremo Tribunal Fedei·ul· .•···· tivéi· .• de· 
. ju~gar, nos casos de sua · competencia, .· comprehendida . no 
art. 59, ns. ·i e 3 da Con:stituicwo, · ou quando · ern · qualquer 
pleito se enVIO!lver . questão de inconstituciona:l'idade · das: leis 
da. União, ou aos Estado's e de tratados federaes, as: decisões 
finaes ·serão proferidas com a presença de dez, pelo menos; de 
seus membros deJsimpedidos.~ ·· . ·. .. · · 

O projecto' sujeito ao estudo' da ·aommissão visa revogar 
o citado. artigo, de ·fórma que o Tribunal possa .conhecer de 
todas as causaJs com a presenca · de . oito' ministros desim- · 
pedidos. . ·. · .. .· .. .. . . . . . · 

A approvacãJo do pvodecto pelo ·Senado trará vantagens, 
conforme. aliás se pronunciaram . quasi todos ·.os eminentes 
ministros . ÓJ()I Supremo Tribunal Federal, . ·. attendendo · ao 
·srande numero de feitos que estãJo, sem julgamento pela· dif
:1'iculdade,· quicá,. impossibilidade de reunião de dez. minis
rtr.oJS desimpedidos. · .• •.• . ·.· · ·· · · ···. · ·.· · .. · ... ·. · · ·· ,· · 

E' certo que constitue o. principal objéctiVTO; 'do art.>:l' do 
decreto· n. 93, que fixará jurisprudencia; mas o: resultado até 
agora não tem estadQI de accôrdo. com .o fim alludido; . . . ··· · · 
· ·. Assim sendo, a Oommissão de Justiça aconselha seja ap-
provad!o o pooj ecto. · · . · .· · . . ·· · · · · 

Sala das co~zllissões, 19 de nÓiVembro de 1912 .. -' Metello, 
Presidente interino.-Sá . Freire,Relator.-Generoso. · Ma1•ques . ...,.. 
Ni.l.o. Peçanha. ·-. G.'Campos. · .. , .. ·: · .· · .. ~ · .. · 

~· 
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PRO:J'EC:'!'O DO SENADO, :N. 51, DE 19:12, A QUB SI> REr•'EB.E O PAHECER 
. . SUPHA 

U Congi·esso· Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica revogado ó ar i;. :1. da lei n .. 938, de. 29 

de dezembr·o de 1002. 

Sala drus sessões, 9 de 'outubro de 1012. - Metello. - A 
imprimir. 

N. 395--:- f912 

Pela propos1çao da Camara dos Deputados, n. 88,. do 
corrente anno, fica aberto ao · Ministerio da Viação .e Obras 
Publicas o credito especial de 80:000$ para a constl'uccão 
de um edifício destinado -a.os Correios e 'l'elegraphos, na ca-
pital de Goyaz. · 

A Commissão aconselha a approvaoão do pr·ojecto com 
urna emenda suppresslva da. parte final, mandando restituir 
:l mitra t) edificio? por não ter a Commissão eJ.ementos para 
resolver si o preuio em questão é àu não proprio nacional .. 
Assim, propõe a seguinte 

EMENDA. 

· Ao. artigo unico : supprirr:iam.-se as palavras « '!'estituindo, · 
até reparticões » . 

·Sala .das Commissões, ·em 19 de. noverr:ibro de 1912. -
F'elic·iano Penna, Presidenl!ll!.-JJ'rancisco Sd, Relator.-Fran
cisco ·. Glycerio. - Bueno de Paiva . .:.___ ViC'torino Monteiro. -
Tava1•es de Lynt. - Leopoulo de Bulhões. -· A. Azeredo .. · 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'!'ADOS, N. 88, DE :1912, A QUE 
. · SE REFERE. O . PARECER . SUPRA : 

O Congresso Nacional resolve: 
... ~,,.\J:.tigo unico. Ficà aberto ao Mi~i~terio da Viação e Obras. 

PUblicas o .credito especial eLe. 80.:000$; para a construcção de 
um edificio na capital do Estado de Goyaz, 'destinado ás re·
particões , dos Correios e Telegraphos, .restituindo-se á'-'mitra 
de. Goyaz o .p~edio. em que actualmente funcciona a primeira 
daquellas .repartições; revogadas as. disposições em contrario. 

, · Camara dos :b~putados, 19 'de s~tem'bro de 1912 . ...:.... Sabino 
Barroso," Junior, . ·Presidente .. --.Antonio. Simeão dos Scirdtos 
Leal; 1•. S.ecretario. -,-Raul.- de Moraes. Veiua,. 2• Secretario.: 

..:... A imprimir; '· · · 

. '. 
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N. 396-i9i2 

A C o mm issfio du Ji'inancas, lendo examinado a proposzoao 
da Cazna1·a dos Deputados, n. 10,1, deste a,nno, eoncecleridÇJ um 
anuo de Jieenou, eom os respectivos :vencunenLos, a l\lar10 do 
Souza Carvalho, desenhista da Estrada ele !~erro Central do 
Brazil, tl ele parecer que ella seja approvada com a s·cguiuLo. 

EMENDA 

. 
Ao m·Ligo uuico: onde se diz: «com os respectivos von

cimuutos», diga-se: eom ordenado. 
Sala das •ComnJissüus, em LO du aovullz•lJro de 1012. ·

PeUcionu Peuna. :Presiderrluj, - Frand8eo Sâ, HelaLor .. -A. 
Azererlo. - Leópoltlo de Bulhüe8. - V'iet;ot·ino ·JJiontei1•o. -
1'avarcs de L'ura. - Bueno de Paiva. - F,:ranC'isco Glycc1•io .. 

PHOPOSll]lio DA. CM.:I.AIL\ DOS DEPU'l'ADOS, N. 101, DE 1012, A QUE 
SE HEFERI~ O PARECEll SUPHA; 

O Cougres8o Nacional resolv~ : 
ArLigo unico. J!~ica o Presidente da llepublica autorizado 

a cotwcclet· a l\Iario de Souza Carvalho, desenhista ele .p classe 
ela 5" divisão ela Estrada. de Ferro Central elo Brazil, um anuo 
de lhJenca, para tratamento de saude, com os l'especLivos 
vetwilnenLos; revogadas as disposioões ·em contrario. · 

Camaru dos Deputados, 11 de· outubro de i!H2 . .....:. Sab'ino 
Barro80 Jlt?âo?·, Presidente. - Antoilio Simeão dos Santos 
Leal, 1" Secretario. - Rattl de Mo1•aes Ve'iaa, 2" Secretario- A 

. imprimir. . .. 
' 

•• 397-1912 . 

A Com missão . de· Finuncas · ~Jxaminou a proposioão lia 
Crnnarn dos DepuLados, autorizando, pelo l\IinisLerio ·ela, Fa
zenda, a abertura elo credito de 27:304.$555, afim de ·occorrer 
ao pa,;nmenlci da dil'l'-crenca. de vencimentos devida no cidadão 
Pltiladelpho dle Souza e. Castro, e verificou. o seguinte: ICm 
mensagem ele .J. de maio do anuo i'inclo, ·o Presidente da ne.;. 
publica solicita esse credito e por essa mcosrna somma, e re
fere que por 'decreto n. 2.373, de 4 ele ,ianeiro de i!HO,. foi 
relevada· a· prescripcão cm que incorrera .o referido· cidadão 
11ara. o fim. de l'eccber n differencn de vencimentos ele thesóu~ 
reiro da Tmpr.ensa Nacional, no periodo de :10 de junho de 
18!14 a 13 do setembro ·de '1900; que essa diffevenca cal
cu !ada entre o vencimento daquelle cargo. o o. de lnacti
:vida'cle, que o mesmo cidadão percebeu no mencionado pe-

,,~~ .. 

• • 

• 

.• 
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riodo .como theso1,1re•iro aposentado, imporl,a na predita quantia 
de 27:394$555, ·e·· o séu. pagamento foi requerido pelo in
teressado.em data de 9 de janeiro de ·1910; e finalmente que, 
para recorre!' a. esse pagamento, são os berrmos o Poder Legis
lativo autorizar a abertura do· necessado credito, na já men
cionnda somma de vin(e e seLe contos trezentos e noventa e 
quatro mil quinhentos e cincoenLa e cinco ré is (27 :394$555), 
pelo l\Linisterio ·da, Fazenda.· tA' vista do exposto na rere,.. 
••ida mensagem, do decreto legislativo, que interrompeu a 
prescriricão para o 1'imo determinado de· o reclamante receber 
n differenr:.a dos setlS respectivos vencimentos, e finalmente, 
do respecl;ivo calculo a que procedeu a. administracão, é a Com-
missão ele parecer que a proposioão seja approvacla. · 

Sala.das sessõe>S, em 19 de novembro de 1M2.··- FeUc'iano 
Pcnna, Presidente .. - FranC'isco Glucet·ia, Relator. -·- .4 . .; 
Aze?·edo. - Leo1Jaldo .de Bu.lhües. - FranC'isco Sá. - Tavm•es 
de Dura .. -· Bu.eno de Paiva. · · ... . .. . ::"' ~ . . .. 
PROPOSTÇ"\.0. DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS, N. 123. DE 1fl:l2, A QUE 

SE REFERE O PARECER SUP~\ 

· O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico; ·Fica o Poder ·Executivo autorizado a abrir. 

no .1\linisl.erio da Fazenda o credHo especial de 27 :::l!l~J$555; 
afim de· occor1~er ao pagamenlo da. d ifferenea .. rl•~ v-encimentos 
devidos a .Piladelpho ele Sou.za. Castro, .e:r.-V1: do docreLo Jegis
lnt,ivo n .. 2. 373, de 4 de. janeiro de 1!'111.; revogadas as 'd is-
po:;icões ·em contrario; · 

· C amara dós Deputados, n de novembro de ·1 !'112 •. - Sabino 
Bm•1•oso . .Turriol', Presidente.-Antonio Sim.eiio rlos Santos Leal. 
fo Secretario. - naul de ,llo1'aes 1'eiaa, 2• Secretario; - A 

imprimir. · · · · · · · 

. ·o Sr. Ruy Barbosa pronunciou um discurso. qtie será 
pu h! icn.do depois; · . · ·. · 

. ORDEM DO DIA 

· Votáçfí.o em· discussão única da reaacção final do pro,i.eeoJ'o 
elo Senado n. 55, de 19:12, que autoriza a. concessiio de um n.nno . 
de licenon1 cqq1 orde~ado, no. bacharel .Toão Pess.o:t Cavalcant,i. 
de Albuqu<Jrque, aud1tor de Marinha:. . • · , .. · · 

. App.rova.rJa·, vae .o. pro,iecto :í Gamara. dos Deputados . 
. Votação ·em. discussão unicn da reclncçãcí final. elo pro,ieci}o 

do. Senado· n. 63, de Hl12, que autoriza. a concessão ele um 
apno ··de licencn, ·.com ordenado, ·a .Tos~ Anf.on.io . de, Alme,ida, 
f1sMI do imposto de consumo; .. ·· · . ·. . .· 

Approvndn•; yno. D pro,iecto (L Cnmara dos Deputados. . ' ' - . -- - ' ' 

' 
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Votação em discussão unica da redacção final do proj.eell'o 
n. 64, de 1912, que autoriza a concessão de um anno d.:.e· li
cença com dous terços dos vancimentos, em prorogaçao, a 
EduaÍ·do Drolllc Fasciotti, consul geral do BI'Iazil em Vnl
pnl·n.iso, RepubHca do Chile. 

Approvada, vae o projecto :i Camara dos Deputados. 
Votaoão em discussão unica 'do p:-treccr da Commissão de 

Marinha e Guerra, n. 332, de :l!H2, opinando pelo indeferi
mil'!lLO do requerimento em que o major Marcos Antonio Telles 
Ferreir·a pede ao Congresso Nacional contagem do tempo po1· 
acl.os de bravura e que a sua promooão ao posto de capitão, 
soja eom antiguidade de 9 de .ianeiro de 1894. 

Approvado. 
Votaoií.o •em 2" discussão da proposição da Camara dos 

Deputados, n. H1, de 1912, que autoriza a abertura do credito 
supplemenl.ar de 20a:ooo á verba 15, do art. 93, do orça
mento da J~az·enda. para attender a despezns com o cadastro 
dos proprios nacionacs. 

Approva'da. 
Votação em 2" discussão da proposição da Camara dM. 

Deputados, n. 112, 'de 1912, autorizando a concessão da licença 
de um anno, com ordenado, ao Dr . .Toão Vieira de Souza Filho, 
procurador da Republica no Estado do Marnnh1í.o, parn f.rn
tamento de saude. 

Approvada. 

O Sr. Mendes de Almeida (pelá o1•clem.)-. Peço a V. Ex., Sr· . 
.Presidente, consultar o Senado sobre si consente na dispensa drJ 
inl.erst.icio deste projecto. de modo que possa ser dado para 
a ordem do din da sessão seguinte. 

Consultado, o Senado approva a dispensa requerida. 
Votaoão em 2• discussão da proposição da Camaru do~ 

Deputados. n. 113, rle 1.91.2., autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licenr..a por um anno. com todos os vencimen
t.os. n. D. Maria .Tosé dos Santos Mourão, agente dos Correios 
na cidade de Diamantina, em Minas Geraes. 

Ãpprovada. 
E' igualmente approvada a seguint'l 

EMENDA 

Ao nrL 1'' -Em vez de «com •odos os vencimentos» 
!liga-se: «com ordenado.». . 

1 

Votação em :J• discussão do pro,iecto do Senado, n. 57, de 
1!H2, autorizando o Presidcnf,t> da Republica r. conceder li
cença, por um anno, com ordenado, ao bacharel Acyndino Vi
r~entc de llfagalhii.es, ,iuiz togado do Supremo Tribunal Militar, 
pnra tratamento de saude. ··· 

Approvado, vae á Commissão de Redacção. n·: 

• 

... .. 
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Votacão em discussão unica das emendas do Senado á 
proposição do. Gamara dos Deputados n. 27, de 1909, regulando 
o. responsabilidade civil das estradas de ferro e dando outras 
providencias. 

· Rejeitadas, a proposição vae ser submettida á sancção .. 
Votação em 2" discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados n. i15, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica. a abrir, pelo Ministerio do. Marinha, o credito extra
ordino.rio de 4 .11!4 :569$372, para pagamento de despezas 
decorrentes da execução da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro ae 
1910. 

Approvada. .. . , . . ·•. 
Votação em 3" discussão do projecto do Senado n. 60, de' 

1912 autorizando o Presidente da Republica a conceder li
cença, por um anno, a Joaquim Branco, collector federal em 
S. Bernardo, Estado de S. Paulo, para tratar de seus inter
esses. 

Approvado, vae á Gommissão de Redacção. 
Votação em a• discussão do projecto do Senado n. 61, de 

1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licença, 
por oito mezes, co mdous terços de vencimentos e em pro
rogação, ao bacharel José Martins de Souza Ramos, procuradot• 
da Republica na secção do Acre. 

Approvado, vae á Gommissão de Redacção. 
Votação em :1." discussão do projecto do Senado n. 65, de 

1912, o.pprovando o disposto no ca;pitulo VI do titulo II do 
decreto n. 9.831, de 2a de outubro de 1.912, que reorganiza a 
administração e justiça no Territorio do Acre. . 

Approvado, vae á Commissão de Justiça e Legislação. 
Votação em 1• discussão do projecto do Senado n. 66, de 

1 ~H2, autorizando o Presidente da Republica a mandar pl"Jceder 
aos estudos definitivo·s de uma estrada de ferro que, partindo 
dr! Pedrolino., margem ·esquerda do rio S. Francisco. vá en
f-r.oncar com as linhas contractadas com a South American 
Railway Gonstruction Gompany, Limited, em Therezina ou 
no ponto ·mais conveniente, e dando providencias para a 
construcção. 

Approvado, vae ás Commissões de Obras Publicas e de 
Finanças. 

· Votação em a• discussão da proposição da Gamara dos 
D~putados n. 99, de 1912, autorizando a abertura do credito 
de 150:000$, ouro, por conta especial de 8. 000 :000$. para as 
despezas com a representação do Brazil na Terceira Exposição 
Tnt.ernaeional da Borracha. 

Approvada, vae ser submettida á sancoão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, 'V'OI\1 le
vantar a sessão. 

Designo pam ordem do dia da seguinte: 

•'',\ 
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t• discnsRiío dn pr.•o,iecto do Senado·, n. 07, do :I!H2 fi
xnndo os vuncinwnl.os dos J'nncciomu•ios civis dos instil,utos 
milil.nr•os de ensirw, e dando •outr·ns providencias; 

:!" distJUssii.o da pr.•oposi~~iío da Gnma11n dos Dcpuf.ndns 
n. 0:1, do J!lOü, auLo•·izando• o Pr•esidonto da llepublimt n 
:iln•ir·, pnlo 1\1 ini.~l.er·io da lndusf.r•in, Vin(;.ii.u u Ol11'ns l'uhliens, 
o er•edilio do J 30 :OtiO$ par.•a ocmr·rur• 1110 pugnrnenLu di} dinr·in.~ 
deyiflws nos ongonlroir·ns fi.~eallH dns usf,l'ftdns do Jor•t•o nos 
uxur·eieios dn :1 !JOio o J \lO!í (r.om 1HU'cce·r co·ntrario !111 ()om
m.i,,·súo de /o'hrmtças); 

2" d iscussiío da IPI'opo·siçií.o da Camrwn. d•os DopuLados 
11. !íO, du J\1'1:!., nuf.nr.•bmndo o Pr·osidonl.o da flopufiliea n ulll'ir·, 
i11!1o Til inisf.er•io dn. Vincií.o o OIJI'IIR Pul.dictts, o tJI'rJdil•u• do 
!11 ::!lfl.'j{l,t,;J, p:n·:1 r't!sl.if.uiciíu un ongonlleir•o Austr•ielinnro 
HnnLwio riu U:ll·v:illio, diJ igunl quauf,ia ndonnf.ucla pnr·a oiJI'ns 
nn Estr.•acln do J•'er•r·o do Tim!Jü a Jlr·opr•i:'l (com 1lW'CCIJI' {avo-
1'rtVr:l da Cout.ut isslio r/e P.iuanr;as); 

;r" diseussi'ío dn .. pr,o·posiçito cln Cnmnr•rt dos Dopuf.ndns 
n. ·1.·1:3fl, do ·l!l/·1, nnrHloclendu cml'i.n do ongonlroir.•o g·oogr•npli•r> 
wo'.~ nlrrnmos que ennr:luir·orn os tlUI'lsns dia ]~scoln do :msf.ndn
l\Inirll' do :r:xomiflo· (J da Eseola Nnval (com. 1Wt•eec·,·es das CO'I/1.
'ln'tssiír:s rlc Jnsl.ru.cçlio Pu.lilion o{{et•ccmulo e·mcnda, :irí ap-, 
lll'lil!flda em 2" rliscussrio, c {m;o·t•avef. riu de Mari'llha e Guerra); 

:::• rlisr,11ssfí,o, da propnsicfíro. rln Gnnlllil'll rios Depuf.udoA 
n. 112, do ·I !H:!. anf.or•iY.nnrl•o' n. eoncossi'í.o da I icençn d1J um 
1111110, eom ollll'clcnnclo, nn Dr· .• luiiü Yioirn de Sotnn J?ill1•01, PI'O
I'ill'llii!W 1111 llepnhliea no E81.ndo elo ~ln.r.•anllií•o·, pnr·n f.rnl.nrnolll.o 
dn ~nu do (com 1mrr~ce1' {avoravd da Cout;Jnls.çlio r/c Piuauçrt.v). 

Lovnnfn-s1• n RI.'S~iío :'11:1 :1 hnr·ns da f.nrde. 

f'OF.RinF.Nf!IA no Rn. f'fNHF:InO MMlTJAD(l, VICI~-f'n!IF!JOF!N'I'IO 

A' 1 hnrn dn t.n.rrlc. preumf.e numr.ro legal. nJ11•n-Rr n Rnssiío, 
a rruo r.nncorrr.m o;~ ~rfl. PiniHdro l\larllrarlo, FPrrnim. ChnvcR, 
Araujo GríP.i!, J>crlro BorgeR. Candido dr. Ahmn, .Tonnl.hal'! Po
droRn, Gn.hrir•l Salgado, Tndio do Hr·n;r,il. Lau r·o Sodi'IÍ, .Tmu; Eu
sehio, Urbano ~nnf.oR, Mendes dn J\Jmcida, Pir•rR Frrrr,irn. 
Franr:i.qco S;'í, Tnvnw'R rlc L;vrn, \VnlfrrrJo Lnnl, SigiRnmndo 
r.nncalvnR, Goncnlvr'il Pnrroir·n, Hiheim de Bril.o. Hnymunclo de 
Miranda, GniltJArrnr, l':arnpofl, l':onlho e l':ampos, 01 iveira Val
lndiin, Huy Bar·hnRa, J.ni;r, Viannn, Bcrn:u·dino 1\fonf.niJ·n, Moni:r. 
FrP.ÍI'f", Nilo Per;nnha. l% Frnil'o, Bucno dr .Paiva, Bcrnm'Clo 
Mnnlrdro. :\lfrrdo ElliR, Fr·n.nciRr.o Glreel'io, Lrnpolcln de Bu
l hiics, Br·a;r, :\ IJJ•an f,flR. M nl.flllo, .Tos r: l\lnrl.in h o. Gflncr•oso Mar
QueR, Fclirpc Sr.hmirlf c Yir.t.orino •M'onl.oiro (!lO). 
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Deixam do rtotnpnt'r'f'.OJ', eom causa .itu~tiJ'icada. os Sr~. 
Si lvot·io Net·v, A J'Lit u ,. Len·w;;, H i h e it•o UoncalYes, Get•vnsio !'as
SOA, '.l'llornaz' Aeeiolr, Antonio dn ~OIIllll, Gulllln Pedt•osa, Gomes 
llilmit·o, .Tosrí Mnt'I'IJIIino, .luiiu l-ui1. Ah·us. LotJJ•ençu .Bnplista, 
J•'mtwisr~o l'rwtPIIn, Augrrsl.o rll' Ynsennnr}llns, All'indo Clllnna
ltnr·n, Felieinno .l'onnn, Unntpos 8nlle;;, Ounzagn .Jn~·nll', A. Aw
r•nrlu. AlerwUI' Ollilltlll'iif.'S, l.IPt•r•.ilin !.111. " Ahdun Dnpl.isfn (21). 

E' Jidn, posta om rlisr·.ussiín r•, RPrn rJellnte, nppr'IIYIHin n 
ndn dn ::~ossiío anterior·. 

O Sr, i" Secretario rl(t eonln rln seguinte 

Orrleios: 
Dous do Sr·. Ministt·n dn Vin(,tiín n Ohr·n;; Pnblir·.ns. de Hi 

rio r~nr·r•fHJLn, l.r·nnsrnit.l.indn ns rnPrH;ngnn;; r·.nrn lfllf' o Sr·. l're
Ridontn dn flepublir:n I'IJSW.11n dou;; rios nnLogmpl!n;~ rins I'NW
IJJrJi'íos fln Gnrig1·essn Nnrtionnl, snneeir•nMins, rprP o nrrfnr·iznrn n 
t•orwmler· lirtençn n. Alrrwlo rl1• Rnixns Tlnl'n('.!Jn. linxilinr· de cs
IH'ipl.n. tln rteparf.iriiío Orrnl IlM 'T'rdrgr·aplro~, C' Fer·nnnrlo Mnl'-
1. i ns 1ln Fonser~a. pr'nl.knn l.e rios r:m·rnins 1lr R. Pau lo . -I\ r
r.llive";:;e um do;; nnl.ogr·nphos n r~nmrnuniqun-sr• ft nnrnnrn., r·n
rn nl.l.nrt do-sr:- 11 ti' o 011 f,r·o. 

Oul;r·o rlit mesma pr·or:Nirmein I' dntn. prc;:;f.nnrln informn
(;i'íp;:; nMr·r:n do J•errurr·imento rir Glar·o Lihnr·nl.o rll' Mneer!n, pe
rlinrlo IIOTIIJ!';;siío par·a •rinnsJ.rrw(!iío rlf'. urna rstr·ndn. rtr• ff'!·rn lflll'. 
pns;;ando por· Pir·nr,ain, no E;;t.nrlo de R. Paulo, v(t l.rrrninnr· Nll 
Cnmpo BeiJo, ern Mina;:;.-A' Gnrnmi;;siío dr Obra;; Puhlil\fls. 

Oul.r·o do me;;mo senhor e igUal data, prestando infnr·
maçi'ie;:; llrlerca do rNrnerirnenfo Nn cru e os Sr;:;. J'vlnoor•l 1Jo 
Assis ftibfJir·o e ouf;r·os pedem n f}OTJM;:;;:;iio de urna est.rarla rir 
fer·ro que, partindo de Sanl.a Lcpolrlina, r~m Goynz, v{t terminar 
na margem rlireH.n do rio Arnnzonns. mediantA as r~onrlir;õr.s 
qnA fJill,nbfdMAm.- A' Gommi;:;siío rle Ohra;:; J'nhlilllliL 

Um do Sr·. Presidente do •rrihnnal dr Conl.ns, rle 20 do 
norrrml,e, (\Ommnn ieanrJo t.er ;:;idn fAHo, sob prot.eiltr•. o rer<iflf.ro 
rio ''ontrnM.o para n eon;:;t.rneçií(• e r. arr·f'nilamenfr, da ,R.st.rnrln 
1ln I<'errn nmrtral do Ttro G"ranrlf' !lo Nnrln.- TnteirnrJo, 

O Sr. 2" Secr·etario declara rrue niíf'l h a pa~Mere;:;. 

O Sr, Rny Barbosa prnnnnr,inn nm disf".ursn, <lfllO i'lOT'á rm
hliMIIo rlepoi;:;. 

ORDEM DO DTA 
; 

VENCTMF:N'I'OS OF. F'TTNC:C:TfJN.~RTO!'! OF. f;';!'!TT'T'l'T'I'O!'! ::O.ffLT'rARRS OF. 
ENSINO 

1" d'iscmsãn rln pmjer.t.o do Senado, n. fl'i, rle 1 !H z, fixanrfo 
os venciment.os riM rnnf".r.ionnring civis rlf'ls institutos milit.arl':'l 
de ensino. e· flando nntras prf'lvidencü\R,. 
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Encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente -Não ha numero no recinto para so 
proccdet· ú. votacão. Vou mandar proceder ú chamada. 

llroccdcndo-se ú chamada, verifica-se a auscncia dos Srs . 
.Tonathas Pedro.~a., Indio do Brazil, Francisco Sú, Goncalveí:i 
l~crreira, Raymundo de Miranda, Araujo Gócs, Olivcü·a Val
Jadão, Coelho c Campos, Jluy Barbosa, Moniz J~r·eire, Bueno do 
Paiva, Alfredo Ellis e Leopoldo de Bulhões (13). 

O Sr. Presidente -Responderam ú chamada apenas 26 
Srs. Senadores. Não ha numero; fica adiada a votação. 

CllEDI'l'O 1m 13!) ;050$ PAHA PAGAMEN'l'O DE DIAIUAS AOS FISCAES DE 
ESTMDAS DE FERRO 

2• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados n. 93, 
de Hl06, autorizando o Presidente da Jlepublica a abrir, pelo 
IMtinistcrio da Industria, Viac;.ão o Obras .Publicas, o cl'edito elo 
139:050$, para occorrer ao pagamento ele diarin.s devidas aos 
engenheiros fiscaes das e~Lradn.s de ferro, nos excrcicios de 
1904 c 1905. 

Adiada a vota~:.ão. 

CltEDI'l'O DE 91 :219$443 PAliA HES'l'l'l'UIÇÃO A AUS'l'HICLIANO l!O • 
NOHIO DE t~AtWALII•) 

2• discussão da proposição da Gamara dos Depttl.adns, 
50, de 1fl12, autorizando o Presidente da Jlepublica a abri1·, 
pelo Ministcrio da Viação c Obras Publicas, o tli'cdiLo de . 
!H :219$443, para restituioão, ao engenheiro AusLrkliuno Ho
norio de Carvalho, de igual quantia, ad0antada para obraR 11a 
Estrada de Ferro de Timbó a Propriá. 

Adiada a vota~:.ão. 

CONCESSÃO DE CARTA DE ENGENHEIRO GEOGB.APHO 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 139, de 1911, concedendo carla. de engenheiro gcogrupho aos 
alumnos que concluirem os cursos da Escola de Est.ado-Muior 
do Exercito e da Escola Naval. 

Adiada a votação. 

LICENÇA AO DR. JOÃO VIEIRA DE SOUZA F:ILHO 

3• discussão da -proposição da Camara dos Deputados, 
n _ 112, de 1912, autorizanào a collCessão da licença de um 

.. 
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anno, com ordenado, ao Dr. João Vieira de Souza Filho, pro
curador da llepublicu no Estado do Mamnhão, para tratamento 
de saudc. 

Adiada a votação. 

O Sr. Presidente- Nada mais lJO.vendo a tf'atar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do. dia -da seguinte: 
Votação em 1• discussão do projecto do Senado, n. ü7, dll 

:1912, fixando os vencimentos dos l'unccionarios eivis dog insLi
l.u Los militares de ensino, e dando outras providencias; 

Votação cm 2" discussüo da proposição i:Ja Gamara dos 
Deputados n. 93, de 190G, autorizando o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo Minisf.erio da Industria, Viação o Obras Pu~ 
blicas, o credito de 139:050$, para occorrer ao pagamento cln 
di.arias devidas aos engenheiros i'iscacs das estradas de fel'I'o, 
nos exe!'cicios de :1904 c 1905 (com. JJrl?•cccr r:onlmrio da Cnnt.
m·issão de F'·inanças); 

VoLaçüo cm :t• discussão da proposir;ão da Gamam dos 
Deputados n. fiO, de :19·12. autorizando o Prcs.idente da Repu
blica a abrir, pelo Minist.crio ela V:iação c Obras Publicas, n 
e·rcdito de 91: 219$-1-13, para r·est.Huir;ão, ao engenheiro Aus
tricliano Honorio de Carvalho, de igual quant.ia, adcantarJa 
para obras na íiDstrad::t de Ferro de Timbó a Propri:'í (corn. '/Jit
rccer (avora'tH:l da Com.rnissr1o dr: Ji'·inanças) : 

Votar;:ão em 3" discussão da proposir;ão da Gamara r'o~ 
Deputados n. 1.39, de 1911, eonocdendo carl.a de engenheiro, 
geographo aos alurnnos que eoneluirem os ,cursos da Esr:ola de 
:Esf.ndo-Maior do Exercito c da Escola Naval (corn pareceres 
das Cornmissõr:s ·de :/n.çtrucr;ão Pu.blica o{(ercccrulo r:rnenrl.a, iâ 
approvada em. 2• discu.çsão, c (avoravcl da de Marinha 'r! 
G?Lerra); 

Votar;:ão em 3" discussão da proposir;:ão da Camara dos 
Deputados n. 112, de 1912, auLroizando a concessão da licença 
de um anno, com ordenado, ao Dr .. João Vieira de Souza Filho. 
procurador da Republica no Estado do Maranhão, para trata
mento de saude (corn parecer favora?Jcl da Com.rnissão de F'i
nança.s); 

2• discussão do projecto do Senado, n. 32, de 1912, alt,c
rando o dispositivo do art. 1" do decreto n. 2.407, de 18 de 
,ianeiro de 1911, c autorizando o Governo a empregar os sr.lrJos 
existentes nas Caixas Economicas na construcr;:ão de casas para 
oprprarios e dando outras providencias (com. pareceres (avora
?Jets das Com.mi.çsrjc,ç de Justiça c Le(Jiswçáo c de Fin.ança.ç r: 
com ?Joto cm. separado dos Srs. F. Sá e outros) ; 

. 1• discussã!l do pro,iect.o do ,,Senado, n. 68, de 1912, auto
rizando o Presidente da Republica a adquirir por compra a 
casa da rua Marinho n. 42, em Santa Thereza, onde residiu e 
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falleceu o Sr. Dr .. Joaquim •.:II'Urtinho, com os moveis, alfaia&, 
quadros, bJ•on7.CS e mais objectos ele al'l.e e dando ou~ras pl'o
videncias; 

2" di!;;cussão da proposição da Camar·a dos Depu Lados, 
n. lOI, de Hl,12, aulo!'i7.ando o PJ•esidente da Hepublka a r:on
ceder licença ·por· um anno, com os J•espeelh:os vencimentos, a 
J\l::u·io de Sou7.a Car·vallw. elesenh is ta ela Estl'arla de Fel'l'o Con
tl'al do J3J•azil (com Jlm·ecer da Cmnnrissiio de Pi.nmu;as O/'{r:-
1'et:cmlo emenda) ; 

2• discussão ela proposição da Gamara dos Deputados, 
u. 123, de 1!H2, autol'izando o Pr·esidcnLe da llepublica a a[Jl'Íl', 
pelo i\linisterio da Fa7.enda, o credito especial do 27 :::1!l>4$535, 
pa1·a pagamento da difl'et·ença de venc:imentos devida a J)lli
ladolpho ele Souza CasLJ'O, e:n-11i do decreto legislativo n. 2.::!73, 
de 4 de jancit·o de 1 !)l:l (com parecer (avora·vd da Commi.ssão 
rle Pi.nrmças}; 

Levan Ln-se n so~são :ís ::l horas e GO m inu,Los. 

t:iO' RESEt\0, EM 23 D.IE' NOVEMBHO DE 1 !1 12 

PIIERJDI~:\'l:J.\ DO Sll. PINHEIRO 1\fACHADO, VlCE-PilESlllRNTE 

A' ·I hora da tm·de, presente nunw1·o legal, ahi'<'-Re a sf's~ão, 
a que r.oncm•t•em os Srs. Pinheiro Machado, FeJ•J•cit·a C:IHtVe8. 
Pedro Borges, Cnndido de AIH'cu. Jonnthas Peclt·osa, Gabl'iel 
Salgado, Arthm· Lemos, José Euzebio. Mendes de Almeida. Ta
vares de L~·J•a, Walfeedo Leal, Sigismunclo Gonçalves. Jlay
mundo de i\limncla, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bel'nm·dino 
llronf.eiJ•o, S:í. Preit•e, Bueno de Paiva. Bel'Jlardo '~l·onteiro, Al
ft•erlo Ellis, Prancisco Gl~·ceT·io, Metello, José i\lm·J.inllO c Gc
lli'J'oso Marques (24) . 

Deixam de "omparecer, com causa justificada, eis Srs. 
Araujo Góes, Silverio Nery, Indio do Brazil, Lamo Sodr<l, Ur
bano Santos, Ribeil'o Gonr..alves, Gcrvasio Passos, Pires Fer
reira. FJ·aneisC0 Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza. Cunha 
lledt•osa, Gonçalves Ferrei-ra, .Ribeiro de Bl'ilto, Gomes Flibeiro, 
Guilherme Campos, Coelho e Campos, José 1\!arccllino, .Ruy 
Bal'bosa, Moniz Freire, .Toão J_,uiz Alves, Lourenço Baptista, 
J<'pancisco PoJ·tella, Nilo Peçanha, Augusto de Vasconcellos, 
Alcindo Guanabam, J<eliciano Penna, Campos Salles, Leopoldo 
de Bulhões, B1·az Abrantes, Gonzaga Jàyme, A. At.eredo, Alen
ear GuimaJ•iies, Felippe Schmidt, Hercilio Luz. Abdon BnptiRLa 
e Vic1ol'ino i\fonteiro (37) . 

E' I ida, posta em discu:;são e, sem dehatf', apprvoada ·a 
aéla da sessiio anterior,' ··· 
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O Sr. i" Secretario dá tJonLa do seguinte 

OJ'fitJios: 
'l'rc:; do Sr. 1" i:)CL:l'Clal'io da Camara dos Depu lado:;, de :.!0 

do ,~.:orrcuLc, tJommunitJaudo Ler aquella Camat·a appr.·ovado c 
cnviauo a :;urH.:~;.ão os :;cguintes projectos do ::lcnado que auto
rizam o P1·esidente da Hepublica a: 

a) conceder JitJen~~a pol' um anuo, tom ot·uenado e em 
Pl'Ol'ogar;fLO, ao Dr. José de Lima Castello Branco, inspector 
sanilario da Directoda Get·al de Saude Publica; 

b) tJonceder licenc;.a por um anno ao bachat·el Gustavo Af
fon:;o Ba'l'rrczc, juiz l'edeml na sec~,;.ão do Acre; 

c) abrir, pelo Ministerio ela Justic;.a c NegotJios Iutel'iorcs, 
o ta·edito, até a quantia ele ~G!J :232$20::!, para pagamento dos 
b'omecimentos Jeitos ao commaudo da Forr;.a Pol itJial do· Dis
·ti'it:lo l<'ederal por Behrend, SchmidL l~ Comp. em 1010.- In
teirado. 

Outt·o do l\linisterio da Justic;.a c Negot:ios .J n Leriores, de 
ig·ual data, communicando ler sido devolvida ú ·Gamara dos 
Deputados a resolu(!ão do CongL"esso Nacional, alli iniciada, 
cotwedendo liccnc;.a ao bacharel Antonio Augusto Hibeit·o de 
Almeida, IJl'Ornotol' publico da comarca do Alto Acre, í1 qual o 
Sr. Presidente da. Hepublica negou salic~~ão pelos motivos 
con8tantes da exposi~:ão que ú mesma acompanha.- Inteirado. 

Hequerimentos dos Srs. Domingos Joaquim da Silva & 
Comp., :;o!icitando. que seja autorizado o Presidente da Repu
blica a lhes mandat· pasat· a quantia de 3 :iG0$330, por obras 
que executaram, em 1 non, :no ediJ'icio destinado (L s• Pretoria. 
-A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 3" :Secretario (servindo de 2") procede í1 leitura ·dos 
seguintes 

PAR:mCERES 

N. 400- ·1912 

A Conunissão de •l\htrinha e Guel'ra estudou o requeri-
. monto n. J5, de 1!HO, cm que o mal'eclml graduado ref'ol'l'nado 
l''r·ancisllo .Joscl Cardoso Jun iot· allega que Lendo, pela lei nu
rnet·o·J .358, de 22 r.Ic ,iulho de '1!105, sido consider·acJa a sua re
forma no posto de general de divisão com a graduar~ão de ma
rechal e ,julgando-se com o direito a haver a differcnc;.a de 
soldo no período decol'l'ido de 3 de fevereiro de 18!)0 a 22 de 
Julho de. 1005, pede ao Congresso a rclcvacão da pt·cscrip(!úo 
crn que mcorreu. 

Na falta de documentos que elucidassem o assumpto, re
solveu esta Commissão solicitar do Poder Executivo as devidas 

.t·. ~ .. :E·.<'>~"rt:·:~ 
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informacõcs, que acabam de ser enviadas ao Senado em men-
sagem do f::lr. Presidente da Republica. _ . 

Nessa mensagem chamou o Gove1·no a attonr;ao elo Senado 
para os termos elo decreto .n. 1. 358, de 22 elo julho ele Hl05, 
que considera a reforma daquello ol'i'icial no posto de general 
do divisão com a gracluaeão de marcc.lml, da data desta lei u·1n 
deante, e como não tenhÚ o ciLado decreto cfi'eito ·retroadivo, 
pensa a Commissão que o Senado deve indeferir o mesmo re
querimento. 

Sala das Commissões, 22 de novembro de Hl1?.- Pb·es 
Ferreira, presidente.- Gabriel Sal{] ado, relator .. - Lau1•o So
dré.- F'elippe Schmidt.- A lndio do Brazil.- A' Commissão 
de Financas. 

N. ~01- i9i2 

Em requerimento dirigido ao CongTesso Nacional, o di
rector da Faculdade de Medicina de Bello Horizonte soliéita 
isenção de direitos para os objectos que forem impoetados paTa 
a montngem e custeio dos laboratorios c gabinetes dessa fa-:
culdade c dos fretes a pagar na Estrada de l!'err.·o Genf:r.·al do 
Brazil. 

Solicita igualmente a restituição dos direitos já pagos :'L 
Alfandega do Rio de Janeiro, na importancia do 10:300$200, 
e da quantia, tambem .iá paga, á Estrada de Ferro, que é do 
pouco mais de dous contos. 

Embora contrario, cm principio, á isenção de· direitos, o 
relator deste parecer, attendendo a que não é .iusto ·CJUC se 
negue a um estabelecimento de ensino um favor que tão repe
tida c \facilmente se concede a emprezas industriaes, entende 
que o pedido pódc ser deferido cm parte, isto é, póclc-se auto
rizar a restituição dos direitos ele importação e dos i'r·etcs da 
Central j:i pagos e isentar desse pagamento os demais objectos 
que se ti1rnarem necessarios para installar definitivamente os 
Jaborntcrios e gabinetes da mesma faculdade .. Não concol'da, 
entretantn, em que a isenção se,ia dada p:.tra o que i'õr impol'
tado para o ,;u~teio dos referidos laboratorios c gabinetes. 

Nesse particular acha preferivcl que de futuro o Con
$re~so, tenda em vista o desenvolvimento que porvenLu[·a 
venha a tel' u ensino l!Cssc estabelecimento, vote cm seu favor 
um auxilio ou sub\'NH,:ão, como jú fez em relacão a outros 
do pal7.. 

Assim, é a Commissão de Finanças de parecer que SC\ia 
approvado o seguinte 

PllúJ EC'l'O 

N. 69-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i.• Fica o Poder Executivo autorizado a mandar 

• 
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restituir os direitos pagos pela Feculdade de Medicina de BeiJo 
llorizonto com a importação dos objectos destinados aos seus 
gabinetes o laboratorios e bem assim os fretes que pelos mes-
mos pagou ú. Estrada de Ferro Central do Brazi.l. . . 

Art. 2." Ficam isentos do pagamooto dos d1rcllos de Jllt
portação o Lerão despacho livre. na Esl~açla de F!3rro ge~LFul 
do Brazil os objectos que se destmarem u. 1nstallacao deimli.Ivu 
dos laboratorios e gabinetes da mesma escola. 

Art. s.• Revogam-se as disposioões em contrario. 
Sala das Commis&óes, 22 de novembro de 1912.- Feli

ciano Penna, presidente.- Tavares de Lyra, relator.-. li'. Gl'IJ
eerio.- Bueno de Paiva.- Urbano Santos.- A. Aze1·edo.
L. de Bulhões.- Vietorino Monte·iro, -A imprimir. 

N. 402- i9i2 

A Commissão de Finanças, atLendendo, por um latlo, a 
que é indisponsavel acabar, quanto antes, com o abuso, crue 
nada justifica, do existirem, pela legislaciio em vigor, 1'unc
cionarios que na inactividade percebem mais do que no exer
cício cffectivo de seus cargos, c, por outro, a que o subsLi
l.ut.ivo offcrecido pela Commissiio de Legislação e Justiça ao 
pr·ojecto n. 17, deste anuo, apresentado pelo illustre brazileiro 
Sr. Cassiano do Nascimento, de saudosissima memoria, regula 
de modo uniforme· e conveniente a ma teria, é de parecer que 
o mesmo substitutivo entre na ordem do dia dos Lrahalltos do 
Senado e seja por elle approvado. 

Sala das Commissões, 22 de novembro de 11l12.- Fdi
C'iano Penna, presidente.- Tavares de Lyra, relator.- F. Glu
cerio.- Urbano Santos.- A. Azeredo.- L. de Bulhõcs.
Bueno de Paiva.- Vietorino Monteiro. 

PA!1.ECE!1. DA COMMISSÃO DE JUS'l'IÇA E LEGISLAÇÃO N. 35G, DI~ ~.!H 2, 
A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O projecto n. ·17, de 1912, oillfereci.do á consideração do 
Senado pelo Sr. Cassiano do Nascimento, determina que os 
funccionarios publicos, civis ou militares, quando passarem ft 
inactividade, não poderão per.ceber vencimentos rnaiofes quo 
os que lhes eram abonados quando em effectivo exercício no 
c.argo ou posto no qual hajam sido aposentados, jubilados ou 
reformados. 

Motiva a apresentação do projecto a situação creada por 
actos legislativos que, sem preverem malefícios e a situação 
do Thesouro, sobrecarregam a verba da classe dos inactivos 
desmesuradamente, desperta ao funccionalismo publico, muitas 
vezes desejo de maior somma de proventos, o uso immoderado 
da aposentadoria, da jubilação e da reforma. 

_O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul, na fundamen
taçao do projecto, com razão affirma: « Gan.har mais na ina..., 
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cLividadt} du que uo uxereieiu uffeoLivu tlus caJ.•g·ol:! é a!Jsurt.lu, 
ú unurlllal e et•eio não se pruLioa em povo nenltum elo Iflll!Ilio :1>, 

De J'aeLo, desde tJUe foi expedido u regulauwuLo rel'ol'
mandu a HeJHlt'UI)úo dos Gut'I'eius e sa11ccionaela a lei n. 2.:!\JU, 
do 1:3 de tleztmliH'u de :1 !110, qutJ nu seu al'Lig·o dispõe: «O;; 
oJ'ficiaes t.lo Exereil.u .que 1:1e l'tJfOt'lllat•em depois dessa lei per
uc!Jerií.o l.anl.as vigesimm; quinl.as pal'lus ilu soldo quantos :l'o
J'em 01:1 annos t.ltJ Ht!I'Vil)o e tnai~:~ 2 '/(, sob1•e o l'esptJLII.ivo soldo 
annual JIOI' cada anno de se1·vit;o ael\J'escido depois de 2G auuos, • 
selll elit'eito :'11:1 gl·aLill'illat;úes de que J.ral.am os detwel.os uume1·os 
101:1 A, de :JO ele dezurnbl'u de 11:1!)!1, e J!)3 A, de :JO ele ,janeiro 
ele 1800, como tambern as eouLanl.el:! tle~:~La lei:~>, ouLt·as elasses 
:wl.ivas, tJUtJ •eonl.inuav:un a [H'Ili:!l.ttt• bons ll ul.eiH HtH'ViCfJB :'t 
Naciío l'esolvel'lllll de~:~emlml·acachuwJnl.e ohl.e1.' da fl'atJliiJZa dos 
lug·isladoi'CS iguacs vantagem; JJUI'll as deumis ulm;:;es de I'UIIll
dunal.'ios, l:!ent.lu que dtJsse 1novinw11lo lugu l.'eHull.uu a aul.oi'Í
r.acfiu pa1·a a t.•efot.·rna da lll):;l.l'atia do .l!'tJI'I'u GuiiLI'al tio B1•azil, 
oom iguaes dufoil.os c igltailneuLe aLLenl.al.oJ•ia das !Joas pmLimtfl 
de alirnini:;Lra~üo. 

O regulamento de~:;a estrada de l'et·t.•o, app1·ovado pelo de
oreto n. l:l.tHO, ele JG. de n~:u·~o ele J!Hl, ai!Jrn de eslipulat.· no 
m·L. ü3 que os cmpt·egados ULulatlos uu .iol'ltalt~il·os pCI.'ecl!eL'ií.o, 
alú1u du seus venci1nonto~:~ ou ::;altu·ios, urna graLil'ietu;ão addi
llioual, l'elaLiva ao LtJrnpo· de ui'J'ul\Livu uxelll\icio na esLmda, 
g'l'aLi l'ieaçüo fJUe se1.'Ú L~onsiderada, Jllll'a Lodos os efJ'ei l.o1:1, coJJJO 
parte integmnte dos mesmos vcneimetüos ou salarios, isto é mais 
de JO annos, JO "I": de :!O annos, 20 "I"; do 2G annos, :JO "I"; e 
de 30 annos .\(}"I", dispüo ainda que «é applieavel aos crnpt•e
gados da J~sl.l.'ada de Fel'l'u Ct.'liLI·al do B1·azil a lei 11. J 1.7, de 
'' ele novemb1•o de HHl:!. (JUe l'et;Tiltt as apus•)nl.adol'ias dos 
:l'urwcionat.•ios pul1l i-t•.os J'eder·:ws tJorn as mod ifimwüus •tJonsLanLcs 
d.o presen ttJ regu Iam eu to ». 

Ü !li'L. 1:18 do eitatlo I'U!;'tilaiiiUIII.U dispÕe IIHlÍt>: «l'al.'ll 08 
cJ'Jci to~:~ da aposPnl adu1.:ia, set•:'t eou Latiu u Lempo du set·vico pu:. 
lJlÍCO ele lWIIl'Ol'lllidade COIIJ O dii:!J)OSLO fiO arL. ()/t :I>. 

O mesmo ouuori'C cm relaciío :'r. HeparLicão dos Cot'l'eio~. 
de fór·ma que os :funccional'ios civis, alt.\rn de adquirirem as 
vantagens resultantes do acereseimo de vencimentos 11a pro
por·oã.o de JO a .\0 o/o no limite entre 10 e 30 aturos de serviço, 
gosum, no caso de aposentado1•ia, dos •l'avot•cs ilOnstanLes do 
ar L. 5'~ elo dccrcl.o n. H7, de J, de novembro de :18!12, tlUe cs
tabcleec: «O funecionm·io que conLat· mais de 30 mmos ele 
eJ'fectivo cxercicio tem direito ao respeeLivo ordenado e' mais 
5 o/o de gratificação por anno que exercer daquelle tempo». 

E' evidente, portanto, que o PI'O.iceto conl.tlm salul.ar pro
videncia, mc1·ececlor·a da acollridu por p:U'Lc do Senado Federal. 

E' certo que na Camat·u dos Deputados se discute agora o 
pro,iccto n. !llt G, de :1 !ltt, regulando a aposentadoria de todos 
O!! funccionarios publ icos ·eiv.is da União quu se invalidarem 
no serviço da Nacão; no emtanto, não parece inopportuno que 
o Senado pt•omova a. solucão do caso, que se estende tambem 
aos militares de terra c mar, ma:m:me attendendo-se a que o 



principal e unico oh,iecLh·o do JWO,iceto ri evitar que o func
eionario na inncl.ividndc pcreeJJa rnaiOI'OR vencimentos que na 
o.cl.ividade. 

O par·ecel' rJe 2 dc·r.lowmiJI'o de :l!JH, tlo qual J'oi I'Cialot• o 
illusLrado J)cpul.ado rninoi!.·o S1·. Antonio Cat·los, c.lcvô merecer 
a ni.Lcnciio do Senado, pois mosLJ'!l em muiLos casos, pot· cal
culo preciso, que funer:ionaJ•ios milil.aJ•cs pel'eelmrn na inaef.i-. 
vidadc mniol'CS vellcilnr:nl.oH que na acl.ividadc. 

Do exposto se veJ•ifior:n., pois, fJUe eonsLil.ucm Jundamcnl.o 
para se mel hanl.e anomalia: 

a) garanJ.n· aos funecionarios eivis da Hcpai'U(!iio dos COI':
r·eios c dn :mst;r•ada de Fer·r·o Cenl.rnl do Hr·a~il as vantagens da 
Jei n. H7, de I, de novemhr·o de J fW2, alrjrn do ottl.r·as vantagens 
erondas pelo Tegu lnrnonl.o; 

b) garantir aos milil.arcs 2 "/" sobre o l'f!Speel.ivo soldo 
nnnual por eacla anno ele ser·vir;o aer:r·e;;mido depois de 2lí am1os, 
além dp clil'cito elo t·cformn no posto imrnediatnrnenl.e su
perior. 

A' vista do exposto, rj n CornrnisRão dfJ pn1·eeer· que .~e.ia 
approvado o seguinte suhsW,ul.ivo no pr·o.ieeto n. 3GG: 

N. 59-1.912 

. ArL L" Aos funocionarios puhlieos, r;rv1s ou rnilit,are~. 
que se invalidarem no ;;wr·vir;o da Nar;iio scr·{t assr~gumdo o f]i •• 
reHo á nposenl.aclaria, ,iubilacão ou reforma nas seguintes eon
dicões: 

a) si eontarcm mais de 1 O n.nnos de scrvico. eorn tnn tas 
vigcsirnas r1uinLas par·tes do ordenado quantos fnr·r.rn os annoH 
de servir;o; 

b) si contarem 25 nnnos, com o ordrmado; 
'!) si mais ele 25 armos, eorn o or·clenado c rnaiil 2 % cor

respondentes a enda anno que exceder a 25, nl.ó o limii.P. ma
ximo de vencimentos :rooebidos na ad-iviclarle, desr:onl.arJas as 
gratificacõcs acldi<:ionaes. 

ArL. 2." A aposentadoria, .iubilaciío ou rf!forrna só podcr{t 
ter Jogar no mesmo eargo ou posto que exerça ou oeeupc o 
funecionario ha mais ele fJous annos. 

Art. 3.6 Jtevogarn-se as disposições r.m contrario. 
Sala das Commissões, 5 clf~ novembro de HJI2. -.I. M. Me

tcllo, presidente.- Sri Freire, relator.- Guilherme Camr,os, 
r.om restriccões.- Nilo Per;anha. 

PHOJECTO IJO S&."'II,\DO ~ • .fi, Dr> j !)J 2, A QU~~ SE REF'F:RE.\[ OS P,\
HECERES E SUBSTI'rDTIVO SUPRA 

O Congresso Naeional resolve: 
Art. t.• Os funccionarios publicos, c1vrs ou rnilitareH, 

quando passarem á inactividade, não poderão perceber venci-
Vol. vrr 15 

'_ ... 
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mantos maiores que os que lhes eram abonados quando em 
el!fectivo exercício do posto ou cargo no qual hajam sido apo..o 
sentados, reformados ou jubilados. 

Art •. 2.• Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das sessões, 28 de junho de :19•12.- Cass·iano do Nas

cimento. -A imprimir. 

N. 403- :19:12 

A Commissão de Financas, tomando conhecimento das 
emendas apresentadas ao projecto n. 32, do corrente anuo, 
pelo illustre Senador Fmnoisoo Glycorio, sente não poder dar 
ás mesmas o seu assentimento. 

Sala das Commissões, 22 de novembro de 1.912. -.F'eli
ciano Penna, presidente, vencido.- U1·bano Santos, ~·elator.
Bueno de Pa·iva.- 'l'avares de Lyra. -L. de Bulhües, ven..: 
cido.- A. A:e1·edo.- F. Glyccrio, vencido. 

EMENDAS AO PROJEC'l\0 N •. 32, DE :19:12, A QUE SE REFERE o PARECEI\ 
SUPRi\. 

Ao art. 2•: 
· Supprimam-so as palavras « dos saldos, etc. até o fim do 

artigo.» 
Ao mesmo artigo acorescente-se: 
·«Os pagamentos autorizados neste artigo só so referem a 

despezas e obras realizadas posteriormente a esta lei.» 
Sala das sessões, 22 de novembro de :1912. -1•'. Glycer·io. 

-A imprimir~ · 

N. 404-19:12 

A' Commissiio de Financas foi presente o projecto do Se
nado n. 68, deste anuo, autorizando o Presidente da Ropublic:a 
a adquirir por compra a casa da rua Marinho n. 43, em ~anta 
Thereza, onde residiu e falleceu o Dr. Joaquim •1\furtinho, com 
os moveis, alfaias, quadros, bronzes e mais objectos de artl? 
que ornam a I'eferida casa, e dando outras providencia~. 

A Commissão tem sempre grande empenho em prestar 
todas as homenagens devidas á memoria do grande bru.d!eiro,· 
que tantos e tiio relevantes servicos prest.Ju · á nossa .Patria e 
que •com tanto brilho occupou uma cadeira do Senado, mns 
parece-lhe que a medida 'do que cogita o J•rojeclo niio pôde 
ter o assen~i.n~:;wJ d·J Suuado. . 

Sata das Commi:;sões, 22 de novembro de HJL2.--P()licicmo 
Perma, presidente.- Bueno de Paiva, relator.- F. Glycerio. 
- Dr bano Santos.- A. A:eredo. ~L. de Bulhões.- 'l'a.vares 
de Lyra.- Victo1•ino Nontciro. 
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PROJEC'lO DO SENADO N. 68, DE! 10'12, A QUE! SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl. i.• Fica o Governo da Hepublica autorizado a ad

quirir por compra a casa da rua Madnho n. -13, em Santa 'l'ile
reza·, onde residiu e falleceu o Dr. Joaquim Murtinho, o con
solidador do credito nacional, com todos os moveis, alfaias, 
quadro&, bronzes e mais objectos de arte que ornam a referida 
casa e bem assim o grandioso parque, a bibliotheca nelle con
tida, com o mobiliario, livros e objectos de arte, devendo a 
mesa onde foram assignados os primeiros decretos do Governo 
Provisol'io e mais objectos que pertenceram ao inolvidavel 
Marechal Deodoro da Fonseca ser removidos para a sala espe
cial do Palacio do Governo, sala esta que será denominada 
Marechal Deodoro da Fonseca. 

§ 1.• O immovel servirá para a moradia dos homens ii
lustres e notaveis que o Governo receber como hospedes, ou 
residencia do Chefe da Nação na estação calmosa. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em ,contrario. 
Sala das sessões, 19 de novembro de HH2. -Pil•es Fer

reira.- /Raumundo de M·iranda. - J onathas Pef/.rosa . .._José 
Eusebio.- Walfredo Leal. -bulio do Bra:;il. -. A imprimir. 

· N. 405-1912 

A proposJçao da Gamara dos Deputados n. 98, de 1912, 
crêa o Jogar de zelador do Mus·eu Naval, annexo á Biblio~heca 
de Marinha, com os vencimentos. e garantias identicos aos dos 
mestres do Arsenal de Marinha. 
. A Commissão de Finanças da outra Casa do Congresso, 

manifestando-se. sobre o assumpto, assignou parecer unanime, 
· de que foi relator o illustre Sr. Serzedello Corrêa, a 'favor do 
projecto, por ter verificado, deante das informações o:tlficiaes 
prestadas ao seu 1 • Secretario, pelo Estado.Ji\f'aior da Armada 
e Directoria da Bibliothe.ca do 1\Iuseu de Marinha, que o Jogar 
de zelador está confiado a um operaria, destacado das offi
ciuas de construcções navaes, que revelou tal competencia e 
capacidade para esse cargo, que a elle, incontestavelmi:mte, se 
deve a restauração dos modelos dos navios e demais embar
cações que o Brazil tom possi.Jido desde os tempos coloniaes 
até hoje; contribuindo, além disso, pelo seu zelo, para au-
gmentar as colleccões do dito museu. . . 

Além disto aquella Commissão acceitou o projecto por 
entender que, em virtude da reforma e crea()ão do mesmo 
Jogar, elle importa em diminuição de despeza, em vez de au
gmento. 

Esta Commissão, de accôrdo com os fundamentos do pa
~ecer o. que se referiu, opina tambem pela approvacão do pro-
Jecto. . 

Sala das Commissões, 22 .de novembro de 1912. -Feli
ciano Panna, 'Presidente.- Urbano Santos, relator.- F. Gll}-

.· 
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r:erio.- A. i\z,•rt.•tlo. -1~. i/c !Jnlhaf's.- Vir:lul'iuu Munfl!i'ro. 
- Toval'i!S de L um. -- 1Jue110 de Paiva. 

PI\IJl>IJSIÇ,\0 DA G,\l\lAIIA DOS UIWU'I'Aili:IS N. [18, 1m 1012, QUE SI;: 
lll~J 01 gJu~ O Pt\lli•:Gmt SUPitA 

O Congw•.sHo N:wionalresolvc: 
AT'L. ·1." Fina Cl'endo o Jogai' de zelador· do 1\luseu Naval, 

an.nexo :í BihlioLIJr>ea du 1\laJ'ÍIIha, pct•eelwn•lo o IIICSII1o UL·de
nndo c gral.il'ieaçii.n dos mesi.J'es do i\J•senal do 1\liuinha c com 
llS nWSIIlllS g"[ll':llll.il\S daqLJeiJI)S fUIII~eÍOIIlH'ÍOS. 

AJ•f,. !!.'' llevog:a 111-se as d istHJsiçües 0111 eon Lt'lll'ÍO. 
Camara dos Depu lados, lO de outubro de l!JJ2. -Sabino 

.11111'/'0so .Tuim·. PJ•nsidenLe.- t\?lfonio Simeão dos Santos Leal, 
I" Se.erefuJ•io.- Al(l'i!do Movi(/llÍI!?', 2" Secrelal'io interino.
A imprimil'. 

N. loOG- HH2 

A Cnrnmissiin fr>m invnJ•invPinwnLe impug·na1lo Lodos ,,s 
Pl'Ll,icdos J'elaLivos :í. mcllioJ'arncnlo de rel'oJ•nms de offieiaes, 
favo1· esl.e all.nn1enle pi'e,iudicial ao era1·io publico, que des
pende cet·ca de 80 mil eonl.os aJmualmenle .com o J~xercil.o de 
Lel'ra, sendo os ol'f'ieiaes mais bem J.•enntnerados dn nHIIHJo. 

Acontece, pot•r!m, ([ue o fH'o,i!'cl.o que concede a t•ci'OI'IIIa no 
posto de almiJ•anl.e ao vice-almil'ante rof'o!'mado com a gm
dua1;fio desse posto Anl.onio Luiz von Hoonholtz r~om as van
l.agens ela !.abolia nclunl r! de lal natul'eza que desvia o seu 
l'elatnJ' rio manter a linha de sua conducla. 

~1:1'1\La-se de um velho servidor da Paf.t•ia, unieo soiJI'evi
ventc do memomvel combate naval do Hiachuelo c afastado da 
earreiT·a militat· po1' •CiJ•cumstancias alheias ú sua vontade. 

Além disso, esse bt•ilhanl.o e venemnclo set•vidor desem
penhou atTiscaclissímas commissües ele dcmarcaçfi.o em nossas 
longínquas c quasi impenel.raveis l'ronl.ciras. cm •que a f.oclo o 
momento arriscava sua existcncia, nfío Lanto pelas constantes 
amecas de índios IJrav.ios que povoavam aquellas regiões, como 
pelas l'eht'IJS palusi.J'es quai-1 i Ju lm inantos que dizimavam SI)US 
eompanhoit·os c eommanclados, inclusive o seu 11roprio irmão, 

~J:aes sii.o os relevan.l.es serviços prestados pelo vice-almi
rantc von lJoonhnlt:r. queJ' na gueJ'J.':t .como na par., onde sua 
eapaeidade tcr\•linina J'ieou eomprovada de modo inilludivel, 
nlúm de ou L1·os ímportan tos scJ•viços do ordem diplomatica, 
que LanLo n t•ecnmmendam; a Commissão ó ele parecer que 
se,in. appt·ovaclo o proJecto n. toli. do corrente anno, eomo uma 
,iu:;tn. lwmr•JmKenJ ao me1•if.o e :ís f.radic.õcs gloriosas da nossa 
lllili'Ínhn. dP J.;-tlt~l'l'il, CllClll'nadaS nO braVO e venerando Vi·Ce
allllll'ill1fP vmi Hoonholf.z que com raro relevo tem contribuido 
pn1·a roJr~l'aJ• e cngt•andccer a sua terra natal. 

Sala das Com missões, ::?::? de novembro de 1 9'1:2.- Fel-i
dano Pemw, pt·esidente.- V1:ctorino J!ontei?'O, relator.- 'l'a-
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't!ftl'us du Dura.- A .. tlzcredo.- UriJUIIo Sa11tos. -- J.'. Glueaio. 
- 1~. du JJu.lhüus. 

PArli>Cir.tl IH COMMIRSÃO DI> MAJIINil,\ I~ 0Uiml1,\ N. il!í8, DI': 1!112, 
/1 QUI': RI' lll'l'"lll' n I'AIII,CI>Il SlJPilA 

A' .comrniRRiín do Mm·inlm e fitJPJ'J'n foi rH"rsen.l.e o pro
.ieel.o da CUJJJHI'fl dos Deputados 11. :·:n, llt> annn l'luf'nl.t•, eon
sidcl':trH.Io l't)l'tll'lnnclo no posl.o dr; nlrnii'Hiil.f' n Vif'.ro-nlmil·nnl.e 
rel'ol'lrwdo eom n gl'nclnnl;ií.o des,;r• pnsl.n Anl.onio Luiz vou 
Hoonhollz. 

Ao ue-eeil.ai', eomn, de faeLo. plenarnenlP aeceil.a, os !.ermos 
desse pr·r•.iecto, senl.r•. J.oclavin, a r.o1mnissito n nor•nssirlat.le de 
ndduzil.' alguns a,·gu1nen.Los, ovidr-1wi.nndo a ,iusLir;a de sua re
sol w;fio . 

. Em J,Jwsc, devemos s11r· eonlmrios iis melltor·ias de I'e
fol'lnns de ol'fieincs de mar e J.m·r·a. Per·feilamcnl.n reguladas, 
como se acham, por· leis iniJlurJiveis e claras, ninguem, cm boa 
doutrina, podcr{t, perante o Poder· Legislativo, nJlcgar· qual
que'' rnoUvo que dê direi Lo {, nossa i n lervenr:;ão, com o intui to 
de repa r· ar procedimento menos ,iusf.o rJo gxceut.ivo. Se me
l hanle missão,· por· sua pr·opr·ia natureza, enquadra-se un i·ca
menle na alr:;adn do Poder Judiciario. 

~~'las, por isso mesmo que não nos enbe intervir em acto 
ele m{t applieaçiío da lei nas reformas dos militares, eomo em 
todos os cleamis rla publica adminisl,rar;ão, resnrvamo-nos, 
corno clir·ecl.os r·epresentnnl.es ela Nar;1io, o direito ele aprer1iar e 
l'ecomrensar· devidamente os rclevantr,s e exlf'aonlinar.ios ser
vir.;os que ú Patria ba,iam prestado os hrnzilciros illustres. Nem 
outm tem siclo a rlir·cctriz elos Parlamnntos rJe t.odos os paizns, 
semrrc que, movidos por bnm entendido rm I to cívico, galar
doam os seus IICt'Óes, subi os c arUstas. 

A Nar:;1io, por inl.crmedio de seus legítimos rcprcscnlnnles, 
proelama, dnss'art.e, os hcnemerit.os, seiN:eionando com serena 
imparcialidade os que souberam cxcepcionar-se, prestando
lhe, na paz ou na gucrr·a, assib'llnlaclos servi~;os. 

Esses casos, por serem raro;;, devem, quando tratados, 
consl,ituir, evidentemente, um premio nos grandes servidores 
da Patria., mas nunea assumir o cara;r;ter de >~implc;; reparação 
a qualquer infraer:;ão da lei, o que, desnaturando-os, lhes an
nu llaria a. sign ificar:;ão moral de um prcif.o f6ra do commum. 
Alifts, eomo acima frisámos, desde que r,;; rnca.rassemos por 
esse aspecto, escapariam de prompto á nossa competencia. 

E' justamente na >~un raridade que a;;senta a. razfío dR ser 
de Lrancruilln satislraçã.o ,com que sempre podf'lremos Julgai-o, 
Cf'lrtos de cruo, assim procedondo, do ft'irma alg11ma. al>rimos 
porta larga ás ambil}ões da mediocridade. A lil}ão elos factos 
~h i. est.á para robustecer o nosso assoMo, removendo quacsquer 
msmuar:;oes de que resultom receio. 

Na Republica, para irmos a mais remotas inclagal}ões, 
o ~oder I"egislativo teve feliz ense,io de homenagear Rio Branco 
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0 os nlmimnLe Gonçalves o ;rucoguny, como bonomoritos do 
J>ntriu. 
· Propondo a mclllol'in da rcf'ormn no almiJ'UJtLo von. Hoo

nholLz, o projecto do s,.. Urueclw Cardoso, do iüOü, som lho 
dar dil'eito a vantugen~ aLmzadas, inspirou-ao clurnmcnto cm 
ülenLicos seutimontos do gJ•atidii.o llUr-ionnl, pois Lodos co
nhecem e sulJem aq u ilutur· o rncr·ilo dosso Ji!'Oelaro marinhei r o, 
patente na ininterrupta c bl'illlnnLc scrie de assignnlndos ser
viços que vem, do longa data até ho,io, pr·osLando (t Armada e 
ao B·razil. 

Do sou valo1', da sua coragem, de seu unimo farto do 
het'OI:l fnllarn-nos, na guerr·a, a rncmoravcl ,jornada do llin
chuelo e os enconl.ros no rio Pnrnguny, onde sempre se houve 
vow denodo, e, nu paz, as cliJ'f'i•ccis o at•r•iscadns explornr}ücs por 
inhospif.as o deseonlweidas pal'ngon.s, nLJ'J.tvés do. hordas sei-

. va;;llns, •!m busca das na~eonl.os do Arnawnas. 1\las niio é só 
este o wnl1o d.istincL.i.vo elo sua clcsl.ncnda individualidade. O 
horoo, o exploraclot•, que emulou com o Príncipe elo Monnco, 
Brnzzn, Set·pa .Pinl.o, Nocdonslc.iolcl o ouf,ros seus dignos con
tempomrwos, surge-nos, cm seguida, no rJornoi'Udo estudo da 
JJydrogrn.piJiu da nos~a •IJOHI.a, homl)l'eando com Mouchcz; uppu
roec-nol:l, depois, eollabo!'llndo r:om eminentes nsl.ronomos de 
ouf.t'08 puizos, erh i88:.l, nas invesl.igacões .qull o phonomcno 
eclesf.e da passagem de Venus pelo disco solar. vinha propor
eionar ú curiosidade sciol'IW'lt:n dos sabias elo mundo inteiro. 
Por esse valioso Lrabnlllo, em que !.unto se disl,inguiu, a Fmnça 
lhe abriu ns pot'Las da sua Academia ele Sc.iencias, honra que 
por si só representa um insuspeil.o e eloquonto testemunho do 
aclmiJ'acão pnlo ~nbet· do nosso compnLriol.a. 1\fais tardo, como 
diplomata,. o almiranf.c von Hoonholtz se nos mostrava por um 
outro prisma, impondo-se igualmente no reconhecimento ela 
J>atria. 

Mas não .e remos m isl.llr, Lão nol.oJ'i08 sl1o o !los, enumerar 
aqui, um por· um, Lodos os servicos quo lho elevo o paiz, em 
muWplas o diversas eommissões elo realce. 

Aliás, dcanl.o ela grande c elevada distinccão que lhe foi 
fciLn pela generosa Ji'J'Unça, cleanto elo tantos e tão longos annos 
de inc•~ssnutc e proficua operosidade, deanLo do toda uma cxis
tcm;ia .que vale por uma JJulla e fecunda licão prul.ica de <livismo, 
não nos HI)J'ia lkito regatear a osso venerando servidot' da 
Pntria, q1msi ocLogunario, n gloria ela justa homenagem que o 
[II'ojrJcLo da Gamara elo!! Doputadoi:l en~ct•t•a c ao qual n Com
missão ele .Marinha e Guerra se rc,iubilu de dar o sou voto. 

Sala das Comm issões, 8 do novembro de 1912. -Pires 
Perl"eira, presidente.- J1. Inrlio do Bra:il, relator.- Lauro 
Sodré. -·Fclippe Schm.idt.- Ga/wicl Salgado. 

PROPOSIÇÃO DA GAl\fAllA DOS DEPUTADOS :N, 106, DE 1912, A QUE SE 
HI~F'Jímg O PARECgR SUPRA 

O C0ngresso Nacional decreta: 

Art. L • E' considerado reformado no posto de almirante 



,. ~' . ,--·.,,· ,'.··· '•' \ -·· 

!!3i 

o vico-almi t•nn Lo rel'ormaclo com a gl'ndunoiio drsso posto An
tonio Luiz von Hoonllo!Lz, passnndo a receber o soldo que pela 
lubolln vigonLo III e vier n compeLir. 

ArL. 2.• Ji'ion o Governo nutm·i?.ndo a nhril' o nC<cessnrio 
cr·odHo ·pnr·u o sou pngumonLo. 

Ar L. 3." llcvognm-;;o ns disposições em eonLl'lll'io. 

Carnnra dos Depu La elos, JS (]O ou Lu h roo de Hll2.- Sabiuo 
Barroso .lnnior, .Presidente.- Antonio Simeão tios Santos Leal, 
1" Seorolario. -Jiaul de Moracs Vcirtrr, 2" Srurotnrio.- A im
lH'irnir. 

N.-107-1912 

A proposi(;úo da Gamara dos Deputados sob n. JU, do cor
rcnLo anno, releva a preseripção em ·que incorreu o rx-Depu
tado Dr·. Sylvio nornoro para rccebet· o,; subsídios a que tiver 
direito e, bem as;;im, a do subsidio a que f.ambern tem direHo 
o ox-.Deputarlo Sobastiiio Eurieo Gonoalvos rJe Lae.ercla e do 
qual 6 donntaria a Santa .Casa de Misericordia de Vassouras. 

A lei n. 1.. 61.7, de 30 rJe dcr.emhro de 190G, dispor. cm seu 
nrt. 1.5: « Fi·ea relevada a prcscrip((ão para recebirncnf.o de 
ajudas de cus!,o a que tiverem direito Deputados c Senadores, 
fieando para esse fim o Governo nuf.orir.arJo a fawr as neces
sarias operaoões de c.rcdHo » e a lei n. 1. 8H, de 31 de de
r.emhro de I B07 rCJprodur.iu a disposição, ampliando-a nestes 
te1·mos: «Fica relevada a preserifl(ião em que incorreram as 
a.iudas de custo o o subsidio dos membros do Congresso Na
cional e auLorhmdo o Presidente da Republica n abrir os res
pectivos creditas,» 

A lei oroamenf.aria para o exercício de 1909 mandou con
tinuar em vigor esta ultima disposição. Em consequencia do 
que determinaram essas leis, foram abertos crediLos de ajudas 
de eusto e subsídios dos membros do Congresso Nacional na 
importància de 1.528:713$B60. Por motivos que a Commissão 
rJe Finanoas ignora, os ex-Deputados, a quem a proposição da. 
Camara aproveita, rJeixanm de requerer o pà.gamento a quo 
tinham direito. Ma;; tfossem quaes fossem os motivo!!, elles 
não justificam a necessidade da proposir;ão. 

A prescripção de que gosa a Far.enda ~ quinquennal nos 
tArmo!! da lei n. 857, de 12 de novemhro de 1851. 

Ora, interrompida esta preseri'Pção- por um ae(o legislativo 
que mandou revigorar em toda RUa plenitude o direito dos in
teressados, os cinco annos devem ser eontados a Mmecar desse 
Mto e esse prazo ainda não é decorrido depois· do referido 
acto. 

Consequentemente, é desnecessaria a providencia constante 
do pro.i ecto. 

Liquidado o direito dos interessados, o que é preciso é au-
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tm·iznr a a/JI•t·Lut·a do credito pura seu J'esprHlLiVu pagamento, 
lllllS a IISSII l'I'S[HJiLO nada lfjspÜlJ U JliOSrllll fH'OpOSif)ftO. 

A ConHn issfto ncow:HJIIIlt pot· isso a sua rojoiciio. 
Bula das CoJnmiss1jes, 22 de novorn/JJ•o elo :lfJJ2. - Feli

ciano /'cuua. pJ•esidonte.- Tavares de Lyra, l'l!lntor·.- F. 
l!liJCCito.- JJucuo de Paiva.- Ur!Jauo Sanlos.- A. ll.zcredo. 
-L. dr: Bnlhües. 

PltOPORIQ.:>:O fl;\ f:AI\IilllA JJOS DIWU'I'AJJOS :N. :1 I t,, llJ1: ·I OJ 2, A QUJ1: sg 
Jli~F'gJ-tg O p,\ftgcgrt HUPfL-\ 

O Congresso Naeional resolve: 
Art.igo unico. J<:' t·elcvada a pJ·eseJ'irH;iio cm que incor·rcu 

o ox-DeJlU Lado pOI' SeJ•gi pe Dt'. 8ylvio llonll'J'O pal'll reec!Jcr 
os subsidias a que Uve1.' dit•eiLo 1), JJum assilll, a do subsidio a 
que J.ambem tem di1:eil.o o ex-Depul.ado SebaHUiio :mu1.·ieo Gon
çalves ele Laeel'Cia rJ do qual 1'. donatar.ia a San ta Cnsa ele M ise
ricOI·elia de V assou 1·as; J•evogadas as disposições em contrario. 

Cama r a dos Depu Lados, ~ti de outulH'O de HH2. -Sair/no 
Barroso Junior, Pt·esiden l.e.- Aut.mri.o Shneüo dus Sanlu.1· !:..::al, 
1" SecreLa1.·io.- flunl de ;llorues Vei(lu, 2" SeeJ·etm·io.- A im
primir. 

N . .J.08- 10:12 

A proposJçao da Gamara dos Deputados n. ·!2 I, de ~ !H2, 
autoriza a abertura elo m·cdito extraordinario de 7:200$, para 
occorrer ao pagamento devido a Art.lmt• Mar.·l.ins Lopes. 

O credito om questão foi solieitado pelo S1· . .PI'esiclcnte da 
H.cpublica na seguinte mensagem: 

Srs. Mcmhr·os do Congresso Nacional-TmnsmiLI.inclo
vos o .incluso proecsso ·r·cferer.(l} ao officio da Dolegacia Ji'iscal 
dCI 'J'hcsouro Nac:ional no Estado elo Pamtuí, n. G2, ele H de 
,;unho ulLimo, c no .qual se demonstra a nec:cssidadc elo credito 
ele 7 :200$, para oceorrer ao pagamento elos veneimentos de 
1" cscripturario 'daquclla delegacia, adclido cm virtude ele sen
tença .ittdiciaria, Arlihur Martins Lopes, correspondentes ao 
corrente exercicio, ·rogo-vos digneis autorizar a abertura do 
mesmo credito ao Ministcrio ela Fazenda. 

Rio de Janeiro, 21. de agosto de 191.2, !ll" da Indcpcndencia 
e 2~" da llepublka.- Be1"11Ws R. da. Fonseca. 

De accôrdo, pois, com essa mensagem e mais documentos 
annexos é a Com missão ele I?iuanças de ~Jareccr que seja ap
provada a proposição. 

Sala das Commissües, 22 de novembro de 1 O 1.2.- Feli
ciano Penna. presidente. --L. de }Ju.lhúes, relaloC'.- F. GltJ
cerio.- Bueno de Paiva.- Tavares de Lyra.- Victorh1.o Mon
teiro.- A. Azeredo.- Urbano Santos. 

~. ' . 
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PHOPOSIÇÃO DA G,\I\1AllA DOS DllPU'I'AIJOS N, 121, DI> 1!)12, A QUI> SE 
lliWllfl!C O PAIIJ!:CJ;(l SUPIIA 

O Congi'CRSO Nacional I'csolve: 
Ar Ligo unico. \]}' o Podet· :Ex e cu Li v o au Lot·izado a abrir, 

pelo MinisLerio da Fazenda, o Cl'edi!.o exl:mol'dinal'io ele 7 :2qO$ 
(Jal'!l oecOI.'I'OI' ao pagamento q~w. ~J .deyJtlo a AI'I.IIUJ' Mn!'L111s 
LoJH)R, 0111 vir·tudn de sentr~nr;a .iudwuu·m; rcvogadnil as rltspo
si(;úes cm C\OnLr·a1·io. 

Cama.ra dos Depu Lados, 5 dn novombt·o ele J 9-J 2.- Sa/.Ji-rw 
JJorr·o.w ,/nuior, J'J·esielcnLe.- Antonio 8-i'rneüo llus Santos Leal, 
1" SceroLal'io. -llrml rir! JJ/ot•aes VuirJa, 2" SecC'dttrio.- A irn
lJrirn ir. 

N. -109-1912 

O credito exLraordinario ele 6:260$490, de que traLa a 
proposição ela Gamara elos Depu Lados. n·. 126, de 1912, foi so
JicHar.la por mensagem de 29 ele. maw do corrente anno, e é 
desLinado ao pagamento de venmmentos a Verano Alonso Go
mes de Almeida, em virLude r.le sentença judiciaria. 

Este funccionario, addido por decisão do Poder Judkiario, 
tem exercício, de conformidade eom a portaria n. 27, de 15 do 
marco do corrente anno, na .Direetoria de Despeza, mas não 
iJOnstando seu nome da relação a que se r·efere o n. 20 do 
arl •. 93 da lei n. 2. 544, de 4 de janeiro ultimo (empregados de 
Teparticões e Jogares extinetos e funccionarios addidos em 
virtude de sentença .iudieiaria) o Sr. M'ini.stro da Fazenda re
solveu solieitar ao Congr·esso Naeional a autorização necessaria 
afim de ser aberto um eredito espeeial naquella importancia, 
para occorrer ao pagamento de vencimentos que competem ao 
mesmo funecionario, no período de 1 de marco a 3i de de
zembro do corrente anno. 

Esta Commissão é de parecer que seja approvada a pro
posição attendendo-se assim á mensagem do Sr. Presidente da 
Hepublica. · 

Sala das ·COmmissões, 22 de novembro de 1912. -·-.Ff!li
ciano Penrw, presidente.- &. rlrJ RulhórJs, relator.- F. Fl11-
cerio. -/Jueno de Pai1Hl.- Urbano Santos.- Victoríno Mon
teiro.-· Tmmre.~ de Lyra.- A. AzrJredo. 

PROPOSTÇXO DA GAMARA DOS DEPUTADOS N, 126, DE f!)j 2, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O CongT'fJS:'lo Nacional decreta: 
Artigo un.ico. E' o Presidente da Republica. autorizado a 

abrir, pelo Ministerío da Fazenda, o credito estraordinario rlc 
6 :2GO$Hl0, para attender ao pagamento de vencimentos devidos. 

'-· ., ' ' -··' " ... 
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a Vcrano 1\lonso Gomes de Almeida. no pei'iodo de 1 de marco 
a 3:l de dezembro do .correnle anno, visto este funccionario se 
achar addido em virtude de sentença ,judiciaria; revogadas as 
disposições em .contrario. · 

Camara dos Deputados, 11 de novenib1·o de 1012.- Saúino 
Barroso hm:ior, Presidente.- Antonio Si.rncâo dos Santos Leal, 
1" Secretario.- Jla1tl de No1·acs Yciaa, 2" Se>erelario.- A im
primir. 

N. H0-1012 

A' Commissão de Finanças foi prescnle a propos1çao da 
llamara dos Deputados, sob n. 127, elo corrente anuo, autori
zando o Govel"!1o a conceder aposentadoria, com todos os ven
cimentos. do car·go que actualmente exerce, ao Dr. Manocl 
Jo'sé de Queiroz Ferreira, preparador vitalício da Escola Poly-
tcchnica desta Capital. · 

Essa proposição originou-se de um projecto da Com- · 
missão de Legisla~.ão o Justiça, {JUe .o precedeu da seguinte 
. t'1" ~ JUS 1 1cacao : . · . 

«O Dr. Manoel José do Queiroz Ferreira, preparador vi
talicio da Escola Polyleclmica desla Capital, pretende a sua 
aposentadoria com todos os vencimentos do cargo que actual
mente exence, dispensado::.Jhc o Poder Legislativo o tempo que 
ainda lhe falta para que pudesse gosar legalmente daquella 
regalia. 

Allega o supplicante, em abono elo seu pedido, a circum
stancia de haver sido victima de um accidente quando, no 
desempenho de funcção de seu cargo, el~ectuava uma expe
rioncia chimi,ca, accidente que lhe determinou varias lesõe~. 
nomeadamente nos olhos, inutilizando-::>s pela perda quasi 
completa da visão em ambos, o que o impossibilita de qualquer 
trabalho dependente desses orgãos. 

Instruo a petição com attestados de profissionaes compe
tentes, ,que confirmam as suas al!egações cm absoluto. e ou
tros .que provam a fórma escrupulosa, in,telligente e honesta 
pela qual exerceu o supplicantc as suas funcçõcs durante o 
largo periodo de 24. annos, prestando no seu cargo os mais 
importantes serviços. . 

O· caso parece á Com missão de rigorosa o justificavel equi
dade: o requerente, physicamente impossibilitado de continuar 
a exercer o seu wrgo, por um motivo occasional, foi victima da 
fatalidade, quando no exercicio de suas funcções. 

O poder publico não póde ser indifferente á sua sorte, 
cumprin<lo-lhe. até por uma razão de humanidade, minorar-lhe 
os effçitos do infortunio quo tão subitamente o .feriu. 

·SI ha uma hypothese em que a munificencia da Nação se 
00mprehende c se ,justifica, nenhuma parece mais acceitn.vel 
do que a concurrente, em que um infeliz :runccionario, quasi no 
termo de sua carreira, por um golpe do 3!caso, fica impedido 
de rec.ener a justa recompensa final de todos os seus serviços 
ao paiZ .. 
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Ha entro ella e a do militar que se inutiliza oin campanha 
uma completa p,aridade, o si em um caso a protecção do poder 
publico é solicita e prompla, não se explica como possa e deva 
ser recusada em outro de natureza identica. 

Não se afigura á Commissão necessario ampliar as razões 
justificativas do ·seu parecer, desde que os motivos de justiça 
o de humanidade em <rue se funda são de extrema evidencia, 
c si a lei de aposentadoria é omissa em relaoão á especie a 
aociio legislativa bem póde suppril-a, no uso de sua jurisdição 
graciosa. . 

Pensa ainda a .Commissão de Justica que, embora do
cumentada a existencia do facto a que se refere o supplicante, 
indispensavel parooe a prova official, que é a inspecciio de 
saude regularmente feita, e, nessas condicões, deixa dependente· 
dessa exigenda legal a concessão do favor que autoriza no 
projecto ·que apresenta e cuja approvar;üo aconselha: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

aposentadoria, com. todos ·os vencimentos do cargo que actual
mente exerce, ao Dr. Manoel José de Queiroz Ferreira, pre
parador vitalício da Escola Polytechnica desta Capital, mediante 
prévia inspecção de saude. . · . 

Art .. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 11 de outubro de 1912.- Cunha 

Machado, presidente.- Porto Sobrinho, relator.- Pires de 
Carvalho. -111 eira de V asconcellos. ~ 111 cllo FraJnca: -·- Hen
rique Valaa.- Carlos Maximiliano.- Gumercindo Ribas, ven-
cido.- N1:canor do Nascimento, vencido.~ . · 

Ouvida sobre o projecto, a Commissão de Finanças da 
outra Casa do Congresso interpor. o seguinte parecer: 

A' ·Commissão de Finanças foi presente o parecer da de 
Constituição. e Justiça, deferindo o requerimento em que o 
Dr. Manoel José de Queirou Ferreira solicita a sua aposen
tadoria no cargo que exerce de preparador vitalicio da Escola 
Polytechnica. . 

Conta· esse serventuario da Nacão 24 annos de bons ser
vicos, conforme o attestam os documentos que instruem a pe
tição. Victima de um accidente no laboratorio, perdeu qua ·i 
completamente a vista e teve que soffrer a amputação do 
braco direito e um dedo da mão· esquerda. 

. · O desastre deu-se em junho. de 1901, c dahi para cá, 
apezar das consoquencias graves que soffreu, poude o re'ferido 
preparador, assim mutilado e com a visão em múo estado, 
continuar a cumprir o seu dever. 

· Mas hoje, quasi cégo, comprehende que o .seu esforce ·é 
superior ás proprias . forças e impetra do Congresso a graça de 
aposentai-o nas condições que especifica. 

O digno relator da Commissiio de Constituição e Justiça 
acha o caso de «rigorosa e justificavél equidade,. 

Assim pelo menos o ha de reconhecer a lei que a Camara 
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nesLe momenLo elabora sobre aposentadorias· e na qual csLá 
consignada uma disposição dentro da qual se enquadraria per
feitamenLe a hypothese oceurrente. 

O pro,ieeLo da Commissão de Constituiç,fi.o e Justica su
bordina a concessão do favor ú exigencia prévia da inspeccão 
de saude. 

A Gamara, na sua sabedoria, dirú si elle, como parece, 
deve ser approvaao. 

Sala das Gommissões, 2!3 de outubro de 1012. -fll.bciro 
.lunque·i1'0., presidente. -Ji'eU:n Pacheco, J•elator.- Horne1·o 
Baptista.- J ot7o S'i'rnplkio. - Caetano de Albv.qu.crque. -.r o sé 
Be:.cn·a. 

A Commissão de Financas do Senado, dispensando-se de. 
additar novas considerações tis que foram feitas pelas duas 
Commissõcs da outra Casa do Congresso, é de parecer que a 

. proposição deve ser approvada. 
Sala das Commissões, 22 de novembro de 1912.- Feli

ciano Pcnna, presidente.- Tavares de L11ra, relator.- Ur-· 
bano Santos.- A. Azcredo.- Bucn'o de Paiva.- L. de Bu
lhões.- Victorino Monteiro.- Francisco Gl11cerio. 
I 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 127, DE 19•12, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a con

ceder aposentadoria, com todos os vencimenLos do cargo que 
actualmente exerce, ao Dr. Manocl José de Queiroz Ferreira, 
preparador vitalicio da !Eiscola Polyteclmica desta Capital, me
diante prévia inspeccão de saude. 

Art. 2.• Revogam-se as disposicões cm contrario. 
Camara dos Deputados, 12 de novembro de 1912.-- Sabino 

Ba'f"f'oso Junior, Presidente:- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1~ Secretario.-Raul de Moraes Veiaa, 2• Secretario.--A im
primir. 

N. 411-1912 

A' resolucão do Congresso Nacional, que autoriza o Go
verno a conceder, em prorogaç,ão, ao bacharel Carlos Domicio 
de Assis 'l'oledo, promotor publico da comarca de Alto Purús; 
no Territorio do Acre, um anno de liccnca, com dous tcrcos de 
vencimentos, para tratamento de sande, negou o Sr. ·Presidente 
da Republica .a sanccão constitucional, por julgar que tal re
solucão não consulta os interesses nacionaes. 

São motivos do veto ter-se conservado o hac.harel Carlos 
Domicio de Assis Toledo, desde 1 de novilmbro de 1908, .:inin
terrJ,lptamente afastado 'de suas funcç,õcs, por meio de suc
cessJvas .Jicencas e de prazos · para reassumir o exercic.io, e 

... , 



;. ; ,.-.. ·;:.-.'," ...... ~· ,', '•·' .... ,.,. 

. 

SESS,\.0 Ell! 23 DE NOVEl\!8110 DE 1 !H2 237 

. ainda· estar em goso de um anno de licença sem vencimento.;;, 
concedida pelo decreto legislativo n. 2. 505, de 13 de dezembro 
de 1911. 

< Prorogar-se-lhe agora a licença, accrescentam os i}lo
tivos, com o ordenado e metade da gratit'icaoão, importa em 
crear para elle uma situação privilegiada, com garantia do 
logar, que, aliás,. é demissível ad nutwm, e da respectiVa re
muneracão e consequente augmento de onus para o Thesouro 
NUJcional. ~ . 

Si é certo que o bacharel Carlos Domicio de Assis Toledo 
tem-se ·conservado afastado das i'unccões de seu cargo, elle o 
tem feito legal e regularmente, em vir•tude de licenças, que 
evidentemente só lhe teriam sido •concedidas depois de apu
radas as razões que as justificassem. 

Desde ·que o Poder· Legislativo as autorizou e o Executivo 
as concedeu, não é r·azoavel que taes licenças sejam agora con
sideradas motivos bastantes para que o i'unccionario perca o 
logar que occupa e do qual poderia ser rlemittido, a simples 
aprazimento do Governo, desde que irregularmente delle se 
achasse afastado. 

A negação de licença autorizada pela rcsolur;ão vetada 
importa para o bUJcharcl Carlos Domicio na perda do Jogar que 

. occupa; pois os attestados medicas :que elle juntou mostram 
que seu estado de saude é de tal modo 'J)recario, que, lhe é 
absolutamente impossível reassumir o exercício de seu cargo 
·ao se esgotar o prazo da licença em cu.io goso se acha. 

. Parece, pois, á Commissão de Finanças que o Senado pra
ticará um acto de equidade, sinão de justica, sustentando o voto 
que deu ao approvar a resolução ora vetada. 

Sala das Commissões, 22 de novembro de 1912.- Fel'i~ 
C'iano Perma, presidente.- Bueno de Paiva, relator.-. Urbano 
Santos, vencido . .-A. A:;eredo.,-L. de Bulhões. -F. Gly
'cerio. 

MOTIVOS DO « VETO ~ 

A presente resolucão do Congresso Nacional, que autoriza 
o Governo a conceder, em prorogação, ao bacharel Carlos Do
micio de Assis Toledo, promotor publico da comarca do Alto 
Purús, no Territorio do Acre, um anno de licença com dous 
tet·ços de vencimentos, para tratamento de saude, não está em 
condições de ser sanccionada. 

O ba~harel Carlos Domicio de Assis Toledo, nomeado Pl'O
motor publico daquella comarca por decreto de 26 de m:irr;o 
ele 1 !)08, assumiu o exercício a 13 de junho do mesmo anno e • 
desde 1 de novembro desse anno tem se conservado ininter
ruptamente afastado do exercício de suas funcções, por meio 
de successivas licenças e de prazos para reassumir o exercicio, 
e ainda está cm goso ele um anno de licença, sem vencimentos, 
concedido pelo decreto legislativo n. 2. 505, de :13 de dezembro 
de 1\JJ 1. 

... ::· 
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· Prorogar-se-lhe agora a licenoa com ordenado e metade 
da gratificaoão importa em crear para elle uma situaoãú pri
vilegiada com garantia do Jogar, que, aliás, é dcmi~:sivfl! ad 
mttum, e da respectiva remuneraoiio e nonsequente nusrncnto 
ele on11s mu·a o 'I'l:esom·o Nadonn i, 

A' vista do exposto, ,iulgo .que a presente resoluoão não 
consulta os interesses nacionaes e por isso lhe nego sancoão. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1!H2, 91• da Indepen
dencia e 24• da Republica.· 

HERMES R. DA FONSECA, 

Resolução· do Congresso Nacional, vetada, a· que se referem a 
mensagem e parecer supra 

O Congresso Naciqnal resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder ao Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, promotor 
publico do Alto Purús, no Territorio do Acre, um anno de li
cença, em prorogaoão, com dous terços dos vencimentos, para 
tratamento de sauc!e; revogadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 24 de outubro de 1912.-Sabino 
Barroso Junior, Presidente.-· Antonio Simeão dos Santos LP.al, 
1• SecretaTio.-Raul de Moraes Veiga, 2• Secretario.-A im-
primir. ·. · 

E' igualmente lido e vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 70-1912 _ 

Considerando que os medicas e pharmaceuticos do Exer
cito contam como tempo de serviço effectivo, para effeito da 
reforma, o período em que servem como internos dos hospi
taes militares; 

Consider•ando que as mesmas vantagens são extensivas aos 
do iguaes categorias da Armada Nacional; 

Considerando que os serviços prestados nas Feculdades de 
1\Iedi·cina officiaes pelos internos das clinicas e ajudantes dos 
preparadores, ambos por concurso, são contados ·para o ef
foito de aposentadoria ou jubilação, quando taes sorventuarios 
se invalidam n:o exercício de funcções civis que lhes deem di-
reito a aposentadoria ou jubilação; . · 

. Considerando que os mesmos serventuarios são titulados, 
pagam emolumentos e impostos sobre vencimentos e· exercício 
das respectivas funcções, visto serem remunerados pelo The
souro Nacional, a Commissão de Marinha o Guerra offerece á 
consideração do Senado o seguinte 
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O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1.0 Os medicas e pharmaceuticos do Exercito e da 
Armada contarão para os e111'eitos de suas reformas, os pe
riodos de tempo em que tiverem exercido, mediante concurso, 
as funcções de internos ou ajudantes de preparadores das res
pectivas clínicas nas Faculdades de 11tledicin!l. oi'fioiaes do 
Brazil. 

Art. 2.0 Para execução da presente lei, os interessados 
provarão seus direitos com documentos legaes que apresen
tarão em requerimento dirigido aos respectivos ministros, 
para os devidos despachos, independentes de quaesquer in-
formações. · 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, de novembro de :1.912. -Pires 

Ferreira, presidente.- Gabriel Salgado, \relator.- Felippe 
Schmid .t-Lauro Sodré. -A. Ind-io do Brazil. 

São novamente lidas, postas em discussão, que se encerra 
sem debate, ficando adiada a votação por falta de numero, as 

. redacções finaes dos projectos do Senado n. 57, de 1912, que 
autoriza a 'concessão de um anno de licença, com todos os ven
cimentos, ao bacharel Acyndino Vicente de Magalhães, juiz 
tagado do Supremo Tribunal Militar; n. 61, de 1912, que au
toriza a concessão de um anno de licença, com dous terços de 
vencimentos, ao bacharel José Martins de Souza Ramos, pro
curador da Republica no Acre. 

ORDEM DO DIA 

LEI N, ~38, DE 29 DE DEZEMBRO DE :1.912 

2• discussão do projecto do Senado D'. 5:1., de :1.912 revo
gando o art:.' 1 o da lei n. 938, de 29 de dezembro de 19:1.2. 

· Adiada a votação. · 

CORREIOS E TELEGRAPHOS E.i.\4: GOYAZ 

2• discussão da proposi,ção da Camara dos Deputados 
n. 88, de 19:1.2, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
pelo Ministerio da Viação e· Obras Publicas o credito de 
80 :000$, para a construcção de um edificio des.tinado aos 
Correios e. Telegraphos na capital do Esta,do de Goyaz. 

Adiada a votação. 

PROPRIOS NACIONAES 

3• discussão . da proposição da Camara dos · De!Pu&ldo8 
n. 111, de .1912, que autoriza a abertura do credito. supple-

. ' . . . ' .... ~ ..... 
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montar de 200:000$ á verba 15" do art. !J3 do areamento 
da I<azenda para aLtender a despezas com o cadasLt·o dos 
propl'ios nacionaes. 

Adiada a votaoão. 

LICENÇA A D. M'ARIA JOSÉ DOS SAN'!'OS MOUHÃO 

3" discussão da proposioão da Gamara .dos Dàmtados 
n. 113, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a 
cJonceder licenç'a por um anno, com todos os vencimentos, a 
D. Maria José dos Santos Mourão, agente dos Correios da ci
dade de Diamantina, em Minas Geraes. 

Adiada a votação. 

CHEDI1'0 PAI\A A EX.IlCUÇÃO DA LEI N. 2.290, DE 1910 

3• discussão da proposição da Gamara dos DeputadoH 
n. 115, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir pelo l\linisterio da Marinha o credito ~'xtraordinario 
de 4.14-1:569$372, para pagamento de despezas decorrentes 
da execucão da lei n. 2.2e0, ele 13 de dezembro de 1910. 

Adiada a votacão. 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo o tratar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para a ordem do dia da seguinte: 
Votação em discussão unica da redacção final do pro

jecto do Senado u. 57, de 1912, que autoriza a co·ncessão de 
um anno de licenca, com todos os vencimentos, ao bacharel 
Acyndino Vicente de Magalhães, juiz togado do Supremo Tri
bunal Militar. 

VoLacão em discussão unica da redaccão final do pro
jecto do Senado n. 61, de 1!H2, que autoriza a concessão de 
um anno de licença, com dous terços dos ve:ncimetnos, ·ao 
bacharel José Martins de Souza Ramos, procurador da Repu
blica no Acre; 

Volaç.ão em 2" discussão do projecto do ·Senado n. 51, 
elo 1912, revogando o art. 1" da lei n. 938, de 29 de dezembro 
de HI02 (r:mn }1arece1' {av01·avel da Comrnissr1o de htstü:a r: 
Lerri.slação) ; • 

Volac.ão em 2• discussão da proposiçii.o da Gamara dos 
D~pulados n. 88, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blwa. a abrir pelo 'l'vlinisterio da Viação e Obras Publicas, o 
cred1Lo de 80:000$, para a construcção de um edHicio desti
nado aos Correios e '.relegraphos na cãpital do Estado de 
Goyaz (corn parecer da Commissão de F1:nanças o{{erecendo 
emenda); 
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Votacão en1 :3" discussão da proposil.:ão da Camara dos 
Deputados n. l J 1, de l!ll:?, que autoriza a abertura do cre
dito suppleqwn Lat• de :WO: OOOI!l, ú verba I 5" do ar- L. 93 do 
Or~\amenLo da Fa;(cncla. pal'a attcnclcr ús clespe;(as com o ca
dastr-o dos JH'oprios na().ionae'S (co·m pareper [av01·avel da 
Com:misstio de F'inw1.t;as) ; 

Votação em 3" discussão da proposição da Camara dos 
Depu Lados u. '113, de i!U~. auLO/'i;(ando o -Presidente da Repu
!Jliea a· eonr;cdet· liccn~:a, "por um UIIIlO, eom Lodos os vcnci
meulos, ti· D. l\lal'ia ;rosé dos Sa·ntos l\loUI'ão, agente do Cor
rr)io da cidade rle p·iamanLina, em i\l'inas .Gct·acs (co·m parecer 
da Cummlssão de JNnanças o((ereecndo emenda, iá approvada 
cm 2" discusstio); 

Votação ern :3" discussão da p/·oposir::iio da Calllara dos 
Deputados n •. ll•G, ele HJI2, autorizando o Presidente ela Re
pulJiica a abrir pelo l\linister·io da lllarinha, o creclilo cx
tt·aot·dinar·io ele ;, . ·J.I . .'I :5'60$3.72 para pagamento de clcspe<~as 
deeorJ.·entcs da exeeucão da Ir?i n. 2.200, de 1.3 ele dezembro 
ele JOJO (com JJUI'cccr (avoravcl da Commissão tle Fiuaur;as); 

3" discussiio da propo'sir.;ão da Camn;t·a dos De~putaelos 
n. 50, de 1912, autorizando o l'r·esidenLe ela fictn11Jlica a 
abrir·. pelo 1\linisterio ela Viar;f10 ·e Obras .Publicas, o ct•eelito 
du !H :219$.'11J3, para restituição, ao engenheiro Austricliano 
Honorio de Cat·vallJO,· de i9.ual quantia, adcantaela para obms 
na Estrada de Fec'l'o de Timbú a Proprhi (corro parecer (avo
l'avel da Commissíio de Finanças); 

3" discussão d aproposição da Camara elos Deputados, 
n. JOJ, de 1!1.12, autot·izando o Prcsidentr! da <Republica a 
conceder licença por um anuo, coin os respectivos venci
mentos, a l\l.ario de Souza Cai·val h o, desenhista da Estrada 
de ·Ferro Centrai do J3razil (com parcr:er. da Cormnissão de 
Fi:nan'v;as o((erccndo emenda, jd approvada cm. .2• dis
c ussti.o) ; 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados; 
11. ·J 23, de HJ 1.2, autorizando o Presidente da ficpublica a 
abL·ii' pelo i\linistcr.io da Fazenda. o cJ'cdito especial de 
27:394$555, para paf,"'lmcnto da differcnr;a rle vencimt.'n Los 
devida a Philadelpho de Souza Castr·o, r:x-vi do dccz·eto legis
lativo n. ~.373, de 4 de jn;neiro ele !011. (com parecei' (avo-
l'avel r.la Cornrnissão de Finanças). · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 

151" SESS.lO, El\f 25 DE NOV'EI\fBRO DE 1012 

PRESIDENCIA DO SR. PI?;HEIRiO )L\CHADO, VICE-PRE8=DE::-iTE 

_ A' 1 hora da tarde, presente numero legal; abre-se a ses
sao, a que concorrem ·os Srs. Pinheiro Machadro, Ferreira Cha-

Vo!. VII t6 



24.·2 ANNAES DO SENADÓ 

vos, At·rw.io G6es, Pedro Bor·ges,Candic.lo de· A.br·uu,JonaLbas Pe
d!'Osa, Laur·o So<lré, Ur!Juno Santos, Mendes de Almeida, Pires 
Ferr·oiru, ~ravares de Lyra, Cunha Pedrosa, \VaU'redo Leal, 
Go.nc;l).IYes. J!'err~iru, It~ynu~ndo• de ~1iranda1 CoelhiO• e 9nrnpos, 

· OliVCJL'U Valludtvo·, LUJz VHmna, Bernardmo MonLeli'o, Sá 
li'r·oü·e, Bueuo de Paiva, Bernardo Monteiro, Francisco· Gly
ce!'io, Bmz Abmntos, Metello e Abdon BapLisLa (2ü). 

Deixam de comparecer com causa .iustil'icada os Srs. 
Silvel'io Nery; Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, 
J,o.sé Euzebio, Ribeil,o• Gonçalves, Gervasio llassos, Francisco 
Sá, 'l'homaz Accioly, Antonio de Souza, Sigismundo Gon
calves, Ribeir·o de BritJo1 GomeiS· R.ibeir10, Guilherme 
Campos, José l\Iarcellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, 
Joãp Luiz Alves, Lourenço Baptista, F-rancisco Port.ella, Nilo 
Pecanha •. Augusto de Vasconeello.s, Alcindo Guanabar·a, J!'e
lieiano Pcnnu, Alfredo Ellis, Campos Salles, Leopoldo dfJ 
Buthões, Gpnzaga. Jayme, A. Azcredo, José Murtinho, Generoso 
Marqu:es, Alencar Guimarães, Felippc Schmidt, I:Iercilio Luz 
e Victorino Monteiro (35). · 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dá ~Jonta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Reque·rimento do• Sr. I:Iermo·genes Barbio,sa Junior, 'Prati
cante de 2" classe da Administração dos Correi·o.S do Pará, so
licitando um anuo de licença, com ordenado e em p!'oi1o,gação, 
para tratamento de saude. - A' Commissão de Financas. 

O Sr. 2° Secretario declat·a que não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo ainda numero pa:m se 
proceder ás votações constantes da ordem do dia, passa-sé á 
materia em discussão. · 

CREDI'J10 PARA OBRAS DA ES'l'RADA DE FERRO T!MBÓ A PROPRIÁ 

a• diSCUISSÚO da prapo.sição da Camara dos Deputados 
n. 50, de i9'12, autorizando o Presidente da. Republica a abrir, 
pelo Ministeri<o• da ViacãiO c Obras Publicas, o credito de 
91 :2i9$41o3, para restituição, ao e.ngenheir:o Austricliano I:Io
norLo de Carvalho, de igual quantia, adeantada para obras na 
Estl'ada de Ferro de Timbó a Propriá. 

Adiada. a votaoão. 

• 

• 



SESSÃO J>M. 25. DE NOVEMBHO DE 1912 2'-3 

LICEN.ÇA A MAHIO DE StOUZA CAHVAI,HO 

a· discussão da PI'Opusic;;ão da Ctl!IHH'a dos Deputado.s 
n. 101. de 1\JJ~, uuto,·izando •O• PresidenLu da Jlepublica a con
cede t· I iceuca por 11m m:Jrto, com os respet:Uv·o·~ vencimcnt~os, 
a. Mario de Souza Carvallto, de~cuhista da E~truda de Fer1·o 
ConLr.·al do llrazil. 

Adiada a voLacão. 

Dflo'l•'JmlmÇA DI> VENCt:r.mN'J10.S A PHILADELPHoO• DE CASTRoQ• 

3• diseussã-o da fli'Oposir;iílr'Jo da Garn:H'<~· do·s DcpuLndos 
n. I:!~J, de l!H :!, au tol'iznndo o f'J·esidenLe da: Republica a abrir, 
pcl:o MinisLerio ela .l!'uzenda, o rJI'Cr.iil.o espet:ial de 27 :3!).'1$555, 
pnm p-agamento da dif'J'et•nrt(;a de veru::irrwnl.os devida a Ph i
Jadolrpho de Souza Casti·o, e;1:-·oi dto• decrel.o logislaUvo n. 2.373. 
de 4 de janeiro do 19H. 

Adiada a votação. 

O Sr. PreSidente - Nada IrJais havendo· !L tratar, vou le
vantar a ,o;essão. 

Designo pa.ra ordem do dia da seguinte: 
Yot.acão· em discussão unica da redacção final do projecflo 

do Senado n. 57, de 1912, que autoriza a concessii•O• de um anno 
ele licenr;a, com t.odos to•s venciment.os, ao bacharel Acyndino· 
Vicente de Magalhães, juiz tof;'a.do do Supremo '.rribuna:l Mi-
l i ta r; . 

· v,o.U:tc;;ão em discussão unica da redneciio final do pro.iecf.o 
dto Senado n. GJ, de HJJ2, que autoriza a concessão de um anno 
de lieenca. -eom dows terços dos vencimentos; ao bach·arel .Tosé 
Mart.ins ele S01:1Za Ramo,~. pr'orJuraelor da Republica no Acre; 

Yotaçií.o em 2"' disrJussãfl) do· p·roject.o elo Senado n. 51, de 
HH2, revogando o a:rt · J • cTa Ir~i rr. !J38, dri .29 de dezembro de 
:1.902 (com. parecer {avor{Wcl da Commissão de Justiça c Lc-
yislaçli.o) ; . 

Votação em 2" discussiío da. proposiçiío da Carnara dos 
Depnf.ados n. 8E';, cfe HH.Z, a.ut:orizancTo o Presidente da Repu.:. 
blica a abrir, pelo 1\ofinisf.erio da Viacão e Obras Pub'Jicas, ó 
cred-if.o de 80:000$, para a c.onstrueção · ele um ecfi'fieio desti
nado aos Correios e '.relegra.phos na earjif,al do Esl.ado de Go~'az 
(com parecer. da Commissão de Finanças ol/crecendo emf!nda); 
. .Votação em 3• discu.ssã.o da: prop·osicã·o da. Camara · dr·s 

Deputados n. 1H, de J!)J2, que autoriza a abert.urn; do· ~e-
. dito supplementar de 200 :OOOl$, á verba -15" do art. 93 do 
Orçamento da Fazenda. para attender ás des)ilezas- com o ca
da~trp dos vz:oprios nacionaes (com- parecer {ávormJel da Gom
m,tssao de Ftnanças); 

· Vofacão em 3• discussão- da proposiç-ão- . da Camaril! dos 
Deputados n. '113, de- 1912, auforizando o- .Pr.esidente da Repu-, 
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hl iea a eouceclüt' I iccu1~a. pot· um anuo, com I .o dos us vcaci
nwul.os, a D. 1\la!'ia JÓsé do::; Santos. 1\lourão, agçuto flo C:ol'
reio da cidade de Diamantina, em l\ll11ns GeJ'tWS (com parecer 
da Com.missão de Fi1Ut11!'as of(cl'ccendo cnwrula, já appi'O't;ada 
em 2• discussão) 

Votacão cm 3" discussão da proposu:;ao da Gamara dos 
Deputados n. Hú, de 1012, autorizando o Presidente da Ru;')u
!Jiica a abrir, pel-o .Ministerio da Marinha, il credito oxLrnor
dinario de 4.1-í<i :úG0$372, para pagamento de despo;.:ns decor·
rontos da execução da lei n. 2.290, de 13 de de;.:ombro de 1010 
(com parecer (av01•avel da Commissão de F'incw;wi:; 

Votação em 3" discussão da proposição da Gamam. elo:; 
Deputados n, úO, de 1012, autorizando o Presidente da Repu
blica a abrir., pelo 1\linisterio da Viação c Obras Publicas, o 
crodiLb de 91 :219$-i43, para restituição, ao engenheiro Austri
cliano Honorio de Carvalho, de igual quantia, adeanLada para 
obras na Estrada de Ferro de Timbó a Prop!'iá (corn rwrccc1· 
(avoravel da Comrnissão de Finanças) ; 

Votação em 3" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 101, de 1!H2, autorizando o Presidente da Repu
blica a r:onceder licença por um anuo, com os respectivos ven
cimentos, a Mario de Souza Carvalho, desenhista da Estrada 
do Forro Central elo Brazil (corn prll'tfcer· da Commissão de Ji'i
naw;as o((erecendo emenda, .iá a]Jprovada em 2• discussão); 

Votação cm 3" discussão da proposição da Camar:t dos 
Deputados n. 123, de 1012, autorizando o Presidente da Repu
blica a. abrir, pelo 1\:linistcrio da Fazenda, o credito especial de 
27:394$555, para pagamento· da dii'ferença, de vencimcnlos de
vida a Philadelpho de Souza Castro, ex-vi elo d'ecreto legislativo 
n. 2.373, de 4 de janeiro de 1911 (eorn parecer (avoravel da 
Comrnissão de Finanças); · . 

Discussão unica ela resolução do Congresso Nacional vetada 
pelo Sr. Presidente da Republica, que concede ao Dr. Carlos Do
mici.o de Assis Toledo, promotor .publico da comarca do Alto 
Purús, uin anno de licenca, com dous terços de vencimentos 
para tratamento de saude (corn pm·ecer contmrio da Commissão 
de Finanças) ; 

Continuação da 2• discussão do projecto do Senado, n. 32, 
de 1912, alterando o disp-ositivo elo art. 1", do decreto· n. 2A07, 
de 18 de janeiro ele 19H, e autorizando o Governo a empregar 
os .saldos existentes nas Caixas Economicas na construccão de 
IJasas para operados e dando outras providencias (com pâr·ece
r·es: favora·vel da Cornrnisstío de Obr·as Publicas; o((er·ecendo 
c.menda, da de Finanças; e cont'l'ario desta á emenda do Sr. F. 
Gl"Ucerio); · 

2• discussão do pro,jecto do Senado n. 68, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a adquirir por compra a casa 
da rua Marinho n. 42, em Santa Thercza, onde residiu o Dr. 
Joaquim Murtinho, com os moveis, alfaias, quadros, bronzes e 
mais objectos de. artes c dando outras providencias (com pare ... 
c.er: corJt.rario. da .Co.rnmis_sãq de Fina?tÇa'S); · 
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2' discussão do projecto do Senado n. 69, de 1912, auto
rizando o Presidente da llepublica a mandar restituir os di
reitos pago.s pela Faculdade de 1\ledicina de Bello Hor~zonte 
com a imporl.ac:;ão dos objectos destinados aos seus gabmetes 
c os i'!'etes que pelos mesmos pagou t't Estrada de !"erro Central 
do Brnzil e dando outl'as providencias (off'c1'ecido pela Com-. 
m:issão de Finanças) ; 

2• discussão da proposir;ão da Camara dos Depul.::ul.os n. 08, 
do 1.!H2, creando o Jogar de :r.oladot· do Museu Naval, nnnexn 
á BiblioLheca de Marinha, com os vencimentos c gnranl.ias idon
Licas nos elos mestres do Arsenal de Marinha (eorn tJm•ece!' (ll
·ooJ•avel da Commissão de Finanças.). 

Levanta-se a sessiio tl t hOL'rt rJ ~:lO mitwlos. 

152" SESSÃO, EJ\I 2li DE NOVEMBilO DE 1912 

Pl\ESIDE:\CIA 1)0 811. PINimmo1 )ofACITADO, VICg-PnESIDF:N'I'E 

A' t IJOf'n da. tarde, flJ'esenLIJ nume1·o lugal, nlll'u ·SI! n 
scssii,rY, n que eonc•c,,·J•em o;; SJ·;;, PinhniJ'O J\Inellndo, J•'rJJ'J'eiJ:n. 
CliavrJR, A1·nu.io Gt'ons, Candido dn Ahl'eu, ;\J·I.huJ' Lemo;;, Inrlio 
rio BJ•n:r.il, L:liJno, Socli.·•:, Ul'hano1 Snnl.o;;, J\lenrJe;; dr~ Almeida, 
Pit'f'R Ji'eJ'J'eiJ·n, F1·nnciseo S:'t, Tnvar·e;; de LyJ•n, ·Cunhn PcdJ•osn, 
\Vnli'J'(J(JO Lenl, fiihciJ·ó de J3r'ito, flnymundo do J\lir·nnda, 
Godl10 e Campos, Olivciw Vnllndiin, L11il'. Vinnnn, BcJ•nnJ•dino 
1\Ionl.niJ'O, J\Fo•nil'. F.r·eiJ'fJ, Nilo .Peon.nhn, Sú .Jo'J•tdr·e, Btwnlr). de 
Pnivn, Her·nnrdo Monteiro, Felieinno .Penna, All'redo Ell.is. 
l"ta.neiseo Glycerio, Leopoldo de Bulhüf!S, Brnr. Abrantes, A. 
Ar.oredn, Mel.elloo, ;Jiosé Mur·Linho, GeM~roso i\Jar·que~. Folippn 
Sehmidl., Ahdon Baplisl.a ü VietJnrino Monteir·o (37j. · 

Deixam de eomparecer com rJausa .iust.ifieada os Srs. 
Pedro Borges, Silverio Neroy, .Tonnt.hn·» PedJ\':lSa, Gnhrird Rui
gado, .T1osr~ Euu~bi·o, Ribeiro C:on(:alves, GIJJ'Vasio Pnssos, Thn
mnr. Aecioly, Antonio de. Sour.a, Sigismundo1 Gonçnlves, Gon
(:alvr;; Ferreira, Gomes RibrJiro, Gnilher·mn Cnmpos, .To.:irí 
l\Jarecllino, Rur Barbosa, .Joã.o Luir. Alves, T.1ourenr;o Bapt.i;;ta, 
Frnneiseo POJ·t.ella, August:o. de Ynseoneellos, Alcindo Gnnnn
hnrn, Campos Salles, Gonr.aga .Jayme, Alencar Gn imnrãr~s e 
Jlereilio Luz (24). . 

E' lida, posta em discussão e sem debate appnc.vada a 
neta da Sf?SSÜ•) anterior. 

O Sr. 1" Secretario d(t ~.:ont.n do1 seguinte 

EXPEDIENTE 

Requnrimento de D. Le!=llinda de Figueir"rl? _Dall.r'?< d!rect.o
ra da •EsClola Preparator1a, Normal e Profw10nal-ursma da 

•,,, 
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Ponseca, solicitando do Congresso Nacional um auxilio para 
o -ôusteio e manutenç1ãO da referida escola. - A' Gommissão 
de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario procediJ a leitura d,Qo seguinte 

PARECJ.l{R 

N. 412- 1912 

Redacção ['inol da emenda do Senarló d JJI•Oposir;ão do: Cam-m·a, 
n. 1 S9, de ·19-1-1, qu.e concede cm· ta da enuenlt.eiros (JeO(pra
Jlhos aos alu.mnos que aonalnirern os a1wsos da· Esao'la de 
Estado-Maior do Ewe1•cUo e Escola Naval 

Accrescente-se no ai'L. J••: « úma vez que provem possui1· 
as hahiliLações exigidas PfJio J'egulamento de 1901, da ,Escola 
.Poi~·Lechnica ». · 

Sala -das •Commissões, ,za de novembro de :l9J2.- Wal{1•edo 
LeaL --Oliveim V a.lladão. 

Fica sobre a mesa pat•a •ser ·discutida na· sessão ·Seguinte, 
. depois de publicada no n··iario do Con(J1'eS.ÇO. 

O Sr. Francisco. Glycerio (•) -Sr .. Presidente, recebi de 
Therezina, capital do Estadia- do Piau!iy, o. seguinte tel:e-
gramma: · 

· «Policia · ~~sbord-oou barbaramente sacristiito, Amparo. 
Impedid-a celebrar;ão missa hm;n. costume. Pr~:"sa, victima 
estado• assustador. Perigo morte. Crime ser meu empl'egndo, 
gerente AJJost.olo. Appe-Ho• vosso patriotismo reclamar gamn
t.ias tribuna Senado. Saudações. - Moll!senlwr Lopes."~> 

Niio I.enl1o o hnhibo, de preRtnr immediato crodito a cruaes
quer ,;eclamações, renUnci-nndb, .iú não dig~o• o meu direiúo., 
mas o dever df.l cril;ica, sobre a nuthenticidade dessas mani
:festaçües. Ellas, muil;ns_ vezes, p•odem illudir o no•sso patrio
tismo e a nossa. tcndencia de reagir· contra os abusos. . · 

E' sempre muitJ6 dffficil · encontrar uma in':Co·rmação 
exacta, sem paixão ~~ isenta de suspeição, mas ha uma hypo
Lhese em que o Senador não p6de. suspeitar .e e quando ellln 
''em t.ransmHtida por pessoa de responsabilidade pes&oinl ·o 
politica, de· pessoa cu.in honorabilidade sc.ia uma garantia 
SJobre a quall pbssainos perante o Senado e perante a opinião 
rmblica fundar uma· reclamação. . 

Hotie eu tenho essa garanUn., na honorabilidade do iHustre 
sacerdo·l.e monsenhor Lopes, a quem, eu, como muitos Srs. Se-
nadores, conlleeto pe,ssoalmente. · . ' 

Nii101 acredif;o ql.le monsenhor Lopes houvesse sol i c i Lado a 
minha intervenção perante os poderes da Republica. si de 

( •) Este discurso não foi revisto pelo ()rador, . 

,, -·~-
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·facto a policia· nruo• tivesse commetticl!O, · um sério abuso, es-· 
bordoando, como diz o telegramma, a um sacristão. . .. 

maca a minha reclamacão. O Senado não tem nenhum meio 
legal para c1oohibir o ·abuso•, para re.primir e castigar a autori-· 
dade que o praticou. Essa funcoão pertence, pela Constituição~· 
ús aubo1ridades locaes, ao governo· do Piauhy; mas, como bra~ 
r.ilciro e como Senad1o.r, corre-me o dever de prestar attenção 
o. esta reclamacão, que me é transmittida por um illustre brn..;. 
zilieiro, por um homem de habitos de paz e respeitador da lei. 

A minha .reclamação fica, assim, apresentada. 
Os homens pooiliticos que influem no Piauhy terão en

sejo de·revelar o seu espírito de ordem e de 'prudencia adver
tindo rus autoridades que esse não é o caminho para. tornar. 
dignos de respeito e de prestigio o gove·rno do seu Estado e 
as suas instituições po.Jiciaes. 

l'enhores, quando os partidos, em um paiz qualquer, são· 
instiluições regulares e se revezam nas situações, t!l!es abu
sos devem ser cohibidús, porque a revanche póde vir no dia 
seguinte como tempestades produzidas · por ventos seme31dl0s·. 

· Ora, s1isto é. assim, quando os partidos normal e gradual-. 
mente desempenham as suas funcções reguladoras; o que não 
será na actualidade politica, em que os partidos são instaveis, 
sem Or$'anização permanente, simples f.ormacões ·temperarias, 
SUISCeptiveis . de alteração e des·âggregamento do dia para a 
M~? . . . . . . • . 

Nesta segunda hyJ)Iothese as vinganças e as represalias 
P·Oidlemsobrevir, ·porque ningu·em na situação politica· que o 
Brazil atravessa poderá dizer quem preponderá ou quem. 
teJ•á o. mando supremo nos Estados daqui a 48 horas. 

As mudancas politicas dão:..se em regra subitamente. Não 
.estou exaggerando. Tambem não aconselho repres!l!J:ias e vin-
ganças . · · · · · · · · 

O politico que não sabe esqu-ecer as injurias que soffreu 
não é· digno. de preponderar entre os s·eus concidadãos. · 

Infelizmenté as minhas observações são inuteis deante 
dos factos, porque a vingança ·e a represalia são factos nor-
maes entre nós. · . 
. · .· ·· · Soti. o primeiro a confessar que, muitas vezes, a autori
dade. 1subalterna' exorbita· de sua at,tribuioão, .máo ·grado os 
desejos em 'contrario da· autoridade superi{)r do Estàdo. Sou 
o primeivo ·a reconhecer isto; mas a acção dos governos lo-. 
caes deve se exercer precisamente no sentido de reprimir taes abusos ·· ·· · · · · · .. ·· · ' · · · 
. · . EStou ·certo de que monsenhor · toJ.)es ficará· satisfeito 
com a minha reclamação perante o Senado e perante ·o paiz; 
estou certo de que S.· Ex. por s·eu lado· nã,.o tre!)idará em acon
selhar· aos seus amigos que. 'sejam.· mais prudentes, que não 
provoquem ·lutas inconvenientes;-· que tenham paciencia ·para · 
supportar esse máo quarto dte. hora da. opposicão, tant() mais · 
quant~. à paciencia é a principal: virtude dos homens politi- · 
cos, ~Jrtude que deve ser •01 apanagJO de S. Ex., que se apresenta 
.na dupla qualidade de chefe politico e de sacerdote .. 
. · Apresentando, Sr. Presi(}entc! a ret?ln.mação · de S, Ex. ao 

'" ''. 

·' 
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Benndo, endossando-a, LomancliD della a TesponsaJ)ilidade, me 
permitto a liberdade d•! aconselhar tambem ao meu i!lustre 
amigo Seundor peJ.o Piauhy que S. Ex. do sua par·te acon
selhe nos seus amigos mais pruclencia e Lolerancia, para qne ·os 
partidos ela o.pposiç;fw possam oxercet· normalmente · a. sua 
.acoão . 

. Sfw estas, St·. l'resiclenlo, as palanas que ,iulguei dever 
profet··it• a propo,;;ito elo teJegJ·amrnn do meu amigo monsenhor· 
.Lopes. (Mu'ito úcm.; 11/.'ltito úcm.). 

O. Sr. Pires Ferreira -. Agrader;o no nobre Senador por 
S. Paulo ter l'::wililado ao gestor dos negocias p'Lvblicoo·S ·d•a mi
~lhn le!'ra, o Sr. !\liguei: Rosa, a prova dn sua modera~,r~o, rio 
se11 l'ospoito· ús leis •J ú liíhoi·riad•! pullliea uo Estado elo .Pwuhy. 

Qunndo S. Ex. assumiu o governo elo .Piauhy, depois dC' 
uma luta promovida pelo. monsenhor J~opes, que aqui veiu 
·!WI'Il ver s'" eocJ•nseguia ainda maiA pe1·turbar a illCC'ão .do Go
veJ•no eenLt·al, nada eon~oguindio, ou rlissr~ ao Sr·. l\liguel Rosa: 
nwu maior desejo ri t.er a ecrteza ele que continuará a ncçüo 
do governo do Estado, uorLeada pelo mesmo ]lrocecJoer ·dtú respei
!Jn :í liberdade e nos r.lil'eitos doR nossos ·eoncidaclãos,principnl
menl;e dos nossos aclve·rsal'ios, como deu prova o SI'. Antonino 
Ft'r!ir·e, .CJue Jwnt.em deixou o. :;over·n1o. · · ·· 

Como· vê o Senado, a guer·rn de· tole:;rammas, os q.nnunc.ios 
do revoltH)üo aqu·i e alli no Estado do Piauhy, publicadas pela 
impl'ül1S:1 Olll te]Cg'I':11111JH1S (jlle •ÜC .ltí Yinhnm e outros :for,ia
r]OS aqui, na Avenida Central, desapparocel'am, por complc!I!OJ, 
desde rruo·Yit·am que nüo p1odia sel' umn J•ealidadc n ·impl:m
J.nc.ão no govet·no do· Piauhy de.mui;; um perturbador da D!'dem 
publir;a, timclo elos qum·tois para se pôr :í frenLe ela capangada 
m·:;anJzacla n•o• .Estndo elo Cem·:í. ·. · 

Tod!os sabem quanto é inLelligente o padre Lopes, e todos 
sabem l.ambem Cj'Janlo S. Ex. ,; politico temera:rio e vingativo, 
tendo chegado mesmo a· suspender ele suas f.tlillcções muil.o,o. 
vigarios rrue não flll·izeram seguir as suas or.cl•ens elo ,ci\•ilismo 
impenit.ente, qu.:: só Leni procurado· cnvar um ab~'smo ent1•e 
as J'orças armadas d~ Republica. · · 

E-ssa J'eclamac.,ão · ngo!'a deve $'C r igua:J, a. tnnt.nil ou l.ra::; 
J.ransmiWclns tantas vezes pa!'a aqui, e a ·qur. o g1o.vcrno do 
Estado respondia, admirado das peJ•seguioões e d•os nU:e·nLados 
e declarando q:tl'ú t.udo estava em paz, em comrn·nhia elo pro-
pJ•io padre Lopes e de outr-os aclversnrios. · 
. .Porque. o .~ladT:e I~opes .não mandou cJ izer Lambem que 

tmha J•.eduzJclo a lllJSJe1'Ja mUJlos collegas seus, tirando-lhes as 
1'l'egue7.ias, onde el'am · vigario$ ? Porque não mandou dizer' 
f.an?b~m que o EsLndo e's.tava COllYUlsion:aclo . pot• uma :;i.IeJ~t·n. 
relt:;tosn contra os cal.holtcos que pertencem ao meu partido ? 

Eu suppuz, Sr. Presiclent.e, que· o si.lencio elo bispo elo Rio 
Grande do NoJ·Je fosse um severo castigo para o padre Lopes, 
que chegou n pnRsnr t.elegrnmmas em nome 'do nosso illus'f.re 
e CJUP;l'~do cal'cleal, dizendo para o Pinuh.r qne votassem.põ_nf.l'a 
n ele1c::ao do 1\fnl'f!'CIJal Hem1es. que .. elle"era maeon. Jsso,clrrixa 
velha n o nnJwe Senador por S. Pnulo, com n liorihomin?.qí:íe é 

,. 
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·peculiar a S. Ex., vem paPa a tribuna exlernar a queixa do 
padre Lopes; mas. amanhã, quando Liver li31egrammasde outras 
pessoas, que lambem merc•cem ereclito, J'ica!'ú em posic~üo dil'-
:l'icil. · · · 

Gnt•anlo a S. Ex. que l.e1mos pi'Ocedido na adminisl.rat;üo 
elo EsLado do Piauhy de macio a quo as opposições se possam 
orghni~ar cte:nLt·o ela. lei, com respeito. :ís autoridades consU
luidns. i\las, n opposir:ão do Piauhy não se conletrla com isso, 
e o paclJ.•e Lopes lem abusado da t'ort~n que a cruz tem no meio 
d:i socieclacle e devia poe isso set· recommendado ús aul.oriclndcs 
ecclesiitsticas, por que estas o mandassem metl.~·.,· em um con
vrmlo, .POI' 3Cf cl ias, em retiro espirituoso ..• 

O Sn. AR'I'HUR LBMos - Espiritual. 
O Sn. P11ms Ji'grtRgJHo~-Eu digo espieil.uoso, porrtne é menof; 

J•eba!'bnl.ivo, I.J·atanclo-se ele nm pac!J•e que anda :ís •!unas r.om 
o profano. 

Eu··nüo digo que o S1·. pad1·e Lopes não se.ia capaz ele accü•!S 
merilorias, inas é um inimigo intransigente .e suppõe que, 
abUsando -elo poder da c1·u~. pr.ícle ·se impol' J:iOiiUcamenl.e. Son 
enl.holieo aposl.olico romano, mas, poliLicamenle, nvesso :í em·
l.ilha do padre Lopes; que qLwr impor em vez dos JWincipios 
l'Ppüblicnnos, o ro~gimrm ela cm· ia .,romana. 

A n I. Li tu ele do nobr·e Senador por· S . .Paulo mereec o· men 
applauso e üU me compJ·omel:l.o n, dentro de lt8 horns, se o f.ele
gTn pho' não estiver inl.etTompiclo, npJ•cw~nlar -resposl n enbn I. 
Bns·ln que -mande püblical' em _minha Lerra o telegrnmmn que 

·S. Ex .. leu e o prot.e'sl.o set·:í· geeal. 
Recr·utnl' um sachrisl.ão para não clir.el' missa ... 
O Sn. F. Gr.YGJmro-N'ão foi reerul.ndo, foi espanendo. 
' ,, .. ' . . . . ' . 
O Sn. Pmgs FERnEmA-0 J)acJre T~opes não s.-. consl.range 

em nl.lrahit• o r.idiculo pol'a a nossa r-eligião! ... 
E' pl'eeiso rião· esquecer que o .iornal O Seculo e oul.ros 

l.emn féehado suas portns e mandam dizer para aqui: «Estnmos 
S(•m garrinLias». · · · - · · · · 

Effectivamente não tem havido garantia pm·n os opernl'ioR, 
r.u.io lrnhalho ·nüo tem sido pngo, molh•o por' que os rednclo
rc.•R, t.ypogrnphos () serventes vão abandonando os ,iornnes. 

O Sr. l\1 igud Rosas eslú. resolvido a- suppol'l.nr resignadn
menl.e a campahlln da imp1·cnsa adversaria f! não fm·ú uma vio
Jr,ncia. 

Essa L: a garantia que dou no nobre Senador por S. Paulo 
em nome elos princípios republicanos, pelos .quaes como S. Ex. 
esloti me batendo aqui .nesta Casa, condemnanrlo n faltn ele li-
herdade nos Estados elo nol'te. · 

Con'Lm isso o! que S. Ex. devia tf!'r se pronunciado fl'anca 
e resolutamente. 

O Sn. F. Gr.YCERro-Onde? 
O Sn. PrnEs FERnEmA-Conlrn às incendios ateados :ís casas 

rle Senndm·es, rleport.ações ele Jwazileiros, que J)al'a aqui che
gam como se foRsem oR vencidos da Turquia. 

·~ 
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O SR. F. Gr.YCERio-Mas, perdõe-me V. Ex:. O primeiro a 
fallar sob o caso do Ceará foi eu.· 

O Sn. Pmr.:s FEnR.EIM--Mas devia ter continuado; o fact9 
não passou. Porque não o fez ? 

O Sn. F. GLYCEruo - Porque os nobres Senador-es pelo 
Ceará, St·s. lledro ·norges e Francisco Sá, continuaram. 

O Sn. PmEs l"EMEIM-V. Ex. aqui representa o saudoso 
QuínLino da propaganda. Devia todo o dia vir á tribuna soli
cil;ar providencias, afim de que não se raproduzissem taes 
fac Los criminosos. 

O Sn. F. GLYCERro-Acceito o conselho do nobre Senador. 
O SR. Pums FEHREIRA - Faço um appello aos nobres re

pt·esentantes dos Estados, aos quaes serão ministradas infor,.. 
mações as mais amplas sobre o facto trazido ao conhecimento 
do 8enado pelo hom·ado Senador por S. Paulo .. E o Senado póde 
i'icar cerLo de que só apoiarei o governo 'de minha terra em
quanto a liberdade i'ôr uma.ver·dade no Estado do Piauhy. E' o 
que t.irJ!Ja a dizet·. 011:uito be-m ; muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

Votação em discussiLo unica da redacção final do projecto 
do Senado n. 57, de :l9-!2, que autoriza a concessão de um anno 
de licença, com todos os vencimentos, ao bacharel Acyndíno 
Vicente -de Magalhães, juiz togado. do Supremo Tribunal Mi-
litar. . · 

Approvada, o projecto vae ser enviado á ·camara dos Depu-
tados. . 

v.otacão em discussão unica da redacção final do projecto 
·do Senado n. 61, de 1912, que autoriza a.co·ncessão.-de um anno 
de licença, com dous tercos dos vencimentos, ao bacharel .Tosé 
Martins -de Souza Ramos, pr·ocurador da Republica no Acre. 

Approvada, o projecto vae ser enviado· á C amara. dos Depu
tados. 

Votação em 2• discussão do projecto do Senado n. 51, de 
-1912, revogando o art. 1" da lei n. 938, de 29 de dezembro de 
1902. 

Approvado. 

. O Sr. Metello (pela ordem) requer e o Senado concede 
dispensa do interstício para .a 3• discussão . 

. ,. . Viot.aci\O em 2• discussão da proposição da Gamara dos 
J>t:putados n. 88, de 1912, autor·izando o Presidente da Repu
bhoa a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras. Publicas, o 
cred1~o de 80:000$,. para a construccão de um edifício. desti
nado aos Correios ~ '1'elegraphos ~il capital dtO Estado de.· Goyaz. 

Approvada, 
.1 ~ 
I 
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E' igualmmüe approvada a seguinte 

EMENDA 

25! 

Ao al'Lig~o unico: supprimnm-se as pnl!tvrn" <t'csLiLuindo). 
at.é «repartições,), ..... _ . . .. , . , ... _, ... ' _ . 

o Sr. Braz Abrantes (pela ordem) requer e o Senado con
eede dispensa do inLeest.icio pnrn a 3' discussão. 

Votação em 3" discussão da proposição da Camara dos 
Depul..ados n. 113, çle 1912, autorizando o Presidente da Rep~
hlica a com~eder· l1cenr;u, pm· um anno, com todo~ os venci
mentos, a D. Maria .Jos1i dos Santos Moul'ão, agente do Cor
reio da !.lidado de Dinmanti,nn, em Minas Get·nes. 

Appmvadn, vae ·,í. Commissão ele Redacção. 
Votação cm 3' disrmssão da pmposição d.n Ca.mara elos 

Depn\ados n. 115, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo Ministedo da Marinha, o crediiJO ext.raoP
dinm·io de -l.f.H :5ü9$372, para pagamento de despozaH decor
l'Ntt.es da oxeeu~1ão da lei n. 2.290, de 13 do dezernhr·o dn 191.0. 

Approva.da, vae ser· submeLtida á sancção. 
Votação em· 3' discus3ão da proposição (Ja Camara dos 

Deputados n. 50, de J 912, autorizando o Presidente da. Repu
blica a abrir, pelo Minist.erio da Viação e Obr·as Publieas, o 
eredito de 91 :219$4-13, para restituição, ao engenheiro Aust.ri
cl i ano Honorio. (J,e Carvalho, de iguaL quantia, adenntada pam 
oht·ns na Estrada de Ferro de Timb6 a Propriá. 

Approvada, vae ser submettida á sancçfio. 
Vót.açã.o em 3' discussão da proposiriã.O da Camara dos 

Deputados n. 1. 01, de 1. 912, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder licença por um anno, com os respeet.ivos ven

. llimentos, a Mnri<> de Souza Carvalho, desenhista da Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 

Approvada, vae á. Commissão de RedacciW. 
Vot.açã.o em 3' discussão da proposição ria Camara dos 

Deput.aoos n. 123, de 1.912, autorizando o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
27:394$555, para pagamento da differença, d.e vencimentos de
vida a Philadelpho de Souza Castro, e:c-1;i do decreto legislativo 
n. 2.373,. de 4 de janeiro de 1911. · 

Approvada, vae ser submettida á sancção. 

LICENÇA AO DR. DOMICTO DE ASSIS TOT.IIDO 

Discussão unica da resolução do Congresso Nacional vetada 
pelo Sr. Presidente da Republica, que concede ao· Dr. Carlos 
Domícío .de Assis Toledo, promotor publico da comarca do 
Alto Purús, um anno de licença, com dous terços de venci-. 
mentos,'para tratamento de saude. 

Encerrada a discussão. 

-~-:.ú':''' 
' .-•-., 

.,..: ' 

•• .·,, 
'', 



ANNAES DO SENADO 

O Sr. Presidente- Do 1H:eô1·dn eom o llr•gimenlo, tt vol.twão 
da I'IJSUiiiiJiÍiO rj IIOllliliUJ. 

O,.; senhOI'no liiiiJ ajlpl·ovnrem n l'esolur;iio dir·ão-úm.-e os 
IJUu a l'e,juil.at·om dit·ão-11lio. 

p,·ncllrlcndo-st• ú elmrnarla, po;;pondem-shn-os R1·s. i\lon i:.~ 
Ft·oit't!, .I<'I'HIWiSllO S(t, Huc,uo de J>uivu, Het'lllll'do iVIonJ.rdt•o, Pe
Jieiallü Pt~nnu, All't•t!do Ellis, }'mneisllO Glyoerio e Lr!opoldo rio 
BtlliJiies, oil.o; e-uiio-os ::>1·s. AI'Litut· Lemos. ·rndio rln Ht·a:.~íl, 
~lomlos do Almeida, Ur·bano Santos, Pir·es Jo'err·eirn, Fer'I'IJÍ!'Il 
Clrnves. Cunlin .Pedrosa, \Valt'rodo Leal, Hí!Jeiro dro Br·il.to, flny
mundo cJu 1\liJ.•;wdn, :\r·nujo C:óes, OliveiJ•a Valladiio, CorJJiro e 
Cnntpos, Lui~ VítHIIlll, Bel'lt:tt•dillo J1lonl.eiro, S;i Jo'r·ei1·e, Ilr·nr. 
A!tJ·artl.us, .rosr.í Mur·linlio, Mcl.ello, C:enc·r·oso l\lal·rrues, Candido 
do :\bi'L'II n Jo'olippe Sl.lhmidL (22). 

O Sr. Presidente - Vol.amm-shn.-oil.o Si's. Sonri(Jnr·rJS n 
-111io-:!:!. Niio lin rrt11ner·o; vne t<e pi·oe.-•der· ;í eliarnada. 

Pi'Oeedendo-su ú eltumada, ver·ifilla-se a a11snnein dos Sr·s. 
LmH'O Sod1·é, Tavar·us de L)·ea, Nilo Pt~l;otulm, F. Gl~·eo1·io n Vi
dorino ~Jonleii'O (5). 

O Sr. Presidente - lle.spondernm ú elwmnrla npena:; ::·1 ' 
81·s. Bronadot•t.!;;. i'\ão !ln lllllll<~l·o: l'ien ndindn a \'OLnr;iio. 

CAS:\S P:\RA OPER:\RIOS 
:.' 

Continun~.:ão da 2" cliset.issão elo projeel.o do Senado, n. :32, 
rlt\ 101:!, altm·mHlo o dispositivo do nrl.. 'i' do .-Jneref.o n. 2.1o0i, 
de 1$ de .inueii'O de 1\lll, e autor·iznndo o Govor·no a rmpt•rJf;'ll:l' 
os sn Idos existen t.es nas caixas econom i e as na eonsf.t•t!i:Çiii.o do 
ensas pal'a opeenrios e dando outr·n:> pr·ovi:.Jeneios. 

O Sr. Francisco Sá (*) - Sr. Preside'n·l.e, os l.ermoR üm 
rJUe lnne.ou seu paeecer· soln·e o projecto a honrada maioria ria 
Cornm issão r! e Finan1;as. a J)l'essa, n IH·evicladte, o tom leve ü rJn
J,•go,·ieo com que sentenciou sobre as emtendas apr•esenf,adns 
Jlt.'lo eminente 8L•nndor por S. Paulo. alguns minutos depois rle 
let·ern sido essas lidas no Senado, deixam bem patente que nii.o 
estamos deante de um assumpto em discussão, trata-se in
conte~l:wclmente ele sanccionar uma resolur.~ão .iti tomada • 
.1\'ão se l.i!m mesmo mais a pl'eoccttpar;.ão ele dm· uma satisfnr;iío 
;i opinião publica, justamente int.eressnda :no pl'oblema das ha
hil.nções populares. A 11pocn .iú não comporta nem e:>sns delon
gas. nem essas fol'malhlades; o regimen exige soluc-iio prompf.u, 
simples. rnpidn, 8em exame, sem debate: mesmo· os nspirítos 
raciocinadores, como o do illustre Relntol'.dO pnl'ecer, e os mais 
nl'feifos às ,insLas da clialectica. os mais habituados no exame 
um discussiio, julgam clesnecessnr.io o de:>perclicio dos grnndes 
l't!cursos rle ~nn foPte intell igencia e preferem snrgent.ear o de-

. lln L e. 

1· Este di~em·so não fQi revisto pelo orador. 
; v 
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A wiuo!'ia da Cunuuis~iiu esl'ort;ou-~e. etu um voto longo, 
euillhttlosaJrwul.e J'untluJnenl.ado, pot· deJJ"tou~l.t•nt· a selll razlio 
JJu J)I'Ojel.lLO l.l :JH'OI.llll'Oll JH'UVUL' (]Ue U IIJIJLiiodu uelle adoptado 
tí unJ peri~;o - pe·rigu put'l]Ul\ ::;ulJsLil,ue •pela U!!!1ftu dit·e~:La elo 
Govet·no a iniciativa parl.il.luhu·; pct·igu put·que arris!!a em ue
gol.lio. •.il:l'i~:ial, sem renda, du put·o despet,t.Ji,IJio,. os ~lepo~il.os 
IJUUsi.J l.utdos pelas e~:onomms dos poiJJ•es levadas as e a 1xas eco
liiJJUieus. Enl;t•el.anLo, deante disso, a ltonJ•atda. maioria da Com
til i ~:;flo I i JrJ iLu u-se a n J'l' i L'liHll', eu Lt!gu l'i l.la JJJ Ull tu, se u1 t.l i SIJLI ssflu, 
suJn arg111nenLos, UJJJ IJOJJI.t·aclit.~flo t:OJJI a rualir.lade dos l'ttiJLos, 
a twt;ussitlacle do projt~cl.o pela iusul'l'iciencia da lei, que eiJu 
VfJIII IJIOdiJ'ieal'. 

Tudo fJUanLu su pl>tle euJtsiderar upi.niiíu no JHLret:et· la
vrado sobre o JH'u.iodu IJU!l Lulll-so nossus o:Juus IH'oves per iodos: 

« l'ut'UIJIJ, euJJI ei'J'eil.o, que as JH'uvir.lenl.lias esl.alwlel.lidas 
pela lei 11. :.!.o\07 ainda nflo !'oram suff'icieJJLe,; pam sulvet• o 
pJ·uJJieJJia da eonsLrut~r;flo de hnbiLw;.õc::; pam as eh.t::;se,; poJJt·us. 
Po1· isso, t!nl.rJIIde a Commissão de Finaw;as que a iuieiaLiva <.lo 
Govot·uo, que o pro.iecl.o propõe, deve sot· al.lcciLa pelo l:!c
uatlo. » 

1\ iuda mais. Sabe-se que o Governo estú eonstruindo easaH 
r]ue elle denomina «vi !las oper·aria::; »; ::;abe-se CJliiJ o osL:.i J'a
wnrlo sem ntJJJhurna aul.oriuu;ão legal; sabe-se que o que su 
pl.'OIJIIJ'a tí sanceionaJ.' com o voto do Cougt·esso ess•~ grave abuso, 
quu t!Jrl urn regimen •de I'csponsabilidades uffedivas seria um 
erime irnperdoavel, que havia de sujeitar üs petws da lei o 
autor r·esponsavel por cllc . 

. Pois bem. Para que o Senado são se tJtunplieie eoru us:;u 
erimc, o Jrom·ado Sunadot· por: S. Paulo, Sr. J.t't·atwiseo Gly
cuJ•io, propor. urna emenda determinando que os pagamento:; 
qw~ se basuassorn na lei que se Lr·ata de voLm· só se referissem 
a rJcspuílas posteriores a ella. 

W evidenLcmenl.e urna idtía mor·al izadora, uma medida 
acauLeJad'OJ'a c que vem. pôr· a descober·t.o a responsabilidade 
do Governo, a sua innoeeneia, si de faef.o elle não é autor· do 
grave abuso a que me refer·i. 

Tarnbem para evi Lar· o risco a CJUe são r~xpostos os depo
HiLos das eaixas eeonomicas, o illustre Senado[' por S. Paulo 
pt·opor. uma. emenda que deixa inteira liberdade ít acção d(J 
Governo: autor·izando-o a f<1Zer· as operações de ercdit.o c a 
alH'ÍJ' os ereditos necessal'ios para occorrer· a essas d1~spezas rle 
:.!0 mil contos que elle julga rweessados, sómente lhe vedando 
o rel.lot·rer aos .deposilos elas eaixas ceonomieas. 

Pois senhor·cs, sobre estas duas emendas que, quando não 
vale:;sern pelo fJI!nsamento que l,raduzem, valeriam pelR au f.o
ridadc do illust.re membr·o desta Casa que as apr·esenf.ou, a 
honrada maioria da Commissão proferiu o seu pa,recer nestes 
!.ermos quasi desdenhosos: 

« A Commissão de ·Finanças, tomando eonhecimento das 
emendas apresentadas ao .p.ro.íecto n. 32 do corrente anno, pelo 
illuslre Senador Francisco Glycerio, sente não poder da:r ás 
mesmas o seu assentimento.~ 
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lO O Sn. UfiiMNO r:!AN'l'OB - Ni'i.o se trata de desdern. '1'raLrl-
va-so du a::>surn,plo ,iú nsHaZ discuLido n•a Cornmissão o cu.ltts 
I'a'l.õos Ill'Ô o conl.m ,J(L tinham sido 'debatidas suJficient,omont.o. 

O S11. l•'rtANOtsoo SA - :mm an·imeiro logat· o aasumpl.o nií.o 
pudia Ler· sido discutido no seio da Commissão, quando essa 110 
t·ouniu flOuoos rniuut.os depois da apresenLaoão rlas emendas, 
par·a lor e .assiguar osso parecer. · 

O Sa. UnBANO SAN'l'OS - Anteriormente já Linha sido 
muito debatido. 

O Su. FnANCISCo SA- Pt>rdoe-me o honrado Senidor. Não 
LLuJ.m sido debatido. 

O Sn. UnBANo SAN'l'OS - Eu rospoDJd•erei de!))ois fl; V,. Ex. 
O Sn. ]lRANCisco SA - Não houve debat.e nenhum sobro 

tL prei'uruncia out.ru os dous r·egimen::~: o n.u torizado peJa. 
urnonda do honrado Suuador IJOI' S. Paulo, de poder o Governo 
abrir creditas ne. ess::wios, o o consig:n·ado no pro,iecto, n:ut.or.i
zando a uLilhmvfLO dos depositas das caixas economica.s. 

Deamis ni'i{l se tinha alvitrado siquer n. idén. 1.le •·eJ'er·iT o 
projecto sómonte a despezus pol:!tel'iores. 

VtJrdade ú que o illustr·e Senador por i::l. Pn.rJio l.in h a .. iít 
6UJ;J;crii.lo e::;Lu. idtía, mas sobt'l:l ella não se estabeleceu debate. 

Depois, o pa1·ecer da Cornmissão é para set· fli.scu t.ido no 
Senado, e nesta Ca:m ueuhurn debate so tem t.ravado sobre o 
assumpto. 

Niio tJuoro dillt:ll' que os l.er:rno..;.. desdBnhosos· I}Om que· foi 
redigido o p:lir•JC'Ct' da. Gommissão, impol.'tem sentimentos destfl: 
uaLut'tJí!:lL do Relal.ot· do pa.reeer para com o autor das emendai'!. 
Mas, ,; a linguat;'em, n. bt·evidade dogmat.ica com rrue· o pn.1·ecev 
csi.Ct l'ormulado que mereo!lm ei:!ta cla.ssificacão .. 

Aliás, pareou nwsmo quo esse procedimento ela maioria 
rla Gomrnissão faz honr·a :i sua severidade .. ll:Ua viu que pn.ra 
cleJeuder o pro.i.ecto, para. combater as emendas era; preci·Hn 
l'l:lcor•·er ao sophisum e nfw quiz J'a:.:er c~ste sacri'ficio, pot'fllle 
fJstar.ia em desaccürdo IJO!ll a dignidade dos- seus membros e 
con1 os seus dotes in"e l!ecl.uaes. 

Não havia reaLmente meio nenhum de eornbater o voto 
conl.r.·u.rio a<1 pro,jocto nem de combater· as emendn;s. 

l~' possível que a Commissão J'os .. :if3 movida pela urgencia 
na solução do assurnpto. 

• El'l'ecl.ívamonte, um .dia depois de ter appr·ov.:.tdo a .. mato
ria no seio dr~. Conunissfto, de ter causado estranheza .:1 affir-. 
111acão de (Jue melhor.· fôra fingir ignorar· que as obras .iú. es
l.a.vam sendo :l'eita:;,. um dia depois .. daquelJ.e em que se· travr.u 
f'~su debate, a Seerel.aria do Pn·laeio da. PresidenciU; ·r.xpedia 
aos mernbe .~s. da ConHuissão do Pinancas convites- pa1·a visi
tarem a villa denominada «i\larecht..l Hermes»: e que se esl.á 
construindo na esLacão Deoúoro. O Governo, ~w mes111o tempo 
que so tmtava de providenciar no seio da Commissão para, lbe 
dar uma autorização legal sobre que pudesse basear as des-. 
pezas que estava fazendo, queria. assim provar que não ca"'. 
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r·ouin. do vol.o do Cougrosso, que osl.o ropro~c:nLava npenas Ul:na ~ 
fnt'lltlllidudo, que ~.l.r•enus do que ello tmre0m ora do assoc1ar 
o UoHr;t·osAC• rro abuso por· elle eoJOfl]oef.Lido. 

() Sn. LtloPot.uo u11 Hur,Húlls-Homologar· a eurnpl ieitladv 
() Sn. J<'HANOISCo SÁ - Niio se Lmtu, f::ir·. Presidonle; du 

rwnilurnu. pr.~r·s;.;a. t.Jel.ermiuudu poJa urgorwia da rcsolw;ão uo 
fJt·oiJJewn; 11iio se l.r·nl.rt absoluJ.a.rnHnLe do auxiliar.· Hs IJla::;ses 
{Jt·olel.nf'ius; no ooiJI.r:ario, a woditla consignat.Ja no fH'O.ieel.o tem 
J.IOI.' J'im JH'e.iudiear os oporarios, pt·oeurandO-'se rJ.esv)ar a ini
oial.ivn pu.r·l.ieul!u· que .iít estava agindo em favOJ.' das o1asses 
operarias. 

Gou1 el'feil.o, existu .il't a lei de -18 de janeiro do I!)J J. oon
eerloudo favoros ú i uitJiaf.ivt •. 1Jfll'tieu IM· IJ:tra oxci !.al-a o a11 i
mn 1-a nu cluseuvolv i ruon l.o da I;(HJSI,r·lwcão do o asas para os 
prol•tJI.ar·ios. J!]ssn lei foi docroi.Htla ha I.Juasi urn anuo, sem quo 
niugu·ÍJJn eonlwca us ,;ous ro:wltados. 

Diíl o fJIHUCor da maiar·ia ela Gomrnissão CJUu se não lhe 
al'igu,rnm ser suffic}ienLes as providoneias consignadas na lei. 

Ji:m que so Juncla a rmdo1·ia da Cornmissiio para. avaw;ar · 
urna p!'oposipão dosf.o: ordem ? 

Como pode aelrm· insuffkio"ntes as pr·ovidencias conl.iclas 
1111 lei. si e lia niio l'oi riem siquo1· executada ? . 

Este Governo qne anda lior ahi, Sr. l'rosidfmf.o, a acari
l)iat· aos pr'oleLat·ios, ao contrario d11 Ludo. isto Lundo urna lo i 
por meio da qual podia ch-egar à ost.o desitleralum, a nullifüm, 
pr·ofe-r•indo construir directamente; arredando do mere!ülo a 
íniniativa par·ticular que estava agindo {t sombm desta lei. 

Bastava-lho· pam isso roguJamen!.lw .a, lei expedindo o 
rospectivo regulamenta, o qual,. por preguica ou por hos1.ili
daclo ,ao sys&oma adoptado ne-Jia,. o Governo· desrespeita tt von-
tade elo legislador· o não a põe em execução·. . 

E' um facto curioso, Sr. Presidente,. l.ra:l.a-se de uma lei 
crue foi votada de-pois .ele tlm Lraba:lho longo e consciencioscr. 
Essa loí nasceu da iniciativa do Governo :b'ederal em 1905. 

DetttJ.to cl.a. crise Ciue já entã:o se m!lt!ifestava. em relação 
a hal't.itll:l;ões 1YI'Oletarias, o GwffiT!o organrtotr uma commissão 
a c(uern in(Júmbiu do estucro do prob·Joma. Compuntm-se essa 
commissão dos Srs. At.atJI-Ph'o de .Paiwt, .MedC"fros e Albuctuer
ctue, Evorardo Bakc.'11slft', SeMdores Sá> Frfrire e I.ndio do Bra
zil, Drs. Augusto dc- L-ima o Fc-li"ppe Meyer. 

;mssa commissã:o PTOcedeu: a um longO> e detido inquerit.o 
junl.o· {L Policia:, ,iunf.oo á Prefeitura e junto á Directoria de 
HyogietJe Pttbl'íea. . 

Depois desse inquorHO'( orgroli'zou aro projecEo que en
viou ao Goverti'O' com nm:a: rol'l'gEt e mteressante exposição de' 
motivos, da qua.T foi Rel:a;tor o Sr. l\oredeiros e Albuquerque, 
cuja eomp·ef.encia: em q11estões soeiaes é gera:Im·ente conhecida. 

O Goverpo rernett.eu esse pro;i'e'eto ao e"ongresso Nacional 
em 1005. Se1s annos depois, tendo passado pOT um longo tra
balho parlamentar, foi elle convertido em lei, com ligeiras 
modifíeacões. · 

.~; 
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Não se tndn, pol'l.anl.o, de uma. lei votada ;is pt·cssas, corno 
ás pt·essas se quer agom t·o:l'ot·mnl-n. Trnül-se de uum lei quo 
t·o~unou da exigeucia da vpiuiiio, du avisos tio Govet·uo, do 
debutes do .ParlamouLo e dr• estudos cxlt-a-ptu·Jnmcntnrcs uo 
pussoas du maiot· tJOmpcLencia. 

·.Pois bem, dceret~tclh o.sLn lei, basta. um ~apridto tio Uo
verno para que .olla nao se,1a ]JOsta cm cltscussao. Em soccorro 
dassc eupricho, col'L'e o Senado dizendo que a lei é insuffi

eienlu t! qw~ se pt·eeisa provotJat· a iu iciativa elo Uo.verno da-uclo
se a olle a faculdade de construetor e alugador de casas. 

]~sla solu~\ÜO do problema é eondemnada pela expel'ieucia 
de l.ocla parte. A lei quc está em vigor c ti qual o Gow/t''llO 
oslá t•eeusanclo .execução. consigna princípios sanccionaclos na 
legislação dos paize·;; ma:is cultos. Elia .adopta a mesma norma 
ela lei Hibot, .da Fmnça; ela lei cle'.Luzzati, ela ILalia; e da lei 
da l\1 r. Lardeux-Becquerel, ela Belgica. 

V. Ex. sabe, Sl'. Presidente, que a legislat;ão belga, sol.Jrc 
as questões soeiaes principalmente, g'L'UCns ú inJ'lueneia do 
parlido cathol'ieo, Lc•m sido a ma.i·s liberal e salutar. E' na le
gislação belga que se Leem basearcl;o Lodos os paizes ela li:uropa 
e foi nrJila que o l.egislador brazileiro colh~:u os exeli1plos que 
transpot·tou para a sua leg.islação. . 

Pois bem, apezar disso. apezar de termos a prova da •ex
pcrienc.ia, apezar de Ler sido a l<li decretada conl'i:ada it longa 
meclitacão, trata-se agora de quebrar o systema da J.ei, isto é, 
de de1salentnr a "iniciativa particular. 

O Governo assim· tertí de cr,ear mais uma organização bu
rocratica e clispendiosissima, ti qual cabe agora o ensejo ele 
construir tão cat·o, como o Governo cosrtuma J'azel-o, ·casas que 
se dizem destinadas a ope'!'arios, ficando incumbida de alu
g:n.l-as e anecacla.L" os seus alugueis. V. Ex. sabe quanto r.í 
fae i 1 cl•; desem·o lvei'-Siêl entre nós o favoritismo c assim é 
cl,nro que as casas que o Governo va:e mandar construir nã() 
se destinarão no:; operarios, mas aos protegidos do Governo, 
tis clientelas politicas. e nos interesses eleitorae~~~- Os ope,. 
ral'ios terão elas hahitaçõe~· apenas o seu nome, a sympathia 
da sua causa para que o Gov•erno, que se diz amigo delles, os 
este.ia explorando em favor de interesses corruptores. · 

Sr. Presidente, Ludro isto quanto estou cl izendo estú ex
posto no voto· em !Separado da minoria da Commissão. Foi este 
o Lt·abalho a que nos cmtregtímos, convencidos apenas' de que 
cumpri amos o nosso dever, embora ·Que inutilmante. !\Ias as 
disposições da maioria ela Oommissão bem· t•evelam a vontade 
do Governo. cu.ia influencia se exerce hoJe sobre os corpos 
pol.il.ic.os, não hav·endo mai1& nada .a fazer. sinão 1esp•erar que o 
Congresso vote, que fique sanccionado este abuso, qua fiquem 
m·l'iseadas as ·economias eonfiadas ús caixas economicas e que 
fiquem os operarias vendo, mais uma vez, se:m solução, um 
problema que todo o mundo julgava da ma;ior mgencia e do 
inadiavel nece~sidade. \ 

O Sr. Urbano Santos - Sr. ,Presidente, o honrado S~ • 
nadL}r pelo Ceará, combatendo o · parecer da Coinmissãb de 

·r 
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Financas a respeito do projecl01 em disrmssão, principiou pot· 
oxlranhm· a pressa a qu"' esta se ·dera de clabot•ar seu parecer 
sobre as emendas apresentadas ao projecto, pelo honrado Se
nador por S. PauJ.o. 

Discutindo este assumpb01, procedo com a minha haLHual 
franquez:a. 

A pressa a que se deu a OcJI!lunissão, de dar· seu par.ece·r 
sobre as emendas formuladas pelo Senador por S. Paulo, 
não exprime em absoluto•, de sua parle, desdem pel·US idéas 
alvitradas pelo honrado SenadO[', 1sinão o desejo da Conl
missão do apressat· seu trabalho, ji't por demais pt·ocrasLin:ado, 
naquella Oommissão. . 

Desde que :l'oi apresentado no Senado e submettido ú 
c.onsideracão da Commissão de Finanr;us o pro.ie1to em dis
cussão, esta, por intermedio doo· humilde orador, relator do 
projecto, apressou-se em dar seu parece'!'. Esse parecer, 
posto que concebido• em poucas linhas, i'oi, a 1·,,qucrimento 
do honrado Senador por Goy.az, mandado a imprimir pela 
Commissão para estudo•s; depois, em diversas sessões, prete
rido• por outros assumptos que, ·entretanto, não pareciam 
mais urgentes do · que este, porque, na maiorin, olles 
nada mais representavam do que maleria de interesso 
particular. Finalmente, depois ele um vol;o, da Com-. 
missãio, foi •o parecer com vista ao honrado Senador pelo 
Cenr(t para formular seu parecer conirari•OI, O honrado. Se
nador .ainda deixou passar divet1sas sessões da Commissão 
para apresentar seu trabalho, que, aliás, devo confessar, nã;o 
demandava de pouco tempo iJara ser :l'ormulado' com o bri-
Umutismo com que o foi. . 

De fúrma que a mai<Oria da Commissão de· J?inanoas, a 
maioria dos amigos do Governo, que s·e contam naquella Com
missão, começou a en:\':ergar que no procedimento d·a. honl'nda 
minoria havia o pi·oposno, de 1·eLardar a discussão do assum
pto, retardar 101 seu andamento porque, naturalmente, dava 
ouvidos ao rumor que ahi corria ele que o pr.oueeto na<la mais 
significava do que a IS•anooão de despezas ordenadas pelo Go
verno, independente de autorização legislativa . 

.P·O•is, Sr·. Presidente, si se tratava de uma sanc(:.iio a um 
acLo do Governo, féito sem autorizaciio legislativa e a cp
posição pretendia impedir que a maioria exercesse o seu di
rciúo - o 1seu {]ireüo1 incontestavel de sanccionar esse acto, 
ora licito, .da parte da maiori~:. reagir contra isso e úrazcr 
francamente o assumplo a debate. · 

O Sa. FILo\Ncrsco SA - Nunca houve ·proposito da minoria 
demo•rar. . 

O Slt. U\nBANO SAN'l'OS - En Lã o V. Ex. não tem o direi to 
dg, censurar :a pressa da maioria. 

O SR. FnANcrsco S,í. dá. um aparte. 
O Sn .. URBANO SAN'l'OS - Os factos que oslou LJ,~cliuando 

sã!O •OU não verdadeiros ? E' ou não verdade que a OommioSsão, 
Vol, VII 17 
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por urna maiorht oce:~siJna~ mandou i IIIIH'imil· 1 ar·<• estudos 
um parecer formulado em quatr'o' linhas ? 

O Sn. FRANCisco SÁ - Que tem isso, tratando-se do 
um projecLo1 dessa ordem ? 

0 Sit. FRANCISCO GLYCEIUO - 0 llomado Seuador pelo 
MaranhãJo, está em engano. A maioria occ~sional rejeitou o 
PIIOàecto. 

O Sit. URBAN•OI SAN'ros - Fallo da occasião anterior, em 
que a Commissão mandou imprimir o parecer concebido em 
quatr'o' linhas. 

Mas o que é cla1•01 é que a maioria cumpl'iu o seu dever, 
proeurando sanccionar o acto do Governo. 

0 Sn. FELICIANO PENNA - V. Ex .. permitta uma obsor
vaçã•o:. A todo •OI momento V. Ex. refere-se (L opp_osi~1ão; faz 
mal porque, quando delibel'úmos assim, um dos voto·s foi o 
do Sr. Stl. l!'reire, um dos mais entlmshlstas sustentadores do 
Governo. 

O Sn. UHBAN•o SAN'l'OS - Eu não fallo quanto ao voto 
do pr.oú e c to, V. Ex. está trueando de i'also. Eu estou i' aliando 
quanto á impressão do parecer que submetLi ú Commissão 
de J?inanças, formulado em quatl'O• linhas, para ser estudado 
pela Commissão. 

0 SR. FELICIANO PENNA - Não senho•r. Eu me refiro ao 
Jacto de V. Ex. todo o momeni:Jo, dizer que a OPP:osição l{;e,~:n 
o direito de fazer ist9 e aquililo•: Não é opposiçãK>. 

O Sn. URBAN·O SAN'l'OS - V. Ex. se refere a cJI)Usa dif
ferento do que estou fallando, as palavras de V. E'X. não s~ 
justificam. 

Não estou fallando sobre o V•O•to ao projeebo•. Estou fal
lando com relação ú protelaoão dos trabalhos da Commissão 
na elaboracão' do paTecer. Por~anto a observaoão de V. Ex. 
niiJo colhe, pois se refere a ~Yousa differente daquella a que 
mo refiro. 

Mrus, Sr. Presidente, o honrado Senador pelo Cearú faz 
seu cav.allo ele batalha opponelo-se ú approvaoi1o• do p11ojecto, 
dizendo que oMe vem prejudicar a lei que o• Congress·o ;itl. 
votou e que estabeleceu, no dizer elo honrac1o' Senador, com 
toela.propriedade, a solucão do problema das· casas prolelarias. 

Eu principio, Sr. Presidente, por d1zer que absolutamente 
o projecto cm discussão não. attinge essa lei. Essa lei, no seu 
art. 4", havi•a determinado que o Governo, no ll'•egulamenlo que 
houvesse do expedir, escolhesse um 1.ypo de casa para ser do 
preferencia executado. 

O Governo entendo que é melhor escolher esle typo, man
dando fnzm• dous grupos ele casas, do que se decidir. a p1•iOri, 
sem nenhuma exporioncia do •assumpto de que se trata. EsLo 
é o motiv{l principal pelo qual o Sr. Presidente da Republica 
lancou mão da idéa ele mandar construir os dous J;i:rúpos de 

.. 
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casns para operados, que tantos motivos de aborrecimentos 
estão dando ao honrado Senador pelo Ceará. · 

0 SR. FRANCISCO GLYCBRIO-Sem autorização legislativa, 
está claro. 

O SR. URBANo SAN'ros-Chegarernos lá. Nós, omigos do 
Governo, vamos sanccionar o acto do Governo. 

O SR. :FELICIANO PENNA-.Então é um bill de indemnidadc. 
O SR. URBANO SAN'!'os-E' positivamente um bill de in

umnnidade. 
O SR J?Er.ICIANo PENNA dá um aparte. 
O Sn. URBANO SANTOS-Porque diz V. Ex. que o caso ó 

mais sério? 
O SR. Fm,ICIANO PllNNA-Porquc é caso de responsabi

lidade. 
O Sn. UnBANo SAN'ros - Mas· nós quer·emos tomar essa 

t·csponsabilidadc. Nós queremos dar o bill do indemnidade, 
porque achamos que o acto do Governo se justifica. 

O SR. FRANCISCo SA - Pela simples razão por· que são 
maioria. 

O ~R. URBANO SANTos-O mecanismo da lei, Sr. Presidente, 
corno ia diz:endo, permanece intacto. O propri-o ,recurso de que 
o projecto !anca mão, para construcção dos dous grupos de 
casas proJetarias que se pretende executar, consta da lei, foi 
aeceito por clla e esta providencia transitou aqui pelo Senado 
absolutamente sem impugnação.. · 

UM SR. SENAnon. dá um aparte. 
O SR. UHBANo SANTos-A lei em vigor autoriza o Governo 

a app!icar na construcção de casas proJetarias a metade dos 
saldos das Caixas Economicas, que se apuram todos os annos. 
Ora, a providencia do projecto é apenas mandar tirar das Cai
x:as Economicas uma quantia fixa, determinada, restricta, no 
passo que a lei em vigor absolut.amcntc não estabelece quantia 
c autoriza o Gove.rno a lançar mão de uma quantia indetcr
mir:ada para applical-a n>U. construcção de casas para ope
t•arios. 

O SR. FRANcrsco SÁ-E é esta a unica differenoa que V. Ex. 
encontra no projecto ? · 

O SR. URBANO SAN'l'OS-Qual a outra ? A do Governo fazer 
a construccão directamente ? 

0 SR. FRANCISCO SÁ-Esta é a capital. 
O SR. URBANO SAN'l'OS-Queíra V. Ex. me ouvir com aquclla 

paci:encia aconselhada pelo honrado S'enador por S. P.aulo, 
quando se discutia ainda ha pouco o caso do Piauhy, 

O que é certo, Sr. Presidente, é que ~entre os competentes 

:.r 
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ainda uiio oxisto inteira fixidez a ,respeito do melhor sy:;l.cma 
uu eonsli'LII.ll\ão de oasas po.m operarias; ainda não passou 
ns:·dlli l.iio ern· ,iu!gndo, ao menos que a int~rfercncía do J~sl.ado 
1wst.o e aso IÍ indobí La. 

Como quer quu so.ia, Sr. l)t•esiden~e. não se LraLa du uulli
J'ieal' a Joi oxislente; do que trata .o pro.ioelo IÍ do fazer uma 
exvul'ionuia a respeito de Lypos de easas pat·a opcrrtt·ios quu 
oo Jll'etendo consLt·uir·. A lei votada pelo Congresso pcrlllane
eut·ú na sua integra, som. ser .nffecLada absolutamcn te por.· c~LtJ 
p t·o.iecLo, que apenas s~ refere á construccão de dous gru pus 
Llu ousas CJUO sirvam do Lypo ús consLruccões futums. 

Sr. l)t·osiclonle, o honr·ndo Senador pelo Ceará d;í corno 
L'·t>llsa inteiramente i'óm de diseussão a inconvenierwia. da in-
1 ul'l'erunciu. do Estado na t·esolucão deste rn·oblr~rna do ensus 
para operarias. S. Ex. labot·a em erro. . 

No porl'unctorio exame que fiz a re~vuil.o desl.a questão 
ehcg-uei ao resultado do qne' absoluLamm:tLo ainda nií.o IHt urna 
idé.a assentada sobre o meio de se resolver este proiJierna. 

Num dos autores mais competentes ;a respeito deste as
sumpto eu onoontrei que actualmon~e são usados no mundo 
u:; sc;;uiulcs systemas !Jara chegar-sr:. a este fim: 1", o systema 
tk L'·L>Ustr·ucçilo chamado uidades oper.a.das. E' um systcrna. que 
,:, usado para a construcção de casas dista.ntes dos centros ut·
bauos. As cidades operarias silo Jnstituit;úes pa.Lronaes. O~ 
paLJ:úes, os donos de fabrica tomam a iniciat.iva de fazer eon
~Lruir villas operari'as para. i'ornecer·em morada aos seus Ll'a
lmlhaLiores. Este systema tem sido fortemente combatido corno 
um elemento de acção do patrão sobre o obreiro. Ainda assirn 
ew.:ou&ram-su LY!JOS de primeira ordem, das ehn.rnadas eida
d·~s 'f.tp·erarias, quaes silo: Sunlight. pel'to de Liverpool e Bon-
ruv i lltJ pe!'to de Birmingham. · · 

O Stt. ]'JtANCJSCo SA-Ha tambem entre nôs. 
O SR. URBA .. "iO SAN'J'os-0 segundo systema ,j o das :mc:ie

dades eooperaUv•a.s de consumo. As sociedadtJH r:oopernt.ivas, 
J'.Oi'Uoeedoras que são. de generos aos seus operar.ios, enl.endr>
rarn que lhes podiam fot·uec:er casas, pcis que tl um foL"neci
llrenl.o eomo ouliro qualque-r. 

O terceiro systema ti o das soeiedades semi-pbylantropi
cns o semi-eapitalisticas. 

O quarto systema é o das fundat;úes perpetuas. Syste:na 
tJUJ que o capital e a propria renda das fundações são destí•na
rlos á oousti'Ucção das casas para operarias. Ha construcçües 
dignas de todo elogjo feitas por este systema, quaes sã'O a funda-· 
!!ÚO de Peabody em Londres e Cadbury em Bonruville, perto de 
Birmingham, que constitue urna verdadeira cidade .. 

Quinto systema: a const.rucção· por sociedades coopera Uvas 
'!e coustruccão. Silo sociedades cooperativas que se incumbem 
especialmente da construct;;ão de casas. 

Sexto systema: o da adaptacão de casas existtmtes .. Este 
:;ystcma é ut.ilizado de preifcrencia por sociedadoo philantropicas. 
B' o systema apregoado por Miss OcLavia Hill e que tem ganho 
um terreno consideruvel. · 

• 
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l!'inalrnonte, o sysLemn. da conSLl'ucção POt' inttlr\'tlnção do 
poder pub li e o, por i nl.ct•mod i o das mun icipnl idadtls. 

Di~ Q hom·ado Sunnclor pelo Cea1•:\ que om toda parte esh~ 
ull.imn sYHLoma nsLú eü·n<Ciomnntlo, espeeinlmcnLo 11a Bclgicn. de 
ondn Ll'll'nsplnnl.:\.mos o sysl.t!lnn. du t:•onsii'IH'.t.:lin di' t•nsn:; h:ll'a
LIIH, f!IIIJ npplie:íniOH na Joi 0111 Vi!,I'Ol', 

Bu vn11 lrJI' no Srmnrln 11m puqnnnn l.l't!r:lin dn um ORIWipL•11' 
rlüH rrmis eo1npul.nnl.es nnsl.n nsslllnpl.o. I•;' d11 Uliul'll's 1: idt!, Pl'•t
l'n.~sOI' dr! rmrm.rnnia sneinl 1111. l'neuldadn di' dil'uil.n t! 1111 "~r·<~ ln ll:t
eirmn.l rle Ponl.es n C:nlçndas do Pnl'i;r., 

liill rjJJo: 
<t·r;;,n rirn, n.~ rnun ieirn.l i dados quo, om 11111 il.n;; eida

rfn,;, eorner;nrn n l'mr.rw 11 que l'n~itlln 11s pnLI'rÍrJA r•111 :mns 
t:irlnrlns nprwnr·in:-;: n. erMI'itllll'enAnfl JHII'fl o povo. 

Na f'uiAsa, nA eidade;:; do llr!l'lln, NorwlinLol, l!'l'i
lwltr•g; nn. Belgirlll. (exael.nrnenf.e n pni~ rl';mlliirlo pr•lu 
IHmr·ruln SrJIIallnr·, t:ornro Jlllí!Bo rnnrlolo e onrle rlill IJIIr• 
n Clovnr•no niio r:onoRLr•oe eniln3 plll'lt npnr·ru·in~), ns nirlnrll's 
rir• Br•uxrlilníl, GnmrJ., Sninl.-fHIJI'!'l n f,ir',gr,; 1111. Tn~-:lnl.rwl'll 
m1rii'l rio (ifl eidnrlc.~. mrl.r·c n.~ qnao.~ T,rHH.lr·níl, Olrl.~i\0\1', 
Livel'ponl, Hirrningl1111n, Mnnellesl.er·; 1111. S11nt:ir1, Uo" 
l.lt crnhnn r•g,:~> 

Or·n, vê o Jror,r·nrln Snnnrlrlf' rrun 1111 JliJigir:n, nofl pn i~os rnn is 
rdvili~rHJn.~, nníl r:enl.r·roíl dr: rnninr• lllllf.ura arlropl.a-ílr\ n .~yi!l.~>lnll 
rln r\lllli!l.r•tlflf)iilr rlr1 rlllAflil flOI' inf.er"Vnnr;ií.o fio flnl)m• pnhlir:n. 

St·. l'I'IJAitl!rJ7ll.n, nrn 1-(HI'íd se rli;r. rpw esl.r: AYfiiNna. tln r•nn
í!l.r.•rwr;iin rir• r:aAiifl por· inlm·vent;iio rJn pndm· publírlO nií.n i!lll.ií!
l'rtll, pnr·rpre niio d{J r·e;;ult:tdos per:unin.r•ios. 8t'o po!' nAI.n. rner• 
r\JWIII'IU'fl n pi'Olrlerna.: rr r•esuli.MlrJ peeurdar•irr, rlir.rmdo rpte 1111 
1\(1 nsl.l'llllr,;iíeA por· l.:rl ;;y;; U: rna. ri iiiJ rir: r ir: Í/.11 fJIJ I' I IIII nrm.f.l:;;, 

Mail, flr·. Pl'fli!Írlenl.e, n:r. g1·:rnrln rnail.wia tlrrs tmilrril rrnr• r•;<. 
l.ivr, a 1:xarninar·, rorrt:rrnl.r·IJÍ mnif.o;:; eornrr o tl11. eitl;ntln tlt• Gl:r.flt•rrw, 
( rnrl [\ I'IJiil rrti"Tl I e a;; fl(J0ili.I'1WI;iíns dE: l:llílflil pi! I' li f>(r() 1'11 ri fril rrd I fi ii 
f•'::lltil I'IJilfrt:i<l.iva;; rnunieipn.lidndei! tli:rnm nrn 1/r:fir:il iliJ m:l'rllt. rln 
r:irwrr rníl r:rml.n.'!. J!ji!l.e dr:fír:it, pnrérn, imeonf.r•o lrilillr"- r·ewrrnrr~:rt
Ailllrr por· um gr·andr: friiT'ffiW (/IH! lr.llí ~i: :r.lrr•in-rr A Jr,xandr•:r. 
J•nr·l<, r,ar·n. gozo do puhlir;o, rr1r. ltheT'f,ur:r. rlr1 il() nov:r.A r!HrH, ll'J 
:d IJI'gllrm:n l.fl di: 2Ç) ou l,r'MI, Or·a, nr:sf.:r.ií r:onrtit;i'íi;fl, f.rrlfllrnrlrr-;u: 
110 fJ:rNmo, rmrlt: a. p()pula.r;ií.n i:r•a Hnrrrmerrr·mrl.e l)l!llfllr., trnile, 
íll:g11nrlo ínfonnar;i'íllií rln r;~crír,f.rlr Nn IJlH: e()Jhí i!i'.l.i:ií rJ:rrl!rs, 
llií 1'11WI r:l'am f.<ío r;;<l,r·df.ag rrur; rJ:r~ Mtilllil vizinha.~ i!F; fJ!JilÍimr 
1la r:rrnfltMJr:r;iío rleil.'li:if IJon~< mwTr:oi!, egfJr. r:rmi!f.mín~lo, r,r,r f.orla 
:t I!Xlen.'liíO rJo •fiO~i!O l.él"l'íf.fti'ÍIJ, ()i;Tlf;T'Oi! ll.f.;l"ÍCfJ[Il.fl, l)lllfr; 11.'! í>O
flll)llf;ÕI;g rul"l11:il encrmt.rnrií.o r:rmt'o.rl.rJ', hygírmr: '' f.rah11lho, r,rn 
conrJir;i'íe:~ não ín rr;ríorr:if ái! rJm; i:ncrmtrnm na.~ Cillfrif.:l;f:ll. 

DíiliH! o hrfnrado Si:nadol" rgu: no :BrnzH 1únrla: nãfJ f.;,rnr>i! 
a qul:iiliío iiOcíaJ '' qn•: andamfT.'! a ímrenta[-a. 

A questão õl()(:íal. um rfl);t. :<~r:n~ r~rr;hft>.m:.>.~ - ll rrn·e,. t.ií.rr ;J;,il 
ca;;a3 operaria;,-, foi !f!'V:t.nt.arla entre nfr:'l r; rr!':'!l1fvirl:t :~:r, m;m 
ver com muito acerto, poreci~ame-nf.e p.eia !ei!,. n. 'fll"' f.•mhr1 11!tft-
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dido, ú qual o Jwnrado Senador deu a sua .responsabilidade, 
o fJUO muito o honra. ]~ foi resolvida muito bem, repito, 
ussa parLe da questão social, não devendo o honrad~ Senad.O'l': 
ut·t·epender-se do passo que ,rJ.eu, porque, nesta questao, mu!Lo 
melhor é prover do que l.ol' depois do providenciar, ás ve)',CR 
!.ardo e a más horas. 

A questão social não é peculiar a este ou aquelleo pai)'., 
'sinilo uma quostilo que estct entranhada, presa, na mdole 
da propria sociedade. Elia existe desde os tempos antigos; 
os Gracchos não foram sacrificados em Roma por outra causa. 
Elia é peculiar a todas as sociedades e não. póde ter outra 
solução sinão pela fórmula de \Valdeck Rousseau, quando 
disse em uma occasião solemne r1ue - é preciso que o capital 
produza e que o trabalho possua. . 

O honrado Senador diz que no Brazil não ha quesUí.o 
social e que aqui 6 muito facil a satisfação das necessidades 
ela população pobre por meio da caridade, por meio do auxilio 
que presta ú classe o hemfazejo coraoão do brazileiro. 

Eu affirmo ao honrado Senador que a questão social, 
ha muito tempo, passou dessa phasc; ning'llem mais cogita 
na hora presento de caridade em favor das classes pobres ; 
isso é uma solução humilhante, que as populações pobres 
não acceitarn e j <í.mais acceitarão; é preciso que a questão 
seja resolvida pela cooperaoão e a cooperaoão se exerce exacta
mente pelo orgão ela sociedade. 
· Sr. Presidente, o honrado Senador por S. Paulo faz tant:i. 
questão, tão grande cavallo de batalha contra a iniciativa do 
honrado Sr. Presidente da Republica, em mandar construir 
dous grupos de casas para operarias, independente de auto
rizaoão legislativa. Eu declaro, lisamente, que preferiria que. 
nós tivessem os autorizado anteriormente o Sr. Presidenlte 
da Republica a esse acto, que tivessomos a iniciativa da auto
rizaoão, antes da que S. Ex. tomou. 

Confesso-o, lisamente. Tal não se deu. Mas isso é um 
crime de tal ordem que possa tornar assim tão o ardentes os 
escrupulos constitucionaes do honrado Senador ? 

Sr. Presidente, eu não quero retaliar; mas o meu illustre 
amigo, Senador por· Matto-Grosso, levantou um pedacinho do 
véo desta questão, quando perguntou ao honrado Senador por 
G_oyaz : qual fgi o Governo o que ainda não usou desse expe
drente ? Eu nao quero declmar factos e poderia fazei-o não 
casos de importancia relativamente pequena como este da con
struccão de dous nucleos de casas para operarias, sinão factos ele 
g-rande monta que envolvem sommas consideraveis das eco
nomias nacionaes. 

Um por exemplo. 
o o Os j_ornaeso pergunt.ara)ll aqui ha tempos, e com grande 
rnsrstencr~ murtas e repetidas vezes: que fim levou o fundo 
de g-arantm . ? Eu pergunto ao Senado, por minha vez: quo fim 
levou o fundo de garantia ? H ouve lei que antorir.asse a so 
Janoar não desse fundo ? -

O SR. FRANCisco Gr"YCERro - Não, 

i 
' ~ 
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O Sn. UnnANo SANTo·s - Estimo muito ouvir esiti 
d•3claração do honrado Senador por S. Paulo, porque por minha 
ver. oxaminoi pacientemente todas as nossas leis c não en
ermtr·ci absolutamente autoril'.a()ão alguma que pormittisse a 
Governo algum lançar mão elo fundo elo garantia, fazendo-o 
dcsapparecer como desappareceu. 

UM Srt. SENADOR dil um aparte. 
O Sn. UnnANo SAN•ros- Mas, clle clesappnreceu. No The

souro não existe, c no caso não se trata de dous grupos ele 
easas parn operarias, porém de qu'nnt.ia que ascende á cercn
do cem mil contos ele réis. 

O Sn. FrtANcrsco Gr.YcEmo - Tem toda razão. 
O Sn. TJnnANo SAN'ros - Não quero retaliar, como disse'. 

nefeT'i-mo a esta questão, como mero incidente o antes sug
gct·ida a minha pergunta ou a minha observação pelo aparte 
rlo honrarJo Senador por MaUo-Grosso. · 

O que é corto, Sr. Presidente, é que não ha Governo no 
nosso ro::;-irnen, o nuo ohstantc isto não estar do accôrdo com 
a ConstiLuir;ão, f/Ue niío tenha destes peccadilhos. No caso, 
um peccadilho, porque esta hypothcso nada mais é elo que 11. 
iniciat.iva sem autorização legislat,iva de dons grupos de casas; 
ao passo que em outras occasiõcs se trata de peccados de pri
mrim ordem ... 

O Sn. Fm.TGIANir. PENNA - Peccados mortaes. 
O Sn. URDA NO SAN'l'OS - ... porque entenderam com 

g-randes thosouros accumulndos da economia nacional. 
O honrado Senador nií.o d!í. ninrla scn v.o.f.o n este PVO:iccto, 

norrruc entende que nffiO< existem meio11 para .acudir ás aonstru
dar as mfíos, t.omnnrl{)-Se no terreno nmn rrunnt.idnrlc t.fío 
grande, nfí.o deveria o cmpre·hcnrl imenLo dar deficit ? 

Devo ohscrvnr que, cm condições r:omo esta, só o poder 
rmblir:o póde construir as casas opcrarin3, porque o particular 
nfí.o supportaria um prcjui~o de t.antn mont.n, simplcsmenf.o 
pnlo beneficio pu h lico que r]a.hi resulf.a. 

Tratando-se de uma hypot.hcse desta. ordem, cm que se 
. verifica o beneficio real, para a communhií.o, da salubrirJarlo 
da eidade, do bem estar de seus habitantes, p6de dizer-se o 
que disse o cscriptor que ha pouco citei: que uma boa orgnni-
7.ação economica deve antes repousar nos servicos que ellc 
p1·csta do que nos result.ado3 monctarios que produ1.. 

O Sn. FRANCISCo SÁ dá um aparte. 
O Sn. URBANO SA'NTos-No mundo inteiro applica-se o di

nheiro de Caixns Eoonomicas para construcção de casas prole
t.arias e ainda não se presenciou o facto agora annunniado r!o 
rlc.;;perdicio desse dinheiro. 

O Sn. FRANcrsco S,( - Ma3 de um modo rJ.ifrerMJ t.c, não 
entregando no Governo, a empregados do Governo. 
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o Sn. UnBANo SA'N'ros - O honrado Senador pelo Ceará, 
nest.a rJucistiio toda, além de eonsiclemoúos parciaes, nada mais 
faz do que bater· na velha f,(jc]a ela incapacidade do Estado pnm 
in iaiativas desta ordem. 

Eu não qLWI'O deiJfJr-me no exame desta questão. Deixarei 
para ocensiiio mais opport.una, em que a nUenc}ão do SeHnt.h:J 
11iio os~é~.ia l.ii10 fal.ig'fl(la o não estejamo·' cm hora t.ão n·dleant.nc.la, 
c:om proJn iw, c:om esl.n. diseussão, dos l.rnbn.llws da. Commissfín 
ele :J!'inanons, que ainda hoJe se tem do reunir. E limito-me 
por isso a cst.ns observtH}úcs, tendo, como me p::u.·oce, l,ornnr.Jo 
em considel'a(!ii.o tudo qun nto a 1·espeito do projecto cm d iR
c:ussiio disso o honrado Senador pelo Cenrú. 

O Sr. Francisco Glycerio começa declarando que a con
sl.ruc~.ão dCI aasas para op.eral'ios não é, no Brar.il, um problema 
que rnclame n so·luoão ldlada pelo Poder· Legislativo. 

lroi Holnl.or do proJecto que se converteu na lei vigenl.o c 
n ollo rlou pareaer J'nvol'aYel, com o :fim do se '!.ornar uma 
J•ealidado a medida que se conv,mcionou cl1amat· - problema 
dn. habit.nc:ão JWolotaria. 

Diz que esta pt•opagn.ncln, feita no sentido de sMlelhn.nLes 
e•onglnwc;úes, não ú sinüo uma imitac:;üo som rnr.üo de ~e1·, 
pois a llabilação collectivn na Europa 1.í uma. re.s(ull.n.nl:e elo 
excesso da sua popultwão e elo estado 'da genern.lir.nrln. ea
J•es'lin. de vida. 

E~l.,•s facl.os não oxi.sltem no Jkar.il, não se jusl.ifir~.nndo, 
porl.aHto, a necns~idade do imil.ar os pair.•e<S eut·opous. 

Chama a n:ttmwão do Pr·esidente do Senado, qno ,) ehefn 
de um g'l·ancle partido o J'et[)onsavel pela actual situação po
lil.ica. para o (Jille se fa1.. actualmente, nos oreamenLos, eom 
r·ela<;iio á uma das poli'Licas administrativas predominantes, 
isl.o ,1, Íl immigl'ar:ão. 

Sal ientn. o r acto de chegarem os immigranles europeus nos 
camJ)Os 'do Brazil, e ú proporção que :c•sl.cs vão ehegando, os 
opern.rios nn.eionaes são por n6s seduzidos para a Capital da 
Republica, onde. com o auxilio do ~J:hesouro, se constt·óem cn
fmi'l pn.1"n opoenrios, pm·n. alojar um exe.edenle J'icLicio do po
puln(;ão. 

Pergunta si o Congresso, assi111 proccdonclo, coneorrc ou 
não para fomenlat· a desordem publica c ·promover L• socia
lismo cru c não tem razão de exi·sti.r ·no nosso ·paiz. 

Alludi,IHlo ao Jacto de milhares do con Los serem :;as los 
com a impol'ta~:iio de immigra.nt~s destinados ·ao povoamento 
dos campos do interior .cJio Brazil, dir. que. simuli;aneamontc, 
co1won·em os lcgi:::laclores pam :ütrahir para a Capital o ope-
raria nacional. · 

Critica o facLo ele n5o ter as mesmas regalias que o ope
sario da Capital o do interior do pa.iz, que niio t.cm con;;Lrucoõcs 
clcganf.·cs. e architecf.ouieas para morar, g·osando elle dos mes
mos cl!re:Jt,os . 

.Salienf.a a franqueza do homado Senad·or pelo Maranhão, 
nelat.or rio projecto em questão, que qualifica de loqvavel o 

i -
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pergunLu quues os recursos empregados .Pelo Governo Daru 
dtw execur1ão tt obra das casas para operarws. 

Nem ii lei especial, nem a lei or()amentaria consignou au
lot•izacão e fundos para tal despeza, devendo porLanto o Governo 
to r.· Li l~ado o dinh0iro ·do alguma parte. 

Não crê que i'os:::e do Thesouro porque a isso, com cerLeza, 
srJ oppo1:in., IJOm enet•gia, o honrado Sr. MinisLro ela Fn.~encla .. 

Diz que o Governo foi buscar os recursos necessarws no 
Banco do Brnzil, seguin,do russim a pr::t:Ne r-los seu~ anJ.Gcesso
r·es, .f> que eondemna, por,; para La! nao hav1a autor1znçao ot·~~a
mentaria. 

AdmiLLe que o Governo tivesse necessidade urgente de 
erear aquolle mÓdelo de casUSI operarias e nessa situação, re
solvesse pt'OIJecler, airula que irregularmente, no desempenho 
do seu pro.iecl.o, não cJompr·ehendenclo, enLreLanl.o, que os seus 
amigos, (fU'e são JS da si tuaçflo actual, nfí.o consignassem no oe
çamenl.o n:wl.orização par.·a ·essa necessiod•ade que o Sr. Presi
dente da H.epublica dcnunc.icm nu sua mensngem inau-
gu enl. · 

Si La! pr·OVÍ(lencia t.lvcsse sido tomn.d•a, não teria occasiiio 
de vtn· hoje os amigos do Governo fazerem este ingente sacJ'i
J'ieio. de legn:tizar este acto illegal. 

Não .sabe como vac o Governo solver o compl'Omisso ns
surnido lrmcando mão dos saldos dns caixas Monomicns, por·
quc esl.es nií.o existem. P.o·r consequencia '0 Governo vae hus
ertP a imporLanciu TespecLiva para occorrer á amorLização Lo
tal desse clehiLo, augmcnLnndo a sua eonl.a no Bnnco do Benzi! 
011 r·cUJ·n.nrlto fJsse dinlreil'o do Thesouro. 

Ann:lysn. a ins~ituic;ão dQ Banco do Brnzil e chega ú con
nlusão de que o Governo, retirando da su•a caixa uma quanl.ia 
l.fi.o avu!Lada, immobiliza uma grande parte dos seus dC'J)osil.os 
ali i existentes, desrvirtuanclo assim os fins a que elle se destina 

Combate a medida porque ella é a expressão da irregula
ridade administrat.iva; ontretiml.o, e{)nfessa que o debate teve 
mnn. gr·ande vnnl.agcm, ist,o é, provocou a confissii!o :feita JWlo 
liom·aclo Scnndor pelo Maranhão, que disse ser a le-i a votar
se um l1ill de indcmnidacle .ao Presidl(lnte da Republica. 

, Contesta que ha,ia semelhante cousa no. nossQ regímen, 
havenrl•o sómentc o processo de responsabilidade, de cujo th'iiO. 
nom frequencia, não é parUdario, porque baral.ôa a medida 
c para que não se diga que o regímen presidencial tem so-
Juc;õcs tão faceis como o parlamentar. · . 

':Permina dizendo que é contrario ao pro,iecto por duas ra
zõn;;: a ·primeira, porque se autoriza o Governo a lançar mão 
dos saldos das caixas economoicas e estes não exist.em, a seu · 
v&r: a segunda, é que as importancias alli recolhidas l-cem 
(JicsLino previsto na ;Jtei, dest,ino que não coincide com aquelle 
qne prevê e.prescreve o projecto em discussão. 

Adiada a votação. 

O Sr. Urbano Santos - Sr. Presidente, a hora já estii 
ndeant.nda, 9 trnhalho· ela Commissão de Finanças de ho,ie .i:'i 
esl.!í peeter1do por e;;l.a discussiío. Não 6 demais, portanto. 
que o Scnrudo tenha pnciencia de ouvir-me ainda por alguns 
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momc!ntos em resp.osta que vou procu.rar dar ás observações 
do honrado Senador por S. Paulo, contra o projecto em dis
cussão. 

Sr. Presidente, sou o m·imeiro a louvar a maneira calma, 
o tom mesmo de imparcialidade com que o honrado Senador 
se houve nesta discussão, aliás nos seus louvaveis e. muito 
distinctos habitas parlamentares. 

Quero crer que quasi todas as observacões que o honrado 
Senador fez contra o projecto em discussão mais ou menos o 
não attinge directamente. 

Assim :por exemplo o honrado Senador por S. Paulo :prin
cilpiou por dizer que estas construccões de casas para operarias 
virão a .determnar o exodo das populnoões ruraes dos campos 
:para as capitaes, onde as casas teem de ser construídas e ondn 
essas populações encontrarão facilidade 1dle habitação, moradas. 
confortaveis c hygienicas, portanto, vida commoda e mais 
amena. 

Mas, Sr. Presidente, este resultado, se vier a dar-se, cor
rerá por conta do projecto cm discussão? 

O projecto cm discussão nada mais faz do que autorizar 
a construcção de dous grupos de casas para operarias. 

Este pequeno numero de lwbit.aoões não poderá produzir 
o grande 'Perigo, de que se arreceia o honrado Senn.dor. Esse 
resuif,ado, caso venha a consumar-se. SClrá antes determinado 
pela lei em vigor que permitte a construccão de casas em largn. 
escala. lei :i qual o honrado Senador emprestou a sua respon
sab.ilidnde. A construcção de casas que se permitte pelo pro
jecto em discussão é muito limitada, refere-se a um. pequeno 
r~umero 1del1as, dous nucleos. Isto .::r·r;í ~1: 1fic.iente para pro
porcionar o exodo das populaoões ruraes para esta Capital? 

Então, por acnso, pensarú o horurado Se10n.do:r que, con
struindo-se casas com 20 mil contos, os 20 milhões de habi
tantes que se acham cs·p·alhados pelo nosso territorio tomarão 
todos o caminho das ca.pitaes? Acredita o honrado Senador 
que esses 20 mil contos empregados em edifícaoão de casas 
po~sam proporcidnar morada a 20 milhões d'e pessoas? 

Vê. portanto, o honrado Senador e aqui invoco a impar
cialidade que S. Ex. teve na discussão do pro,iecto. que a sua 
argumentação é exaggerada e até contradictoria. Como é que 
o honrado Senrudor, que com o seu voto e a sua grande autori
dft9e collaborou na orgamir.aoão de um systema tendente a fa
cTJitar a construccão cm larga escala de casas operarias, nas 
cidades do paiz, vem agora censurar o projecto cm discussão, 
que apenas v.isa a construcr.ão de dous nucleos de casas, pelo 
motivo de que estas poucas' construcc.ões terão o resultado de 
det01rminar o exodo das populacões ruraes 'fl·n.ra as nossas cn.
pitaes? Vê Y. Ex. que n. sua argumentação resente-se de evi
rlentc exaggero e cont.radir.ão com o seu anterior procedimento. 

O honrado Senador ·censurou o Governo por estar tor
nando mais agradavel a vida das cidades, determinrundo assim 
o exoclo elas populacões ruraes para as cidades. Lembro ao 
honrado Senador que, ao mesmo tempo que o Governo tratou 
coõcs quo o Sr . .Presidente da Republica autorir.ou. Niío temos 

, . 
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meios pecuniarirors para fazer face a essa despeza. O projecto 
manda J;nzer a dcspeza por meio de saldos das caixas eco
nom icns. Disse o honrado Senador: mas saldo.s das caixas 
r.eonomicas 11ão existem. Eu me permittor lembrar ao Jronrado 
Senador que os sa.Jdos das caixas economicas no paiz 11sccndcm 
a pel'ilo' de duzentos mil contos. Estes saldos toem siido ... 

O Sn. FEr~ICIANO PENNA - EstãJor provavelmente fazendo 
eompanhin ao fundo de garantia. 

O Sa. UnBANO SAN'ros - V. Ex. está enganado. A não 
ser cm certo tempo no governar do Dr. Tho<drigues Alves, 01s 
saldos das caixas economicas toem sido empregados muito 
legitimamente, por autorização• legislativa, nas despezas iiJ>r
~~amenl,arias. Em certo tempo desse governo 6 que por ini
r;i::rtiya minha o Poder Lcgislativ·O' mandou fa1.er app!icaç;ão 
rlclles para um outro fim, qual o de rcf•orçar o fundo de res
gate do papel moeda. Não me consta. que o governo Thodrigues 
Ah•es · tenha. cumprido• •semelhante disposição legisla.tiva. 

Fóra. dahi o Governar tem a.pplicado os fundos das ca.ixas 
Monomica.s nas dcspe~ns ordinarias c orça.mcntarias muito 
Jcgitimamcntc, porque a lei a isto o tem autorizado. 

O S!t. FnANCISCOr Gr,YCERIO - Mas existem saldos ? 
O Sn. URBANo SANTos - Se existem saldos ! 
O Thcsouro Nacional deve ou nfíio• essa importancia ;í;; 

caixas economicas? Deve; logo, tem que a. pagar. 
0 SR. FRANCISCO GT,YCER!O - Mas SÜ.Or saldOrS; 
O Sa. Una.~No SANTos - Não sã!o1 saldos em relação ao 

Thesouro, que gaslou toda. e.osa somma, mas o são cm rela
(;ÜIO ás caixas oconomicas, e Laos saldos constam de dl)cumentos 
publicas. 

Para osclarl'!ccr o assumpt,o !1nsta llmn. pergunta ao meu 
l!onrn.{!O collcga.: o .Thesouro tem IOrU não de •acudir aos pa.
g-amenlos que por intermedio das caixas economica.s lhe sf'to 
pedidos para. acudir :'í. re.stituioão dos dop•ositos, qunndo ro
damaclos ás caixas ? 

O Sn. FnANcrsco GLYCERro'- Sim: mas com que dinheir.o 
vno o Thesouro fazer esse pugamento ? 

· O SR. URBANO SAN'l'OS - Muito naturalmente com os 
rncios de que o Thosour.o• costuma lançar mão, ou da rcccit.a 
ordinn:ria, ou da receita extr.aordinaria, .unteci!pando assim 
um na:;amcnto ús caixas economicas. Quer dizer: aquillo que 

. o Thesouro teria do pagar muito mais tarde tis c·nixas oc,ol
nomicas, paga agora. 

Sr. Presidente, o honrado Senador - c volto a ac
cen tu ar - procedeu com toda a imparcialidade, 0om isenoii.o 
de animo mesmo, nas ob.sc'rvacõcs que fez em contrario ao 
l)l'O,iecf.o, porquanto chegou até ao· p.onto de n•os offorocer a 
sna ooJI.ahm·a~:.iio e a do seus .amigos para nos anxiliar na 
n.dopoão desta medida, desde que nós aclopl.assemrors o critcri~.' 

ó, 
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que S. J!:x. alvitrou, qual o de se consignar a despmm que o 
projecto :autoriza, no orçamento, ao• envez de se autorizar i),t),l.' 
um cl'edil:o cspeeial c oxtraorclinnrio, como p1·opõe 01 pro
jecLo•. 

O RR. PnANCISCo Gr.YOimio - Não npoindo. Urn tlr·edil.o 
r;spf!einl Lambem j)Ódc ser npprovnd:n' pnlo Congr·essn, n l'l'n
danrlo o exoreieio C·O•rrenl.e. 

O SR. UmMNO SAN'I'OS - Enl.iío inl.er·prol.ei mal o pr·mm
nwnl.o de V. Ex. 

Não vejo, Sr. Pl'c~idcnl.e, que d iffn!'cnçn. possa Ir ave!' em 
Be nul.{)rizar a r.lcspeza em qnesl.ih11 no •DI!'çamrml.o ou crn 11111 
fli'er.lil.o especial eomo csl.c rle qnn cogita o pro,ir~fli.o. 

O Sn. FRANCrsco Gr.YCimro - Niío hn. difrnt·onçn, mns srí1o 
rh.us meios. 

O Sn. PEUCUN•OI Pl'NNA- A rlifl'ieuldnrlc t) a mesma. 
O SR. UnrBNo SAN~I'OS - P.n·is bem; o meio rle nhvinr 

csl.n dil'ficuldndo é exnctnmcnl.e vol.m· o CI'r•.tlil.n esper·.inl c 
••xi.I'flONlinnrio nut.orizndo r>o•l.' osl.e PI•Otieel.o. . 

Vê, por·l.anto. o honi·ado Scnndor.· fJllü o meio que nós of
ft•I'••cemo~ é muif,o• mais J'.azonvel e legal do que o alvitt'Min 
por R. Ex. 

O nobJ•n SenadoJ•, S·r. Presidcnl.c, oiz, nií.o sei .CJno rnol.iYos 
tr•r·:'l p:11'a dizei-o. mas cm todo o easo diz que o ·'rlwsorrr··"' 
rlii<'l< dispõe dn ·J·(•cm•sos J)<ll'n. fazer ost.a. l'n;;l.if.n içii.o clr! riC!posil.os 
:ís enixa:;: reonomicas. Jl,o,js vnmos .nutori7.:1I' o Sr. Pr·osidr•nf.n 
rln nepublica a emt1!'egnr os 20 mil conf;OII'L Ello ser·:í o .iuiz 
rla maneira de obter os meios necessari,os parn. fn.zor· a des
J)e?.a. Nós autorizamos ·o Sr. Presidonf.o da nnpuhlica p·n•J' 
rsl.o r.n~dito especial e exlraorclinario ao emprego cm f[Llf'id.ii.o: 
r•ll•• haYI'l':i •o.;; moios adoquarlos ou rl•1~S r•~cursos or•clinarios 
elo 'rhesom·o ou de operat;.iio de credit.o; c n:s;;im resf.itn ir:í 
:ís enixas economiea~. por conta do que lhes rlnvo o '!'hesmn•o, 
r•;:;;a impm:tancia. 

Não ha duvida que este meio é t.ão regular e Lii.o l~>g·i
l.imo quanflo• aqucllc lembrado pelo honrad(l1 Senador· por Rii.o 
Paulo e está de accOrdo com a ·legislação financeira. (T1'0cam.
St! apartes.) 

Resta-me ainda uma observação feita pelo lwnrnrlo Rn-
n:Hlor :'1. qual me corre o dever de attender. · 

D·~chu:ou S. Ex. que nii10 achava t·egular este processo 
de se retirar das caixas econoinicas importancins para rm
IWega 1-ns ern casas para operarios ... 

O Sn. J~RANCrsco Gr.ycERro - Sem aul.oJ•izaçã·OI legisJ.nf.ivn .. 
O SR. URBANO SAN1'0S - ... isto• porque este-~ saldos teem 

uma destinação especial em lei. · 
Pergunto eu: qual ô esta destinação ? 
A destinação nctunl que teem 'OS sflldos das cni:xns cco

nomicn-" siio duns: uma, o emprcg.o• cm despczns ordinarins, 
reforçando a receita ordinnria do Thesouro; •outra·, precisa-
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mcnLc o omp1•ego em e-onsLrucr;üo de casas opct·al'ia;;, j)i)l' uma 
!ui a que hom·ado Sonado1· cmtH'O;;L'o•u a sua L'e;;pon;;abilidade, 
uulla uollaboraudo ef'J'ieazmenLe, alit'Ls com muito acerto, 
COlflO j[~ tive •O•UCaSÍÜO de dize L', 

01·a, !JOmo .ainda ha pouuo ub.;;ervui ao lioul'tldo Sunador 
pulo Ceará, •O projecLo autua! manda umpregttt.' neste;; dous 
gt·upos de uasas pam •operar i os, cu,ja oo~lstt·uel}iiO Joi autor i
zada pelo Sr. P1·esidenLe da Hepubliua, uu ienmeaLu uma parte 
llos saldos das miixa~s ec.onomi!Jas, ao passo· que a lei em quu 
o honrado Senadot· uollaborou e o l'ez, iusis'Lo em dize1·, na 
altura das luzes doo' seu gmncÍu ontendimunLo, manda empre
gat·, nr~o q uanLia determinada e fixa e o mo esta, mas a me
Lado de Lodos os saldos que se forem apurando1 daqui em 
deaute, emprestando essas quantias a associa~;üos quu su pro
po•nham a uonstru i t' essas casas. Que muito é, portau1Jo1 
quu ago1·a su autorize o G.o•voriw, para escolliur o typo a que 
a lei o auLol.'iz.ou a esuolher, a empregar uma parLu dos~a~ 
quaul,iaj:l na c~onstruc~;üo desses dons Huele'O•S <lu que uogtLa 
o pro.iecto em do!JaLe u que o J.'l·esidenLe ela Bepu!Jliet~ au
!Ju,L·izou ? 

São estas, Sr. .L' res idenLe, as o!Jservac;.üus que Li n I ta a 
l'a;o:'-'l' c~m rcJsposLtt ao lwiii·ado Seuado1· pot· S. Paulo. (M'ttilu 
úem; muito úern I) 

AG!JU li:!!Çl\o IJA C1li:!A llM QUJl llllSWIU O IJH. JOAQUIM .MUI~TIN UO 

::!" d isew;são do pt·o.iecl.o c.! o Sunado, n. G8, de l!ll~, autor·i
;o:ando o .i'J·usidente dt~ firJpUIJJiea a adquiril· por uomJH'<.t •<t ea:m 
da rua 1\Jtu:inlto n .. \2., em Santa 'J.'hereza, onde residiu o 
D1.·. loaquirn 1\1 ur:Unlto, com os moveis, alfaias, quadros, IH·ou
zes e mais ob,iecLos de a1·Les e dando ouLr·a:; providencias. 

Adiada a voLac;;ão. 

HmN!;,\0 IJil Úlltlll'!'OS PArlA oa;r JWTOH DBS'riNADOS ,\ f'ACUJ.D.IOE Dll 
. MEDICINA Dll Blli.J.O HOilTZONTE 

~· d iscm;são do projecto do Senado, n. GO, do I !J 12, aul.o
riznudo o Presidente da Republica a manrlaor r·esl.ituit· os di
I'eil.os pagos pela FaculdadrJ de Medicina ele Bello Hol'izonl.e 
eom a irnpot'Lac;ão dos o!Jjectos destinado:; ,aos seus gabinütes 
e os IneLes que pelos mesmos pagou ;í. Estrada de Fe!TO Central 
do Brazil e dando outras providencias. 

Adiada a votacão. 

ZELADOR DO l\IUSEU NAVAL 

2• discussão da JH'Oposicão da Camara dog Deputados, n. 08, 
de IOJ2, ci·eando o log:ar de zelador do Museu Naval. annexo 
:i Bibliothoca de i\larinha. oom os vencimentos e garantias iden
ticos aos dos mesLres do Arsenal de Marinha. 

Adiada a votacã9. · 

' 
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o Sr. Presidente-- Nada mais havendo a tratar, vou Jc~ 
van Lar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Votacão em discussão unica da resolução do ,Congresso 

Nacional veLada pelo Sr. Presidente da Republica, que concede 
ao Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, promotor publico da 
comarca do Alto. Purús, um anno de licenca, com dous tercos 
do vencimentos, para .tratamento de saude (com· parecer contra~ 
1"'io da Comm·lssão de F·inanças); 

Votacão em 2• discussão do projecto do Senado, n. 32, de 
HH2, alterando o dispositivo do art. 1 •, do decr&to n. 2. 407, 
de 18 de janeiro de 1911, e autorizando o Governo a empregar 
os saldos existentes nas caixas economicas na construccão de 
ousas para operarias e dando outras providencias (com pare~ 
ce1•cs: favoravcl da Commissão de Obms Publicas; o({ereccndo 
emenda, da de Finanças; c contrario desta á emenda do Sr. F. 
Glycerio); 

Votação em 2• discussão 'do projecto do Senado, n. 68, de 
:t912, autorizando o Presidente da Republica a adquirir por 
compra a casa da rua Marinho n. 42, em Santa Thereza, onde 
J.·esidiu o Dr. Joaquim Mur·tinho, com os moveis, alfaias, qua~ 
dros, bronzes e mais objectos de artes e dando outras provi
dencias (com parecer cont1•ario da Commissão de Finanças); 

Votação em 2• discussão do projecto do Senado, n. 69, de 
:1012, autorizando o Presidente 'da Republica a mandar restiLuir 
os direitos pagos pela Faculdade de Medicina de Bello Horizonte 
com a importação dos objectos destinados aos seus gabinetes 
e os fretes que pelos mesmos pagou á Estrada de Ferro Central 
'do Brazil e dando outras providencias (o({erecido pela Com-
missão de F·lnanças); · 

Votação em 2• discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados, n, D8, de 1912, creando o Jogar de zelador do Museu 
Naval, annexo á Bibliotheca de Marinha, com os vencimentos 
e garantias identicas aos dos mestres do Arsenal de Marinha 
(com parece~· favoravel da Commissão de F·lnanças); 

2• discussão da proposioão da Gamara dos Deputados, n. 72, 
de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir, pero 
.Ministerio da Viaoão c Obras Publicas, o credito especial de 
5. 096 :065$9q6, para pagamento ao engenheiro Gastão da 
Cunha J..~obão, pela construccilo de estrada de rodagem entre 
as povoacões Bagé, no Acre, e Senna 1\fadur.~ira, no Iaco (com 
parece1· contrm•i,o da Comm·lssão de Finanças); 

2• discussão da proposioão da Gamara dos Deputados, 
n. 106, de 1912, considerando reformado no posto de almirante 
o vice-almirante reformado com a graduacão desse posto An
tonio r..~uiz von lioonlwltz e dando outras providencias (com 
2Jm·cce1·es favoraveis das Cornmi.ssões de Marinha e Guerra e 
drJ. Finanças) ; · · 

~ . 

,. d 
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2" discussão da proposic.ão da Cama.ra dos Deputados, 
n .. :127, de 1!H2, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder aposentadoria, com todos os v.emcime!ll:tos que actual
mente percebe, ao D1·. Manoel Josó de Queiroz Ferreira, pre
parador vitalício da Escola Polytechnica desta Capital (com pa-
1·aaa1• (av01•aval da Commissão de F·inanças) ; 

2• discussão da proposição ela Camara dos Deputados, 
n. 1.20, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pC'lo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario de 
G :260$400, para pagamento de vencimentos devidos a Verano 
Alouso Gomes de Almeida (aom paraaer (avoravel da Commis
são de F·inanças); 

3" discussão do projecto do Senado, n. 51, de 1912, revo
gando o arl .. 1" da lei n, 938, ele 29i de dezembro de 1902 (f:orn 
pm·ece1· (avoravel da Comm'issão de Justiça e Leaislação); 

::l" discussão da proposição 'da Camara dos Deputados, n. 88, 
ele 1 !H2, autorizando o Presidente da Re•publica a abrir, pelo 
MinisLerio da Viação e Obras Publicas, o credito de 80:000$, 
para a consLrucoão de um edifício destinado aos Correios c 
'rclegraphos na capital do Estado de Goyaz (com emenda da 
Cornmissão de Finanças; approvada cm 2• discussão). 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minutos. 

153~ SESSÃO EM 27 DE NOVEJ.\;IiBRO DE 191.2 

PRESIDENCIA DO SR. PINHEIRO MACHADO, VICE-PRESIDENTE' 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
Chaves, Araujo G6es, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jo
nathas Pedrosa, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Laura Sodré, 
José Euzebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires Fer
reira, Francisco Sá, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Sigis
mundo Gonçalves, Goncalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Ray
mundo de Miranda, Guilherme Campos, Coelho e Campos, 
Oliveira Valladão, Luíz Víanna, Muniz •Freire, Sá Freire Au
gusto de Vasconcellos, Bueno de Paiva, B'ernardo Monteiro, 
Feliciano Penna, tA.lfredo Ellis, Francisco Glycerío, Leopoldo de 
Bulhões, Braz Abrantes, A. Azeredo, Metello, José Murtinho, 
Generoso Marques, Felippe Schmidt e Victorino Mon
teiro (40). 

DeL"l:am de comparecer, com causa ,iustificada, os Srs. 
Silverio Nery, Gabriel Salgado, Ribeiro :Gonçalves, Gel"Vasio 
Passos, Thomaz Accioiy, Antonio- de Souza, Cunha Pedrosa, 
:Gomes Ribeiro, José Marcel'lino, Rur Barbpsa, ~atrd:inq 

. ' . 
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l\lou Loiro, João .Luil'. · Alvos, Lourenço BapLisla, I?mncisco 
l'orlcllu, Nilu .Pcc_,anlm, Alcindo GuauaJJal'a, Cu;mpos Sallet>; 
GoJJl'.ag·n Juymc, Ale·nca1· Guimarães, l:Iercllio Luz o Abdon 
BupLisla (21). · 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, appmvada a 
aela da sessão anterior. 

o Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIEN'l'E 

OJiicios: 

Um do St·. 1\linistro da Jusliva, de 21 do correu Lo, com
umnicaudo CJUt!, por estar esgotada a reHpool.iva vel'lJa, nfio 
pútle aLlemlcr ao vcdido de pagamento de a.iuda do custo 
l]UC compele ao ,::;, .. Dr. Frands~;o POL·Lella, Senadot· pelo E~
lado do nio de Janeiro.- .to...· Commissão de Finanças. 

Um da mesa da Gamara dos Depul.ados do Estado do 
l'lWÜ, de 31 de oululJro, remelLendo uma indioacão ;q·,pro
vada vela .mesma Gamara, na qual são solir;i Lados os fa
vores constantes da lei li. :.l.5<i3 A, ele 5 de janeiro, c do de
creto n. G.521, de 17 de abril do corrente anuo.- A' Com
Luissão lle Finanças. 

O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres. 
E' novmncnte lida, posta em discussão, que se encel't"a 

sem dt•lmttl, e approvacla a redacção final ela emenda do 
8cnaclo ú propo:;h.;ii.o da Camara n. 139, de i!H 1, que conecclt~ 
lmrla de eugenhcit·os geograp.hos aos alumnos que concluíram 
os· t.:ursos lia Escola de Estado-Maior elo Exercito c Escola 
Naval. 

O Sr. Coelho e Campos-.Sr. Presidente, recentemente eo•n
vakl:;eido. fat.:o corto csl'ort.:·O' ·occupando a tribuna em .iust.il'icaçií.n 
de• um pt•o.ieeto sobre assurnpto de interesse vital do meu Es
Lallo. que :;obremodo o prel)ccupa, c sobre o qual sómente- a 
Uniii.o pólio Pl'Over. 

Refiro-me á sua navegacão marilim<1, tí. navegabilidade ela 
uarra de Amca.iú, sua barra priucilHll, a qual po·r sua: lransfor
llJaCã·o e m<üor profundidade. ele annos a esta parte, já não 
póde soffrer o interdicto fatal que sobre elln pesa, excluind-o,-a 
lia navegac.fro geral do paiz, isokmdo o Estado doiS mni•s Estados 
e outros paizes. 

Por seu contracto com o Governo, o LlD;yd Brazileiro esta
~e!Oceu varias scct.:õcs ou linhas de navegacão, de duns dnrs quaes 
!.ralarei: a linha de mwcg.acão do· Norte c a linha auxiliar de 
Sergipe. A linha do Norte segue desta Capil.al at.é a capit.al do 
<\.mazvna:;. interessando os Estados de permeio, excepto .;;6mentc 
o Estado de Sergipe, que de !la não participa. A linha: de Ser-

• •• 
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f;ipe, parLindo dü porto do Ilio de Jaueit·IJ', pot• Vit:toria, Cara.:. 
vollt~s. Haltia, ll:s~am:ia, At·auaj(J, Jlenedo u Yilla Nova, praLkada 
!)Or peque.uos navios, corn duas viagens pot· mez - e os preços 
dos Lmnsportes mais elevados que os da linha do· Nortl:!. 

Dá-se como causa dessa exclusão do meu .EsLado, da linha 
do Norte, a insuffiuiem.:ia de suas bat'l'-t\S para navios de mai>Or 
calado, co·mo são os dessa I inha. Ess-a· razão prot.:edente em 
puLro•s tempos, adualmcnLe, -quanto ú lJart·a de Amcajú, ,j um 
J'alSQ supposto um precout.:cito que l'evela o desconhet.:imento 
uo estado d·a bana, sinão algum intere •. ,se menos eonf'e;;save!. 

Assim que, a bat'L'.a d•.: Anteajú, que·, tllll er·a::; passadas, 
Unha uomo as outras batTn.s do Estado•, de 10 a 13 pés de pror
fundidade, couta ho.ie 18 a ~o p•.ís, ua.s· mar·és grandes, e Hi a 
!7 nas ÚJUI't.Ís ordiuarias, isto IJ- o• duplo qu:a.~i da prol'uuui
rlade que danl.es Lirlim. · U !'ado ,; pel'l'eitarneut•~ exrdit.:avel. o 
niio· sol'fre l!outestaçiio. , 

'l'em essa IJa!'L'a dous eauaes, um {t Nordeste, e á Sude~te 
ouLro. Neste ult.imo ,j que se fazia a navegação, e sobro elle 
l'oL·arn feitos estudos ordenados pelo Governo, planos e pro
jecLos, aliüs nunca r·eal izados. l!:ntre os dous' cauaes e no co
meço da bifurcação havia uma ilha de certa exLensão. Jà de 
armos essa i I h a desloQcou-se, desapplp·eceu. f::iu as terras arre
messadas sobre o eanal de Sudeste, impediram ou dil'ficultaram 
a navegação, atulhando-o, ou dirninuindo-llte a capacidade. 
NatUJ•alrnenle, o exoesso das aguas encaminhou-se para o canal 
de Nord~:sLe, juntando-se as aguas que por elle jà se derivavam, 
formando maior· volume, ganhando maior· forr;a fazendo a 
et·ozão,uma especie de dr·agagem e apr·ofundando o canal. O que 
os homens não fizeram, realizou-o a natureza, concitando-nos 
a que complementemos a sua obra. E' o que visa o projecto. 

Desde então passou a nav:egação a ser feita pelo canal do 
NorLc, e com o Lempo notaram os navegantes, que, de anno a 
anno, augmenLava a capacidade da barr·a, que não era, de 10 
c 13 pés, como dantes, mas de 1.4 e 15, de 16 e J7 e ultima
mente de 18 a ZO pés. A praticag.em da barra, que, á principio 
tinha duvidas a respeito, por uma observação mais detida, cou
firmou afinal essa profundidade, exarando-a. no;, seus assenta-
mentos. · 

Foi isto motivo de geral satisfação no Estado, um sursnm 
corda, um verdadeiro alegrão de todas as clas.ses socia.es, dos 
poderes publicas e da imprensa. · 

E com razão. Na Cama.ra dos Deputados, quando della 
fazia parte, rexh ibi dados estatistico;; e cifras exactas do enor
me PI'e.iui7..0 de minhai então província, pé la difficuldade de rsuas 
barras. Basta dizer que, por tal, os seus productos apuram pre
cos inferiores aos dos similares dos Estados visinhos, e· chegam 
mais caras as mercadorias importadas indirectamente. · · 

· Comprehende-se que quem quer que, individuo ou colle
cividade, vende barato o que produ?., e compra caro o que 
consome, não tem ensanchas ao seu dt':>envolYimento, nem ,;ut·
tos de progresso. Tal tem sido o meu Estado. 

O contracto de navegação do Lloyd, longe de minorat·-Ihe 
Vol, VII iS 
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a siLuacão, aggravou-a, reduzindo. a navegacã.o e onerando os 
transportes. 

Com o novo es~ado da barra se poderá melhorar a navega
cão e a barra mesmo, evitando-se os consideraveis prejuízos, 
e dahi a geral satisfacã.o. ; 
. A imp,rensa tem-se feito echo dessa aspiracão, telegra
pllando o Diario da Manhã, que alli se publica, aos represen
tantes 1lederwes Sllbre o estado da barra. Quando recebi o te
legr·amma, protrava-mle' a enfermidade, que isolou-me dos 
meus al'i'azeres, por mais de dous mezes. Os meus illustres 
companheiros p1·ovidenciaram, como poderam, mas a directo
ria do Lloyd, a concessão que i'ez foi a promessa de mais um 
pequeno vapor na linha de Sergipe. 

Não se trata, no mollllento, de um navio a mais na linha ocle 
Sergipe; o que pretende o Estado é que a linha do Norte es
cale pelo porto de Aracajú, e ha de conseguil-o, si provados os 
fundamento de sua pretenção. · 

Dous i'actós ha a verificar: a (.)apacidade da barra e a ca
pacidade dos paquetes da linha do Norte. Quanto á barra, j(L 
disse qual a sua profundidade nas marés gran<les e nas marés 
mortas. Disto dão testemunho os navegantes que por ella 
transitam. Consta tambem dos assentamentos da praticagfem, 
segundo se vê do seguinte treuho do Diario da Jfanhã: 

« Attestam os assentamentos da praticagem que, presente
mente, as marés o1'1'erecem uas suas quatro phases as seguin
tes variantes: nas marés de equinoxio e syzygias a preamar 
alcança de 18 a 20 pés, a meia maré 15 a 16 :P·és, a baixa-mar 
11 a 12; nas marés mortas, dle. crescente ou minguante, a 
preamar, 16 a 17 pés, a meia maré 14 a 15 e a baixa mar 13.~ 

Para ainda certific.mr-me, escrevi ao illustre Ministro da 
l\Iarinha, o qual, ,providenciando foi-lhe respondido pela Ca
pitania d10 P<>rto de Aracajú, que a barra mede 18 ,p·és nas sy
r.ygia.s, e 12 na baixa mar, segundo carta que em nome de 
S. Ex. dirigiu-me o seu official de gabinete. DezoiLo pés é 
o certo - o que não exclue - que seja de 19 a 20 pés, que 
ús v·ezes marca a praticagem. Das marés ordinarias nada disse 
a Capitania, seguramente porque não lhe foi per·guntado. 
· A capacidade, dos paquetes, diz uma nota, que passo a 

ler, de empregado da companhia, que ministrou-me, cava
lheiro distincto de posição de destaque no Lloyd, autÇ>rizan-
do-me o seu uso. · 

Segunidk:l a nota - são dez os paquetes 'dessa linha, men
cionando a tonelagem de cada um, o calado e a lotação. O 
calado é o seguinte: o· paquete Sergipe, tem 20 pés; o Balda, 
Pará e Ceará, 18 pés; o Bra:.il, Olinda, llianáos, Maranhão, A la
goas e S. Salvador, 16 pés.· 

E' o calado maximo de cada um, quando tem completa a 
carga. o que nem sempr-e· succede, porque, si . a carga 
não é comple.ta, navega com menos agua o navio de ·calado 
maior. Navios estrangeiros e nacionaes de mais de 20 pés. 
com a carga incompleta, teem 'entrado na barra com 15 e 16 
pés. Os paquetes Satellite e· !ris, da linha de Sergipe, segundo 
esta nota, calam 15· pés. 

•• 
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ísto posto, porque não a navegacão por Aracajú ? 
. E' que os oois paquetes de 16 pés, não podem entrar na 
barra ? . · 

E' que não podem elles, com 1.5 e 'lü pés entrar quando 
ha profundidade de 18 a 20 pés? l}orque não podem elles fazer 
o que teem i'eito outros paque.tes naeionaes e estrang1e-iros nas 
mesmas condicões? Porque? E' o qu·e resta saber, e, que 
me conste, não se disse ainda. 

Nas marés ordinarias não entrarão, e. o projecto dispõe 
que ancorem i'ól'a da barm, o que não ~eria nenhuma novi
dade. J~' como fazem o·s LrunsaiJanUcos no ]:.amarão em Per
namlmco, tão desahl'igado, corno 1'6t·a da narra de Aracajú .. 
Desabrig·ado é o porto d1J J.'ot·talexn, no Ceará; era o porto 
ele Naf;al, no Rio Grande do Norte, antes do seu melhoramento, 
!'ilmndo o·s un.vios i'óra da barra, em pleno mar; desabrigado é 
o porto ele llfaceió, com os ar1:et.:ifes bem abaixo da superJ'icie 
dns n.guas, e no emtanto nelles ancoram os paqUJe.tes da linha 
do No1·te. nesta tambem sabe~·, por que não ss disse ainda,. 
por que o que elles fazem nesses portos, não podem, nas 
mesmas circumst::mcias fazer em Ar::wajú, ancorando fóra da 
barra. 

E' o ponto a resolver. 
Já li, Sr. PJ.•esidente·, que muita cousa não se faz pela 

faeilidadc de acreditar-se no impossível. Não ha esse impos
sível no caso de que se tl'ata, depende sóme-nte de uma dóse 
de boa vontade e algumas medidas consoantes para que se 
realize o que se deseja. 

O projecto autoriza o Governo a rever o contracto do 
J~loyd para que escale pelo porto de Aracajú a linha do Norbe, 
nas sizygias e ancorem os paquetes fóra da barra, nas marés 
ordinarias. . · 

· E' uma questão de facto, que deixo ao esclarecido criterio 
do illustre l\linistro da. Via!;.ão, que pelos meios de que dispõe, 
verificará a exactidão do que levo dito quanto a capacidade da 
haJ'['It, e dos paquetes da linhado Norte. · 

. Por issó o projecto, tem a fórma de autorização para que 
deli a use o Governo conforme os dados que colher. · 

Estabelece mais o pro.iecto que a linha de Sergipe escale 
pelo porto de S. Christovão, wtiga capital, que sempre par
ticipou na navegar;ão subvencionada, sómente agora suppressa. 
naquelle fl'O.l'to pelo contracto do Lloyd, sem r.azão plausível, 
quando por a IIi se· exportam para mais de 70.000 saccos de 
assucar, algodão, sal em quantidade, côcos ·O outros producLos. 

Em falta desta navegacão, i'retu.m os exportadores e im
portadores navios por altos precos. Será sufi'iciente urnà via
gem por mez, salvo em tempo de safr~. 

, llfanda .a.inda o in·ojecto equiparar os prccos das l)assa
gens e fretes na linha de Sergipe aos da linha do Norte, dadas 
as mesmas distancias. O Senado vae ver a desigualdade dos 
precos nas duas linhas. Lerei a apreciacão que sob o titulo 
suggestivo·de Brazil esquecido, fez no Paiz um digno compa
triçio, que nelle escreve. 

' ' 
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/1 p:•~sag·o111 do I" r·. lasse quo na linlln do uol'le custa pa!'a 
a Uallia \IO:j; IJ p:il'll 1\laeoiô .10/:j;, é pu1·n os pot·Lo~ inLel'lllOLiia
J'iu~ d1) Hu1·g·ipo de ·120$, ·1:30:j; ü 135$000 I 

«FI':IIIf'.:allll)llte, nota o al'i.iculisLa, não eOilii.IIL'IJhondomos 
l11!lll a l'n.~fi,o dessa iniquidade. Apena::i_ 11os p).'epamrnos para 
a iniquidmle IIHli.o;; l!.~l.upidn e de ül'l'eiLos rnais do~.us~L'adOi:i, 
dnnnl.1• das l.ailellns da~ lllol'eadol·ia~. que go:;;nn de 20 olo de 
nhnl.inlolli.O, 1)111 vii'Llldl) do deel'el,o de aO do dowmiH'O de 18\JO. 

«lhna tonelada de~sas nwi'IJadul'ia:s paga do fl'oto pat·a a 
Hah i n 22$, pm•a 1\1 nce i ô :.!li$000. :mn t1•e tanto, pai' a ns po t•los 
d1J 1wrmeio-Estanci:l, Araeu.i li, Villnnovu, Penedo, devo pa
;;:n1' !lO:j;, isto 11, n mesma cousa, que ooiH'u pnt·a Bel1!m,-a dis-
r.anein tr•es Yf.l~08 lll:l iOT'» . 

AI.I.IJ1Hln b"m o 8en:1do: o l'l'el.e dussus nwt'IJadot•iui:i daqui 
p:11·n Sen,dpe-1! o mesmo qnp paPa u Pa1·:í. I Isto dispensa oom
menta.rios. 

«llelnl.i\'amenle :ís llltli'1Jado1'ins, que l.eent alml.imcnl.o do 
.',() nln. 1'111.1'1) a~ qua•~s ~~sLiío os liOS~o~ peincipaes. si11ão uni
eo:; pt•oduc lu)s. como nssuca L' bruto ou l'•t•ysl.al, algodão, eltar-
Qll('. tnnfl,~iras ~~ os eePt\nt~S, 11eoseguc o nrLjg·o: · 

De Esl.ancin, Arncn.it'1, Penedo JHll'a o Hio, unm lonolada 
dt• l.;ws mereadol'ias deve pn.g.nr -Hí:l\, emqua11to que de J\lncció, 
ma i~ disl.nnle. apllllas paga 1.8$000. 

«E mn is, a odiosidade düssa incongurcncia mais se noccn
Lúa:, quando ;;olwe o tJ·anspoJ'I,e de gado muar, vaccuru c ca
Ya llar o · Lloyd cobra para VieL01'ia. :32$: p:ll'a a .13allia, ·I t:li; 
1,a,·n l\lneei•), 41o$: pnrn. ? Rcci1lt\ .\7$, quando p:H'a J!:slanciu, 
.\I'Hca.ití e Pcnüdo cobrn. ll7$000. 

. Pôrn incrivcl si nii•O· fôra Yerdade essa desigualdade, iui
QIHI. inilnntc c qu.,~ poderá ser explicada pelo dcscasG com 
<lllC sií•o l.l':ll.aàos osso,:; assumplos pela adminislt·aciio publica. 
De mütimis no11 cl/.1·at prctm'. Os minis'l1"0S tl'em muiLo o que 
:rn~er nas stw::: pnsLas, absorve-os, por vczC's, a polil.ieagcm, de 
que :l'azcm al iCCI'Ce, c dcixnm :1 sccr.etm·in. ou a alguns fnn
ccion:u·ios. a organiznc.ão. das LabcNns, ouvindlo· a companhia 
que tllldlo i'az c consegue. · 

Por isso o pro.iecto fa.z equiparar os pt'Ct;.os dos transpor-
te~ nas duas linhas, segundo n.s distancias. . 

Dispõe cm ou1tro m·Ugo que o Governo faça ptiOCedcr 
desde ,ià no estudo do melhoramento da barra para a navcga
•~ão de gt·andc tonelag.cm .. Não póde dar-se túelhor '()pportu
Íti•cl~tdc. Q•uan<lo, pela maior profundidade do canal, as obras 
~ão m:iis :faceis c menos di~pen1dliosas. Parn os esLudos auto
t·i~a 1(.1' Governo a dispcnder até · 80:000$. abrindo o credito 
preciso, si não dispuzer d.e verba. · 

Por cmquanto não h:t essa verba. O imposw regional d.c 
~ "I". om•o, sobre a imi)Ortacão não fu.j aind'i votado. O mes
mo im].)()St.o t:cneralizado, em execu~;.ão do decreto de 1907, 
<'0111"-) prcLcn<lm uma emenda que a . Gamara tdl::ls Deputados 
separou para constituir pro.iecto cm ~arado, é duvidoso que 
se.ia lei. porque ha ~nui1)1)s que contestam a conveniencia, · e 
o ·tempo tdlo sessão é já curto0 para que .passem projectos dessa 
t•clevancia. 

• • 
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Pelas leis de 18G9 e 1888, sendo os melhoramentos de 
portos por· conLr·acLos, esLes presuppüem os esLudos sobl'e qut' 
assenLnm, e si.Í com vnr·lm pôdt~ l'azel-os a adminisLt·a~~ão. 

Emquanlo não for decretada a verba precisa, pt•evalece 
11 autorizncão para o cr·edito, pat·a que os esLmdiOs sejam i:ei
tos desde ,ià, e não nos succeda, como quanto CL esLt·n.da do 
l'rJJ'l~o ele Timbú a .Propt·iCL e seu ramal de .Araca,it1 a Simão 
Dia1s, que, dect·eLaela em Hl03, para que em HlOtí fossem or·
rlenatlos os IJSI.udos, l'oi necüssnTio quü o meu :Estado, :'t l'altn 
de verbn, adeanLasse 220:000$ á União para este fim, 

:E o inl.ef'.essanl.e ,; qw•, l'eil.os os esLudos do lt·orwo 'J do 
J•nmnl, sô annos depois l'oi eonLr·nel.ndo aqur•ll•~. l'it:ando o r~n
mnl pnJ•a outr·a opporLuni(lncle. 

E a parle coulracladn para ser· concluída em 3G mezes, 
pr'OI'Ognvel por.· sei;; mezes, quanrlo rnu il.o, ,; j:'t deconido o 
pr•nzo, e não se Le<rn ninda a fJSLr·ndn ! 

Para que não se r·epiln n easo do e,·a:'il esqnccido, quanto 
nos. estudos do melhoramento da har·ra, nem haja pr•rJLexLo, 
sn autor·ize a abef'l.m·a do cre'dito em falta de ver.·bn. 

llealizndos os estudos e orçndas as despezas, ser·ão eon Lra
cl.:ulns as ólwns rJ mais servir;os da barra, elo po['.t.O, meclinnt.e 
corwurr·encin, ni'l'eendando-se o imposto de 2 "I" our·o, sobrP 
a imporl.aç:i.o, e cstnheleeidns taxas de nccúrdo com o enpitnl 
emp1·egndo e as condic;ücs locnes, ou eomo melltOJ' fl)r·, se
gundo a legislac;iio em vigor, 6 a ultima disposição do 
projecto. 

:E' S1•. Presidente, .a aspiração ardente do :Estndo, o em
penho cleciclido dos seus representantes. a chave do flT'Ohlema 
de snn pr·osrwr·idade, o melhoramento de sua barl'a prineipnl. 

Nii.o cí cl iffie ii a sua r!xeeur;ão, nem extmord inaria a r.les
peza a fnzer-se. Curta é a extensão elos bnxios, que produzem 
o engn;;go ela bnrra, de algu·mns centenas de metros, não al.l.in
gindo, Ln I vez, a 112 kilometro: seguindo-se logo um f!i!tuario 
pJ•of'nnrlo lnrgo e vnsto; um dos melhores ancoradouros do paiz. 

De nccôrelo com dous illustres engenheiros conhecedores rla 
barra, apresentei, ha tempos, um pr·o,iecto para o seu melho
rnmrmto por cliques longiludinaes submersos. de l.iio bons 
re;;;ull.ados •r:m vat'ios rios ela Europa, orçado o seu cni!to em 
crJr•ea rle t.res mil eontos. 

Hoje, custará mais, porque tudo 6 mais caro pela rlei!
vnlorização ela moeda e outras cousas. Poder:í ser o dobro 
ou algum tanl.o mais. 

i\Iesmo assim, por um emprestimo a ;juros, de 5 "1". para 
esse· melhoramento, a responsabilidaele nnnual pelo ;,erviço 
de dividn seria menos onerosa que as perdas nnnuae;; pela 
deficiencia da navegação. 

E o Estado de Sergipe cont.rahiria esse empreslimo, si, 
infelizmente para a União - procedesse a dout.rina ele que 
esta responde pelos emprestimos externos dos Estados, emhora 
niio nutorizados. 

Nem. hn tal resronsnhilidade, segundo o direito: nf!ffi o;; 
prcst.nmist.ns nella acreditam quando recorrem á intervenção 
dos sous governos 

•.' 
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· isto; qüér pel'o direito interno, quer pelo ,direito' iriter
n:acionàl> euteria:yotndo contra o· ·plf·o,iecto do il'lustre· Senador 
pelo Disfrictó ]feÇ.era:l, porqwe, a meu ver, a União, que não 
tem a, respoús·abiUdad'e·, viria n: tel"'a, si o pro:iecto· :l'osse con
VIO•rl:icto· errl lei, t>elos em·p·r·:esti'l'nos ,i:í. feitos, sem• crrre os imr.re
disse cnfl fULú'r.·o, p·or·ciu(;l o Con·gr·esso os votaria com a n1esmn. 
1'acilfda.de com qüe vot.n: rnüitn cousa:, f(t1e não. devia votar. Os 
''mi'Ir·osf.imos eont.iriúarinrn c'orno dnnt.os e a União é qne, com 
n nova lei, ser·jn: s:1crific:a:da.· 

Eu não ''o1.rir·in: como se vol.oú n·o se·nado·,. ]J'orqtw, si bem 
'fosse n or'linião qllilsi g!Cl·n.l ele que. a União não e'ra respon
sn.,ieJ, ficou aincb prnidente essa duvirl:a de sua responsahili
dnde ou não. 

:becfarar a lei cjue a União não responde pelos emp!le.SI.i
mos do;; Est.nclo;;, ;;i ,im·idienmen'Le não el'a neeess:wio tinha: 
a vanLngem de düeimir· qrwlquAr rluvid~l o de advc;rtir no;; 
proslm:m isl.ns e governos os b.•ang·oit·o;; que não :fos~om :fn.r!e is 
nos emprestirnos ~ nns inl.orvrne.[íc;;; rlcsrle que a Uniã.o não 
respond ira; por e;!l os. . 

Por isso, seria o mou vol.o, si 1nqui csUvesse, pelo subsLi
tutivo da Cornmi.ssão rle Financas,· qno o Scrnndo re;ie.il;ou eom 
o pro.iect.o. . 

T:Ia uma vacillação no Direil.o das Nações neste particular. 
Os emprcstimos não são .net.os do soheranin, corno tem se 

entendido, mórmenl.c na ,iurisprudoncia f.rn.nceza. 
A doub·ina mais geJ.•almente ·accoil.a e a verdadeira é qno 

o Estado que levanta um emprest.imo · procede como pessoa 
civil: ricto do direit,o civil rí o propJ•io r>mpr·esf.imo; os litígios 
enl.l·A pessonR civis; por netos de dire.if.o rlivil; são dirimidos 
(leio r.n·or~esso civiL · · 

Nossa constituição 'f;,z isto expresso. quando commet.o :í. 
:iust.iça :federnl os pleit,os por ados ele Direito Civil Interna
cional, como as e:mprest.irnos externos siio. 

Pelo• Direito Tilterhacionnl chega-se :í mesma solução. No 
elevei• i'Je protecção aos smis riaeionn:els; ní:to ;;;e compmhende a 
in t.erverit;fí.o di ploninti·cn. par· :r. cohr::nwn de suas dividas. 

Os inf:erilacicirinlisl.rts· t;ecciilhC'c·em que essa intervenção é 
um abuso das nações fortes sobre as fracas. 

Qi.lanclo nl,::-uns Esr.ncros flrt União Norte Americana rr~'
eusirrtim stiüs divitlns poi· mérils def.icienci!ns de fórrnns, niío 
intervieram os governos elos credores pre.iudicndos. 

Nós temds, íelhl.rel.antri; p:ign o que nã.o devíamos, como 
nos celebres pr·ol.dcollos if:tr.linnos, na quest.ã.o Christi pelos snl
vndos elo Albnrdãd, etc. 

Hn n.n historia internacional casos de :fraudes, como em 
um l'litrpresWno de Hcinrlurtrs, erí1 qne foram l.iteralnienl.e 
fll·e.iudlcndos jir.eslnm lsl.tis fr.nhcezes i~ inglezes, sem qnc seus 
gôv~riios intet•viessem, 
. Lord .P·nlmcrsl.on dcelar.ou, por· despacho, que ó governo 

nu:o l.em que inl.et·vir por dividas dos subdil.os da rainha e que 
a iri.t.~i·vençã.o só hu quando pm.; i111.eresse dn. politica nacional. 

Isto importa dizer que não é um acto juridíco a interven-- . . . 
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ção por dividlllS· dos seus naturaes; póde ser um acto• diplo
mn.tico ou politico, mas, jurídico é que não. 

O Srt. Art1'r-rurt LEMos - Mas isto não flxclue a intervençã.o 
real elas po•tencias. Foi a proposito de dividas externas que a 
Fr:mca. penetrou no Mexic·o. 

O SR. Com,r-ro g CAMPos - Pretexto para fins polit.icos, 
não ha duvida; mas, direito dos credores estrangeiros, dever 
positivo dos seus governos, não. 

A doutrina do Dr. Drago•, modifirmda pelo Congresso de 
I:Iaya, ó que hn.ia um .iulgamlernto, um arbitramento, a que se 
opponha ou não attenda o governo devedor, para que se 
legitime a intervenção. 

Fóra disto t\ abuso, acto de força ou violencia de 
n nçõcs poderosas contra as fracrtJs. 

O substitutivo da Commissão teria o men assentimento, 
eomo advertcncia nos prestamistas e :l!Os seus governos de. que 
tt União nii'O I·esponde por nmpJ•estimos externos dos Estados, 
r·evelaudo a sna apprehensão pelo:s desembaraços com que são 
feitos. 

O SR. FRANCisco GLYCJmto -E os desembaraços da União ? 
O SR. CoELHo E CAMPos - Não teem a minha acquiescencia 

cu os reprovo tambem. · 
O Sn. FRANCISCO GLYCEnto - Agora mesmo. vae se· votar 

120 mil contos. -, ' ' r ·: 
O SR. Com.r-ro E CAMPoB ·- Comprehendo: mas nã:o. ó d~sto 

que ora t.r.n.to. Vio.Jtando· ao assumpto elo projecto o meu 
Estado nfío, pódc fazer o melhoramento. de sua barra, a ma
teria é .de competencia 'fedcrnl, c, qunndo a União lh'o permit
tisse. lhe :faltnriam os recursos para a execução. 

Pelo que offcreço um projecto para qnc a União realize 
esse melhoramento. contrnctando ns obras e serviços da bnrra 
e do porto, como tanto deBe.ia o Estado, al'l'ecadando o 
imposto• sobre a importnção c Mtnhelccendo taxas, ou como 
melhor fo•r emendando .o Senado•, conforme entender em sua 
snbe·rnnin. (M11.ito bem; m.u.ito bem..) 

Vem á M~sa, é .lido e. por estar apoiado pelo numero 
das assignaturas, vae · a imprimir o seguinte 

PROJ'ECTO 

N .. 71-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 .. • E' o Poder Ex:ecuti'Vo autorizado a rever o 

contracto de navegacão do Lloyd Brazileiro, estipulando: 
a) que escale pelo porto de Aracajú, Estado de Sergipe, 

a lillha de navegai}áo do Norte, ancorando .o.s paquetes no 

.;.·· .\;.'.'·.~:~: 
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dito porto, nas marés de equinoxío e fóra da barra, por• 
menos t.rmpo, nas marés ordinarias; 

b) que a li·nha auxiliar de 'S'ergipe escale pelo porto 
de S. Christovfio, no mr.smo Estado, uma vez, pelo menos, 
em cada mez; . 

c) que os Frer..os das passagens I' '!'reLes na linha au
xiliar de Sprgipl' sejam e-qnipaJ•ados nos da linha rlo NOJ'f.c, 
calculnnclo-se segundo a dist.annia. 

'Art. 2." · O .PodeJ' Executivo l'arl1 proceder, doAdo ,; à, a 
estudos dos mrlhoJ•amPnlo;; do que enrene a bm•ra dn Am
ca,iú paJ•a a nnvrgação do gt•andes tonelagens, despendendo. 
até 80 :000* nom os estudos e ·pro,iecto, aberto o rwedHo ne-: 
cessaria si por nl não dospcnclcJ' da impOI't.ancia paJ•a dos
peza. 

Art. 3." H Pai izados os e::.tuclos, na :l'úJ·mn dit.n, e orcadns 
ns cleRpezas. S•'J'Üo eontJ•actaclas, .med ian f.•c connUJ'T'encin, as 
obras respecUvas e os seJ•vic;.os concel'lient.cs ú barra e port.o 
de J\raca.il'J, arrecadando-si' pam esse fim o imposto de 2 o/o 
ouro, sobre a impoJ•ta-neia n estalwlencnrlo-sr taxaR eon
soant.e;;; tis respon::mbilielarlrs do c•apit.nl PJ11]1J'P.gndo P :ÍR eon
dicões locaes, eomo ma i;; eonvrniP·n te fôr Regtmrlo n legis
lacão em vigor. 

Art. ·I." Sfio ·revogadas as disposições em conLrario. 
Sala das sessões. 27 de novembro ele 1 !H 2.- J. L. Coelho 

c Cnm.JJOS,- Oliveira l'nlladtío. __. G. Cmnpos.- Canrlido dr: 
Alweu.- .<trthm· Lemos. 

O Sr. Victorino Monteiro (•) -A nove desl.n mez um 
Sr. Deputado pronunciou na r:amara um discurRo, rm t·e
sposla a outro que aqui proferi dous dias antefl. 

Declarei ao Senado que não podia dar replica immc
diata, como dese,iava ardentemente ali•ás, porque a publi
cação dos discursos proferidos na Camara, feita em reAumo, 
não me oft'erecia elementos para considerai-a com todo o 
desem·olvime-nlo necessario. 

c:\guardav:i a publicação desse discurso na integra para, 
com consciencia, com pleno conhecimento de causa, dar re
sposta na altura ela aggressão. 

Infelizmente são decorridos fS dias e até agora o Diario 
do Conore.çso não publicou tal discurso. 

· Rontem fui surprehendido com um novo discurso, pr.o
·nunciado pelo mesmo senhor; mas ainda desta vez são de tal 
~atureza os resumos publicado~ •que me lé humaname,n!.le 
impossh·el. por maior que seja o mf!u esforço. elucidar o 
assumpto. . 

Resigno-me, portanto, Sr. Presidente, a esperar dous ou 
tres dias. pela publica~;üo desse discurso. Si ltY.rr em vão, 
ver-me-hei obrigado a. responder nos resumos pelas infor--(') Este discm·so não !'o i revisto pelo orado!', .. 
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mac:;ões que me !'orem ministradas por alguns amigos da Ca
mara dos Deputados. 

Caso as nllegac:;ões se,iam ei'J'eclivamenle as que li no 
J•osumo publieado pela Noite, em que o proprio orador as 
t•dac:iona eom duns cartas de inviduos sem imputabilidade, 
posso dizlw desde .iá que l'aeilmnnte esmagat·ei, da maneim 
mais cabal, pulverisarei, por· eomplelo semelhantes alle
gnções. 

•rem asseni:O nesta Casa um eollega disUncLissirno, vulto 
da •maio!' respentibil idade pelo seu caeacter, integridade moral 
e compotencia ,i-úmais postos em duvida, o Sr. Senador Ur
bano Santos, que poder•tí dizer· quem 1l nsse individuo, que 
neode pelo nome de Olyrnpio Azambu.ia. 

No nosso at·t·anehamr.nto. quando .iu:nto estivemos em • 
r;\IaLI.o-Grosso, esse individuo fez-se amigo de S. Ex.: era o 
seu nompanltrJÍI'O de ea1,mdas. o seu homem para t.udo. 

O Sn, URBANo SAN'ros- Nunca o ouvi formular umn 
queixa; ao eont.rario, rlizia que V. Ex. flra o. seu bemfeitor. 

O .Srl. VIG't'OIIJNO MoNTEmo- EilfW .iftdividuo, Sr. Pre
sidente, proem•ou-rne um dia par·n que· eu adquirisse uma 
Jazendo., o que fiz; urna outra adquiriu olle por nosso in
termcd i o, o em tão hoas condir;ões, ~Jue, pouco t.r~mpo de
poi>~ teve offerta de 20 eontos de agio. Foi o SenadOJ' Ur
bano Santos quem estudou seus papeis, legalizando-os, para 
rJne fiu pudesse adcJuirir a sua fazenda. Mais tarde esse in
dividuo nos aeompanliou, a esta Capital, fazendo parte da 
minha eomitiva. Despendi 2 :000!); eom ellr~: fazendo-o\ t.e
ni")nle-eorrmol da Guarda Naeional. · 

.De rcgrosRo para lá, no nosso acampamento, não se far
t.ava de proelamar-me o seu bemfeitor, e ficou por minha 
ordem oecupnnclo a fazenda que eu havia comprado. 

Sabendo maiil tarde que f)sse individuo estava explo
rando. f.ot·pemente os trabalhadores da Estrada de Ferro, a 
ponto de r:obrnr-lheil por uma Iaran,ia 100 réis e por uma 
pousada do animal I$, mandei <Jue de;;paiasse: a fazenda, 
pois ele .modo nenhum esta'Va disposto a co:nsen.tir que elle 
explorasse aquelles empregados do modo por- que estava fa
zendo. Sabendo mais tarde ainda que elle estava removendo ob
jectos ela minha fazenda para a delle, dei plenos poderes 
no 1Dr. ·i\!ello ll\Jattos, distincto engenheiro da Estrada de 
Ferro, para obrigai-o a. abandonar a fazenda, o que fez de
pois do prazo estipulado. 

Só depois de ludo isto, Sr. Presidente, foi que esse in
dividuo resolveu mover r:ompanha ele diffama~ão contra 
mim . 

.Si lodos os argumentos e todas as provas de que dispõe 
o illustre Deputado são de;?se jaez, e teem semelhante ori
gem, então, Sr. Presidente, S. Ex. ·póde limpar- as mãos á 
párede. . 

Esperarei tres ou quatro dias mais pela publicac:;ão do 
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'discurso de S. Ex., para ter o supremo prazer de argu
mentar com factos, provando que S. Ex. não tem razão. 

Quanto ao perigo do capital · estrangeiro, de que tanto 
:nós carecemos, eu mostrarei a S. Ex. onde é que existe esse 
perigo.· EnUlo argumentarei com as colonizacões do . Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa Cathari•na; com a proprie
dade urbana desta cidade, 213 em mãos do estrangeiro e 
.com a immigrac.i!o italiana em S. Pau.lo, a qual, se encer
rasse os perigos de que tanto se receia o nobre Deputado, 
J.á teria ·feito desapparecer da nossa carta geo.graphica 
:11quelle Estado. 
· Demonstrarei que a maior parte do commercio do Pará 

, como aqui, está nas mãos de estrangeiros. Tudo isto terei 
. de !.ratar minuciosamente e veremos, então, quem está na 

brecha para a dcfeza da nossa iintcgridade territorial, se 
nós, os velhos republicanos de todos os tempos, que sacri
ficámos a . nossa existencia em pró! das nossas idéas ou se 
porventur:i aquelles que são importados do estrangeiro para 
traçm· a norma· ela nossa conducta. 

Aguardo, portanto, a ·publicação desse discurso para de 
fond cn comble, usando de uma expressão que V. Ex., 
Sr. Presidente, usa com precisão, e para de;monstrar que 
sou discípulo de V. Ex., de uma vez esmagar todos os ex
ploradores dessa popularidade, que os homens de fibra re
pellem, por ser pueril, fictícia e balofa. (Muito bem; muito 
bem.). 

ORDEM DODJ.A: . 

Votação em discussão unica da resolução do Congresso· 
Nacional vetada pelo .Sr. Presidente da Republica, 1que con
cede ao Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, promotor ·pu
blico da comarca do Alto Purús, um anno de licença, com 
dous terços de vencimentos para tratamento da saude. 

O Sr. Presidente- :Vae se votar a resolução. Os senhores 
que approvarem o véto dirão não c os que o rejeitarem 
.dirão sim. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem) -O parecer da 
Commissão de Finanças Sr. Presidente, foi contrario ao véto. 

O SR. PRESIDENTE- Sim, senhor, não ha duvida. 
'Ü SR. FRANCISCO iGLYCERIO -Mas não está claro. Na· 

emenda se diz « com parecer contrario· da Commissão de 
Finanças, i~to é, contrario ao véto do Sr. Presidente da Re
publica. 

0 SR. PRESIDENTE- E' isso 
approvarem o véto dirão não e 
§i1fl,, . 

mesmo. Os S~hores que 
os que o re,ieitarem dirão 

.. . .. .. 
' 

' . 

. ! 

• • 
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O· Sr. Victorino Monteiro (pela ordem) -Sr. Presidente, 
o nosso illustrc collega Senador por S. Paulo acaba de dizer 
que a Commissão foi na sua maioria contraria ao véto. Eu 
não estava presente ú reunião da Commissão e se estivesse 
Leria approvado o ·oéto, de aceôrdo r:om meu parecer ante
rior em assumpto identico. 

· O SR. URBANO SAN'ros- Eu tambem fui vencido. Fui 
favor.avel ao véto. ~ 

O Sa. Vrc·romNo 1\IoN•rmno- De accõrdo, com o meu 
procedimento anterior votarei pela approvação do véto. 

Procedendo-se ú chamada, respondem- não os Senho
res J!'erreira Chaves, Arau,io Góes, Pedro Borges, Candido de 
Abreu, .ronathas Pedrosa, Arthur Lemos, fudro do Brazil, 
.Tosé Euzebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Pires 
Ferreira, Walfreclo Leal, Ribeiro de Brito, Haymundo de Mi
randa, Coelho e Campos, OJirveira Valladão, Luiz 'Vianna, 
Sú Freire, "~ugusto de Vasconcellos, Braz Abrantes, Me
tello, .José Murtinho, Ge:neroso Marques, Felli.ppe .Schmiclt., 
:Victorino Monteiro, (25) e- sim os Srs. Francisco Sá, 'Si
gismunclo Gonoalves, Gonoalves Ferreira, Guilherme Campos, 
Munir. Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano 
.Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, e Leopoldo de Bu
Jhões, (11). 

O Presidente- O véto fof mantido por 25 votos contra i i. 
E' annunciada a votaoão em 2• discussão do proJecto do 

Senado, n. 32, ele i911, alterando o dispositivo do art. i•, do 
de(lreto n. 2.4.07, de iS de janeiro de i911, e autorizando o 
Governo a empregar os saldos existentes nas Caixas Econo
micas na construcoão de casas para operarias e dando outras 
prO\•i dencias. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem) -Sr. Presidente, 
a votaoão desse projecto vem 1firmar um grave precedente 
na vida parlamentar do [Brazil. Foi declarado muito razoa
velmente pelo relator do projecto, interpretando o senti
mento da maioria da Commissão de Finanças, e supponho que 
da maioria do Senado, que esse pro,i ecto envolve um bill de . 
.indemnidade. Esse bill de indemnidade é contrario á essencia 
mesma do regímen republicano. Vem portanto, estabelecer um 
perigo. que V. Ex., responsavel pela situação, bem compre
ihende. 

Requeiro que V. Ex. consulte o Senado si concede vo
tação nominal para o art. i• do projecto. 

Consultado, o Senado concede votação nominal. 
Procedendo-se á chamada. respondem sim os Srs. Jona

thas Pedrosa, .Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Al
meida, .Tos/é Euzebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Pedro 
Borges, Ferreira Charves, Tavares de ·Lyra, Walfredo Leal, 
Ribeiro de Brito, RaY,mundo de Miranda, ;A:rauj~ ~óes, :Oli-

,, i 
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veira Valladão; Guilherme Campos, Coelho e Campos: Luil: 
Vianna, Bueno de Paiva, Hernal'do i\lontciro, Braz AlH'auLcs, 
Jc,sé Mu!'linho, MeLello, IGenei·oso i\lai·qucs, Canclido. de Abreu, 
IFelippe Scl!midL c VicLorino i\lonLeit·o (2•7); e nü.o os Se
nllot·es FI·ant:isco ,s.:,, Sigismumlo Goru;alvrJs, Gonr;alves Fer
J'()ÍJ'U, i\luniz Ft·eü·e, Sí1 Ft·eii·e, .Fulit:iano .Penna, Alfl'edo 
Ell is, FJ·anciSI.lO Glyce1·io e Leopoldo de Hulhões (O). 

O Sr. Presidente -l<'oi appl.'Ovado o arl. -1" por 27 votos 
eonLt·a !), 

O Sr. A. Azeredo (pela ordeut.) - S1· Presidenle, tu:a
llaTHio de eni.I·aJ' no J.•eciuLo, clesc,io fazer a 'declamção do que 
vol.:u·ia pelo f.\I'O.iecto si eslivcsse pi·esenLc. 

B' igualmenl.rJ approvndo n at·t. 2" 1!0111 a Sl~guinlo 

EME'NDA 

Os saldos de cada caixa ceonom ica sô podem. ser cmpl'o
gados na ciJ•eumscJ•ipcão em qne ella opem. 

E' annunciacla a vol.n1.'ã.n da seguinte 

El\IENDA 

Ao a PI .. 2•: 

Sup])l'imam-sr as palaYI'ns «dos saldos. elr\, « al1\ o fim 
do aJ•I.igo. » 

O Sr. Francisco Sá (1wra r:ucamú1har a volaçúo) -Se
nhor Prr!siclenl.c, ouso ])cdir a nt.!.enr.!ií.O do :Senarlo !)nrn csla 
emenda. Elia mantem inl.ei1·amenl.e a :m!.OI'i~ação que se quer• 
dar .ao Covct·no pa1·a fazer a dcspc~a; npcpns cst.nhcleee que 
o Govcmo deve nbl'it' os 1:redil.os que fOI'Cm nccessar·ios até 
a somma de 20 mil contos para oecorrc1' ú despc?.n reali
zada. Vi;;a nssim evitar o nssnllo nos deposil.os das enixas 
ceonomicas, deix:u1do ao Govei·no n libeJ'Ciade de l'n~er a dcs
peza com os recursos legaes, sem ,jogar esses saldos f!Bl. aven-
turas perigosas. · . · · · 

O Sr .. Urbano Santos (1wra. encaminha~• á votarão) -· Ve,ia 
v. Ex., Sr .. Presidente, n razão IC(Ue eu tinha hontcm ])at•a as
signalar n siLuação da proposição parlamentar no Senado ao 
noverno a respeito desse projecto. . . 

O nobre 'Senador pelo Cear;í acaba de reeditar o ataque 
que hontem fez ao projecto com relação a este ponto, isto .1~, 
no· emprego dos. saldos daR caixas economicas na construeçã0 
de casas pam operarios. . - ; .. 

Eu devo dizer a S. Ex. que isto .iá' est;í consignado. em 
lei votada pelo Senado e pela .Cnmm;n dos :Q~put.ados. · · 

. . 

... -
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O Sn. F!l.INCisco s.;,- Não uvoiado; isto é um sophisma. 
O StL. Umlo\No SAN'ros- E' lei que está em vigor. 
O Sn. LtloPor.oo oB BuulõES- Não h a tal. 
O Stl. UnBANo SANTOS -'Como diz V. Ex. L!UC 4:não lla 

tal~ ? E ::;i eu lho mostrar a lei ? 
Na lei que me refiro, Sr. Presidente, autoriza-se até mais, 

autot·i~u-so ou permi Lle-so que, pat·a coastrueção de casas 
para opm·arios, csso saldos se.iam emprestados u particularos. 
!!:' u quo tiuha a dizer para encaminhar a votação. 

O Sr. Francisco Glycerio (para cuca'tninhar a votaçlio) -
::\t', Presidcute, o nobl'c Senadot· pelo Estado do l\Iaranhão 
aeulm de di:r.er que aquillo qu1~ vamos votar ,i(L existe cm 
lei tmt vigot.·. Creio que S. Ex. não tem ra:r.ão. Lei em vigot• 
se diz tluquella que esí,lt cm execução. 

Ot·a, si a lei de que se trata está dependendo de regula
JIIonlo úo Podet• l~xeeutivo, ainda não expedido, eomo é que 
ella está cm vigor ? 

O Stl. AIIAUJO Oôl.ls -JJ:stá em 'Vigor, ma::i uão cm ex
ecuf.:ão 

O Sn. J!'n,INGtsco GI;Ycmno E' lii'Cciso expliear o alcam~c 
das ]IUiavt•as du houl'Udo Senador·. 

A lei não está em exeew;ão porque depende de regula
mento que ainda uão foi expedido, regulamento que o Poder· 
Executivo, segundo ·a sua vontade, póde expedir ou deixar de 
expedir. 

A lei declat·a •que o::; typos da::; casa::; pa1·a .opet·al'ios serão 
definidos 110 r.·egularnenlo que o J>odeJ• Executivo expedir. 
Ora, o Podei' Executivo não lendo expedido o devido regula
mento, a lr~i está sem objecto. 

De que vale (~ste 'Viyor a que se referem os nobres Sena
dores ? 

O Sn. SÃ I<ttBIILJ>- Depende de regulamento. ·Sem regu
lamento não se póde executar. 

O Slt, . FttANCtsco GI.YCf;nw- Outra questão .. A minha 
el!lenda autoriza o Poder Exeeutivo a abr·ir os credites ne- · 
cessut·ios, sem Ianc;ar· mão ·dos deposítos das caixas eco
nornicas. ·i 

Por que é que os nobres Senadores teem repugnancia 
de votar essa emenda ? 

Hontem demonstrei positivanwríte qu~ o di:;posto 'não é 
inconveniente e dahi a pouco, quando se votar a- minha. se-, 
gunda emenda. o:; nobre Senadores, verâo a gravidade' que 
vae Ler' a rejeição desta. · 

Não quero, Sr. Presiden:te, .POL' mais tempo abus~.c da 
condescendencia de V. Ex. 

E' rejeitada a emenda. 
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E' . annunciada a votaoão da seguinte 

EMENDA 

Ao mesmo arLigo acr;rescente-se: 
«o~ pagamen Los au Lol'izados neslo ar Ligo sr.í se referem 

a despezas e obras rea!ir,adas posteriormente a çsta lei.» 

O Sr. FranCii!CO Glycerio (21ara encandm.ha·r a votação) -
S1·. Prc~idente, Lodo o Senado não estú devidamente in:for
Jnat.lo ·do debate. O nobre Senador pelo Pará, como o lwnrado 
Senador por 111atto Grosso, não está ini'.ormado. 

Di:;~e lwntem o honrado Senador pelo Maranhão que a 
dc~peza :!'cita eom .casas pam operarias :l'oi sem autorização 
legal, foi um acto illegal do l'oder ;Executivo c que S. Ex. e 
seus amigos csl::wam no pleno direito, direito que não con
testo, ele dar ao Poder Executivo um bill de indemnidade. 

Niio ha no regimen presidencial bill de inclemniclade. 
Esta é urna creac.ão nova, é uma violaoão .da essencia c ela 
lettra da Constjtuicão. 

Ni'io ha IJUZ de indcmnidaclc; o que ha é a responsabi-
lidade do P•resi•dente da Republica. . 

Os nobres Senadores vão introduzir um precedente Ju
nesLo votando contra a minha emenda. A minha emendtt per·
mitCe ao Governo . empregar verbas votadas para .casas ope
rarias nas uonstJ.'UiJÇÕcs determinadas .Por esta lei e não nas 
que fomm ou esLiio sendo eonsLruidas· sein au~oriza()Ü.o legal. 

i.Jhamo, portanto, a atLencão dos honrados. Senadores 
::>ara este ponto. 

O SR. A. IAzEREDO- Qua:nto a mim, declaro a V. Ex. que 
acompanhei a discussão. no seio da Co'mmissão e ouvi os 
cliscursos de V. Ex. e do honrado Senador pelo Maranhão. 

O SR. FMNarsco Gr.YCERIO- •renho concluído. 
E' rej citada a emenda. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) -Requeiro a V. Ex. 
Sr. PresidenLe, que consulte ao Senado si dispensa elo inter
sUeio regimental o · pro,iecto rrue, acaba de ser approvado 
aJ'im de ser· dado prura a o·rdom do dia da proxima sessão-. 

.Consultado, o .Senn;do concede a dispensa requerida. 
E' annunciada a votaoão cm 2• discussão do pro,iecto do 

Senado, n. GS,. do Hl12, autorizando o Presidente da Repu
blica a adquirir por compra a .casa da 1•ua Marinho n; 40, 
em Santa Thereza, ondie a.·esidiu o D:r. Jioaquim MurLinho, 
com os moveis, alfaias, quadJ•os, bronzes e mais objectos de 
arLe, e dando ·outras providencias. 

O Sr. Pires Ferreira- Peco a. palavra para· encaminhar 
a votacão. 

- .. 
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O Sr. Presidente- Rogo ao honrado Senador que rc~-
trinja as suas considerações. '•· 

O Sr. Pires Ferreira- E' só para encaminhar a vota()iio. 
a votação. 

Parece, Sr. Presidente, que a Gommissão ,julgou que csl"c 
projecto vinha fóra de tempo, tanto que não o recomrnendou 
ú approvaoão cio Senado. . 

Entratanto devo declarar que o apresentei para evitar 
os dispendios de dinheiro, constantemente 'Votados pelo Se
nado e pela Gamara, para custeio de casas nas Laranjeiras 
e em Botafogo, para hospedarem. os estrangeiros illustres que 
visitam esta Capital. 

Quando estes hospedes se L'etimm não se sabe quanto o 
Governo gastou e todo· o material que nellas serviu des
apparece. 

Apresentei este projecto ·para evitar 'C!UC se continúe a 
g-astar dinheiro inutilmente. 

E' rejeitado o Projecto. 

Votação em 2• discussão do projecto do Senado n. 69, de 
1912, autorizando o Presidente da Republica a mandar re
stituir os direitos pagos pela Faculdade de Medicina de Bello 
Horizonte com a importação dos objectos destinados aos seus 
gabinetes e os fretes que pelos mesmos pag-ou ti 'Estrada de 
Ferro Central do Brazil, ·e dando outras provide-ncias. · 

Approvado. 

O Sr. Bueno de Paiva (1Jela ordem) -Sr. Presidente, r<:
queiro, a v;. Ex. que consulte o Senado si concede dis
pensa do interstício para que este projecto entre na ordem 
do dia de amanhã. 

Consultado, o Senado approva o requerimento. 
Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados n. 98, de 1912, creando o Jogar de zelador do 
Muzeu Naval, annexo á Bibliotheca de Marinha, com os· vC'll
cimentos e garantias identicas aos dos mesters do Arsenal 
de Marinha. 

Approvado. 

CREDITO DE 5.096:065$94.6 AO MINISTERIO DA VIAÇÃO 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 72, de 19H, ·autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, ~elo Minisetrio da Viação c Obras Publicas, o credito 
especial de 5.095:065$946, para pagamento ao engenheiro 
Gastão da Cunha Lobão, pela construcção de estrada de ro-. 
dagem entre as povoações Bagé, no iAere e Senna · Madureira, 
:ao Iaco. 

..... 
• . i' 
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Rejeitada, vae ser· ~ovolvida ú Gamara dos DeputadO!?: 

MELI-!OHIA DE: REFOJUI:LA AO VICE-AL'.MIJI,\N'J'E VON · HOONHOL'I'Z 

2• discussão da proposit,ão da C amara dos ·Deputados 
n. 106, de 1912, considerando reformado no pósto de· almi
rante o vi1.1e-alm irante r·ei'ormado 1.10m · a graduação desse 
posto Antonio Luiz ''on Hoonholtz, e dando · outras provi
dencias. 

~<\pprovada. 

O Sr. Indio do Brazil (pela ordem) requer e o •Senado 
concede dispe·nsa do interstício para que a proposicão vo
tada i'aoa pal'te ela ordem do dia da sessão seguinte. 

APOSEN'fADOHIA AO Dll. M,\NOEL J'OSÉ DE QUEIROZ J>ERREIRA 

2• dis1.1ussão da proposicão da Gamara elos Deputados 
n. 127, ele 19'12, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder aposcntador'ia, · com todos os vencimentos que actual
nHinte percebe, ao Dr. ll\fanoel José ele Queiroz Ferreira, pre
rmrador vitalicio da Escola Polytechnica desta Capital. 

Approvada. · · . · 

Ó Sr. A. Az_eredo (21ela ordem) requer e o Senàelo con
sente dispensa do interstício par·a .que a proposição supra 
seja incluida na ordem do dia da sessão seguinte. 

VENCIMENTOS DE VEIÜNO ALONSO DE ALMEIDA 

2• discussão r1a proposição da ·Gamara elos Deputados, 
'11. 126, de Hl12 autorizando o Presidente ela /Republica a abrir, 
pelo Ministerio ela .Fazenda, o . credito estraordinario de 
6:260$490, para pagamento de vencimentos devidos a Verauo 
tA.lonso Gomes de Almeida. 

Lo\.pprovado. 

·o Sr. Ferreira Chaves (pela ordem)-· Requeiro a V. Ex. 
Sr; Presidente, consultar o Senado si ·concede dispensa do 
interstício para a proposição que· acaba de ser approvada, 
afim ele que possa ser dada para a ordem do dia da sessão 
seguinte. 

Consultado, o Senado co'ncede a dispensa. 

LEI N. 938, DE 2!i DEl DEZEMBRO DE 1902 
. . ' 

· 3• discussão da proJecto do Senado n. 51, de i912, revo-
gando ó art: 1 o da lei n. 938, de 29 de dezembro de 1·902; · · · 

~· 
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O Sr. Metello- Sr. Pr·esidente, · .pedi a palavra para 
mandar á JII.esa uma emenda da Commissão de Justiça c Le
gislaç.ão. 

A apresentação desLa emenda, não poderá suspender a 
discussão, porque 'é ella apr·esentada pela propria commisSãQ. 

Além disto é uma emenda de simples redacc;.rw; o pensa
mento é o mesmo que esl:i consignado ·no pro,iecto. 

Vem á Mesa, é lida r., estando apoiada pelo numero de 
a,ssignaturas, entra conjuntamente em discussão o seguinte .. 

PBOJECTO 

· N. 72-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Em todas as causas de sua competencia o Su

premo Tribunal Federal proferirá decisão definitiva, com a 
presença de sete juizes desimpedidos, ·não entrando neste nu
mero o vresidente do tribunal e ·o procurador da Republica. 

Art. 2.• Fivam Tevogaclos · o art. 1 • da lei n. · 938, de 29 
de dezembro de 1902, o al't. s• da lei n. 1.939, de 28 de agosto 
de 1:908 e quaesquer outras disposicões em contrario. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 19'12. -J. L. 
Coelho e Campos, presidente.- Sá F1·ei1·e. -lrletello.- G. 
Campos.- Generoso "llarqttes. 

O Sr. Presidente- Attenção ! O Regimento estabelece 
·que, apresentada uma emenda em 2" ou 3" discussão, sus
pender-se-lia a discussão, para a respectiva commissão in
terpôr parecer sobre essa emenda. 

A emenda que acaba de ser submettida ao conhecimento 
do· Senado foi apresentada pela propria com missão, de fórma 
que não h a necessidade de parecer sobre ella. O parecer pó
de-se dizer que jotí foi dado pvéviamente . 

.O SR. FnANCISCo GLYCimro- Mas a commissão na sua 
totalidade ·assignou a emenda ? 

O SR. METELLO- Sim. Os cinco membros da _commissão. 
0 SR~ FRANCISCO IGLYCEBIO- E' razoavel. 
O ·SR. PRESDENTE- Devo declarar mais ao Senado 

emenda apresentada vem esclarecer o projecto. 
E' encerrada a discussão. 

que a 
., 

O Sr. Presidente- A emenda, pela sua propria na tu~ 
reza, prefere ao projecto. 
· o~ senhores que approv:un a emenda queiram lcvan~ 
tar-se (Pausa.) 

Foi approvada c vae á Commissão do Redacção. 
Fica prejudjca<lq o P.J::OjectQ; · _ · 
\'ol, VU 10 
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IWIJo'JGIO P,\1\A OS ,,COIHlEIOS C: 'l'I!:LEGHAPIIOS EM GO:LAZ 

3" disr:u;;são da proposir.,ão da Gamara dos Deputados 
n, 88, de 19:l2, autoHzando ·o Presidente ela R'cpublica a ·alu·ir, 
pelo l\Iinistcr;io ·da ·yiar.•ãó ·e Obras Puhlioas, o credito de 
80:000$, para a eonstruci;ão de um ecli'f'iClio destinado aos 
Correios c 'fclcgraphos üa capital do Estado de· Goyaz. 

~\Pi.:n·ovri:da, vae 'íL .Commissão de Redacção. · 

O Sr. Presidente-· Estando esgotada a ordem do dia, vou 
levantar a sessão. · · 

Designo para ordem do di!J: da seguinte: 
3" discussão da proposic.ão da Gamara dos Deputados 

n. 1Q.6, de 1912, considerando refoimado ··no posto ele almi
rante o ·vi ce-almirante rei'ormadol com a graduac.ão desse 
posto Antonio Luiz -yon Hoonhciltz c· dando outras · providen
cias (com 1larece1'e'S {avm·aveis das Cpmmi'ssões 'de Jllm·inka· e 
G.uerra · e• de Finanças) ; 
'. ·' S" cÚscussão da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 126, de 1'912; autorizando o'•Prcsidente dâ Republica a abriT, 
pelo Mi'ilistéi:'io:· da"' Fazenda,' ·o· credito·· cxtra:ordi·narfo de 
().:260$49Q; ·para pagamento de vencimentos devidos a Yerano 
Alonso Gomes de Almeida Céom parecer· favoràvel da Com-
rh·,:ssãô i:lê FinanÇas) ; · .. · · · · · · · .· · ' · · · 

3" discussão ela proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 127, de 1912, :autorizando o'Presiednte· da /Republica a con
ceder· aposehtaclôria, côm • todos·· os vencimentos· que altual
mentc "pi.il:·cébe, :io '·Dr.· l\lanocr' .Tos•j Queiroz Ferreira ,pre
parador viLalicio da Escola 'Polytechnfca · desta ·Capital (corn 
21a1'ecer {ri1io'ra.vel ·da. ·cowinissão de Finanças) ; · · · · · 
•, • , ; • . • • , . • 1 ; ~ • .. • ,_ • t ; •· ;.. r ·_ .... ·, ·:,. .. .· · . -j 1: , • .- . : .. ·,. ,: . . 

3~ discussão· do proJecto do Senado n. 69, de 19•12, auto
rizando o Presiêlente . da Républica a -mandar restituir os di
r·eitos ·pagos pela Facüldiide" de''Meâicin"á' dê Béllo Horizonte 
com a importa'cão dós ·oo:iectus'·destihadós aos 'seus gabinetes 
e -os fretes· que pelos mesmos 'pagótí á''Estrada de Ferró ·Cen
tral do Bmzil e dando outras providencias (o{(erecido pela 
Comrnissão' de Finàni;às) ; · · · · · .. - ' · · · · ·· · . 

,- "···. ' ~' ' 

3• discussão:cíó' projecto do Senado ri. 32, de 1912, alte
rando o' 'dispositivo' do art;: ·1 o;·· dó" decreto: n.' 2.4017, de 18 de 
janeiro de 1911, e autoriza-ndo·:, o Goyerno' a ·empregar os 
saldos existentes nas caixas econorriicas na .· constTuccão de 
casas para operarias e. dando outras providen.cias (com. pare
cer · favôra.vel· dá Cornm:is;ção fliJ ·Obras" PiJ.blü:ás ··c em.ewla da 
rJ.e Finanças, já a11provada cm. 2 discu.s'tiâd'f; ·, 

. 2• discússão d~ . p~oposiÔão da- Cam~ra .. dos Deputados 
n. 14 ~ d~-1 !!12} relcy(J,!ld()· ~as- prescripr;õe~ . em';- qu,e~ 'tiverem 
incot'l'ldO os ex .. Dt;~;putadOJ> federaes, Drs .. SY.l:V-lo· lloméro e 

. : . . · . --•· .·· ... ,. .. ~·..,..J.·-···~ --··~:···· ······'~ -~· .... • -~.:·:"" .- .. 
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Sebast.iúo Eurico Gonçalves de Lacei·da, para o fim de pode
rem reeeber os subisidios •C]ue lhes compcLorn (cmn parecer 
contrario da. Cmn:mi:,·stío de F'bt.anças); 

2" diseutisão ela pt·oposicão da Cama.r·a dos Deimtados 
u, 121, ele HH2, uutori:.mndo o PI·esidenLe da Republica a 
abrit·, pelo i\linisLerio da J)'ar.enda ,o credito extraordinarló 
.de 7 :200$, para occoi·rer ao pagamento devido a Arthur Mar
tins Lopes, em vil'tude ele senten(.la judiciaria (com parecer 
[a·voravcl da Comm:issão de F-inanças) ; · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 55 minutos. 

154" :SESS.:W, EM. 28 DE NOVEMBRO DE 1912 

PHESJJ)ENCIA DOS SRS •. PINHEIRO MACHADO, VICE-PRESIDENTE, lil 
FERREIRA CH/1. VEJ, 1° SECRETARIO 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a 
sessão, a que conrrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido · de Abreu, Jo
nathas Pedrosa, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio, 
Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, Tavares 
de Lyra, Cunha Pedrosa, 'Walfredo r~eal, 'Sig-ismundo Gon
çalves, Ribeiro de Brito, Raymundo de 1Miranda, ·Guilherme 
Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Ruy Barbosa, 
Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Sá Freire,. Augusto de 
Vasconcellos, J3ueno de Paiva, Bernardino Monteiro; Feliciano 
Penna, · Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Braz . Abrantes. 
:A:. Azeredo, Metello, José Murtinho, Generoso Marques, Alen
car Guimarães, Felippe Schmidt e Abdon Baptista (39). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Se
nhores Si!verio Nery, Gabriel Salgado, Lauro Sodré, Urbano 
Santos, Ribeiro Gonçalves, Gesvasio Passos, Thomaz :Accio!y, 
Antonio de Souza, GonçaJ.ves Ferreira, Gomes Ribeiro, José 
Marcellino, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, 
Francisco Porte!la, Nilo Peçanha, IA!cindo Guanabra, Campos 
Salles, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga Jayme, Hercilio Luz à 
Victorino Monteiro (22). · · · 

E' lida, posta em discussão e, sem debate; approvada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 1.0 Secretario dá cO'llta do· seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio da directoria do Club da Guarda Nacional de São 
Paulo, commJJnicand'o ter'" sido- ·appro:vadcr·'uma. 'm.ocão· P.~-. 
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dindo ao Congresso Nacional a reforma da lei n. G02, de 1850. 
-futcirado. . 

Requerimento da ·Companhia l"rigoriJ'iea .c Pastoril, com 
silde no Estado de S . .Paulo, pedindo ao Congresso Nacional 
que autorize o {iovcl'!lo a lhe J1H1ndar resLiLuir impostos d1~ 
impo!·ta~:.ão pagos po.t· {)ivcr·so~ t)llpar·clhos c. machinisrn.os 
·desUnado~ aos seu~ osLabelecinron tos em .Bat'l'CJros, uo refe
rido Estado.- A' Com missão de Finant\US. 

O Sr. 2" Secretario procede ti leilm·a dos seguintes 

PAI\JlCJmi!S 

N. H3-1!H2 

Redacção final tln eme'lllh! do Se·nado ti })1'0)JOs·iç11o da. Cu.utai'a 
-101, de -1 !J./2 que autori::a a concessl1o de wn anno de U
ccnr:a. com os vencimentos, a. Mario de Sou.::a Cw·valho, 
desénhista da Estrada de· Ferro Central do Bra::'il 

Ao artigo unico- Onde se diz «com os I·cspeetivos ven
cimentos~. diga-se: «com ordenado.~ 

Sala das Commissões, 28 de ·novembro de 1\H2. ·- Wal
[7'e.do Leal.- Oliveü·a Valladão. 

Fica sobro a mesa para ser disculido na sessão seguinte, 
depois de imblicado no Diario do Conaresso. 

N . .lH -1912 
Rcdacç!lo ['inal da emenda do Senado ti proposição da Camw·a 

· n .. U S, de -1 .9·12, que au.tori:::a a concess!lo de nm anno de 
licença, com todos os vencimentos, a D. Maria .Tosé dos 
Santos Mourl1o, aaentc do Corrc·io cm Diama·ntina,. Es-· 
tado de Minas Gc1'acs. .. 

Ao art. :L•- Em vez de « ~.:om todos os vencimentos», 
diga-se : « com ordenado. ». 

·Sala das ,commissõcs, 28 de novcmbt·o de 1Ql2.- TVal
. {tàlo Leal.- Oliveira Valladão. 

:Fica sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte, 
depois de rmblicado no Diario do Conaresso. 

N. H5-19l2 

Redacção {hw dlo projecto do Sénado n. 72, de ·1.912, deter
minando q1w o Supremo Tribunal Fedc1•al, cm. todas as 
causas de sua cow.pctcncia, J11'0[C1'Í1'1.Í dccistio dc[inltlva 
com a 1n·escnça de sete Jni::es dcs·impedidos, cxcluülos 
desse numc1'o o presidente do tribu.'/lal c o procurador 
aeral ela Republica. 

O Congresso Nacional resolve: · · · ... ,; . 
A:;ot. 1.0 Em· ~o da~ as. cau~as de sua cornpeiencia, o· Su-

. .. 
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premo Tribunal Federal proferirá decisão definitiva com a 
presenca de sele ,juizes desimpedidos, p-lão entrando nesse 
numero o presidente do 'l'rilmnal e o procurador geral da 
Republica. 

Ar·t. 2." Ficam revogados o art. 1" da lei n. !l38, de 2!l 
de dezembro de 1 !l02, o art. 8" da lei n. 1.93!l, de 28 de agosto 
ele t 008, e quaesquoJ· outras disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 28 de novembro de '1912.'- Wal-
{'redo Leal.- Ol'ive'l'l'a Valladão. · 

:Fica sobre a mesa para ser disticutido na sessão seguinte, 
depois de publicado no Dim•·io do Cona'l'esso. 

ORDlTIM DO DTA. 

l\U~I.HOfllA DE n Jll'OI\1\f.\ ,\O VICih\Ll\linANTE VON I-IOONHOL'l'Z . 
3" discussão da proposição da CamaJ·a dos Deputados 

n. JOG, de 1912, considerando reformado no posto de almi- . 
ranle o vice-almiranle 1re.formado cc!m a graduação desse 
posto, ·Antonio Luir. von Hoonholtz, e dando outras provi-· 
clenci as. 

Approvada, vae ser submettida :'t sancção. 

\'ENC11\I.EN'I'OS A VImANO 001\IES DE A!Jl\1'8!DA 

3" diseussão da proposi(;ão da Gamara dos De'putados 
n. 12li, ele 1012, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo l\linisterio da Fazenda, o credito extraordinario 
de 6.260$4.90, para pagamento de vencimentos devidos a Ve- . 
rano Alonso Gomes de Almeida. 

,Approvadà, vae ser submettida á sancÇão. 

APOSENTADORIA AO DR. l\TANOET. DE QUEIROZ FERREIRA · 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 127, de 1912, autorizando o Presidente da 'Republica a 
conceder aposentadoria. com todos os vencimentos •que actu
almente percebe, ao Dr. 1\Ianoel José de Queiroz Ferreira, 
preparador vitalício da Escola Polytechnica desta Capital. 

Approva.cla. vne ser submettida t'i sancção. 

l\1;\TilR!AT., 11\oT.PORT.\DO PELA FACUJ.DADE DE l\TEDICINA DE BELLO 
I-IOJUSONTE 

. 3" discussão do projecto do Senado n. 69, de 1.912, auto
rizando o Presidente da Republica a mandar restituir os di
reitos pagos poJa Faculdade de 1\Tr.dicina de Bello Horisonte, 

" ..... 
,I', 
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·corri a importação dos ob.icetos destinados aos seus gahineLcs 
e os fretes que pelos mesmos pagou ú Estrada de J!'et'l'O Cen
tral do 13-mzil, e dando outms provicleneias. 

Approvado, vae {t Commissão rio Jledaeçfio. 

O Sr. Bueno de Paiva- S1·. Presirlonl.e, arJhando-se Rohrf! 
n mesa a rednccfio J'inal elo pl.'o,ieeto que aeabn ri·~ sf'J.' votado, 
.requeiro a V. Ex. que consulto o Senado se eoncodé ur.
genéia para que es~a rcclaeç,fí.o ·'•'.\ia rlisraJI.irla e vr.Lacla irnme
diatamento. 

Consultado, o Senado approva n J•r•l"1iteJ·illlenl.ü de ur
goncia. 

O Sr, 2" Secretario procede 1'1. Jcil.uJ'n rio seguinte 

PAnmmm 

N. 4Hi- :UH2 

Redacrti.o (liwl do m•o;iecto do Senado n. 6.?, de l !JI 2, que 
autoriza a restUuJr d Faculdade de lliedlC'ina de Bello Jlo
ri.wnte os dire'itos pa(Jos pela ünporlaçr1o do material 
desf.'inado aos seus va7J'inetes e laúora.torios, c rld outras 
prov·idcrw·ias. · 

O Congresso Naeional decreta·: 
.Art. 1." Fica o Pódor Execul.ivo autot'illado a mandar 

rost.it.uir os direitos pagos pela Faculdade de 1!\fed.icina de 
!Bello Horis()n1.e com a importação dos ob,ioctos destinados 
nos seus gabinel.es o laboratorios e bem assim os fretes qlio 
pelos mesmos pagou n. Estrada ele Forro Central do Brn7.il. 

Art. 2." Ficam isentos do pagamento dos direitos do 
-importação c terão despacho livre .na Estrada. do ]~erro Con
t.ral do J3razil os ob.iectos 'que se destinarem (t installaçfio cle
finit.iva elos laboratorios o gabinetes da mesma escola. 

Art. .3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Coinmissões, 2s' de novembro de 1.!H2.- Wal-

frerlo Leal. - Oliveira Vallarlão. · 

Approvnclo. o pro,iecl.o vae ser romcl.t.ido lÍ Gamara dos 
Depu t.nrlos. · 

CASAS PARA OPBI1AillOS 

3• discussão do pro,iocl.o do Senado n. 32, do 1!H2, alte-. 
rando o disposit.ivo do ar!.. 1." do docrol.o n. 2.1,07, de 1.8 de 
,janeiro r~e 19U, c autorilmndo o Governo a empregar os 
saldos c?xisl.en t.es nas caixas oeonomicns na construcçíi.o. de 
casas para oporarios, o dando outras providonein,q~ 
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O Sr. Francisco Glycerio di7. que rste projecto apezar da 
sun innegavel impm'l.anrda, l'ni dr~ llont.nrn para hoje sub
rnet.IJrlo n nova di~1·.u:o;~fin, rxist.inrln por "on;;eque1wia na in
l.un~au rle quem t'I'Cflli!I'NI clisp1•nsa d1! inl.o~l';;f.idn, n i],~,;o'jo 
ele t~el' f!llil sulmwi.Lido Larnben1 a \•ol.rt~ão. . 

l'OI' rnais qun os 11olH'OH Sr!nttd(l!'es ,f'açam o sacdl'icio 
ele votar nste pro.iellLo, Rncr•ificio ele consciencia que muito 
J'espoit.a, ü inncgn:vcl a sua g1·avidncle. Parece que com. esse~ 
r•oquet·imentos do tli;.;ponsa do intersticio para se legalizat· 
uma clespezn do 20.000 eontos, se proecde llOillo ern umr1 
brincadeira. . 

. Elevada, corno l'oi, a rJiseuRsfi.o •que pl'ccedeu cstr~ fácto, 
não tcJ•in dowrrn i nado no honr·ndo ·Senador pelo Piituhy que 
sr~ alJslive.'lso de requere!' essa dispensa ele inLersLicio ? 

Por ou Lro Indo, o Senado J'ez h cm cin t·esponcler com 
essa indiJI'ercnoa ft8 obset·var;õcs elevadas c pondcradás pro-
voeadas por este assumpto ? . . . . 

Tom conscicncia de Lot·· pl'ocedido a resj)ciLo desta 
questão com toda n impaJ•cialidado ,J:evclando n maior pru
ueneia para evitar iw Gover·no a eonsurnrriâ(iãO clessn neto 
gt·andemente irwonvenienle. 

S. Ex. o Presiclen Lo desta Cása, como chef(J :riu e é do 
pal'tido qun aqui tem . maioria, cnnca assim os seus àmigos; 
porque se liouvcJssrJ liberclade .não se Leria votado este pro-
jecto. ' . . . 

Di:l que comprehende n situàr;ão dos . illi.istres Sena
dores: SS. JDExs. são politicas, teem responsa'bilidàde .. nos 
seus Estados a .que Jtão .p6dem fugir, não podendo, portanto, 
o chefe do par·Lido deixar de tratai-os com as maiores con
sideracões, impedindo e evitando qu•e seus ámigos pudessem 
inCOt'l'er cm qualquer máo ,ÍUiZO na: OpÍnião . pi::rblica:. . . 

Tnmbem foi chefe de partido e muitas 'Vezes·foi censu
rado porque nunr.a fechou questões dependentes do voto dos 
seus correli gianar.ios. . · . 

EminentP-s chefes políticos . reprehend'fil:m-no por este 
facto,. respondendo sempre qrie erà preciso atteriâer áos es
crupulos dos outros e não legislar s6 por considerações pes
soaes e . pará attender Lambem á opinião pp•blica, . que q11er 
os. partidos ·msciplinádos pelas idéàs; pelá: solidO:riedade; pelo 
devotamento . e pelei trabalho· eleitoral. . _ 

:Mas nuÍtea suppoz poi:J'er . exigi+, • diariam:erite, de seus 
amigôs, o sacri.ficio de votarem cousa:s c-omo estã, de afoga
dilho. · , . . . ... . , ... 

Não tem o direito de censurar o honrado Senador pelo 
Piauhy. Lamento apenas que S. Ex. não (JUizesse esperar até 
àmanhã, . a.firri ele que o pro.ieeto entrasse normálmÉmte em 
discussão. .. . . · 

. Mas então de que vale à. compostura; a sobriedade,. a dis
creção de um senador, interessado imparcia.Imente nb. estudo 
dessas questões, ·que dizem respeito á responsabilidade do 
Poder Legislativó, n:i direcção dos dinheiros publicos ? ' . -

-· 
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Então as suas JHLiavras merecern ·esse desdem ? E' pois 
justil'icavel que depois de uma discussão attrib-qladissima e 
de uma votação difi'icil, se dispense do interstimo para •que 
esse projecto entre na ordem do dia da sessão seguinte ? 

i\Ias isso é não tomar a serio a responsabilidade legis-
. lativa. · · 

,Apezar de discordar profundamente da conducta dos 
honrados :Senadores, sobre esse ponto, tem o maior· prazer 
em lhes tributar o seu maior respeito. 

Não faria tanto, mas isso não é razão para não respeitai' 
a conduct::r de SS. Exas. Mas que ir~í dizer dos honrados Se
nadores a opinião ]Jublica, que lhes erlCarregou de velar· ri
gorosamente pela applicação dos dinheiros da Nação, (Juando 
Je1·- si é que ainda lô- que J'oi inclui do na ordem do dia 
da sessão se guinte um projecto que soi'J'r•eu elevadíssima ~~ 
longa discussão e que, por consequcncia, devia merecer dos 
legisladores, 110 :3" c ultimo t.urno, a sua .mrJihor e maior 
att.enção ? 

Si o projecto entrasse nor·malmente em discussão, ga
rante a S. Ex. que tlão diria mais uma palavra, para não se 
estal' oppo,ndo ú opinião ela maioria, •que se cstú rev.elando 
tão claramente; seria uma questão de discrer;ão não se. con
trapor mais a uma opinião formada e feita, ai·nda que se,ia 
partidariamente pela, maioria. rlão seria razoavel que o n..: 
zesse. ·O facto, porém, do pro,iecto ter· trazido tão rapida
mente a discussão, lhe dii o direito de reproduzir as suas 
emendas. . 

Não o faria, não seria o vehiculo para expor a conducta 
ele seus honrados collegas ao juizo da opinião publica, si não 
fosse a inclusão· do projecto hoje na ordem do dia; não seriC. 
capaz de vir discutil-o, si não· fosse o Senado Ler adherido 
a esse requerimento. _ 

Comprehende a vida de um partido com o Presidente 
da Republica; compr:ehenqe a dedicação desse partido ao 
Sr. Presidente da Republicai comprehende a mutua conve
niencia partidaria do governo federal com seus amigos e 
não só comprehende como justifica muitas vezes as condes~ 
cendencias indispensaveis na vida dos partidos publicas. Mas 
o que comprehende, principalmente, é que os ami·gos devem 
collocar bem o Sr. Presidente da Republica, principalmente 
os do parti doconservador actual, que foi formado exactamente 
para dirigir a 'politica do paiz, dispensando desse ·tarefa o 
<Sr. Presidente da Republica. 

Quando se .tratou da construcoão de casas para a Villa 
Militar Deodoro, collocou-se no orçamento da Republica uma 
autorização; de modo que aquella construcção militar está 
sendo feita dentro de uma autorização legal. POl~que é que 
os .honrados Senadores não hão de collocar o Sr. Presidente 
da Republica em uina situacão agradavel, co!locando-se a si 
proprio~ em uma si.tuaçãõ regular, plausivel, perfeitamente 
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de accôrdo, c justificavel, com as normas regulares dos par
tidos politicos entre os povos civilizados ? 

Pois r.ustava muito pôr-se no orçamento vigente uma 
autorização consigna·ndo a faculdade do P.residente da Re
publica fazer estas construcções ? Mas a ausencia dessa au
toriza~.ão não récommrmda a vigilancia e a perspicacia dos 
nobr·es Senadores. . 

Um partido regularmente constituído, _tendo os seus or
gãos cm acção, 11ão permittiria essa situação; t.er-se-hia 
desconcertado ha muito tempo. 

O proprio Presidente, r·ecebendo esta grar..a. que o Se
nado lhe dá, nada tem que ngr·adecer, J)Orque fica collocado 
cm mil situação. 

Comprehende que actualmente o Presidente da Repu
blica, .mandando começar essas obras, suppoz que tinha au
l.or·izaoão no orr;amento. 

Quem lhe dirá que não foi um descuido daquelles que 
são, pol' via de sua si tuar;ão e posi~;ão, encarregados desse 
serviço, e elle se não fez ? 

Todas essas interrogações Dro,jeclam uma sombra des
agradav<'l ÍL acção desse partido. 

Elle ,j{L não é muito feliz, porque a sua direcoão todos 
os dias sol'fre golpes f.erriveis 1que o desprestigiam perante 
a opiniãü." · 

O ehefe do Partido Conservador assiste quasi que dia
·l'iamente os seus amigos catiirem nos Estados, ·não só ca
:hirem, como de uma maneira affrontosa. Nem se sabe se 
existe uma chefia do partido. 

Uma chefia de partido presume uma direcção, uma CCI!
laboraçfi.o efficiente, c um partido póde perfeitamente, re
gularmente, transigir com muitos éasos que se passam no 
meio poiitico e que não são do seu agrado; mas ha um ponto 
em que a direcção de um partido .i.ámais transigiu : . é a 
aggressão v.os seus amigos, 'é o combate dado pelo. Governo 
amigo aos ·seus correligionarios, destruindo-i'hes as suas coi
locações, apeando-os das posições politicas, e, ás vezes, á 
~usto dos maiores attentados e dos maiores soffrimentos. 

Quem passa uma vida destas não tem o direito de responder 
por esta fórma, isto é, com este açodamento, a um velho hnmcrn 
politico que não tem outra intenção sinão servir á Republicn. 

Falia com toda a imparcialidade. Opera nesta situação em 
que se acha para defender a Constituição como póde. Não tem 
ambição; não deu mesmo sua, responsabilidade aos ambiciosos, 
que sacrificam princípios, o interesse publico, para predomi
narem pessoalmente sobre o povo brazileiro. 

Nenhum interesse tambem tem em estar desagradando ao 
Partido Conservador. Nada se lhe offerece de util nesse ser
viço, que reputa ingrato, sahindo apenas desta situação de 
moderação e imparcialidade porque foi provocado por este 
acto que, em J'eilpeito ao nobre. Sneador ·pelo Piauhy, · não 
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qualifi~:.a devidamenl.o pela muita atlmwão que tributa a S. l!:x., 
. (jUCI' ])(\~~oaillll'rll.t\ I]IWJ' pubJiNifiWlli.C. 

O Sn. PIIII'R FlmH!mtA- V(t t'l'~pignndo :í vónln'rlr•. 

O S1t. Fit"\Nmsco GL"''CI~IliO uttí ng·OI'a não J.H'OIItúwinu uma 
só oxp1·nssão fJUt.! pucl()sso ofl'cnueJ' S. Ji;x. 

O Sll. P111"s FmllllmtA- .T:'t pt!di a palaVI'a fiaJ~a l'l•sponder 
a V. Ej". 

O Srt. Flt.JINCISCO GI.Ycmn-o-Assirn S. Ex. l'llSPtJJHle ao 
sacriJ'it:io que fal!:, vindo :í. t1·iJJUna t1·azcr · osl.as pondomcõuH. 
l)óde :J'iear eoil.o o nobt•e Senador que. por maiA l'Cspoito quo 
S. Ex .. Jlin inspil'n, 11 pr~ssoa do nobt•o Senador nfto Stwia capul!: 
de o lll't'astnt• a um dolmte publieo, pt•.incipa!rnuntu pnl'!l sm·, 
como estú sendo, closagnulavel nos seus collegns. 

O Slt . .PmEs Ftmiii>JnA-A mim v, J!:x. não llesàgl'ada. 
. O Stt. FHANCJsco Gt.YCI~Jli'IJ- Não 1\ a pessoa elo nolm) Se

nadot· que estJí em cliscussfw; o (]Ue csL(L t!m clisllussn.o é o 
facto que se llOIH:t·cLiza 11esto J'NJUCI.'imento (m.oslranr/o). A ver
dade, poJ·tlm, é que S. l!:x. tem por elle gmnclo responsabilidade. 

O SR.· Pu\gs l<BHillmt.J\- .T:\ pedi a pnlavr·a 1m1.'n clnt· a l'al!:ão 
desse requerimento. 

·O SR. Frvi,NCISCO GJ.YCJmro- E' bem possivel que S .. Ex. 
consiga isto, porque no mundo todas as cousas se provam. 

O Stt. PmEs Fmimmv\- Apt•ônd i í1oin o~ meus eollegas, 
com os gmndcs · nt·tistns. 

O Srt. FMNmsr.o Gr-YCERIO não t) um artista, é um homem 
leal c vcrdadoit•o. 

O Srt. PmEs FimllrmL\- V. Ex. put·ecc querer emendar a 
questão. 

·o SH. Ffui,Nmsco Gr;YCJmro- Engana-se V. Ex. Não é um 
artista, repete: é um homem leal c vct·dadcit•o que está dis
posto a dizer a verdade ao publico. 

Nilo é urri art.ista, é um homem publico leal c patriota. 
O Sit .. Pnms FmtrumtA-Ningucm pol!: isto cm duvida .. 
O Sn. FnA,Ncrsco G1;ycrmrn não tom nenhum interesse em 

embaracar a marcha do partido de SS. E-Ex., menos ainda de 
cmbaracar a marcha do Governo ·Federal. 

Não é um artista, é üm homem leal, desinteres!!ado" que · 
diz tudo quanto póde dizer e cala aquillo quQ,Jnão !ftéve ''dizer;; 
porque IS discreto, ... -.·':,;:.:· .. 

O Sn. · P11ms FEimrmt.J\ - ,T tí pedi a plda.v1:u .pura responder· 
a V. Ex. 

O Sn. FnANCJsco Gr,Ycrm]O- )?óde S. Ex. fazei-o quando 
quizer· c como puder. 

• • 
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Ped0 licenr.'a ao Senado para reproduzir as emendas que a 
este proJecto apresen Lou em 2" discussão. 

. Ve~m ú Mesa, sfi;o lidas, apoiadas c postas ,juntamente em 
drscussao com os ]ll'OJcctos as segu inlcs 

EllmNDAS 

Ao ar L. :.!"- Supprimarn-se as palavras: « clOSít saldos, 
ele ... »} atr:: ao J'im do ar· Ligo. 

Ao mesmo ar ligo accJ:escenle-se: 
«Os pagamentos autorizados neste al'l.igo sú se refcr:cm a 

dcspeY.as c obras real iY-aclas posteriol'men te a esta lei.» 
Sala das sessões, 28 de novembro de HH2.- Gl'Ur:erio. 

(O 81·. Pinheiro 'Jlfar:hado dr:i:ca a cadr:-ira. da prcsidcncia, 
qw: 6 occu.pada pelo Sn F'r:r~·r:·ira Chrwcs, -/"Sccrr:tario. . 

O Sr. Pinheiro Machado ( ·) (para nrna c:cpl'icar;r1o pessoal) 
-Sr. Presidente, venho á tr·ibuna fmwr uma queixa ao illustre 
Senadot• por· S. Paulo. 

S. Ex., .iulganclo-se·melindrado por fazer parle da ordem 
do dia da sessão de hoje o pl'ojecto que trata da construccão de 
casas par.·a OfJer·ar.ios, por ler· o illustre Senador. pelo Estado 
do Piauhy requerido hontem dispensa do i.nlerslieio, facto que 
tanto ir·r:ilou S. Ex., allrihuiu visivelmente á direcção da Casa, 
a iniciativa do ado do illustre Senador por aquellc Estado do 
Norte. 

O SR. J!'MNcrsco Gr.YCERro-Não apoiado. Nem das 
minhas palavras, nem dos meus argumentos póde V. Ex., tirar 
esta conclusão .. 

. 0 SR. PINHEiflO MACHADO- V. EX. por- mais de uma vez 
em seu discurso, fez allusão á direcl}ão do Partido Republica 
Conservador. 

O SR. Frt.\)!Crsco GLYCERIO-Em relação ao projecto, pela 
responsabilidade do mesmo e não pelo requerimento do honrado 
Senador pelo Piauhy. . · 

0 SR. PINHEIRO l\fACHADO- Todos OS meus amigos po!i
f.icos sabem, Sr. Presidente, que, quando foi o meu nome lem
brado por SS. EEx. para dirigir os trabalhos do Senado, me 
oppuz, relutei em acceitar. esta subida distinccão (apoiados), 
ponderando que os acontecimentos políticos tinham me dado 
um posto de algum destaque, aliás não solicitado por mim, 
que me foi conferido expontaneamentr:: pelo consenso unanime 
de uma assembléa republicana (muito bem), que me parecia 
inconveniente estm·. em uma posição em que teria de set· con-

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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tinuamente alvejado pelas aggressões dos adversarias, transfor
mado em tahoa de lavar roupa, recebe.ndo diariamente a respon
sabilidade de netos que pertencem ao partido .e outros nos 
qunes era completamente alheio;. parecia-me que era um 
grande erro dos meus correligionnrios atoredarem-,me da posição 
de simples representante do Rio Grande do Sul, onde teria a 
liberdade de revidar os ataques r~ responder ús ag.,;;.ressões 
quando julgasse conveniente. 

O ÊR. A. A~mmmo- V. Ex. nesse ponto não teor razão o 
Não poderia falimo sómcnte comQ representante do Jlio Gr•ande 
do Sul. 

O SR. PINHEIRO 1\fACH,\DO- Collocado na· posição de di
rector dos trabalhos do Senado, tenho o dever de mantc>r-me 
estranho :ís polemic.ns que se travam neste rc>cinlo, o que tenho 
feito. 

Assim agindo não intervim, não tive conhecimento prévio 
da re:;;olu~\ãO do illustre Senador pelo Piauhy, quando pediu ao 
Senado que fizesse par-te da or-dem do dia da sessão de hoje o 
pro,i edo a que V. Ex. se ret'ere, assim como não me düoig·i 
a nenhum dos membros da Commissão de Finanças pedindo 
que désse o seu voto deste .ou daquelle modo a este projecto. 

E tão real é isto, Srs. Senadores, que h ontem ainda houve 
um voto discordante do pensamento da maioria relativaménte 
a este projecto, o de um membro desta Casa, o SI'. Stí Freire. 

· que me distingue com a sua amizade e solidar·iedade politica. 
O SR. S,í. FREIRE-Reconheço V. Ex. como meu chefe. 
O SR. PINHEIRO 1\IACI-IADO- Si tivesse havido intervenção 

'da minha parte, estou bem certo de que S. Ex. teria deixado de 
tomar parte na discussão. · 

0 SR. S,í. FREIRE-Não ha duvida. 
0 SR. PINHEIRO MACHADO- Foi portanto, uma injusti~\a 

flagrante que praticou o ilustre Senador por S. Paülo, attri
buindo ti iniciativa minha, como chefe do partido, o voto do 
Senado, dndo hontem conscienciosamente, em votação expres!ia, 
por grande maioria, ao pr-ojecto que se debate. . 

Quanto ao juizo que faz o meu illustre amigo e antigo 
correligionario politico, infelizmente divorciado agora da nossa 
accão eivica, o Sr. Francisco Glycer-io, . ein relação ti· direcção 
do Partido Republicano Conservador, penso que. isso. não é. 
assumpto que deva occupar agora a attenção do Senado. 

Lamento· mesmo que S. Ex. esteja em completo dessidio 
com a nossa· orinetação politica; embora, repute seus juizos 
dignos de todo conceito e apreco, ha de me permittir que nos 
deixe dirigir como estendermos a nossa economia interna 
.(apoiados), pal'ecendo-nos que S; Ex. não póde ser a m.elllor 
craveira para nortearmos a nossa acção em assumpto em que 
estamos em completa divergencia com a sua orientat;ão actnal. 
(Muito bem.:: muito bem..) o • 

... ; 
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O Sr. Pires Ferreira começa dizendo que o Senado não ha 
de receber a sua pt·esença na tribuna com surpresa, pois foi 
a, c lia chamado nominalmente. 

Não teve a menor intenção de desconsiderar o seu honrado 
collega apresentando o rcquet;imento de dispensa de interstício 
par·a que o IH'O.ieclo relativo ús casas p;u·a opeml'ios, enti·as~e 
na m·dem do dia da sessão de hoj o. · 

Di:~. que ouviu com a ma,xima· attenção os discut·sos aqui 
pr.·ol'üridos, quer pelos que combatiam o projecto, quer pelos 
que o defendiam, e, julgando já bastante estudada a questão, 
tomou a deliberação de apt·esentar o requerimento que acaba 
do motivm· os reparos do illustre Senadot· por S. Paulo.· 

Contesta que o Partido Republir.;ano Conservador dirija 
os ar.; los do Sr. Presidente da Republica, dizendo que este 
partido apoia-o, não só na tribuna como na imprensa, com a 
maior solicitude e desinteresse, a. não ser· o do bem publico, 
como agora acontece em relação ás habitaci3es para operarias. 

Defendendo ainda o seu· J•cquerimento, diz que foi de 
cncoútro aos desejos do Senador por S. Paulo, pois o. facto 
do projecto figurár na ordem do dia de h.ie, em nada impede 
que seja elle discutido ou que sobro éllo sejam formuladas 
emendas, que vir·ão obrigai-o a voltar tí Com missão. 

Diz que o nobre Senador estava de accôrdo com a con
struccão das casas opernrias, pois esteve solidaria com a plata
J'órma do Sr. Presidente da Republica, onde tal medida era 
solicitada. 

Salienta o facto de ter o Senador por S. Paulo dilo que o 
Partido Conservador desamparava o Sr. Presidente da Repu
blica ao mesmo tempo que diz que esse partido é quem dirige 
o Sr. Presidente. 

Passando a outras considerações, mostra a necessidade da 
construct)ão das casas par(\ operarios, julgando-os merecedores. 
de Lodos os sacrifícios·. · 

•rermina dizendo que a disciplina do seu partido não é mais 
a antiga, em que se tolhia o exame livre e consciencioso das 
questões su.i eflas ú approvacão do Parl[lmento. Hoje, todas as 
questeõs são com a maior liberdade estudadas, discutidas e 
votadas, sem que os chefes do seu partido com isso se mo
lestem. · ' 

! . 

O Sr. Francisco Sá- St•. Presidente, a prevenÇão mani
festada contra a n.ttitude dos que teem dado combate a este 
projecto poderia jnduzir a ser rec.ebida como suspeita qualquer 
tentativa de interf0t•encia na elaboração da lei. Entretanto, a 
confianc<\ que cu não posso recusar <Í superioridade de espírito 
dos honrados membros da maioria da Commissão de Finanças 
c ·da maioria dest:;t Casa dti-me a esperança de que SS. EEx. 
acceiLat•ão a colla.IJoral,"ão que não tem por fim nem embaraçar, 
nem ç:ontrariar a lei, pois que hostilizai-a. mais seria real
mente Um CSfOl'I}O itiutil." 

~"'- c.oJlubora~x1o que Ill'Opouho tem por~· fim .i.nkoduzil: mo-· 
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didas complementares que ou diminuam o mal que uns vêem 
110 JH'o,ícdo, ou ul!g-m~ntcm_ os benel'ieios de que clellc esperam 
oui.J'o;;, A ouLNl lll L tu to uao olJecli~l!em as emendas que pri~
Lendo m:uuJat• :i. J\lesa. 

Devo deelurar,. pam toruut· patente quanto l!llas· niío se 
inspiram em nenhum pensamento de, hostilidade a pat·Lidos ou 
{r. lei. que na olabora~~ão dessas emendas algumas elas idóas 
nellns eonLidas foram suggct·idas po1· pessoas absolutamente 
alheias iís pelejas politieas, ma~ que se inter·essam e se em-
12.enham vivamente por essa questão de habitacão popular. 

Espero, portanto, que essas emendas serão recebidas com 
alguma Clomplacencia por aquellcs que estão dispostos, não sei 
pot'que, a ver; no nos~o esf_orco sómente o intuito systematico . 
de. lJOstilizar a admimstracao federal. 

. Estas emenda;:; tratam simplesmente de impedir que esmo
roca a iniciativa particular, que já se comcr;ava a manifestar, 
de 'accõrdo com uma lei que h ontem se disse que estava em 
vigor, mas cu.ios cffeitos ainda não foram sentidos por ninguem, 
c ao 'mesmo tempo impedir que sejam Juncados aos riscos que 
podem oecasionar tacs transaccões os depositas das caixas cco-
nomicas. · · . · · . 

Tal é. Sr. Presidente, o pensamento das emendas que tenho 
a .honra de mandará 1\Iesa. · · ·· - · · 
. Yeem :i Mesa, são lidas, apoiadas e postas juntamente cm 
discussão com o pro,ieeto as seguintes . . . . . - ' . 

EMENDAS 

Ao art .. L" Em ve7. de 8 %, diga-se 5 %. 

Ao ar L. 2."· Depois de·« construidos» diga-se: «na cidade 
do Rio de Janeiro.» 

Ao art. 2•, accrescente-sc: 
«A applicacão dos credites abertos até aquella importancia 

será feita de accôrdo com o· Conselho Fiscal da Caixa Eco
nomica, ficando a esta hypothecadas as construccões e confiada 
a fiscali?.acão da renda dos predios. » · 

Accrescente-se onde convier: 
·- ' ' '. '' 

. Art. E' o Governo autorizado a permittir que o . Con-
selho da ·Caixa Economica da Capital Federal, mediante as 
garantias ·consignadas na lei n. 2. 407, faca ás associacões de 
que trata a mesma lei emprestimos parn,.a construccão de casas 
populares, tiradas do seu fundo de reserva, até 50. % deste. 

Sala das scssücs, 28 de novembr.o ele 1912. F1•ancisco Sá: 
Suspensa ~ discussão, afim de. ser ouvida a Com missão de 

Finanças sob1~e as ·e1nenaas. · · · 
--· . • . ' - • -·~ • • • ' -· ~ " ~ l ..... 
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~" disens;;ão da J)J'OiJOsil;iio da Carna1·a dos Dc•putados, 
n, li,.\, de UH2, relevando· das pi·escl'itu:õcs em que tivel.'em 
im:onido os cx-'Dc[mtados J'eclm·aes Drs. Sylvio Homero e 
Sebastião Eurico Gonc;abies de Lacerda, para o i'irn de poderem 
reecber os subsidias que lhes r:ompctem. · · 

Re.ieitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados. 

ClllmJ'l'O DE 7 :200$, PAIU PAGAl\lllNTO A AR'I'HUR l\f.AJ\'I'INS 
LOPES. 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 1.21, de '19'12, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministerio ela Fazenda, o credito extraordinario de 7:200$, 
pnra occorrer ao pagamento devido a • Arthur MarLins Lopes, 
em virtude de sentenca judiciaria: 

Approvacla. 

O Sr. Generoso Marques (pela ordem) reqUer e o Senado 
concede dispensa do interstício para a 3" discussão. · 

O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia, vou 
levantar a sessão. · · · ' · · · 

Designo par;~ ordem elo dia ela seguinte: 
1" discussão do pro.iecto do Senado n. 7'1, de HH2, aulo-' 

rizanclo o .Presidente da Republica a rever o contracto de nave
gacão elo Lloyd Brazileit·o, i11ediante as condi1;ões que esta
lwl cec . 

. 3" discussão da ,:.,·oposição da Çamat·a dos Deputados, 
i1. 121, de 1.912, · qutorizand0o· Presidente da Hepublica a abrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinário úe 7 :200$, 
para occorr01:' ao pagamento cll;lvido a Arthur Martins Lopes, 
cm virtude ·de sentença 'judiciaria · (c01.n · parece1· {avoravel da 
Commissílo de Firjmiças) . · 

Levanta,.se a sessão ás 2 horas e 30 minutos. 

-155" SESS,\.0 EM 20. DE NOVEMBRO DE 1912 
; 1 ~ ', \ ' '1 ';.. '', • ; ~ ,'.' .. , ' < 1• .... "" • 

PRESTDENCI,\ DO sn. PINHil!RO l\TACIT.\DO, V!Cll-PRESJDENTE - ....... '\ ' . . ; : . ' . :··. ·. ·:··· ~ . ' - ' ' .. . 

A' L hol'a. da tarde, pl'CS!'!JÍle .numero legal, ;brc-.sc n sessão, 
a que. coneorrem os Srs. Pmhen·o, 1\l~cl~:trlo, l! errcn:a Çhave~. 
Araujo (.:róps. Pedro Borges, Cand1do de Abre~. Lau;-o Sodre, 
José Ensebio, Urbano Santos, i\Iehdcs d~ ~!'!!~~da, Pm~s Fer~ 
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reira, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, . 
Gonçalves Ferreira, Raymundo de Miranda, Coelho e Campos, 
Oliveira Valladão, Ruy Bai·bosa, Luiz Vianna, Bernardino Mon
teiro, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Bueno de. Paiva, 
Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco 
Glycerio, Leopoldo de Bulhõcs, Braz Abmntcs, A. Azercdo, 
1\letcllo, José Murtinho, Generoso Mar·ques, Alencat• Guimarães, 
l~elippe Schmidt, Abdon Baptista e Victorino Monteiro (37) . 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. Sil
vcriõ Nery, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, 
índio do Brl\zil, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, l?rancisco 
Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza." Cunha Jledrosa, 1Ubeiro 
de Brito, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, José Marcellino, 
Moniz l?1·eire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, l?rancisco 
Portella, Nilo Pecanha, Alc.indo Guanabara, Campos Salles, Gou
zaga Jayme e Hercilio Luz (24) . 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acta 
da sessão anterior. 

O Sr .. i" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofl'ido do Sr. 1 o Sect·etario da Camara dos Deputados, de 
2!! do coL"rentc, remettendo 1\ seguinte proposição 

N. 133-1912. 

O Congres~o Nacional resolve: 
Artigo unico. E' novamente pror•ogada a actual sessão le

gislativa até 31 de dezembro do corrente anno. 
Camara dos De pulados, 29 de novembro de 1912.- Sabino 

Bm·roso Junior, presid"ente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1 o secretario;- Raul de ltloracs V aia a, 2° secretario. 

Fica sobre a Mesa para, como materia urgente e de accôrdo 
com o Regimento, ser discutida na sessão seguinte. 

O Sr. 2" Secretario procede á leiLura do seguinte 

PARECER 

N. 417.-1912 

Redacção {'inal da emenda do Senado á P1'0posição n.. 88, dr: 
·1912, que abre ao 1.lUnisterio da Viação e Obras Publicas o 
Cl'edito de 80:000$, pam a r.o·nstrucção de urn edifício des
tinado aos Cor1'eios e Teleara1)hos, 11a capital de G.oya:. 

· Ao artigo unico- supprimam-se as palavras « restitu
indo-se» . até « repartições. » 

Sala das Commissões, 29 de novembro de 1912 .;_ Wal{1•edo 
Lçal. - Oliveira Valladão. - · · ' · · · 

·~ . 
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. . . J!'ica sobre a Mesa .para ser discuLido na ·sessão· seguinte, 

.depois de publicado no Diario do Conuresso. 
. . São novamente lidas, postas em discussão, que se encerra 

sem debate, e approvadas as redacções l'inaes: 
Do projecto n. 72, de 1912, determinando que o Supremo 

'rl'ibuual Fcder.·al, cm todas as causas de sua eompetenCia; pro
ferirá decisão definitiva, com a J.H"esenr;.a do sete ,juizes eles-· 
impecl ido~. excluídos desse numero o presidente do tribuna.! c o 
procurador geral da Republica; 

Das ·emendas do Senado ÍLS proposições da Gamara: 
N. 101, de J!H~. que autoriza :i concessão de um anno de 

licon~~a. com Lodos os vencimentos, a M.ario d•:: Souza Carvalho, 
.desenhista ela gstrada. de Fet·r-o Central elo Brazil; . 

· N. J 13, ele i 912, que autol'iza a concessão de um anuo ele 
I icent'a, com todos os vencimentos, a D. !\faria José elos Santos 
Mourão, agente elo Correio em Diamantina, Estado de Minas 
Gei·acs. 

O Sr. A. Azeredo, occupanclo a tribuna, diz que, achando-se 
solH·e a !\lesa a J)I'Oposioão ela Camar·a elos Deputados pt·oro
gando os tL"U!Jalhos legislativos até 31 do mez vindouro e sendo 
amanlllí. o u!Limo dia elo mei, torna-se urgente a discussão im
ri1ediata ela rererida proposic;.ão. Por isso requer que seja cori
su!Lacla a Casa si concede urgencia para diseussão e votação 
immecliata dessa resolução. . . 

Como se encontre 11a tribuna, aproveita a opportuniclacle 
para enviar ii Mesa um projecto ele lei concedendo úquelles que 
concluem o curso da Escola Superior de Guet·r·a, o direito que 
.iá tiveram outr-ora, antes ele HJ05, ao titulo ele engenheiros 
militares. · 

Vem tt l\Ic::;a, •.í lido e, pot· estar devidamente. apoiado, vae 
a imprimir o seguinte 

PltOJEC'l'O 

N. 73-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
"Artigo unico. E' concedido o certificado ele engenheiro 

militar aos alunmos que concluírem o curso de engenharia mi
litar pelo regulamento de 1905, sendo-lhes permittido gosar 
ele todas as vantagens c regalias conferidas aos engenheiros 
militares, pelas leis em· vigor; revogadas as disposições em 
contrario. · 

SaJa elas sessÕes; 20 de Iiovcnibi·o de 1 !H2.- A. Azeredo. 
- Jlctcllo. -.José MnrUnho.- Rauntwulo de Miranda.- C{m
llido de JbJ•cu.-;ln{lllsto dt: Yasconccllos. 

Vol. VII 20 

' ,• 

'·~ 

. ,;' 

';.... 

·:··· 

' . 

' " 



30G ANNAES DO Sll:NADó 

O Sr. Presidente_.. Os Srs. que concedem a m•gcncJa re
querida pelo 81·. Senador A. Azcredo, pura rJUO sc.ia immu
diaLamonLc discutida o vot.ndn a proposicfio da Cmnara elo:; 
Deputados quc' prorogn Oi:! J.mbn.IIIOB legisluLivos utú 31 do 
dezembro, rJuéil.•um so levuutar. (LJausa.) 

Foi approvada. 

PfliOROGAÇÃO DA SESSÃO J-1~0181-A'l'IVA 

Diseussüo unien dn. proposicli.o da. CllmaL·n dos Dcupl.ados, 
n. I :1:3, do 1.!H2. J1t'Gl'Ogn.nrlo n nctunl sesslio lcgi~l!tLiva aLú o 
dia :31 do dmr.embro do COJ'J'onl.o nnno. 

Approvada, vnc ~;ur cnvincln. no Sr. Prosiclun Lo tia llopu
blica para a· formnlielado da publicacfio. 

ORDEM DO DJA 

REVISÃO DO CON'l'llAC'l'O DO J.J..OYJJ DILA~lr-mno 

i" di:>r~ussüo do pt·o.iccLo do Senado, .n. 71, r.lu 111.12, nul.o
rizando o P 1'cs.ide111.c ela Republica a rovor o co11 l.racl.o de Tlavc
;;-ar;.üo do L!oyd Brazilciro,, mcclianLI) ns condir;õos quo esta-
belece. . 

Approvado, vao á Comrnissão do .li'innnca~. 

CREDITO DI~ 7 ;200$, PAHA PAGAM.EN'l'O A AH'l'llUH MAI~I'IN'S LOPJ~B 

3" discussão .da proposicão da Crunarn elos Depu f.aclo;i, 
n. 121., ele HH2, autorizando o Prcsidcnlc da Jlcpuhlicn a abrir, 
pelo l\-linisLorio da Fazenda, o credil.o exlraordinario de 7:200$, 
par·a occorrer ao pagamento devido a ArLhur MarLins Lopes, 
em virtude de sontenca, judiciaria. 

Approvada, vac ser submettida á sanccão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão . 
· Designo para ordem do dia da seguinte 

TRABALHOS DAS COMMISSõEE 

r.evanta-se a sessão ti. i hora e 30 minutos da tarde. 

. ~. 
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:150" SESSÃO, EM 30 DE NOVEMBitO DE i!H2 

i>JIJ~SIDJ4NCIA DO SH. PJN.HWHO MACHADO, VlC:M-l'RESIDEN'l'E 

A' :1 hora da !.urde, presento uurnoro legal, uLI·e-se u sessão, 
u quo concorL;orn os St•s. Jlinhoiro Maclw.do, li'orroiru Chaves, 
Arau.io Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas Pe
drosa, Arthur J:.emos, Inc!io do J3l'azil, Lauro Soclré, José Jl:u
sebio, Urbano Santos, Mondes do . Almeida, l' ires l?orroira, 
PJ.•ancisco Sú, ~!.'avaros ele Lym, Cunha J~edrosa, \.Vall'rcdo Leal, 
1:-ligisrn umlo Gonl)alves, Gonl)al v o~ JPol'L'eiru, Ribeiro de Brito, 
Haymundo de Mil.·unda, GuillluJ.•me Campos, Coelho c Campos, 
OlivoiJ:a Vulladfío, Luiz Viuuuu, Bernardino Mouteit·o, Moniz 
J!'t·eil•e, S1í. Preii·o, N.ilo l'ccanlm, Bueno do Paiva, Bernardo 
Monl.eil·o, Ji'uliciu.Ho .Ponrm, Alft•udo Ellis, Francisco Glycm·io, 
J~copoldo rJe Bulbões, Braz ALranl.es, A. AY.eredo, MeLcllo, ;rosé 
1\J ui'Linho, Generoso Mm:ques, Alencar Guimari'tes, Felippe 
SclJinirJI., Ahdon Baptista c Victorino Monteiro (44). 

Deixam do comparecer•, com causa justificada, os .Srs. Sil
vrwio Nor·y, Gnbriol Snlgr1do, Riheir·o GoncnlvoR, Gervasio Passos, 
'J.'homaz Accioly, Antonio de Souza, Gomes Ribeiro, José Mar-. 
ecll i no, lluy Barbosa, Joíw Luiz Alves, Lourenco Baptista, 
Frarwh:~co Portella, Augusto de Vasconct:llos, Alcindo Guana
Jmru, Campos Salles, Gonzaga Jayrnt: e Hercilio Luz (17) . 

. ll:' lida, posl.a em discussão (; sem debate approvada a ac~ 
. ela sessão anterior. 

O Sr 1" Sec:retario dá cont.a. do seguinte 

EXPEDIENTE 

OWcios: 

. 'J.'rinta e t.res do Sr, i • Secretario da Carriara dos Depu~ 
Ladús, de 29 do corrente, remettendo as seguintes proposições: 

N, 134-1912 

O Congresso Nacional resolve:: 

· Artigo unic.}. E' o Presidente dll. Republica autorizado a 
ahrir pelo l'!Iinisterio· da Justiç~U e· Neg:ocios Interiores os cre
ditas supplementar- de 22':·84;6$7.90· e extraordinario de rtiis 
18:519$600, aqoelle para O· fim de occorxer• ao pagnmcnto dú 
dif!erenca de soldo· que compete a, officiaes- reformados- da 
Brigada Policia! e do. t:orpo· de· Bombeir.os, c este para o de soldo 
a praças. aggregadas do referido. corpo, de accckdo com. o 

. ' 
. ' : ,,, 
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art. Hi2 do regulamento a que se r·ei'ere o decreto n. \'J. ~<iS, 
de 18 ele outubro de 19'11; revogadas as disposlcões em con
trario. 

Gamara dos DeúuLados, 20 ele novembro de 1012. -Sab·ino 
nw·roso hmio1·, presidente.- .Anton·io Simelio dos Santos Leal, 
1" sccrctat'io. -Raul de Moraes Ve'iaa, 2" secretario.- A' Com
missão de F,inancas. 

N. 135-1012 

O Congt•esso Nacional r·esolvc: 
Artigo unico: E' o l)oder· Executivo autol'izado a abri e pelo 

.!\li 11 isterio da Fazenda o credito extraordlnario ele I :27 'i $030 
para· pagamento ele 637$:180 a Antonio Josó Feneira c ele 
G3<1$750 a Antonio 1\Ianoel Gomes, tudo cm v ir tudo ele ::;cntenoa 
j ucliciaria; revogadas as disposições· em contrario. 

Gamara elos Depu Lados, 20 de novembro de 1012.- Sab'iuo 
)Ja'l'roso .fum·ior, presidente.- Anton-io S·irneão dos Santos Leal, 
1 ... seeretario.- Raul de J.llo'l'aes Veia a, 2" secretario.- A' Com 
missão de Finanças. . 

N. 136-:10:12 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Podei· Exet:ulivo autorizado a abrir 

'()elo 1\finisterio da Marinha o erec!Ho extraordinario de réis 
':t7 :046$GGG, para altcndcr ao pagamento da differcnça de ven
cimentos a Junccionarios da Directoria do Expediente dáquellc 
Ministerio, desde as datas cm que deveriam ter seus aeeessos, 
conforme tudo consta dos docmmentos que acompanharam a 
mensagem elo Poder Executivo, de 23 de agosto do al).no pas
sado; revogqdas as disposições em contrario .. 

Gamara dos Deputados, 2!1 de novembro ele :1912.- Saú~no 
Bar1•oso Jwn:im·, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:t • secretario.- Rattl de Mm·aes Veia a, 2" secretario.- A' CGm-
missão de Finanças. . 

N .. 137-19:12 

O Congresso Nacional resolve: . 
ArL. {.• Fica relevada a prescriP{)ão cm que possa .ter in

corl'ido D. Floriúda da Conceir.ão Gil, filha legiLima elo te
nente do Exercito Emiliano Gi( fallccido no Estado c!C'-'Matlo 
Grosso em 6 de setembro de 1898, para o fim de recebe'!.' c 
meio soldo c montepio deixados pelo seu fallccido pae e cor-

... 
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respondentes ao periodo de õ de setembro de 1898 n 22 ele 
dezembro de 1906. . 

Art. 2. • Revogam-se as. disposi~ões em contraria. 

Oainara dos Deputados, 29 de novembro ele 1912.- SaiJino 
Bm·1·oso Ju.n'io1•, presidente.- A·nton'io Simeíio dos Santos Leal, 
1" secretario.- Raul de Jll01•aes Veiaa., 2" secr·ctario.- A' Com
missão de Finanças. 

N. 138-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.. L" Fica relevada a prescripcão em que possa ter in

corrido D. Justa Theodora Soveral d'Avila, afim ele que possa 
a mesma senhora, filha legitima elo rinaclo capitão elo Exercito 
Antonio Ca1·los Soveral, receber o meio soldo que lhe compete, 
por :l'allecimento de sua mãe, correspondente ao l)eriodo de 
188'1 a 1801 e :i ra;~,ão de 17$500 mensaes. 

Art. 2." Revoga.m-se as ·disposições· em contrario. 
Gamara dos Deputados, 29 de novembro ele t 912.- Sabino 

Ba.'I'1'0so Jnrl'i.m·, presidente.- Antonio Sünat,ío dos Santos Leal, 
1" secretario.-Ra.ul de Moraes Veiaa., 2" secretario.-A' Com
missão ele Finanças. 

N. 139-'1012 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.." As vantagens decorrent.c;; do decreto do Poder 

Executivo n. 273, de '18 de ,ianeiro de JOH, devem ser con
cedidas a Pedro .To;;;ü de Moraes, ;qub-a,iudantc de machinista 
da Armada, a data1· de 28 de Janeiro de 1805, data em que foi 
J•eformaclo. 

· Art. 2." nevos-nm-se as disposições em contrario. t. 

Carnara elos Deputados, 20 de novemln;o de 1!H2.- Sabino 
Barroso Jnnio1•, presidente.- Antonio S'irnl!iio do.~ Sanlos Leal, 
2" sem•clario.- Ranl de Moraas Yrdaa. 2" Recretario -A's Com
missões de Marinha e· Guerra e de Finanças. 

N. HO -"1 012 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir. 

pelo i\Iinisterio ela Agricultura, Industria c Commcrcio, o cre
dito especial de 60: OOO'il. para attencler ao pagamento a que 
fizeram .iús, no anno de 1 OtJ. os cultivadoreR de trigo no Es
tado do Rio Grande do Sul Guilherme Antonio Stumpi, Yosque& 

,:; 
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& Quadros, ·corólfel avolino Machado, B01'ges e Bastos, Vasque: 
& Schneider, de accOrdo com o art. 51 da lei n. 2;356, de 31 
de cler.embro de 1910; revogadas as clisposioões em ·contrario . 

. Cama1•a dos Deputados, 20 ele novembro do 19:1.2. -· .Saú'ino 
llm·rosa htni01', presidente.- Anton·io Simeão dos Santos Leal, 
:!." secretario.- Raul de !rloraes. Veiqa, 2" secretario.- A' Com. 
missão de ].l'inanoas, . · · 

N. :1.4:1.-:1.9:1.2 

O Congresso Nacional resolve: 
:Artigo uico. Fica o Presidente da Republica autorizado a 

'conceder ao Sr. Diogenes Gonçalves ·Guimarães, auxiliar de 
escripta. da ·Estrada de Ferro Central do Brazil, seis mezeR de 
licenoa, com ordenado c em prorogacão, para tratamento de 
sande; revogadas as disposicões em contrario. · 

Camara elos Deputados, 29 de novembro de :1.012.- Sauino 
llarroso lunior, presidente.- Antonio Simeão dos Sonto,ç Laal, 
i" secretario. -Raul de Ilforaes Veiaa, 2" secretario, -A' Com-
missão de Finanoas. · 

N. f.í2- :1.9:1.2 

O Congresso Nacional resolve: 
:Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Viaoão e Obras Publicas, o credito extra
ordinario de 1.7 :317$7~0. para occorrer ao pagamento clevicló :l. 
Companhia Brazileira de Electricidade, relativo ao material 
:fornecido em 1910 tí ReparLioão Geral dos Telograpbos; :revq~ 
gadas as clisposicões em contrario. · . . 

Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1012.- Sa1Jirw 
lla.rroso Junior, presidente.- Antonio S1:mcão dos Santos Leal, 
1" secrcl-al'io.- Raul de Ilforaes Veia a, 2• secrcl.ario.- A' Com-
missão de Financas. . 

N. :1.43- :1.9:1.2 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da. Rcpublicn 

a conceder um anno de licenca. com ordenado. para tratamento 
'rle saude, onde 111 e convier, a Carlos Telles Alvim. auxiliar do 
T"alJorat.orio ele Chimica c Biologia da Reparticão Gernl de 
:!l.guas, Esgotos e Obras PublicaR; revogadas as disposições em 
contrario. · ,., · 

Cnmara dos Deputados, 29 de novembro de 1!112. -Sabinn 
Rrr.rro.ço Junior, nreRiclC'nte.- Antom:o Simeão dos Santos Lr.aT.. 
1" secretario.- Rau.l de Ilforaes Yciaa. 2" secretario. -A' Com-
missão de Financas. · · · . . . 
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N, 144-19!2· 

O Congresso Nacional resoivc: 
Artigo unico. Fica o Podei" Executivo o.utorizado a con

cedei' ao Sr. Alberto Mesquita Bastos, guarda da Alfandega do 
Rio de Janeiro, um o.nno de licença, com ordenado, para tr.a
tnmcnto de saude; :revogadas o,s disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de novembro do 1!H2.-Sabino 
Bm·roso Junior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1• secretario.-RauZ de Moraea Ve·iua, 2" sec:retario.-A' Com
missão de Finanças. 

. •• i 
,• I' I : 

N. 145-1912 

·o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 2:000$ para 
pagamento a Pllilomona Maria da Conceição e Frnnciscn Maria 
de Siqueira, · vi uvas, respectivamente, dos opera rios da Fa
brica de Polvora sem fumaça, Joaquim Pimentel e João Leal. 
de accôrdo com o § 2• . do art. 59 do regulamento que rege 
aquelle estabelecimento nacional; revogadas as disposioões em 

. contrario. . · . 
Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -Sabino 

Bm·roso Junior, presidente.-· Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1 • secretario. -Raul de Moraes Vei(Ja, z• secretario.- A' Com
missão de Finanças. 

N. 146-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
:Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a 

conceder um a,nno de licença para tratamento de saude, com o 
respectivo ordenado, ao inspector sanitario da Directol"ia Geral 
de Saude Publica Dr. Sebastião Mascarenhas Barroso; revo
gadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -Sabino 
Barroso Jtmior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1~ secretario. -Raul de Moraes Veiga, 2" secretario.- A' Com-
missão de Finanoas. · 

N. 147-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
:Art. 1." Os i"' tenentes medicas provindos da classe dos 

medicas -ndJunlos, cm yirtnde do decreto n. 7. G67, de 18 .. do 

. ', -... 
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novem!JJ•o de t!JO!J, contarão antiguidade de pra~1a e de posto, 
paJ.•a Lodos os el'l'oiLos, da data ele .13 de de~embro ele 190!l, 
quando passaram u peJ.•teneer ao quadt·o effectivo do Corpo do 
Saude do ExerciLo. · 

Art. 2." Revogam-se as disposicõcs em contrario. 
Camara dos Deputados, 2!l do novembro d1J 1012.- Salrino 

Ba:r•1•oso Ju.n:i01•, presidente.- A.nlon'io S·i·rnclio dos Santos Leal, 
1° secretario. -llanl de 1ll 01·aes 1' e ia a, 2" sccrctal' i o.- A's 
Commissücs de Ma!'inha c Guerra o de Pinmwas. 

N. 14.8-1012 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo nu Lorizaclo n conceder 

a Diogenes Gonçalves Guimarães, amdliar de escriptà da 2' 
divisão da Estrada du Fm.·t·o Central elo Brnz ii, seis mezcs de 
lieenoa com o l'espucUvo ot·denado, para Lraf.amenJ,o de snude; 
revogadas as clispos.itl,jes em contrario. 

Gamara dos Deputados, 2!l de novembro de J !l12 .. - Saliino 
Ba.1'1'0SO lnm:or, presidente.- Antonio S·im,eíio dos Sa:ntos Leal, 
I" secrel.:ll'io. -1/aul de jj[ 01•aes V C'i(fa, Z" scrwr~J.n.rio.- A' Com
m issfio de Pinancas. . . 

N. H!l-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Pica o Poder Executivo autorizado a con

ceder ao Sr. Antonio Dias Paes Leme Sobrinho seis mczes ele 
licença para trn,tamento de sande, com o ordenado; rcvognclns 
as disposicücs cm contrario. · 

Gamara dos Dü]mtados, 29 ele novembro de :l.!l:1.2.- Sa.uhw 
Bm·roso Ju.ni01·, presidente.- Antonio Sim.eíio do.ç Santos Leal, 
1" secretario.- Raul de llfom.es Yei(ta .. 2" secretario.- A' Com
missão de Finaucas. 

N. 150-1912 

O Congresso Nocional resolve: 
Artigo unico. E' approvado o convenio celebrado em Bcllo 

Horizonte a 18 de novembro de 1.!H1, entre os Governos dos 
Estados de Minas Geraes e do Espirita Santo, para soluçã.o da 
questão de limites entre os mesmos pendente; revogadas aR 
disposic.ões em contrario. 

. Camarn dos Deputados, 2!l de n·ovembro de 1912. -Sa.b1:no 
Bai'I'OSO Juni01•, presidente.- Antonio Simeíio dos Santos Leal, 
1" secretario.- Raul de !lfoi'Oes Veioa, 2" secretario.- A' Com
missão de Constituicão e Diplomacia. 

.. ~ 
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N. ·151- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.igo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder a .Tosé Coutinho ele Lima e !\loura, escripturario archi
vistn. dn. TnsepcLciria de Saude do Porto de Santos, Estado de 
R. Paulo, um anno de licenr;.a, com o t•e;;pect.ivo ocdrmado; re
vogarias as clisposir,úcs cm contrario. 

Cnm:ua dos Depu Lnclos, 2!l de novem!JL•o de Hll 2.- Sa.IYino 
Tlm'1'nso .lnnim·, presidem Le.- Antonw S·inu:l1n dos Santos Leal, 
1 ... seereLario. -Raul de Jlloraes VIJ'ioa., 2" secr·etario.- A' Com
missiio de Finanoas. 

N. t52-1!l12 

O CongreRso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado n conceder 

n Domingos Bil.lencourt Corroa, auxiliar ele cahine Saxby, na . 
ERI.rada ele Ferro Central do Brazil, um anno de licençm com 
rlous terços ela diaria que prJreebe, para tratamento de saude; 
revogn.clas as el isposir;ões em cont,rario. 

Gamara dos Deputados, 2!l de novemhro de 1.!lJ2.- Sabú1.o 
!Jarros o .Tunior, presidente. - A.ntonin S1:mr:lio r/o.~ Santo.~ Leal, 
1 o secretario.- Ra.nl rlr: M nrar:s Y ci(la., 2o secretario.- A' Com
missão de Finanças. 

N. 1.53-1912 

O Con(l'rtw;o Nacional decreta. 
ArLigo unir:o. Fica o Presidcntc da Republica autorizado a 

conceder ao bacharel .Tosé Novae;; de Souza Carv~lho, ministro 
do Supremo Trihunal i\!ilitar, um anno de licença, com o orde
nado do cargo, para tratamento de saude onde lbe convier; 
revogadas ns di;;posiçõe;; em contrario. 

Gamara dos Deputados, 2!l ele novembro de 1912.- Sabino 
Barroso Junior, presidente.- Antom'o Simr:íio rios Santos Leal, 
1 o ;;ecretario.- Raul de Mo1•aes Veia a, 2° secretario.- A' Com-
missfio de Finanças. · 

N. 154-1912. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente dn, Republica autorizado a 

conc.cder ao Dr. 1\Ianoel Uchõa Rodrigues, engenheiro fiscal das 

.... 
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Obras do Pol'Lo do ll:fanúos, um anuo de licença, com oL·denaclo 
para tratamento de saude; revogadas as disposições em con~ 
traria. . . 

Camara elos Deputados, 29 de novembro de 10!2. -Sabúto 
Barroso htn·io·r, presiden l.e. - Anton·io S·imaão ·dos Santos Leal 
:l.".se~rol.ario .. -Raul da Moraes Vei(Ja1 2• secret~rio,-A' Oom~ 
JnlSSliO do )J'HJ,IlnÇI:\S 1 . • . .• 

N. 155-1.912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica, o Poder Executivo autorizàdo a abrir, 

pelo Ministerio elas Relações Exteriores, o credito de 300:000$, 
supplementar á 1 • consignacüo ela verba 3" do art. 11t da lei 
n. 2. 51tlt, de 1t ele ,janeiro ultimo, para al.teneler a elespezas, no 
corrente exerci cio, com a recepciío de hospedes illustres em· 
representação de governos estrangeiros; revogadas as dispo-
sicões em contr11rio. · 

Camara dos Deputados, 29 elo novembro de 1912.-Sabino 
Bm·ro.w llm·io1•, presidente. -Antonio S·imcão dos Santos Leal, 
:1" sec:rel.arfo. -Raul de Mm•oJJS Ve·iua, 2• secrol.ario.- A' Com
rnissfío ele l"inanças, 

N. 156-1.912 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.igo unico. Fica o Poder Executivo autorizado. a conceder 

n .Toaquim Duarte .Pinto de Azevedo, thesourciro da Adminis
trn(;iío elos Correios . do Estado do EspirHo ·Santo, um anno do 
liconca, com grdonado, para tratar de sua saude; revogarias as 
rlisposioões cm contrario. 

· Camara dos Deputados, 29 de novembro de :19:12.- Sab·ino 
Barroso Jnnior. presidente.- A.ntonio S1:rneiio dos Sflntos Lea.l, 
:t• seoretario.~Raul da Mm•aes Vei11a, 2• secretario.-A' Com
missão de Finanças. 

N. 157-:1912 

O Congresso Nacional resolvo: 
. Art.. :!.0 Destaque-se da verba 5•, lett.ra a, até a quantia elo 

:1.0:000$, para ser paga a D. Francisco. de Sour.a Galvãor- Cn
margo a sna pensão elo mont.epio civil, como irmã elo agente ria 
Esi.J•acln do FerJ•o Central de .Pernambuco Estnnislnu de Souza 
Galviio, relal.ivn ao pcriodo de :1.2 de ahrll de 1898 a abril 

• 
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de 1~05,_ sendo relevada n prescripção em que incorreu a mesma 
penswmsta. · 
· Art, 2. • Il.evogam-se as disposições em contrario. · 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -Sab'i?w 
Brm·o.ço Junfm·, presidente.- Anton·io Simeão âo,ç Santos Leal, 
1".se~retario:-Raul de Morqe,ç Ye·iqa, 2• ~er-retí\rio,-A' com
mlSSifO c1o .!l'm;tn9M, 

N. :158- i9i2 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unicó. E' o Poder Executivo autorizado a abrir. 

J)elo Ministerio da Fo,zenda, a credito de 500:000$, supplementar 
á verba n•- Aposentadorias- do exercício vigente, para at
toncler a clospezas decorrentes de novas aposentadorias i'edo
raos; I'OVogadas as disposições em contrario .. 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sabino 
Ban·oso Ju:nior, presidente.- Antonio S·imeão dos Santos Leal, 
1 • secretario.- Raul de Moraes Veia a, 2•· secretario.- A' Com
missão rl e Finanças . 

N. 159-· :1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica concedida a D. Augusta do Miranda Mineiro. 

mão elos fallecidos alferes da Brigada Policial Pedro José elo 
Miranda Mineiro e Antonio Mineiro, uma pensão mensal de 60$, 
som nro.iuizo do meio soldo. que .iá percebe. 

Art. 2.• ~evogam-so as ·disposições em contraria. 
· Camara dos Deputados, 29 de novembro do 1912.- SaTJino 
Rar1•oso Junior; presidente.- Antonio Simeão rlos Santos L1:rrl. 
:t• secretario.- Raul de Moraes Veia a, 2• secretario.- A' Com
missã.o de Finanças. 

N. :160- 1912 

O Congresso Nacional 'resolve: 
'Ariigo unico. Fica o Presidente da Republica.autorizado n 

·conceder ao Sr. Mano e! da Silva Guimarães Ferreira, 1• es
cripturnrio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Es
tado do Par~'i. n licença de seis mezes, em. prorogaoão, para 
tratamento de saude, vencendo sómente o ordenado do cargo: 
1•evogadas as disposições cm r.ontrario. 
. Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -· Sabino 
Barroso htnior, presidente.- .t\.ntonio Simeão elos Santos J,eal. 
·1· socrctnrio.- Raul de Moraes Ve'i(fa, 2" secretario.- A' Com-
missão de Finanças. . 

- ·i 
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N. 161 -19:12 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da· H.epublica autorizado a 

abrir. ao Ministerio da Fazenda o ·credito .extrnordinario do 
G59 :200$, afim de legalizar a despeza feiLa, além dil consignaoií.o 
Ol'l'.amontm·.iu, com o pagamento de ,iuros do exercício de :l!HO, 
das upolices omiLtidas em virtude dos decretos ns. 7. 3H, de 
~. ele feveJ•eiro de 1009; 7 .872, de 23 de fevereil·o; 8.027, ele 
2G do mui(); 8.098, de 1G ele julho; 8.15~, ele 18 de agost.o 
e 8.28G, de G de outubro de 1010; revogadas as dispoisções cm 
contrario. 

Gamara dos Deputados, 20 de novembro de 1912. -Sabino 
Bm'1'oso Ju.n:im·, presidente.- Antom:o Súneão dos Santos Leal, 
1 • secretario. -Raul de Mm·aes Veia a, 2" secretario.- A' Com
missão de Fi nano as . 

· N. 162 -· :t912· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" E' concedido vitaliciedade :'is viuvas e, na falia 

destas, ás filhas solteiras dos officia.es e prac.as dos corpos 
de volunturios da Putria e da Guarda Nacional que fal!eGerem 
em conscquencia de ferimentos recebidos durante a guerra do 
Parugua)', ·o meio soldo em igualdade de condições ao das 
:famílias dos officiaes elo !Exercito e da Armada, conforme 
o disposto no ar L. 34 da lei n. 2. 200, de 13 de dezembro 
de :1.910. 

Arl.. 2.• Ficam excluídas dos favoPeR desta lei as que .iá 
percebem pensões r)elos cofres puhlicos fcderacs, salvo o di
rcif.o de opção. 

Art. 3." Revogam -se [\R disposições cm contrario. 
Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sab'lno 

Bm·1·oso Junior, presidente.- Anton·io Shnel1o dos Santos Leal, 
1." secretario.- Raul de lllorae.~ Veiaa, 2" secretario. -A' Com
missiío de Finanças. 

• 

N. :103-1912 

O G:ongresso Nacional resolve: 
Arf.igo unico. Fica o .Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Minist.erio da Fazenda, o credito at.é a importanoia de 
23:200$, supplcmentar :í ver h a- Alfrmdega- do excJ•cicià: cor
rente, para pagamento da differenoa elo quotas aos O·!npregados 

• 
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ela All'anelega elo l\Iat·anllão, ex-vi do url. 'l'02 da lei n. 2. GH, 
ele ~ ele j anciro · u!Limo; 1·evoga,das as disposições em con-
trarw. · 
· Gamara elos Deputados, 29 ele .novembro ele HH2. -Sabino 

Barroso Ju'fl:ior·, presidente.- Antorl'io S'imeão dos Santos Leal 
1 o secretario.- Ru.nl de Mor·aes Ve'iaa, 2" secretario.- A' Com~ 
missão de J!~lnanoas. . . · 

N. 16.1-1912 

O Congl'csso Nacional resolve: 
At·tigo unil.:o. A D. Claudina Vm·;;at·a ele Oliveira, viuva 

elo col'onel 0'J.·acluado rel'ormado do Exel't:ito Heleodoro Joaquim. 
de Oliveira, e sua filha l!~rancisca de Oliveira 1) facultado fa
zerem as contribuil;ões ,do art . .1" do decreto 11. L 051, de 20 
de setembro de 1892,· para que possam gosar dos favot·es pelo 
mesmo decreto concedidos aos herdeiros dos officiaes do Exer
eilo 1'allecidos com mais de 35 annos de servioo; revogudas as 
disposicões em contrario. 

Cam'ara dos Deputados, 29 de novem]Jl'O ele 1912. -Su.úüw 
llw·r·oso Jun'ior·, presidente.- Antonio Si-meão dos Santos Leal, 
1 o secretario.- Raul de Moraes Veiga, 2" secretario.- A' Com
missão de Financas. 

N. 165-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autoeizaclo a abrir, pelo 

Minislerio da Fazenda, o credito extraorelinario ele 12:319$858, 
para occorr·er ao pag[\mcuto devido a· Alvaro Alves de Souza, 
em virtude de sentenca judiciaria; revogadas as disposicões 
cm .contrario. -

Gamara dos Deputados, 29 ele novembro de 19J2. -Saúino 
Bar1·oso J~mior, presidente.- Anton·io S·imeão dos Santos Leol, 
1 • secretario. - Ranl de M oraes Veiga, 2• secretario.- A' Com
missão de Finanças. 

N, 166-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uuico. Os vencimentos do amauuense 'clà Capitania 

do Porto de S. João da B~rra, no Estado elo Rio de Janeiro, 
serão de 300$ mensaes,. autorizado o necessario credito; revo
gadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sabino 
Bar1•oso hmi01', presidente.-· Antonio Simeão dos Santos Leal, 
i".secreLal'io.-Rmtl de Moraes Yeiaa, 2• secreLario.-A' Com
missão de Financas. 

.; .. 
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O Sr. 2" Secretario procedo ú leHuru dos· seguintes 

PARil:Oil:lmS 

N. 418-i!H2 

O rcquorimon Lo dos 81's. Asdrubul do Nuscimen Lo o Jrausl.o 
A. Wcrncl', parn. concessão de uma e~l.ruelu ele forro elo Oanna,.. 
vieiras, JGsl.udo du Buhia, :'L J'ronLoirà da Boliviu o que ora ú 
HubmcLLido no estudo e paL'Ccor du Commissfio elo Obras Pu
hlicns o Emprozas Privilogiuclus, comprehcndo as seguintes 
obras: 

Uma linlm Ll·onco a pat•Lir do Camíavioit•us do sul da Ballin. 
o a l.erminar nn cidade de r~n .Paz, cnpiLnl dn Bolívia, com 
2. i 70 kilomeLros; . . . 

Um rnmn.l de Pyrinopolis n Santa Cruz, com 160 ·ldlometros; 
Um mmul do S. Luiz do Cuoeros a Ladario ou Corumhú, 

r.om 330 kilomotros; · · 
Uma via nuxiliar ligando o porto do S. Sobo.sLiúo, com 

12ri kilomotros. 
Assim, n concessão sorú pura u construccão de 2. 78ri kilo

HJOI.I.'OS do estrada do forro o,. uinda, puru os melhoramentos 
elos portos de Cnn'(lnvieiras, S. Sebastião c Ladnrio ou Co,.. 
rumbtí. 

])u cxposiclio dos reqqerentes deprehende-se que o seu 
intuil.o é construir uma linha transoontinentnl, mas não se 
upprohondo qual o oritorio que determinou a escolha do port.o 
elo· Cannnvioirus pnrn ponto do partida do tão· grande linha de. 
pnnot.raoüo; parecendo que foi exclusivamente a circumstunciu · 
un se aohut• Cannuvieirns qunsi na mesma lntitude que Lu Paz. 

O porto de Cannavioira,s ainda não está estudndo, pelo. que 
ainda não so sabe si comporta obras de melhoramentos ca
pnr.es de t.ornal,..o o porto principal du Amarica do Sul sobre 6 
Af.lnnl.ico, conforme é indispensuvel que o seja pura que dolle 
nartn uma estrada de forro de tal· importancia, além de que 
l.ambem nfio se sabe a quantos milhares de contos montarão os 
molhoramontos neccssarios n um . Uio grande. porto de com-. 
mareio. · . 

O mesmo· so pó de quasi dizot' do grande porto ·de com
mareio que pretendem os requerentes cm S. Sebastião e do 
vorto J'luvial em Ladnrio ou CorumbO .. 
· Sem fnllur nos melhoramentos desses J?OrLos, cu.i!\ despeza 
ascenderia sem duvida n sommu avultadissima, considera a 
Gommissiio que, custando n construccão da estrada•'''de ferro 
pedida o seus rama,es iii. 400:000$, em quanto·mon'tariam os 
2~.7.85 kHometros de e~trada, a 40:000$, ouro, po_r ki~~~~ro, 

'I 
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s6 esta concessão importaria cm urna garantia de juros de 5 %, 
ouro, sobre os 111.400:000$ ou sejam 5.570:000$, ouro. 

Tal seria a contribui&üo annual que teria de pagar o The
souro Nacional durante GO annos; além da grande contribuir;iio 
proveniente dos melhoramentos dos portos mencionados e dos 
innumeros favores . pedidos pelos requerentes, entre os quae:::: 
enumeram « concessão de terras para colonizacão, .direito ex
clusivo de explorar . os rios navegaveis ou não, cachoeiras e 
quédas de agua existentes com forca hydraulica e motora, para 
supprimento de energia: a fins industriaes, particulares o pu
blicos ~. 

A mais extensa zona a ser atravessada por essa estrada, 
p6de-se com seguranc.a affirmar, é ainda desconhecida. 

Dar uma concessão por tão dilatado prazo, com tão extra
ordiuarios favores, completamente ao acaso, lancando linhas 
sobro o mappa imaginaria da região immensa, é uma aventura 
perigosa, mormente em uma época em que se procura corta~ 
despezas. · 

As zonas do liLtoral babiano onde se acha encravado o 
porto de Cannavieiras e . do sertão a ser percorrido por esta 
estrada, estarão servidas de estradas de ferro logo que estejam 
f.ovminqdas as constrnccões contractadas com .. a Companhia 
Viação Geral da Bahia. , · . 

A viacão do Estado de Minas, com a construccão do pro
longamento e ramaes ·da Estrada· de Ferro Central, da Estrada 
ele Ferro Victoria a Diamantina, da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas e da Rêdc ··sul Mineira, .i á tem as suas grandes linhas 
promptas ou em adeantada construccão. · 

Para occo.rrer ás· necessidades dos dous · outros Estados 
interessados- Goyaz e· .Matto Grosso- já o Governo provi
denciou, mandando construir as duas grandes ar terias- N oro
este do Brazil e Estrada de Ferro de Goyaz. 

O complemento da viacão desses dous Estados é objecto 
de sérios estudos por parte do Governo. 

Assim, a Commissão de .Obras Publicas é de parecer que 
o pedido de concessão, versando sobre um commettimento gi-. 
gantesco,' sem estudoou documentacfio de especie alguma sobre 
a zona vastissima, em que terá de se desenvolver a estrada 
pedida c estão encravadso os portos a melhorar e importando 
em um onus pesado para o Thesouro, não póde ser deferido, 
mesmo porque se trata .de uma obra que, no estado-actual do 
atrazo .da cartographia do Brazil, não póde ser estudada, nem 
mesmo nos seus delineamentos mais geraes, sem que sejam 
feitos levantamentos, pelo menos, e.~editos, de grandes e vn.stas 
r.onas desconhecidas. 
·: " · Sala das Commissões, 29 de novembro .de i912.- Generoso 
Marques, presidente. -Bernardino. Monteiro, relator.- Oli~ 
vei?:_t;! Valladão. -A' Commissão de FinanQas, 
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-N. 410-1912 

A Commissão de Finunoas; · tomando conhecimento das 
cnit;~ndas apresentadas na 3" discussão do projecto n. 32, de 
1012, JJl'onuncia-se sobre ellas da maneira seguinte: · · · 

Acerca das emendas apresentadas pelo illustre ·sr. Se
nador Glycerio, a Commissão confirma o parecer que ,iú emiLLiu 
na 2" discussão elo projecto- que ellas não elevem ser ac
ceiLas -, parecer ,iít approvado pelo Senado. 

Quanto íts emendas offerecidas velo illustrc Senador Fran
cisco Sá, a Commissão pensa que devem ser acceiLas a ·1" e a -i"; 
tís 2" e 3", a Commissão entende que o Senado lhes não deve 
dar a sua approvaoão, a primeira, porque 'é inuLil, já se 
achanclo· a ieléa, nella contida, . inclui ela na proposioão, com a 
·emenda o1'1'erccida pela Commissão ao projecto em 2" discussão, 
e a outra por menos conveniente. · 

Sala das Com missões, 20 ele novembro ele l!H2.- .F'ez.ic'iano 
Penua, presidente, vencido em parLe.- U'rúano Sau.tos, relator. 
Ji'. Ol'tJCIIr-io, com resLric1;.ões.- Ji'·randsco Sá, .com resLricÇõcs. 
Ta-vc!1'es de L'yra.- Y.icl'ot•ino Montc·ir-o. -B-ueno de · L>a·iva. 

,EMENDAS AO PKO,TEC'!'O N. 32, Dll 1012, A QUÉ SE REFERE O PARECER 
SUPRA · 

:Ao art. ., .. -. 
Supprimam-se as ·valavras «dos saldos, eLe. até o fim do 

ar· Ligo. » • · 
Ao mesmo arligo accrescente-se: 
Os pagamentos autorizados neste artigo só se referem a 

despezas e obras realizadas posteriormente a esta lei . 
. Sala das sessões, 22 de novembro ele -1012.- Gl;ycer'io 

Ao urt. i." Em vez ele 8 o/o, dfga-se: 5 %. 

Ao art. 2 . .; Depois elo «construidos», diga-se: «na c:idade 
do ·Rio de Janeiro.) 

:Ao a,rt. 2" accrescentc-se: 
«A applicacão dos crcditos abertos até aquella imnortancia 

sertí :feita .. ele accôrdo com o Conselho l!'iscal- da <:laixa ·Eco
.n01úica, :ficando a esta ·hypothecadas n,s consLrucoõe;> e:.confiada 
a: fiscalização da r~nda dos predios. » . · · 

•. ,· 
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Accrescente.-se onde convier: 

Art. E' o Governo· autorizado· a permittir que o Con
selho da· Caixa Economica da Capital Federal, mediante as 
garantias consignadas na lei n. 2.407, faça ás associações cte 

. que tr·ata a mes1na lei erüpr:eslimos para a construcr;ão de casas 
populares, tiradas do seu fundo de' reserva, ·atú 50 % deste. 

Sala das sessões, 28 de novembz·o de 1012.- F1•anc'isco Sâ . . 
-·A imprimir. · 

N. 420-1912 

Em requerimento sob.n. ii, de 1912, DD. Anna Franciscà 
Xavier Brandão e Maria das 1\fêrces Xavier Brandão, irmãs 
legitimas· do fallecido Maximiano Bem vindo Xavier Brandão; 
ex-p!'aticante dos Correios de· Goyaz, solicitam que, relevada 
a prescripção; lhes. sejam pagas as pensões do montepio insti
tuído em seu faval" pelo alludido funccionario. 

Além de outros pontos de somenos importancia para o caso, 
a petição e documentos fazem certo : · · · . 

a) que o empregado .de que se trata foi nomeado em 
maio e demittido ·em dezembro de 1896; · · · · 
· . b) que apenas durante o .tempo em que exerceu o cargo 

c·ontribuiu para o montepio; . . · . . · 
c) que falleceu em abril de 1906, isto é, sete annos após 

a demissão. · . · . . · ·. . . · 
Este simples enunciado da peticão e documentos precisa 

· a natureza do pedido e habilita a Commissão de Finanças a · 
resolvei-o. . . · 
. • · J>ara que possam assegurar a suas familias os· beneficias 

do montepio, o decreto n; 492 A, de 31 de outubro de 1890, 
· faculta aos empregados demittidos, quer por sentença, quer por 
. arbítrio do Governo, um dos seguintes recursos: a continuação 
do pagamento das prestações; (decreto cit. art. 17). ou a prova· 
.de indi·gencia (decreto e artigos dtados, ·Paragrapho unico): 

Desta arte, para que. ás requerentes assisti&Se direito · á 
pensão que ora reclamam, fôra mister ter· o .instituidor lançado 

· mão de um . dos processos apontados. Mas precisamente do 
contrario nos· certificam os documentos .. Bem de vêr está, 
portanto·,. que na hypothese não se cogita de um direito annul-

•. lado pela prescripcão e .·cu.ia effectividade o. relevamento rein
tegre. '!'rata-se .de um •direito para cuja· perda o decorrer do 
tempo· nada . influiu, e :consequentemente de uma pretencão 
jnattendivel; ·tanto agora como em qualquer outra épocha;1 

A analyse da. procedencia do pedido, respeito ao releva
mento da prescripção, por si s6 evidencia e cabalmente o seu 
nenhum fundamento no que concerne ao pagamento das pensões 
no ult.imo auinquennio ~ . . · 

Examinada a quéstão . por. esso aspecto; e demonstrado· o 
nenhum direito·das peticionarias ao que reclamam, .resta ainda 
jndagâr. si .existem circumstancias que possam militar em favor. 
do pretendido deferimento da petição. . .. · · · · · 

. Vol. Vli . 21 
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Si o direito das impetrantes se não estriba em funda
mento Ies·al, claro está unicamente ·como medida de equidade 
ou munufitJencia pode ser outorgado o favor requerido. . 
postas que" dispensam qualquer: referencia da _commissão; ali 
do montepio não são menos angustiosas.· _ • . · . 

· Calcada em bases .dencientes, aquella instituição onerà. 
extraordina:r'ial:nente os·cofres publicas, circumstancia esta qu~;~ 
lhe está reclamando completa e fundamental remodelação. 
Toda a. receita que produz é insufficiente ·para custear até 
mesmo parte ·das despezas que tem .. Tudo aconselha, pois, que 
não lhe sejam augmentados os encargos pela concessão de fa-
vores que diminuam aquella e avolumem estas. .. 

Os motivos expedidos levam a Commissão a opinar pelo 
indeferimento da petição. · · · . · ·. · · 
· .-!Sala dàs Commissões, 29 de novembro_ de 19:12. ·-· · Feliciano 

Penna, PresidêJ?.te. -Francis·co Sd, Relator. ~F_. Glyk_erio; 
-Bueno· de Pawa. -:J.'avares deLyra·.- Urbano dos Sãntos. 
-A imprimir •. ·. ·· · · · - . · • . · - · · · · 

. . . . . . .. 

Diversos o:tficiaes vohmta'I'ios da l'atria pedem: que lhes _ 
seja pago o _soldo, de aocôrdo· .com: a- patente que teem actual
mente, e não do posto que tirth'am qilando terminou a cam-
panha do Paraguay.· . . , . _ ...... · . · _: .: -., .. - .: ··.·. 
· ~o\ssim' querem: dbter um favor, sem: razão- de ser;_ e. sem 

fundamento seriq que ampare_ semelhante. p~etenção,. qUe o 
:relato1: comrídm~·a audaciosa e merece'r· franca. repuls-a da -Com-
missão·. · ·· - · . · · - · . . . .. . 

.• ·Sala. .. das. Comniissões, em.22 de novemhro-de i912. -Feli-
:ciano P;enna,. presidente·.- Victorino __ .Monteiro, relator;. ~F; · 
:G:lycerio~ ..,.-. Bueno de. Paiva .. -· -• Tavares • de Lura .. ·-· Francisco 
'Sá' _-L •. ·de Bulhões. -A. Azevedo·••-.Urbano dos Santos;,....-, 
A imprimir; · · - .. . · ·; 

. ' ' . ' . 
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'.·- .... ····Em recruerimentd .. dirlgido ào·.corigr~~go·. Nacional; ·o· ba-. 
cha:rel Antonio,Joaquim.Pires· d~ ·Car:valho· :é·,:Albuquerque; juiz • 
da;. 2~ vara, federa:!· deste'Distr.icto<: solicitacseis;.mezes. de ;licença,: 
côm,todos-os;vencimentos;.·parrutrata.mento:. de sua saude,·:fun
damente alter.adar. conforme prova. 'com:attestado ·medico;:·.Esse" 

. integro: e· .. honradO' magistrado. exerce" ha.,perto:-de• •.16: annos. o . 
cargoi sem,:uma;. falta;. sem- um> dia .·de liêença;. e;.;não··fosse: 
a; . flel ib~>racão_ ult.i•m'amP.nte· .. t.omada .. de::se ::co·.nceder.,Jicrmca,:· com. 
ordenado, _a: Commissãó de .Financas aconselharia o def.er.imeilto· 
·do P.edfdC!:;nos•termos.em:que.foifei~.'·;Daga, 'entretanto~·~qú.~lla 
dehberacao;. ·é·,seu: parecer.:que a; soll'C1tacao deve· ser: a.ttend1da'. 
apenas.•enLPat.te, ,e;· ·por: isto, submette_ á"consideracãu .do.:S_e..: 
;oa,dQ p seguínt.~ · · . . · · . . · · · . ' .. . · 
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PROJEC'l'O 

N. 7-í-1Ul2 

O Congresso Nacional decreta: 
. . Ar· Ligo unico. Fica. o Poder· ExetJutivo auto~·izado a con:.. 
ceder seis rnezes do li-cença, •com ordenado, ao bacharel Antonio 
1oaquim Pires de. Caryalho e AlbuquerqUe, juiz federal da 2" 
val!'a destó Districto, para · tratar de. sua saude .onde julgar 
eonveniente; .revogadas. as disposições em contrario. . . · 

Sahi das Commissões, 29 de novembro de 19:12. -Feliciano 
Penna, Presidente. -·- Victorino !Jfonte·iro; Relator. -Tavares · 
de Ly1·a, vencido. -Bueno de·Paiva. _ .. F. Glycerio, vencido.; 
-A. Azeredo, vencido. -L. de Bulhões. -Francisco Sá.,_ 
Dr bano Santos. _,_~o,• imprimir. · · · : · ·. · . 

. · PARECEI\c 

N .. 423-. 19:12 

A Commissão pensa que o projecto n. 46, de 1911, pode 
ser acceito, uma vez que se refere a officiaes que .prestaram 
serviços relévantes na· -campanha contra o Paraguay, mórmente 
gozando desse· favor- os.Voluntarios da Patria que :não se en
contram em melhor situação d_o que aquelles.que posteriormente. 
á guerra' se demittiram: do. serviço · activo• .. Si a lei visou re--· 
compensar os voluntarios que combateram naquella i·úde cam
panha deve. tambem·amp~rar os officiaes:effectivos .que parti .. · 
ciparam. dqs m~smos per1~os e que.· se, e~contram a~tualment~ 
em precar1as c1rcumstancras, sendo hmltado o seu_ numero., 
Kssim a ·cómmissão: àlconselha a: adopção· do projecto: n. 46, dé f91 L . , . . . ·. . ' . · · . . · 

Sala das Commissões, 29 de novembro de :19:12.-· Feliciano 
Penna, Presidente. -Victorino Monteiro, Relator. -A. Aze..; 
redo.- Vrbano Santos.-. -Bueno. de Paiva. -Francisco Sá.1 
-Francisco GZycerio; -· Tavares de Lyra. -Leopoldo de Bu- . 
lhões. · · · · ·· . · · · · • 

' ,- ~ ' - I , 

P~J'EcTo no. SENADO N. 46, :DE 1911, i QÚE sÉ REFEM o .Í>AaEci:ER' 
.. SUPRA· .. ·: ·. , .. , , .. , ·." . .. , 

',_ .. ,.,. -· . ' ' . ; ' ~- ,: . 
· :. Qando 'findou a: guerra do Pará~ay;' alguns ~fficiaes· que 
eumpriram com; brio e valor o• seu:- dever na campanba,· pediràm 
demissão.· dos ·seus oeargos, indo· pedir:- ao· trabalho,. fóra• do 
servico .mi:litar, o n'ecessario :para:·-sua: substencia. · ·. ·· · . • · · 
:. , Desses· àntigos militares :restam talvez· no maximo· seis;• 
pàra' os-quaes ·a fortuna não correspondeu aos serviços prestados 

· á Patriaí. e' que,; apezar· de . suas· brilhantes fés de of!icio; s~ 
. encontram 'em•.más condições de•·vida, ao em vez ·do que podt:'-; 
riam-·:ter·.st·permanecessem no·gozo cte· vantagens· inberentes· 
~~s·'seus antigos' collegas de, classEl. · , · · · · · --·---.. ' 



Não parece justo i'L Commissão de l\larinha e. GueL'l'a do 
Senado que bravos da gloriosa campanha do Paraguay lutem, 
no fim da existencia, •com . as difficuldades de vida a que 
acima alludiu,. quando a· Nação .tem, e Justamente, sido tão 
zelosa })Ola manutenção dos que ainda hoje existem, remanes
centes daquelles tempos, em que o valor dos que defenderam 
a honra e a dignidade nacionaes se contava pelo numero dos 
homens que compunham as forças em operações, e, assim: · 

Considerando que é um dever civico impedir que os deli
cados servidores ·da Patria que, com luzimento e· valor, a 
defenderam nos campos da batalha, soi'fram as consequencias 
das difficuldades. da vida; · . · · . · 

· ·Considerando que o restrj,cto numero dos que se encontram 
nessas condições não trartí. sensivel gra v ame aos ·cofres publicas; 

Considerando que a retirada desses .. antigos offi.ciaes das 
fileiras não produziu prejuízo, porque· o foi, finda a guerra, 
quando era licito aos que nella trabalharam procurarem desen
volver sua actividade em outros ramos de trabalhos, desde que 
a defesa não fosse prejudi•cada: · 

A Commissão de Marinha e Guerra submetLe i'L conside
ração elO Senado o.scguinte proJecto de lei; · 

O ·congresso Nacional decreta: 
· · Ar·tigo unico. Aos officiaes do Exer.cito e da Armada que 

prestaram na campanha do Paraguay relevantes serviços, tendo 
obtido posteriormente demissão de seus postos, são conferidas 
as· vantagens' e regalias. dos officiaes reformados, no·s postos 
respectivos, · regulados . os seus vencimentos, pa.ra todos os 
effeitos, pela tabella A do decreto n. · 2.290, de 13 de dezembro 
de i!HO; revogadas as disposições em contrario, · · 

· Sala das Cómmissões, 27 .de outubro de 1!H1.-Pires Fe1'
re·ira; Presidente. -P. ·Mendes de ··Azrncida. Relator. -.4.. 
Inrj:io.do Dra:.il. -Fel'i1l2JC Schmidt.- Lauro ·sodré. -'A ·im-
p~m~rr :. ·· · 

N. -124 ...:....1912 

O pro.iecto que .manda .des·arranchar os enfermeiros-móres 
'"'raduados que tiverem mais de . 20 annos de. bons serviços, 
~ando-lhes ao mesmo tempo as vantagens· contidas no art. 49 
do regulamento adoptado pelo· decreto n. 476, de 6 agosto de· 
1891. c augmentando a etapa, que corresponde a· que percebem 
os alferes .do Exercito, não _póde ser approvado. tal .. c.omo se 
acha.redigido, por ter a.JeLn. 2.290, de 13 de dezembro de 
:1910; modificado a situação des~es enfermeiros, ·eslatuindo .que 
os enfermeiros~mór•es dos hosprtacs de. 2" ,classe ,e enfermerros 
autonomasperceberü.o os vencimentos das tabellas 307, de 189o;·e 
1 .. 183. de 1892,. e mais. duas .etapas de enferiores· do .Exercito 
(tabella C da lei n. -2.290), e já p~r decisão .do ~r. Ministro da 
Guerra. os graduados em 2"" tenentes com mais de 20 , a~nos 
de 'bons sewiços .percebem as .vantagens de mestre a que, está 
equiparado o enfermeiro da Armada, de· a"Ccôrdo com a leLtra . . 

.; .• ~ 
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da ciLada lei. O desarranchamento de que trata· o projecto é 
desnecessario, por ter .a lei já facultado essa providencia aos 
directores dos hospitaes. Como se vê, o projecto de 1:907 en
contra os enfermeiros em situação dif,ferente e, como a gra~ 
duacão no posto de ol'i'icial acarreta onus e despezas. quer pela 
maior representação, que é forçado a ter, quer com despezas -de 
1'ardament.o, a Comissão lembra o seguinte · · 

' . SUBS'l'l'l'UTIVO 

N. 75-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Os en1'eemeiros-m6res graduados em 2• te-

.· nentes, que tiverem 20 annos de bons servicos, perceberão as 
vantagens pecuniarias do respectivo posto e demais regalia.S; 
como se efi'ectivos fossem; revogadas as disposicões em-·con;. 
trario. 

Sala das a·orrímissõ·es, 29 de novembro de 1912. -·· · Feli-. 
ciano Penna, Presidente. -. Victorino Monteiro, Relator. ,_ 
Urbanos Santos.·- A .. A:::;eredo. -L. de Bulhões. -Francisco 
Sd.- Tavares de Lyra. -Bueno ·de Paiva. -·-F. Glycerio. . . ' -

PARECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRA .N. 1 06; DE 19.07,. A 
. . QUE SE REFERE ,O PARECER SUPRA 

Os enfer.meiros-móres dos hospitaes militares teem, se
gundo .o regulamento do Serviço Sanitario do Exercito, appro
vado pelo decreto n .. 307, . de T de abril de 1890, a graduação 
de sargentos, percebendo os ordenados. alli fixados, em tabella 
annexa, em vez de vencimentos militares, e mais tendo direito 
ao fardamento.· ·. · .· . . . . . . . · 

.. O decreto n. 476; de· 6 de agosto de 1891, no art. 49, mali
teve aq\lella graduacão e mandou que lhes fossem pagos . o 
ordenado e a gratificação, fixados no regulamento citado,. dan':" · 
do-lhes· ainda direito ao -fardamento e. etapa e ·determinando que 
podem ser desarranchados a juizo do director do hospital. O 

· paragrapho unico. do ·mesmo artigo concedeu aos enfermeiros':' 
móres, com 20 ann·os de servicn;a graduação de alferes., !Não 
·Ihes' alterou; porém, os vencimentos; ·e, desta sorte, disposição 

. inopinada no pensamento d~ premiar. aquelles funccionarios, 
antes lhes trouxe onu·s. que. vantagens. . . . .· ·.. . .. . 

.E tanto mais seriam estas ,justificadas, quanto, obrigados a 
permanecer no estabelecimento, a maiores .despezas teem OB 
seus exeguos vencimentos de ·occorrer. . · 

Aquella falha visa remediar a proposição n. 48, de f907, 
. da Gamara dos Deputados, que manda desarranchar os enfer

meiros-móres com mais de 20 annos de bons serviços e dar-lhes 
. a etapa correspondente a que percebem os alferes do Exercito. 

As razões expostas ·em favor dessa medida tiveram o. apoio 

. "· . ··-.· 
t- '•,' . . -~, 
'. ~-; ':,:: 
.... --~•. 

• 
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das .Commissões de Mar~nha, .e G.uerra .e .de J!'1nanças daquella 
Casa do Congr,esso e ·as 'informações 'da:;; Direcções .Geraes de 

· Sa4de .de dEe .. Co.n.~abt·. }Hdaâe da ,Gue·rl~!l e da l).epar.tição do Esta.d'o~ 
:Maior o · :x:erc1 o. . · _ . . · 
· :Pensá-a Coriimissão .ele ],\farinha ,e .Guerra que a propdsição 

deve sér. approvada- pelo Seriado: · · · · · · · · · · 
.. Sala .das Cozn~issÕes; 24 .de julho de 1907: -Pires Fer

reira, Presidente. -. F1·anC'isco Sá. - Lmt1'0 Sodré. "-- Victo-
rino M ont_eiro. · · 

rproposiÇão dit Gamara d_os pepu_tados n. líS, de 1907, a que se_ 
· · · · . refere o parecer supm . . ' . 

O Congresso Naêional r.es·ol~.e: . 
. ' . . 

. !A.rt. 1 ... Os erifermeiros,-mór.es graduados que t1ver,em 20 
an*os .d~ ]?pn,s sêrviços sér.~o. :desa.r.ra'nchapos e pefcebérã.o .as _ 

. :Y!J.Pt.ag,en~ ~c_ont~das no a.rt .. ~-9 do .regulaiP~P~.o .a<:I.optaqo pelo . 
aecret.o.-n.: n~, ,de !3 R e agosto. cte 1891,. rwa:Q.do, porém, •. au,... · 

· . gmentada a etapa d1ar1a, que deverá corresponder á que P.er,.. 
ceb,em os à,lf~res 49 JJ1~er~!to .... ·. . ··. . ·_,. · · : · 
. . <~-r~: .?·· ~-~Y9P'~rn-.~~ ~-s 4!~po~Içõe_s ~m _cpiJ.tra.rio.. . . 

,. · Qa~p_ara d.os. D_epp.~ado$, ~ ·.4e :ju~ho d,e ~ 9.07. ~ fJ.a;rlos .Pei,.._ 
:co,to qe Me[,_lo · F~l~~o,· P.r,es1de;nte~ -. -. ~ltl.c~ades iYiarw de -Ba 
\FTeire, 1• Secretario.·...;.,-Antonio Simeão dos Santos Leal, 2~ Se
cretario interino. -A imprimir. ·· · · · · .. ·· :':' ~·· .... . . . ., .· :.·;_···. :··· .. ;_· .. "·,;· ~ 

N •. : 425-· ÜH2. ,. 

. 4- pr.oposi.Cã9 ,da ó~n}ar.a. qos. Depl,ltl).do.s . n.; §O, de 19.07, 
fiXando os vencimentos.· dos empregados .civis dos hospitaes 
mi!i~~r~s;· njiq· P~>Já n~s· c()Üdicões de· s.er ~pprovaoa ,pelo ,Senado, 
,pqrq)l_e .os ven~1ment.os .da: tabella a qp.f:l .se refere o art. i!' · 
do projecto foram elevados, de accôrdo com o Decr,eto .n. 8.647, 
de· M q~ m_arç.o df:l 19~~. qu_e aprovou o .regulamento-. para o · 
Hqsp1ta.I Q.ei).tr.al d.o Exe:v.cit.i>. .. . · ·· · · - • , . ·· 

· ·.Pgr.13sse Ip~tiv.o !J:. Gp~pmissão é de. parecer que seja rejei.,. 
. tl)..da 11 prop_osiç~o .· · · . · .. · · · . 

_: . ·.· \ . ' -. ,, -' -. ·- ' . ' . 

· · ·· Sala das Commissões . em 29 de ·;novembro de 1912 . ....:.. I? e:.. 
lic:ianô'·J->en.ná,·Presl'derit'e:';:: .. :.>ur'{Jmio Sârt'td · 'Relator: :.·· F. Gl: 
~:e?ij: :A' "Bii.~d-1?-l?rJifl@v.~-.~ ~· Tr!v,àfç~ 4iJ 'f1if.~ .... , . L, rif1 !Nl!J.§'~~--

- ~A-;·:-~·: ·-~~r~ .. ·P· ·~ ·,-·-'. ·_ -- '._:· ·-·. ·.·. ·': . ·_ ·. .·· . ·. · ... : . 
,. ' .. . '·., ·. ' 

. . :I 

·pn.o!>qs~oXq: D1 · ~RÁ ~9s . DE?PTA.PO~ N, 80, ·p~ ·~ 907; f.·· 'op~ 
.. ' · .. . . . . • SR· REFERE ·o·PARECER' SUPRA . 

. . . ' . ~ ·:. ' . . . '.: :•·: ' ' . . . ' -...... . 
. -'!. ·. 

O Congre!jso Nacional decreta:· c· 

.t·· . ~~-~ . 1~-. ~- 98. véjci~~nios 4'ós einvreg~c!os ~~vis !:IQ~ no~~ . 
PU!~~ P'l~.!~~~~-~~~~r~o pegidp§ :pel~ ti!-])ellª·~mie;~: .. · 

i 
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R
- Ar~. 2. • para execução ·da presente lei,. o Presidente da 
epublJCa abrirá o necessario credito. · · · , 

Art. B.• !Revogam-se as disposü:.ões em contrario .. 
. Cà.mara dos D~f.mtados, .. 29 de julho de :1.907 • ._ Ct~l'los 

Pt!1:r:_oto de Mello F1lho, Presidente. -·Jtüciades Mario de Sá 
Fre1·re,, ~o ~Secr~tario. - Lu.l::. An.ton·io Fe1•re-ira GuaWerto, 2• 
Secretario mtermo. 

Tabella a qu.e se refere o art. 1" do projecto 

Designar;ão do pessoal 
'Vencimento 

mensal 

'Hospital de 1" classe: 
' . ' ' 

Secretario I • I •• ~ •••• ~ ••• " ••••• I •• I •••••••• : I • • • • • 360$0;00 
Almoxarife · ... : . ....... ; ................. , . . . . . 360$000 
1 • escripturario .......... ~ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 300$000 · 
2" dito .... , ......... ~ . ; . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . ::250$000 
3~ dito . , .... ; ........................... ; ... ; . :200$0íJOI . 
J!'iel dea•lmoxarife ........... ; .. ; ......... • ..... , ... · 200$000 
Porteiro ............ ; · ....... · ............... ·. . . . . ZiOSoOO 
L-\.judante de porteiro .• ;: ... • ....................• 4 150$000 
Conservador do arsenal cirurgico ................. -: 150$000 
Continuo ........ ; > ...... , ; ....... : ...... ; . . . . . 140$000" 
. · · . Ho~pital de 2• classe: 
Almoxarife ; ....................... ; ..... ; . . . • . . . 300$000. 
1" escripturario . ; , ............. .i ....•.... ; •.•. : 260$000 
2" di.to .... ; ...................... ·.': ~ . . . . . . . . . . . . . . 230$000 
:Piei de almoxarife .......... · ................. , . 15ü$000 
Por~eiro ...... · ........ · ....... :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 70$000 
Coz1nh el.l'o ......... ; .......... ·'· . . . . . . . . . . . . . . . 90$000 
Ajudante de cozinheiro ........ ·;• ... ; ............. ·. . 60$000 
'Enfermeiros ; ' ... ; ·: ..... ; .. ; . ; .............. ; . . . 90$000 

·. · · Dos vencimentos.· databella supra, dous tercos constituirão 
·ordenado e um terço gratificação. ·· · · . . · · :. · 

.. ·· · {)amara :dos Deputados, 29 de.julho de :1.907 . ...;..;. Car:los Pei
xoto da M ello Filho; Presidente . .:...;;; Milciades MO.ria dr? Sá Frei?•e, ·· 
1• Secretario;:-.· LU1:::. Antonio Feneira Gu;alberto, 2!' Secretario 
interino .. -· A imprimir. . · . . . . · · · .· · · . . · · · 

' • -,., • I ' 

N. 426.- 1912 

. A proposição i:la Gamara dosDepú.tado.s n. 26, do corrente 
· anno, ·autoriza ··o Governo ·a . abrir. ao Ministerio da Justlça· e 
Negocias Interiores o credito extraordinario de 40 :000$; para 
·acqui~ição de uma lancha a· vapor, desti)iada ao serviço dá 
inspectoria do. porto de Santos. :-- : ' ·. · . • · · . · 

. .. ERte credito foi solicitado por mensagem a qu~ acompanha 
uma· exposição -de motivos, pela qual se·verifica ·a necessidade 

. da·providencia de que trata o projecto, pois, segundo a mesma 

. . 

". 

• 
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exposicãó do .Sr. Ministro da Justiça, a inspectoria, para exe
cutar· ó servico intenso daquelle importante porto commercial, 
dispõe unicamente .de .. uma lancha a vapqi', que trafega alli 
:12 horas por dia, sujeita a concertos durante os. quaes o serviço 
·ficará paralysado desde que se não alugue outra embarcacão, 
o que sertt uma medida muito onerosa. 

De aocOrdo com esses fundamentos, a Commissão é de 
parecer que seJa approvada a proposição. 

: Sala .das Commissões, 29 de novembro de 1912. -Feli
c-iano Penna, Presidente.- Urbano Santos, Relator. -F. Glv
cerio. r- Bueno de Pa·i.va. -L. ·de Bu.lhões. - Tavares de 
'Lym. -A. Azeredo. · 

i:>npPO~IÇÃO DA CAMARA DOS DEriUTADOS N. 26,- DE' 1912, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPHA 

' ' 

·O Congresso Nacional resolve: 
· Artigo unico. Fica o Pres.idente da Republica autorizado· 
a· abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o 
·credito extraordinario de q0 :000$, pa·ra acquisição ·de uma 

. lancha a vapor, destinada ao serviço da inspectoria do .porto 
· de ISiàntos; revogadas as · dis_posiç_ões em ·contrario: . 

Camara dos Deputados, 30 de julh'o de 1912 . .:..::..sabin~ 
Barroso Jun·ior, Presidente :-.-Antonio Simeão dos. Santos. Le-.rl, · 
1" Secretario. -Raul de Moraes. Veiaa, 2" Secretario. -A jm:.. 
primir. 

N .. q27 -·1912 . 

. L-\i Commissão de Finanças <lá 0 seu assentin11:nto á prcpú~ 
· sição da ·camara dos .Deputados, n .. 60t de 191i. que manda 
considerar; á reforma do 2" sargento .. e tenente h(•l'urario. do 
Exercito José Viei-ra. da Costa no r•:-,sto. de Hegundo. tcmnJ.te, 
com o' resP.,ectivo .soldo pela tabclla con~ignnda na lei n. 2-17, 
ae 15 de dezemb:•u de 18~11 .· · . · · · . ... ··· ·. . · 

Trata-se de uma praça com bons serviçOs nas campanhas 
do. Uruguay e Paraguay; onde foi gravemente ferido, tendo. 
perdido um braço e, aléín, disso, de. uma medida de equidade 
!POr ter a lei n; 2.290, de 13· de dezembro de 1910, art. 23, · 
concedido aos officiaes inferiores voluntarios da Patria · inuti- · 
lizados por. ferimentos recebidos . na· campanha. 'do · Paraguay 
o soldo da tabella A, da •citada lei ·e ·expressamente consignadó 
que.os inferiores perceberia:m:o soldo de,.2" tenente·. · ,.'f!f·· ·. 
· · Nessas condições, pensa. a Commissão. que deve o':\Seriado 
approvar o projecto, com as seguintes .emendas lembraaàs"'Pela 
_Commissão de Marinha e Guerra. · · .. , · ... , :\3~:::·. ·· · 

Ao art. 1~-Em vez-rde « tabella consignada .na::Je1'n: 247, 
. ' ' .•• .!;1:.~~ ... , 

,. K 

. . 

... -" 
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de 15 de dezembro de 1894 ~ diga-se: « tabella A da lei n. 2.29.0, · 
de 13 de dezembro de 1910 ~. .. 

1Ao art. 2•-Supprimam-se as palavras depois da· expressão 
«reformado •. 

·Sala .das Commissões, 29 de novembro de 1912. -Feli
ciano Pcnna, Presidente. - Victor'ino Monteiro, Relator. - F. 
Gl11cm·io. -· A. .4.:;eJ•edo. -· · Bueno rle Pa·iva. - Tavares de 
Lyra.. - U1•banos Santos. -.L. de Bulhúes. - F1·ancisco Sá. 

P:\RECER DA COMMISS,\0 DE .MARINHA· E GUERRA N. 298, DE i 911, .o\ 
QUE SE REFERE ú PARECER SUPRA 

A proposição da Gamara dos Deputados n. 60, de i9H,· 
manda que a reforma do 2" cadete. 2• sargento e tenente hono
rario do Exercito José Vieira da Costa, seja considerada como 
concedida no posto. de· 2• tenente com o respectivo .soldo pela 
tabella consignada na lei n. 21!7, de 15 de dezembro de 1894, 
sem direito, porém, a quaesquer vantagens pecuniarias ante
riores á:data em que porventura seja tal proposição convertida 
em leí. ·· .. .· . . . . . . · .. · 

· A Commissão de Marinha e Guerra examinou devidamente 
os documentos. que serviram. de base . á dita proposição e julga 

. est~r ella no caso .de merecer a approvação do Senado, pelas 
razoes que passa a expender: · .· . • . · ·.· 

Trata:... se· real.nlell.te de um bom servidor da Patria, de um 
velho inferior do Exercito, invalido; e que fez as campanhas 
do Uruguay e do Paraguay,. de 1865-:1.870,- tendo nesta ultima 
perdido um braço, golpeado pelo inimigo; que os seus serviços 
foram relevantes, attestam:...n•o as: medalhas que lhe foram 
conferidas e as patentes dos dous ·postos honoraJ.'iO. que obteve 

• e com as quaes instrue a . petição que dirige ao Congresso, 
· "' petição favoravelmente informada .pelo coronel commaudante 

do A.sylo de Invalidas da Patria e pelo general chefe do Depar-
tamento da -Guerra. · 

Varios precedentes existem de melho'ria de reformas de 
officiaes e praças inutilizados J)Or. ferimentos recebidos em 
combate; ainda recentemente, a lei n. 2.290, de 13 de dezembro 
de 19:1.0, art. 23, concedeu a officiaes .e· inferiores voluntarios 
da Patria inutilizados por ferimentos. recebidos na campanha 
do Paraguay o soldo da· tabella ~~ da citada' lei, estatuirido que 
para os inferiores este .soldo fosse o de 2• tenente. . · 
· · Esta disposição deveria ter abrangido tambem os inferiores 
e cadetes do Exercito, assim -como os inferiores da Marinha, em 
identicas condições, e presume a· Commissão · que esta lacuna 
da lei é .uni•camente devida ao modo por que foi ella votada 

.nos ultimas dias -da sessão do anno findo, pois não se compre-
,. hende que ·o legislador tivesse o desígnio de galardoar por 

estalões differentes servidores da Patria que despenderam igual 
.somma de sacrifícios, igual tributo de sangue. . 
. . Assim pensando a Commissão de Marinha e G:uerra propõe 
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ao Senado que approve a -proposição da ·Camara. eom as ·seguintes 
emendas: · · 
· Ao ·art. 1• -Em ve:r. de « tabel!a consignada na lei n. 247, 
tle 15 de dezembro de 189·4 ~ diga-se: « tabella A da lei n. 2.290, 
de ~3 de dezembro de 19.10 ), visto "estar nas m.esmas con
dições que os inferiores voluntarios da Patria a quem pelo 
art. 23, in("ine, {la citaqa lei. se·.conc~deu o soldo de.2• tenente. 

Ao art .. 2•- Suppnma-se o· per10do que -se sesue á palavra 
«reformado~. . · · · · 

Sala das Commissões, 6 de outubr:o dé 1911. -P·ires Fer
. rei?!a,.Presidente. -Oliveira Valladãa, Relator. - Ji'eUppe Scl~"
midt. -lrf endes :de Almeida. · 

f'ROPOSIÇ.i\.0· DA ÔA.MARA DOS DEPUTADOS; N. 69, DE, 1911, .A QUE 
. . . SE REFERE OS PARECERES SUPJ>.A .. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i,.• A reforma do · 2• cadete, 2• s:i.rgente e tenente 

honorario do· Exercito JOsé Vieira· da Costa: será .COnsiderada 
como ·concedidà no 'POsto de· 2• fenente, com· o respectivo· soldo 
pela tabella· consignada ·na lei. n; 247, de: 15 de dezembro de 189.4. . . . . . ' ' . . .. : . ' . . ' .. : .. ' 

· ; · .Art. 2/ N erihúm direito, porém, terá () referido o:Í'fi~ial 
a quaesquer vàntagens pecuniarias anteriores á data da: pre
sente lei e relativas ao posto em que ora: é :reformado,· bem 
como á gratificação addicíonal·de que trata:.·o art. 1• do de-

. creto n. 193 A, de 30 de janeiro de'1890v .. . . . · 
· Art. 3. •. Revogam.:.se as disposições em contrario. . . 

· · · éamara dos Deputadós,5de' s~temhrb de .1912; ;_·. Sab'ino · 
·Barroso Junior, Presidente:-. Antonio ~imeão dds· Santos Leal, 
. 1• Secretario iliterino. -· E:usebio Francisco·.deAndrad.e, 2• Se-
cretarij) .in.t~rin.o . ...:.-A imprilliir, .. .·. • · : . . • ,· .• ··· ·.·. . · • 

.: . 
N. :. 428 -· · Újf2 

: · . .. 
·· · A proposiÇão n. 97, deste annÕ,· fixa as despezas do, Mi-. 

·nisterio ·da .Fazenda· para o exercício·· de· 19f3,. 'inclusive a . 
· applicação da -renda·· especial, . em· 67'. 944:81.9$520, ouro, .~e . 
134

' ~1;:i1le~;;~·g:~~ia: o~r~ proÔosta p~Io,PÔd~~-Éx~~~ti~o, . 
mas augmenta a.· despeza papel ~em 20. 498 :085$237. Este au
gmento se explica·: . ·.. · . .' · . . ... . : . . . : . · 
' ·. a) pela: inclusiio nas verbas 5•. e 6• «Pensionistas e apo
sentados ~ das: somma-s destinadas· ás· classes inootivas do Exer
ci.to,· A):'~~ a, corpos de poli~ia e bombeiros, ""Jl?.agistraqos e;n. 
·d1spomb1hdade e serventuar10s: do culto. cathohco, na Impor
tancia de 12.·488.:685$237, que figuravam até agora nos orça
mentos da Guerra; Marinha, ;Justiça e Negocios Interiores;· · 

b) pela especifica.;ão computada na somma total·· das: de- · 
spezas da quantia de ·8. 000:-000$, supplementar ás verbas· VIl,;..· · . . . . . '· . . . -. 
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rill.veis .de iodo~ ~s ministerios e _que .até o pr~sente se inscrevia 
no rol qos additlVos, dos gastos simplesmente âutorizados e;ill 
facultativos, quando á despeza .certa e sempre e:xce.dida. Este 

d
e:xcesso .e~ tá, ali_ás;., PI:eyistt> e ãutorizado ·pelo art. 2~, n ... 1, 
a pr.oposição, nos eel;umtes ·termos: . . . . . 

·. ~N,tl llill:ximo .fixado (8.000:000$) não se comprehende:n 
IJs ci'eâltos a.bertos aos ns. 5, .6, 7 e 8 do orçamento do Minis- · 

.. terio do Interior,....,.. Prorogações das sessões do Congresso- e 
ns. _ 1, 2, .3 · e 4 .. do lVIinisterio da Fazenda- Juros e. amorti-
zaçoes de emprestimos internos e"e:xternos. · 

:A.num.era{(ão e especificacão.da yerba-... .Oreditos supple
mentares -. é .Já um passo P.ara a reduccão .da chamada
.cauda. qrcamentaria;, que :yici!l .a.s Jeis .ann)l!!-es e impossibilita 
o eqUJbbro da receita com a desp0za. · · . · : · . 

Os. additivos ,que crear;n ser:vjços· novos .ou augmel).tam os 
gastos _com os existel).tes e autorizam se;p limitaçãq alguma, 
opera.coes _e abert11ras de cr.editos para :cus!eal-os, Importam 
em VIOlaç~o do .P!!-C~o fundaJT!ental, que 1mp.~e ap .Congresso o 
dever .de fixar annualmente: a despeza. da Um ao. .. . . . , . . . 
. allsta. é, sem ,quvidá, )ima das :eau:;.as :dos 4eficits cqm que 

se. encerram os orçamentos e. da .. crescente ·perturb.acão ofinan
ce~ra; que cop1 . .tanto re~_evo se ~c.centpa no exercioc)o corrente. 
· ·.. Quanto .. mais se ·clama· contra .este expediente vicioso, {Jue 
· R!l!l~ulla .a PJ;:incipal funccão do Po.der .J...egisalt~v.o, imPO:SSibilita 
a.· fisca~IZMao . da!l ,qesp0zas. publicas, COJ1fermdo a ,d1c~adura 
fmancell'.a ao · l?ode;r E:xecut.i:vo, · tanto · m:).IS · elle se msmua .e. 
se desenvolve em nossas leis- annuas. . · ·· ··. . · ·. . · · · · · . 

: . A .l~i n, 2 .. :944, de .4 .9-e:Jáneiro .de. 1912, que r.ege o exer..,. 
·c1c1o vigente,.orc;ou:a receita em u~.OOOI:OOO$, ouro, e ...•.. ;. 
;3~7. 000::000$, papel,. e fjxóu a despeza em 7!).000 :·000$, ouro, 
_e 418.000:.000$, papel, cpmde(içit de .30, 000 :OOQ$, O saldo ouro 

· .(36;00,0 :000$) convertid,o em .papel: ao 'Carpblo. de 16,. r.eduz 
esse deficit de 90 a 30,000:000$, cifras.redondas. .. . ·· .. ·· . . · 

· Esse orçamento, . .iá :Votadp com de(icitr).ãp pequeno, devia 
ser. parco em .autórizaçeiís para. nov;J.Jl ... Jiespf:!z;ts e, po emtanto, 
contém nada .menos :de· 2.5,!} additivos, · quando as verbas ordi;:. 
:i:mrias, ·normaes, numeradas; não excedem de 146.. . .... ·.. . . 
· ·Assim; pó de . se .. dizer·. que a lei fina11ceira do· exercicio 

correnti en'cerra~ :de fa:cto · dous orçamentos:-.· o··· visive'l; em 
que as· âespezas' são especificadas,· fixadas,·. somm~J.das,. apre-. 
sentando . um desiquilíbrià ·. sensivel'.com .. a· receita:· orçada; .. · o 
invisível, que . se compõe' de aU:tó'riz'acões imprecisas, muitas · 
deli as, ereanrlo'servicos importantes,. como .constr.ucçãq de cou,.. 
ra()ados, desenvplvimento de rêdes ferro ... yiarias, melnoramentos · . 
de. p_ortos; subvencõ.es a companhias de nave;;9;ção, etc., per,.. 
m1ttmdo; para ·custeai-os,· a abertura de credltos que -forem 
necessarios e operações de creditos· que se _tqrnar.em l?recis.as .. 

. Forca é .reconhecer aliás que os .additlvos .proliferaram 
no organismo orçamentaria ·da. Republica depois _que. nelle se 
incorporaram .as grandes. despezas co:in. melhoramentos .. mate- . 
riaes Pela suppressão da tab'ella C,. onde .figurav11m, em regra, 

.no regimen àntigo .. · ·. · ·. . .· : , · 
Os or<;amentos.dQ jVfpparc]1iQ, pomo se snbe, <!J'am·P.compa-
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nhados de Lres tabellas de creditas:.· a tabella A registrava os 
credi tos cxtraordinarios determinados· por d~spezas · impre"
vistas; a tabella B designava as verbas variaveis de todos os 
ministerios c para as quaes o Governo podia ab!'ir creditas 
supplcmentares até 5.000:000$, df'lpOis do 9" mez do exercício; 
a tabella C fixava a importancia dos creditas .especiaes; que 

. se destina.vam ·a . construcção de estradas de t'eno, portos, 
abastecimen tó d'agua e outros melhoramentos reproductivos, · 
par·a cujo . custeio era .permittido o recurso tís operações de 
credito. .. · · 

Os gastos autorizados pelas tabellas B e C não eram in
cluídos no computo geral. das despezas fixadas, formando um 
.orçamento parallelo ou . extrao.rdinario ·e s6 .appareciam nos 
balanços defini ti vos do exercício ... · · 

··Este regímen era contrario ao. principio da unidade or
çamentar:ia e por isso fcii abolido pelo. Congresso, que mandou 
inscrever no orçamento ordinario as despezas da tabella C. 

. Em obediencia áquelle principio a . Gamara passou na 
proposição,. que estud.amos, dos· additivos para as verbas nu
meràdris e. fixadas do 'or~mento, os creditas suppl,ementare~> 
na importancia ·de 8.000:000$000. · · · · . . . . 

Nenhum resultado se collieu~ 'corno obs•ervou ha poucos 
dias na ·camar.a1 o Deputado paulista Martim Ji'rancisco, coni 
a eliminação da tabella C, com a integração das despezas ex~ 
traord iri.arias no . orçamento · ordinario, p·orque outr-as e mais 
numerosas ·começaram a surgir nds·.additivos, ·escoltadas pelas 
infalliveis autorizações para aberturas de credito e operações 
de credito, que .•estão cavando a· ruína• do credito RacionaL · 

O orçamento· extraà.rdinario da tabella c; que e.m 1889, 
consigna.va cerca ·de 20.000:000$ .para estradas de 'fei'l'o, abas
tecimento d'1agua, etc.,. foi ISubstituid•OI pelo IO·rcamento. invi
zivel elas autorizacões .sem. fixação de sommas a despender e 
de emprestimos ·a. ·contrahir. ·. . .. .. 

Dahi a facilidade com que se desdobram, 'a. expansão que 
têm tido os gastos extra-orçamentarias, avolumando a divida 
publica de · modo assustador, acompanhando pari-passu. o 
crescimento assombroso das· despezas Clrdinarias. 

As. rendas augmentam, mas todos · confessam que: ,a,. carga 
dos impostos ,iú. opprime .as fontes de .produccão, que a capa:.. · 
cidade tributaria. da Nação estú. .esgotada .. · · . . . · • 
No exercicio ele 1910 a receita orcamenta.,. 

,· ria. ··foi de . · .....................•. -.. . 
A- despeza orcamentari a subiu a ........ . 

519.592:362$449 
516.817:578$366 

deixando o saldo de ..... : .. .......... :, ·. 2.774 :784$083 
· Mas .a . despeza · · extraor;camentaria . ascendeu · a ....•. 

91.901 :278$980. . . . . 
Em 1911 a. receit!ll · orcamentaria se ex-

pressa em · .. :-.. -.......... -• ..... · .... . 
.e a desp_ezn· enl o'o ••••••• •.••• -•• -.- •. , .- ..... · •• 

apresentando o de{'icit de ..•.... • .•.....• 

590.091:514$438 
592.412:961$060 

' . 

2.321:446$583 
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A · despeza · extraorçamentaria . nesse exer·cicio foi de 
(i9,802 :626$33.2, . 

Nos dous ·exercícios: 
Despeza orcatnenlo.rin ................. . 
Despeza · extraorr,.a.mentaria ............ . 

1.109 . .229:952$007 
161.703 :905$312· 

--------
Despeza total ................ • . . . . . . . . L 270.933 :857$37!>' 

Não será de. estranhar que no exercício corrente a des
peza extraorcamentaria exceda a dos dous ultimas exercícios. 

Os recursos para esta despeza foram fornecidos por em
prestimos · que já elevaram a divida· externa a cerca de 
i: 95.000.000 e a interna a 782.000:000$000. 

. As emissões frequentes de títulos :fizeram baixar as apo
Jices de :l: 030$ a 968$ e o 4 o 1 o, externo, de 92 a 79, além dos in
oi:mvenientes do augmento' das verbas de ,iuros e amortiZJacões e, 
quanto aos internos, de desviar a economia publica das indus-
trias e do gyro commercia.I. . . 

· Não é sem razão que o Relator do Orçamento da Fazenda, 
na Gamara dos Deputados, escreveu no seu substancioso pa
recer, que a despeza tem expandido em progressão que as for
cas do paoiz, .iá quanto· aos seus recursos de renda, já quanto ás 
forcas de credito, não poderão tolerar. · 

E que o não menos operoso e illustre Relator da Receita, 
no trabalho que tanto o honra e revela a sua competencia, 
ponderou: 
. «O Governo e ·O Congresso de mãos dadas, em acção con.:. 

jünta, teem. compromettido :a.s finanças da Republica.~ 
Linhas adeante transcreve as seguintes palavras do Re

trospecto do Jornal do Oommcrc'io: 
«A. crise .não decorre da decadencia economica, mas ·do 

excesso exagerado das despezas e do augmento extraordinario, 
que vae tendo, de um modo que se afigura 'quasi inconsciente, 
a· divida publica nacional. E tanto mais ·se torna nece.ssario 
chamar. a: attenção dos que legislam e governam, quanto a 
tendencia ê para continuarem nessa attitude de prodigalidade. 
que; afinal, acabaria por· affectar .a,. vida economica do paiz 
e dar ccrm o credito. publico em pantanas.~ · . · .· · 
· O exager.o das. despeza,s .extra-orcamentarias encontra 

explicação na· expansão economica. em que o paiz entrou, na 
silde ele progresso, na febre de. melhoramlentos niateriaes qu_e 
dominam os ·espiritos na actualidade, como já os domi:ri:iram 
nos primeiros dias da Republica. Enfrentam-se, a um tempo, 
todos os problemas· que entendém com a nossa grandeza e pros
peridade: construccão de extensas linhas de penetração· de 
S. Paulo a l\Iatto Grosso, de Minas a. Goyaz e aó Pará i pro
longamentos e ligações de linhas, formando grandes reaes no 
Norte, no ·Centi'o .. e no Sul do paiz e que permittirão rapidas 
c.ommunicacõcs entre os Estados e entre estes e a Capital da 
Republica; contractam-se 12 mil kilometros de linhas ferreas, 
na importancia de .c~rca de 7112.000 :000$,-.cuJo s~r·,vi!}ó .subir~ 
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a 7.000:000$, papel, e 20.000:000$, ouro; atacam~se• oS' me
lhot·arnou.f.os dos pol'Los por adminisLt·ac.ão o por .contractos; 
subveneiomun-so. Jargamcnlc oompanJJias do navegação de ca
botagem; wns.Lroern-sc fortalezas, arsenaes ·e dreadnoua!Us. 

· :Claro estít CJUe esses importantes melhoramentos, essas 
obras de vulto não podiam ser· levados tí ·cabo· com' os ·:i·ecursos 
·Tl9t'macs, porque, embor:n. s~mpre crescentes, estes, são.absdr:: 
v telas pela: clespeza ordmarta; qull se. avoluma de anno para 
anno, com o desdobramento • .natural .dos servicos, com ·.as re
formas continuas de reparti~'ões, com os augrnentos e equipa.:.. 
racões de ve·ncirrt.entos e soldos, co'rn as gratificações addicio
naes, accumulações, licenças, diarias aos operarias em dias. í'e-· 
riados, aposentadorias, pensões, reabertura do nionlepió, re
levacões de prescripcão, .iuros da divida fundada=•externa e in-· 
terna e da divida fluctuante. ·. · . . . . 

·O appello ao credito era, pois, necessari!J, fatal e é justifi~ 
cavei e justificado. quando se •traduz em melhoramentos real
mente reproductivos. Sacou-se e:x:aggeradamente· sobre ·o · fu- . 
turo? · · · · 

. A prudencüi aconselh;:t cjue moderemos o: màrcha ciue le.:.; 
vamos e que restri'njamo•s o mais passive] its responsabilidades 
da Ulniiilo'. · · · '" .. • ... •. · .. · ··.· · .. · . · .· 

·Si a politica financeira não fôr, nesse sentido, modificada 
e as despezãs publicas ·não :forem coril'.idas e. methodizadas; na 
melhor das· hypoLheses, ü~reinos- de Vêr ·a;: suspensão: dos ser- . 
viços iniciados, a interrupção dos trabalhos encetados, porque · 
ns. em prezas .cons.tructoras de estradas· de·· ferro~ r.e·cebendo em· 
pagamento das ob~as apblices. ao par. e vendendo-as- abaixo ·do 
par, não· pod~rão cumprir. os seus contractos e as. que, pr.eci
sarem do capital' .estrangeiro, sô o poderão .levantar -em. condi-

. ções tão de~vanta,josas que !lÜO terão ,lucros ,e,, OU. .desistir~o 
das concessoes ·OU encarecerao- por tal f6rma o preco das h
nhas, que a ·rescisão dos· ajustes impõr;.;se-ha.. · · ···.·. . .. · .·:, · 
· .. A .obra finandéirO: co'utin!:Ja~á interro~picia/nã6 ·send~ PC!s.:: · 

. sivel reatarem-se• as operaçoes ,de .conversão _.e -cogita;r sérra:.. 
me'n:t.e da reconstitUicão:do·fundo de garantia. <> ·.· .. · : · · 

A outros, ménos ,confiantes . nos inesgotaveis recursos ;do . 
paiz e n:o · criterió eLe nossa. administração; a~ situação financeira· 
se apresenta escura e.m:elindrosa.e .muito proxima• da· de '1898, 
cu.ios .ef;f,eitos ainda, se .fazem· sentir na .penhora•:das .rendas 
alfandegarias. · 

. ··No. entanto,. todo's se m()stram iwcordeS na:· reacão· contra 
o .augmen,to crescente e 'desordenado ·dos dfspendios; .·na:: pr~ 
tica da mai.s. rigowsa economia. ·o. Sr: · Presidimte. da Re-' · 
. publica, desqe o se~ ·manifesto· inaugural a.té na ~lti~a men·": 
sagem; .de· 3 de maiO do corrente anno, ·tem~se· afadigado· em 
r.ecommendar· ao Congresso «mais·· prudencia' na. decretação. 'das' . 
despezas. publicas, ··até o limite da receita, o equilíbrio orca
mcnt.nrio, que·•é imprescindível,.. não· só· para manter intacto o 
nosso oredito, como principalmente para··enfrentarmos reso:.. 
I1,1.tªm~nte Q problema; da:. conver>são· do -paP,el-moeda· circü!ai!t~l· 
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por meio da reslaura~'iio e fortalecimento dos fundos de ga
. t·anLiu. e de resgnte. ~ 

· · . O Sr. Ministro da l!'azcnda, uo seu. relaLorio de 1U10 e 
19H, nsism se expressa: . · . 

<~:Nãô tom sido poupado esfor~.o na execucão do pr:ogramma· 
Lracado no. locnnLe ú. .parte ·.i'inanceira, sem que, . <emtretanto, 

·nos sejn. dada. a fortuna de poder annunciar.resullados inteira
menLe Javoraveis ·ao objectivo i::ollimado. O ecjuilibrio orca.:.: 
mcnLat•io continúa a ser uma aspiração, que só terú. ·enectivi'
dade quando os orcamentos deixarem .de ser elahorados com 
de['ic:its · e na sua execução fôr observado «o aHo pensamento 
de não-elevar os gastos, além dos limites da i·enda ordinaria.~ 

<~:Não se põe ordem nas finanças. sem o pr:oposito inabàla
vel de realizar. todas ·as· economias passiveis, de restringir. as 
despezas no limite dosrecursos da receita:~ 

Em termos mais vibrantes os relatores da Fazenda e da 
Receita, na l1amara dos Deputados, profligam o· desvario das 

· despezas; · . . · · · 
Dii o Sr .. Homero Baptista: 
<~:Já i'iz·emos ver ·e repetimos ·aos que governam com a; 

responsabilidade do poder ou apenas. com a responsabilidade 
politica que é necessario parar no desvio accidentado ,por que· 
se env·e·redou, ·em· que se abusa do poder contribuinte e do cre .... · 
dito, para abarcar tudo, de vez,· estrada§õ, portos, pontes,. edi-: 
fi cios, obras de.; toçla a sorte, povoamento, catechese; arma
mentos,' ·etc., .em uma confusão insana sem o· estudo minucioso,. 
sem.o devido orçamento, sem medir as possibilidades do. ·e·rario, 
sem as mais elementares: precauções administrativas e sem 

· a.iuizar do· encargo ·transmit~ido ao futuro, em compromissos 
de. honra pn:t·a 'o paiz. ~ · · 

. O. Sr. Aritoniá Carlos: 
«A moderação· ·nos. gastos; a • cautela na deliberação ·e 

execução de despezâs,' é a'. ·orierrtação cr.ue terá de· corrigir os 
effeitos· dos de(icits, ·de· firmar. o credito. do :paiz que comeca 
a vacillar, de garantir o eqúilibrio e até o saldo .dos orcarn:e.n
tos e de possibilitàr:' 'para· bre-yes·' dia!!!, o ·~ane~mento· 'do meio 
circulante· p·ela realidade:· da Circulac;ao• metalhca·. E, .-ou. essa 
orientacão de gastos commedidos e · despezas parcimoniosas ·.é 
resolvida a·adoptada>por·um: movimento espontaneo e ·refie.: 

· · ctido,. ou ·-'- ques.tão' d~ tempo·-· . terá •de ser· imposta. infle.
xive !mente:. pela força. de ,· circúms t:ancias :crueis,. compellindo 

· á ·observanCió: e •praLica· de normás; -"das quacs· não conseguem 
nunca se afastar os povos sem .pagar .o tributo de graves,:e 

· fncalciulav'e.is prejuízos:~. · .. · .. ·· . · • · . ' · 
. · < .· Acoclc.~n:os ·. perguntar; a:pós os i7tsuspeitos ~lepl)imentos 
que .. acábamos de·.tr.arísc:r.ever:..:,.:.. o,' que ·obsta. a execução· do 
programma·apregoado. pel'o .Sr:· Presidente da·.Republica; ·pelo· 
Sr; Ministro da Fazenda, ·pelos orgãos· mais autorizados ·do 
putrp •ramo •cllo Congreilso ? Por. que os Poderes Legislativo .e 



336 ANNAI.!:S UO SI!:NAUO 

Executhno sentem-se impotentes para reagir contr.a um es
tado elo eousas que realmente pede -urgentes corl'ecttvos? 

o mal não está nos homens, cstú nos expedientes adopta
dos desdle 1907, aggravados em 19H, expeelientes que dia a 
dia compromcttem a acção dos poderes publicos e nos vão ar
rastando para uma crise tremenda. O mal está no abandono 
da politica do:s princípios, que nos salvou em 1898, restabe
leceu o nosso credito de ·J89!J a 1902, que impulsi'Dnou o paiz; 
desenvolveu a riqueza publica e parLieulat• ele 1903 a 1906 o 
finalmente pcrmittiu, em 1910, o inicio da conversão da di
vida publica, a antecipação das amortizações dos empresLimos 
externos e o encerramento do .periodlo da moratoria. O mal está 
na quebra de continuidade da poli.tica finn.nceira tradicional 
do Brazil, na creação da Caixa de Conversão, que ha tres 
annos emitte incessantemente sem pl'oporção com . as neces
sidades das transacções e impede a alta cambial, inundando 
a circulação com cerca de 400.000 :000$, elevando d:e 
600.000:000$ a 1.000.000 :000$ o -meio circulante. 

O mal està no inflacionismo da Caixa, que faz subir os 
preços das utilidades, triplicando as despezas ela Nação, enca
recendo a· vida, obrigando desde o operaria, a praça d!') Rret, 
o funccionario publico até os mini.stros do Tribunal de Gon
ta;s, Supremo Tribunal, ministros de Estado, Deputados e Se
nrudlores a reclamar .augmento de salat'ios, elo soldos, de venci-
mentos e subsicl ios. . -

São curio:sas as medidas inspiradas por essa politica, quo 
já nos levou ao (und-ing 0 agora ameaça reconduzir-nos a elle. 

Deprime-se a taxa cambial ele 17 para 15, importa-se 
ouro para convertei-o em rrotas, forçar a desvalorização da 
moeda e manter a baixa, em Hl07. 

Deprime-se de nóvo o cambio de 18 para 16 em quarenta 
e 'O·ito horas em 1910, antes que. o Congresso tivesse 'fixado a 
taxa para a rrova emissão da Caixa, pagando o Thesouro ao 
Banco do Brazil 19.596:358$872 de indemnizações. 

Assume-se a · responsabilidade ·da · differen~.a entre as 
emissões a 15 e. a 16, ficando ainda .o Thesouro a •drever á 
Caixa, por ·esse facto, mais ou menos 19.339:775$726. 

Retiram-se das mãos dos. agentes· em Li:md1res,. onde ven
cem ,iuros, para empregar em cambi·os <lu depositar na Caixa, 
sem vantagem alguma, os .nossos saldos. em ouro. . · . .· 
. ·. Del'O·ga-se a lei. de 1899; dispersa-,se o fundo de garantia; 

não se applica o fundo de' resgate; alarga-se a. circu:!ação. . · 
· Todos esses erros, de tanta repercussão na vida economica e. 
financeira do: paiz, todos estes sacrifícios impostos á Nacão em 
troca 'de que ? De uma estabilidade artificial, ficticia, da taxa 
cambial, perturbando a evolucão natural do. problema monc.,. .· 
ta:riiQ. . . . 
. Estabilidade incoherente, porque só se estabiliza o valor 
da moeda qumtdo attinge esta o par; estabilidade artificial, 
.porque a exis.t~ncia ·d~ ~iep•o;:;ito é um a~testado de.: elementos 
de alta; estabilidade fJCtiCla, porque, ·obtld'a por meiO de con
tinuas emissões, do augmento incessante do meio ':Circulante, 
desloca apenas a 'instabilidade do .preco do ouro l)ará.:·os precos 

. ;· 
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dt~ Lodos arl.i;;-os de LlOJYI!fhl!'cio, ~uluL'ios, ul.ugueis, eLe., cn.,. 
earecendo o di1'Jieultaudo a vid•a da mwssa popular. 

J~miltinclo notas do Hi pence, quando as do 'rhcsouJ'O r·e
prcsentam 27 pence por 1$, a Caixa estabuleceu a clualidadf; 
de moe'dltt fiduciaria, JH'OVlocando o conflic~o entre. ambas, se
r•ios embaraços ao eommerci•o, complieações . ti .contabilidade 
publica e creando mais um Lropeco ú conversão do papel
moeda. · . 

E' um condensadot· de. crises, na pln;ase ele Barbosa Lima. 
E' a p!'incipal causa do nossas perturbações Jiuanceiras. 

Outras coni'luem pura ·d'ar ti crise caracter mais agudo -
o pr·oteccionismn exagg'erado, a tarifa alfandegaria. 

Desde 1905 o cambio manii'eslou. tendencia para a alta, 
cheg·ando, em -1 OOG, a 18. c-omprimido na taxa de .15 até o li
mite do deposito de f: 20 .. 000.000.na Caixa de Conversão, uma 
ve~ atLingido esse limite põ·de, liberto, alcançar o uivei de 
quatro annos antes. A taxa 1'ixnda para a nova emi•ssão foi 16, 
em HllO. ".;.. · 

Poi.s bem: os valores ol'J'iciaes da tarifa das uli'andegas 
e ou J.inuam :a ser· baseados na. taxa .de 12, que. vigorava ha de:.~ 
armos! Ainda mais, o imposto ouro foi elevado para muitos 
artigos de 35 a 5q "i" e é cobrado a cambi•o· par, a ·27 pence 
pot· I$000. Para amda encarecer certas mer·cadorias importa~ 
das esbeleuei.I-se que pagariam a peso bruto. . - , , .. 

Assim o risco subordina ·a importação- ao 1•egimen de dous 
pe~o·s. e duas medida.:>: C<t~bio de 12 .Par~ a 1'ixac~o•,: em papel, 
dos valor.es das mere~1d~r1as, determmaçao dos chreruos respe-: 
ctivos; calculo dos direitos ad valarem.: cambio de 27 para 
1jngamento dos direibos- em OUl'O•. . . . . 

Dahi a ex!J(orbitaneia dos direita;;. que pesam sobre o 
commcreio impol'tndor e que dá a nossa tarifa o caracter de 
pnooh ibi tiv~1. · · ·. . 

. .Planej•a -se e .1:az- se. crua guerra ú importar;ão, wn110, \Se de
termina a desvalorização da moeda, e isto em. nome da b"l'an
cleza e prosperidade do. pai~.! . : ·. . . .. . . 

Consequenci'a -- vida carissima, . rnal estar. geral, empo
brecimento da populaçãJo,, predisposições para gréves•, ~abo-

. tngens, paredes. e mo,tins. . . . 
Os poderes publicos livres das peias que lhes impunha a 

politica dos· pr·incipios ·-· -· · ec•onomia elos dinhcirtos pubJic:ors 
pa1·a obter equil'ib!'io o•rcaméntario, .·saldos para resgate 'do 
pn;pel rn{oeda e constituição de fundo de garantia, alta· cam~ 
bial. para poder reatar o. ser\•i1)0 cl.a divida externa e· ·recon
quistai·. o credito: perdido• ·- atiraram-se· aos, me·Ialoranienl,os 
materines e .·outras despezas com. tal .impeto que de 1008 pam 
cá 1'omn1 con:sumidlo•s os recursos accumulados ·pelos S'O,vernos 
anteriores, rea.ppareceram os rle(icit.s nos orçamentos e a di,; 
vida publica . augn;~entou de. mais f: 25.000:000$, ouro, e 
224.000:000$, papel. . . .. 
_ Os factos apontados. e criticados pelo ·:.:elator ela Receita, 
Sr. Ho.meJ•o Baptista, a siLtHH:ão desl.lripta: pelio· relator.• · dtL 
Eaz(:nda;- Sr. Antonio. Gnr·lo,5•, e. que o relntorio minisLel'ial e a 
l\Ieüsagem do· Sr. Pr.~sirlente da RepuhlicrL não puderam es-

vor. vn 2~ · 
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curecer, são coiiollarios Jogícos, sí1o1 conseq ueucias futaes da 
po!Hica financeit~a dos expedientes, implantada na admiuis·
tração do paiz contra a opinií1o nacional. · 

Não se conseguirá, repito\ melhora da situação sem a 
mudança da politica financeira adloptada em 1907, e accen
tuada no Governo actual. 

Baldados uns, annullados 10<utros, teem sido todos os es
forços, para tornai-a tolerava! ás classes consumidoras e a res
tringir os seus .perniciosos effeitos. 

. Attingido o maximo legal das emissões da Caixa, pro- . 
curou-se impedir· a execucão da· lei que as regulavam, e si na 
reforma daquelle instituto' attendeu-se em parte a !OPinião, 
elevando-se a taxa da nova emissãJo de 15 a 16 por 1$, por 
outro lado .. ampliou-se o limite dos depositos de 20 a 
z: 60.000.000 .ou de 300 a 900.000 :000$000. 

Si .ainda em obedíencia a opinião se restaurou· a lei ae 
:1899, determinando a rec;onstitt.lição · do fundo de garantia, 
por outro ·!:ado facultou-se ao l)oder ExecutiVIOii.o emprego do 
fundio de resgate em ouro. para ser este convertido' em notas 
de ·16 pence, quando a citada lei ·de 1899 preceituava a inci-
neração· das notas do Thesouro. · · · . · . . · 

· · Outras providencias tornam mais saliente·s os intuitos in
flacionistrus de· tal reforma, v.otada de· af,ogadilho, sem exame e 
sem estudo. · · . · . . . · 

Para · attender aos· clamores doi commercio e dos contri
buintes a lei n, 2.035, _de 29 de .dezembro. de 1908, 1art. 2•, n. XVI 
autorizara a revisão ·da ·· tarifa alfandegaria e uma : com..; 
missãio1 presidida pe~o Ministro da Fazenda e composta de. ex
Jinspectores da .A!liliandega do Rio, · confer:entes, · indUJStriaes . e 
oommerciantes, .fõra ·incumbida daquelle arduo trabalho, que 
:embora ~oncluidwaté hoje não foi. submettido á a'Pprovação 
,do Congresso. · · ' · · 
· · Não teve melhor sorte a lei' n. 2:511, de 20 de dezembro 
de '191:1, que ·.reguLou 101 processo de tomadas de· ·contas,·· de 
)acoôrdo .com a !Segunda .parte do n.' :1.; do art: 34 da· Constitui
çãlo; Esta Jei .determinou que até 15 de maio o Presidente da 
Republica·· enviará • ao ·Congresso· · as contas· da gestão·· finan-
:ceirarelativa ao ·penultimo. exerciciJo1 encerra!io. . · 

. Não' foi iiW:nprida. ·só à: 4 .dê julho. 'do corrente anD.o, o 
Presidente da . Republica enviou. á Camara : uma . Mensagem 
declarando que: . . . ·: . . .·. . · . . :. . .. · .. · · 

a) para ·os ·fins da lei n. 2.51:1; o penultimo exercício en
cerrado era IQi•de 1.909, que nãiOl estav-a: definitivamente Uqui-
:ctado;•· .. · :: .. · ·•> . • · · ' · · · • · · · ' · · · . ·• · 

·· ·· b) que ''o' •ultimo exercicio · :!liquidado definitivamente .pelo 
.Thesouro era, o de· :1.898 e, portanto,, sómente as. contas deste 
:podiam ser·•submetti<las á appr_oVoacão. d•OI· Congress<!.;: , ., . 

c) mas que. este mesmo nao pod1a ser remett1do;_p.orrque 
() seu balanco. fôra c'Onsumido totalmente no incendio. que de-
;YOI'IOIU a· Imprensa· Nacilonal; · . · · · .· 

d) que ·providencia;s tinham sido tomadas para . que 11: lei 
tosse cumprida em breve prazo. · " · " :-.: .- · · "' 
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:A lei n. 2.357, de 31 de dezembro de 1910, no seu art. 2•, 
restabeleceu a lei n. 581, de 20 ·d·e ,itrlho de :1.899, mandando-r•> 
constituir os fundo.:; de g·arantia e de resgato do papel-moeda. 
· A l~i or·r.mmen~ari!,!: do exercício de 1 !JU, oroou a rend;L 
que devm Ler apphcacao áquelles fundos em 12.633:333$333, 
ouro, para o primeiro e 5. 520 :000$, papel, para o segundo. 

O Sr. Ministro da Fazenda, em seu rellatorio, a pag. 4, diz: 
« Ap•enas no correr do exercício de 1911, conseguiu-se 

fa;,er recolher a deposito. especial na agencia de Londres e no 
Bant:o do Brazil, as quantias de ;f: 500. 000 ( 4. 445 :000$, ouro), 
e de 2. 559:559$502, papel, destinadas aos fundos de garantilJ. 
e de resgate do papel-moeda, etc. Si a :l'alta .cte applicacão d:~ 
rendu. a esse destino especial é merecedora de reparos, mais 
censuravel <.1 o desvio dos fundos já accumulados para des
pezas, que deviam ser custeadas com recursos de outra na
tureza.:.> . · · 

. Foi assim~ é assim que se tem dado cumprimento ao pro
gramma financeiro traçado pelo Sr. Presidente da Republica, 
em seu manifesto inaugural .I · · . · · 

Não ha mais illusões passiveis, é preciso atacar o mal em 
saus origens extirpar as suas raizes, abandonar de vez os ex
pedientes failazes, voltar deliberadamente á politica dos prin
cipws, que no novo regimen teve ·sempre defensores emi
nentes e que encontrou ·em Joaquim Murti'nho a sua mais elo-
quente af:firmacão. · 

c A estrada da politica de pinc1p1os, dizia o inolvidavel 
estadista, é aspera e rude; oa resultados longínquos, mas se
guros que ella nos offerece, só podem ser :percebidos por aquel
Jes que teem a calma, a clarividencia e a serenidade do espirita 
no estudo destas questões;· ·. .· · . 

. c A politica de expedientes é a politica da mascara com 
que se procura occultar ao paiz os seus. proprios. males; é a 
!POlitica· do narcotico, . que .insensibiliza a. Nação para as suas 
proprias dOres, tirando-lhe a . consciencia da ·•necessidade de 
uma reaécão · ene:rgica . e viril. ,contra os agentes · que ameaçam 

· destruil-a. . · . . . . . . . .. · · ... · · 
c A outra é a 'politica da franqueza e lealdade, que não 

esconde as verdades. dúras e. amargas que o paiz ·precisa co
nhecer; a politica ,que,. tendo fé. na vitalidade. da Republica. 
não. tem receio de provocar .. de sua parte um movimento ener-. 
gico de reacção salutar.:. .. , .. . ·· 
: , Bem se· comprehende . que, unisónàs appellem para essa 

politica os illustres ·representantes do Rio Grande do Sul e 
Minas-Geraes, Relatores da Receita e da Despeza, nos. seguin-
tes termos·: · · · · · · · · · · · "· · · 

.·· · · · ·.·«A' , situação · que determinou . ~ • tundi~g.-loan . applicou-se 
um plano. de. ;medidas .. sabiamente combinadas· que, ·attendendo 
á crise .de então, .deveria .conduzir o. paiz· á ·soluoão integral 
do problema fiuanceil'ô. Emquanto foi observado, ·tal plano 
produziu .os effeitos previstos e desejados., Elle 'ahi esta li-, · 
fJ.VlJ:.a'fl!lo de_corativamente, t~ sido. esp.atifadoB. o.•. ·tu~ 
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destiuados ao l'es(Jale do papel-moeda, ú anwrt'i:ar;ão dob em-
1JI'e~·thnos internos e ú convc1'11ão do mC'io circulante. 

«Por· uma serie intermina de erros esLú sendo creada 
si Luu~'ão· que não d iffer ir::t muit.o daq uella. .:tpropr'iemos-llw 
O plano q·ue tão bom 'I'CS:ttltado p'I'Od:ttzitt, HES'l'ABgLECENDO A• 
CÇlN'I'JNUIDADil DA POJ~l'!'ICA l'INANCEIHA que rehabiJilOU O Cl'C
dJ Lo nncicrnal. » 

(Hornet·o Ba;ptistu, par·ecer· n·. '17 -í. -1912- pag·. 124.). 
«Cumpre evidentemente encerrar semelhante IJimse r·e-, ' . , 

tornando-se a politiea 'dos gastos prudentes, das despezas par
cimoniosns, que, iniciada e seguida no quatriennio de '1898-
HJ02, :promoveu a nsseg·urou a restauração ele Jinanvaa tã.o du
ramenLe comlmlidas,Lra()ando a tantos respeitos o progmmma a 
obset·var· lllt administração financeira e cujo ucel'Lo a liccão 
elos Jactos tem sobeJamente compensado. 

« S·ua c:cecu(~ão 11rollu:'i'tt salàos or(:wnentarios, fortaleceu 
o credito do pa·i:;, valori:::ou o rnc·io c·ireulantc, e, 'com os (u'lulos 
de uaranNa c de ·resaate, te1··ia antecipado de alttwns au:nos c1 
conversão tnetall'ica s·i a11 le'is or.·ganicas de um e de outro hou
vessem merecido plena e rigorosa observancia.» 

(Antonio Carlos- Parecer n; 132-1912, pag. 7). 
Documentemos as asserções dos disUnctos orgãos do 

outro ramo do Poder Legislativo, cotejando os resu!Lados de 
uma e outra polH.ica financeira >nos seguintes per·iodos: 1808 
a 002, ele 003 a. 906, e de '1910 em que dominou a boa politica; 
i!J07-I909, IOH-19'12 ·em que influiu· e ini'lue a mtí. 

PERIODO DE '1898-'1902 

Em todos os exerewws deste periodo a dospeza paga foi 
sempre menor do que a fixada em pwpel e em ouro. Houve 
saldos, em Lodos os oroamentos, oui·o, e o de('iC'it, papel, dos 
orcamentos,•1900 e 1901 -. foi devido a· liquidações que acar,.. 
r·etaram prejuizo ao 'l'hesouro, como as das grandes dividas do 
Banco da Republica. . . . . 
· A ordem foi restabelecida nas i'inanoas pela discrimina

cão das rendas e ;despezas em ouro e em. papel, pela economia 
dos dinheiros publicas pela encampat;.ão elas· estradas de ferro 
que gosavam de garantias de ,juro em ouro e principalmente 
pela retii·ada e queima de cei·ca de cem mil contos de papel
moeda e creaoão dós ·ftlll(los de garantia e resgate do. mesmo 
papel, o que determinou a elevação gradativa do cam)lio elo 
5 % a 12. pence por 1$ e de 35 "i" na cotaoão dos. nossos ti
l.ulos. A divida 1'luctuante foi reduzida e a inLet'na fundada 
não cresceu, ante.s diminuiu, elevando-se o fundo de resgate 
dos empresLimos internos. de 17.000:000$ a 13.000 :000$; e a 
externa só. ilugmenLou pela emissão· dos Litulos elo (undina e 
dos ·resC'ission.bonds. · . · · :t; · 

Não h a hoje quem conteste e, '.~podemos dizer,' não applauda 
o. gra1;1de obra· de Camp-os Salles e ·Joaquim Murtinho e não 
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reconher;a que os grandes sar.ril'icio~ então impostos ;i Nação 
fol'nm sobej am&nt.e compensn dos. 

Plln!OilO DB ·I HO:i-190(; 

« O Presidentl:! Ilodrigu'es Alves em sua mensagem ele 3 de 
maio do :19.03, F•:!conheceu a .vrofirmidado cJa. reaeoão operada 

. e a eonVf~n wncw. do prosegu n· no plano inwmdo. O regímen · 
rlisse S. Ex.,. instituído . em consequencia do grave · inei.: 
llenl.e elo (muhnrt loan se funda ".llll elementos capazes ele as
.segura.r a estabilidade o firmt:!za pnr·a a situaf\ão financeira da 
Republica.~ · • 
.. Foi um :•cl·~ln~leiro c leal continuador da polit~ca de prin

CJJ)Jo;; .e. ma1s JelJz que seu antecessor, sem razao accusado 
riA enr·Jquecer o Thesouro e empobrecer a Nação, pócle provm~ 
que aquelln politiea não é incompn.Uvel, ante;;, se eoncilia per
'l'eilnmenle com a rlos melhommentos malerines ]Wudenl.c•s. 
bem concebidos e ph1<ne,iados dentro dos recursos do paiz. 

Decretou a consteucção do porto do Rio ele .Janeiro, le
vantando em bons eonclições os car.liLnes necessarios a esta. obra 
eolossal; em1wehencleu o saneamento e os grandes melhora
me•ntos dest.a Capital com exito completo; liquidou as pen
cleneins seculares elo Brazil com a Guyana Tng!eza, Bolívia e 
PerÍI. adquirindo o rico Tert'itorio do Acre; desenvolvem a 
viação ferrea; supprimiu os impostos intcr..:estacloaes; adean
f.on o;; trahn lhos ele construeção das· fortalezas ela Lage, Tm
lmhy e Santos : pagou as primeiras prestnçõe::; · elo;; 
rlrednonoths, concluiu as I iqu i dações elas es traclas de 
ferJ'O Sorocabana, Oeste de Minas e 1\Iclhoramenlto::;, 
adqu i'J.•inldO· as duns ult,imns ,e vendendo a primeirn: : 
cncampou a South B1•asilian : pagou 80.000:000$ de in
~cripções do Baneo da Republica, cmilticlns com res.ponsa
bilidaele da União e fundou o Banco do Brazil, subsc.revendo 
uma parte elo capital na importancia de 22.500 :000$; u!U
mou o resgate elo emprestimo Interno de 1868, ,iú. veneido, nl'. 
importancia de 6. 7:10:000$, ouro; resgatou npolices do em
presUmo interno de 1.897 (6 "l"l no valor de 22.000 :000$; 
P. do externo, ?'er.i.çsion. 9. 638 :7'l5$800: reduziu a mas;;a de 
papel-moeda de 110:Pel 67~.000 :OOQ$ ~ q.l4.000 :000$, inicianr~o 
o saneamento {]a CJrculaçao pela em1ssao da prata e recolhi
mento das notas de pequeno valor. 

O fundo ele· amort.izaçlío dos emprcstimos internos an
gmcntou ele 7.000:000$000. 

O · fundo · ele · garanti·n que· :\fUl'tinho deixara com 
~ 1.592.566-6-IJ por ter 'sido delle reUraclo em virtude· de lei 
e pm·n empresUmo no Banco do Brazil f: LOOO.OOO, se elevara 
com as arJ'ecaclações de ·1903 até ,junho ele ·I 906 ;í sqmma c]n 
s; 5.3Hl.762-1 !l-5, ela qual sahirnm J: 2.000.000 para .mclemnl
znefío :\ Bol ivia " execução do Tral.aelo ele Petropolls . 

.. Até ·I 905 o Aere havia restituído ao fundo de. gal'anf.ia 
~ 70G.81.1-IS-II, cont,n.ndo então ,e ".021.574-18-1&. 

Assim os Governos Campos Sn lles e Iloclrigucs Alves mos-

; 



travam que se podia constituir e manter o fundo de garantia 
sem necessidade de contas especiaes ou de empregai-o em con
solidados estrangeiros, bastando para isso que se executasse 
a lei que o creara. · 

O valor da massa do meio circulante passou de ·i: 34..000.000 
n. i: 44.000.000; os tituiM internos subiram acima do par; o 
4 o/o, externo, de 7 4 a 90, e o 5 o/o, de 90 ao par. O cambio evo
luiu gradativamente de 12 a 18. 

Os balanços definitivos do Thesouro, que desde 1894 não 
se publicavam, foram organizados .e os relativos aos exercícios 
do período que examinamos registram os seguintes resultados: 

1903 : 
Ouro Papel 

fteceita . . . . . .. 52.626:106$075 334.689:066$097 
· Despeza . . . . . . 42.587:314$318 297.083:979$167 

Saldo .......... 10.038:782$757 Saldo 37.605:086$930 
1904 : 

Ouro Pa:pel 
Receita ....... 53.607:889$152 3518.f.97:655$253 
Despeza ....... 51.534:227$461 386.674:460$~45 

Saldo l 2;073:661$691 Deficit 28.476:805$192 ........ 
1905 : 

Ouro Papei 
Receita ....... 74.508:075$838 329.650:650$672 
Despeza ...... 55.737:271$999 351.650:194$224 

Saldo ......... 18.760:803$839 Deficit 21.999.:543$552 
1906 : 

Ouro Papel 
Receita ....... 88.042:507$756 336.358:697$264 
Oespeza . . . . . . 85 . 5M. :348$355 328 .. 556:854$020 

Saldo ........ · 2. 538:159$401 Saldo 7. 801 :843$244 
Os deficits, papel. de 1904-1905,. foram devidos a encaro,_ 

rações para obras do Porto e liquidação da Sorocabana ~resgate 
do emprestimo interno de 1868, mas os saldos dq auatriennio 
os sobrepujam, · ;;,, · 

PERIODO DE 1907-:1.909 
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foroos dos homens publicos e especialmente dos seus mais 
aba.lir.n.dos financistas tinham sido empregados no sentido de 
elevar o credito e de valorir.al' a moeda nacional. Si as desgra
oadas circumstancias de 1833 e 18lt6 lhes impuzeram a quebra 
do padrão, não pouparam sacrifícios posteriormente para le
vantar as forças da Naofí.o, para organizar a sua vida economica 
e financeira, creando apparelhos que garantissem a elevação 
real e gradativa do cambio e evitassem novos desastres e so
Iuoões tão vexatorias. 

Mudaram os v.entos e surge agora um apparelho compres-
sor da alta cambial. · · 

Os fundos de ga1'antia e de resgate são transferidos á 
Caixa (art. 9" da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de :1.906), 
perdendo de facto sua razão de. ser e a sua funcção. 

Não se !)Odia logicamente manter e fazer funccionar a 
machina que reduz pelo recolhimento e incineração o meio 
circulante, conjugando-a com outra destinada a emittir e ala:r;
gar a circulaoão. 

Para que fundo 'de garantia, quando a valorizaoão cessou e 
foi recuada? A lei por isso manda empregai-o em notas da 
Caixa. . ' 

Para tranquillizar a opinião, alarmada com a ameaÇa de 
novas emissões. mandou-se applicar ao resgate do papel-moeda 
:E 1. 000. OOCf do fundo cl0 gnr:mtia. N1í.o mais se tratou de 
resgate e o fundo de garantia desappareceu na voragem das 
grandes despezas, que ascenderam de 1907 a 1909 a réis 
1.5lt8.000:000$000. 

Eis os resultados registrados pelos balanoos definitivos 
desses tres .exercícios: 

:1.907: 

Receita 
Despeza 

Saldo ....... . 
:1.908: 

Receita 
Despeza 

•• o o o • 

_Ouro 
:1.10.622:069$902 
102.701:657$411 

7. 920:4:1.2$491 Saldo 

Ouro 
152. 453 :940$:1.1 o 
:1.57.002:729$403 

P!!.pel 
395.036:328$563 
380.533:964$863 

:1.5.3:1.6:922$700 

Papel 
385.3:1.6:922$29:1. 
397.930:3~2$229 

Deficit . . . . . . 4. 5lt8: 789$293 Deficit :1.2. 513:459$938 
Neste exerci cio foi ~eito o emprestimo de ~ 4. 000. 00(). 

:1.909: 

Receita 
:Qespeza 

·· .Peficit 

o o o o o o ....... 
...... 

Ouro 
95.093:551$816 

11.0.486:454$326 

15.392:9Q2$510 Deficit 

Papel 
371.2:1.4:484$387 
388:568:707$438 

:1.7.354:223$051 
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Neste exercício foi feito o emprestimo de 18.083 :000$, em 
npolices. 

PER!ODO DE 1910 

. Não foi sem resultado a tentativa de modificar a politica 
financeira, em ·1910, de prosegúir na execu!}ão do plano de 
1899, interrompida desde 1907. Obteve-se a restauracão do 
Fundo ele Garnn I. ia, a elevação de· um penny na taxa p~·Ha ns 
úmissões da Caixa de Conversão, reduziu-se a divida inl.eJ·na 
pelos resgaf.,es elo emprestimo de 1fl79, na .importancia de 
20. 5!t8: 000$, ouro, ou 33. 960:000$, papel, e de 6. 000 :000$ do 
em1westimo de 1.897; antecipou-se de ·18 mezes o pagamento 
elns amortizações dos ,empresl.imos externos, encerrando-se o 
peJ·iodo da moratoria e iniciou-se a conversão elos tit.ulos ele 
fi oJo pn.rn. tf oJo no valor de f: 11,.000.000. . 

Não nos fornece o Thesouro elementos completos. para 
halnncearmos as operações ele receita e elespeza 'de 1 !HO, mas 
dos a.Jgarismos elo relnt.orio da Fazenda ext.rahimos estês ro
sult.ados: 

Jlec&itn total, inclusive operações ele cre-
dito ... : ...• · ..................... .. 

Despez,a .............................. . 

Saldo ............ . 

Roce i ta t.o tn 1 .......................... . 
Despr.zn. ................. , ....... , .... . 

Saldo.·, ......... , , .. 

Ouro 

180.880:560$385 
165.855:990$723 

21.02!,;5(i9$6Ci2 

Papel 
lt69 .. 337:826$31,0 
1,38.221:367$11,7 

31.1.16 ;1,50$193 
CO'n:frontandlo, p•oQ'ém, só a receita oronmentaJ•ia que ~ori 

de H2.015:763$37t,, roruro, e 320.'047:0H$755, Polpel, com a 
f.ot.alidade da despe~a (orclinaria e exl.ra-OJ'()amenf.aria) en
cont.rn. o relat.orio um saldo, our{)l, de -J-1.880:561~700 e um 
rle{1:cit. papel. de 1 0!1 .1 ô-1 : t, 50$902. que rsc · elevará a 
111,. 756:802$.660, si forem desp·resad•os, nn reoeita, ro• sn.ldo 
:r.Je deposit.ns na somma de 5.51,7 :022~733 c a quanf.i,n d~ 
-15: 328~0-1 1, ainda não escripturada. 

Mas como e porque se exc'lluir{t da receil;a dor exerc.icio o 
proclucto das ,operações de credito internas e externas auto'
rizndras e fe·itars, para custear servi(!lo•s extra,Mdinnrios, futurns 
fontes de renda. mas que a J•enda ordinaria, no momento, 11ão 
~ormporta? Qual a lei que manda não computar ou determina 
n. exclusão da mceita do sa Ido dos deposit,os ? A ele 1.851. re
pnoduzida em todas as leis ele orçamento, presc-reve o contrario. 

O ,proprio relatorio se incumbe, poQ•ém, de deduzir da 
desp~:za 1JOÜll - a qunnl.ia de 50.165:586$920, paga com <J 
producl.o de empm!'<f.imo~~ e emissão de ,npolices e o saldo onro 
ClonverLid·O em papel, l'f!duzindo nssim o deficit de 
114.750 :802~606 a t,5. 582:31.7$026. 

• 
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Vê-se· que o relataria só deduz dn clespezn ns quantias cnr
reSl)D•ndentes: 

aJ a conversüo do saldo ouro 
11 . 880 :000$000 = . .. .. .. .. .. .. .. . . Hl. 000 :000$000 

1J; despeza& por conta de opernrões ele cre-
dito ................... :. . . . . . . . . . 50. 000: OOC1$000 

na .som ma de, :fr.nccões despreznclns ... 
e po;r iss'o• fica reduzido o deficit ele .. 

n. .... o ••••• o ••••• o •• o o • o • o •••• ' ••• 

Gfl.000:000$000 
'[-J~j,000:000$000 

45.000;000.];000 
Nüo tm·iio sido omiLtidas algumas oul.r:ts deduccõe;; ? 

Nn. mensagem de :LflH aquelle de(lca era de 56. 6G2: 000$000. 
Sempre se incluiu na receita -o Raldo dos 'depositas e n renrla 
jli rJonhecida comquanl.o não cscripturada ainda. 

O rel:itorfio, exclue IS·emelhante salkl.o e abandona a quant.in 
de 45 :000$ nüo escripturarla (5.5!12 :000$)' bem como a clt~ 
lt.18t, :000$, ouro, ou 6.!1'18:000:];, papel, cambi.o 1G 21.161,) 
paga a Est11nda de Ferro de Goyaz. não se referindo :1. l'em issão 
rln. diviclrt de 1.870 no vn.lor de 20.51,8:000$, •OUiiO·. 

Apuradas a~ contas de 191 O, verifica-se que nesse cxer
r.ieio a receita •o•rdinaria cobriu 1.1 despeza orcamentaria, dei
xando saldo c que as clespezm> extra-ort;.amcnt.arias s~10 d1} 

eonst.rueoões de estradas de ferro de Itapura a Go'!'umb:1, Go(vnz, 
Mndnira-Mamoré e outras, Porto do· Recife inclcmniznr;.ües 
h'O,Jivianas, resgnt.e rio cmprest.imo de -1.870 na import.ancin de 
::1:3.976:000$000. 

O Relator da Dcspczn na Gamara rut.Lribue ao eX!eQ·cicio de 
1.!110 a despeza de 71.8.5-18 :0!11$1,68, quand1o não excedeu ele 
G08.7L8 :857$31j6, O equivoco provém parece, de t.er sido 
convertida duas vezes a parcella ouro Gt,.820 :789$0"9, por· ter 
sido adoptado parn ü's calculos de eonversão do ouro em pa
pel o agi o ele 60; l;.í "I" menor que o das tabellas, 68, 75. 

O Relator da Receita levou a' deficit de 1910 toda a despeza 
extraorcamentaria elo exercicio-91.901 :278$980-e, n lém •dlisso, 
reduziu a receita ouf!'o de ". 052:602$963 e a papel de 
757:019$782 e do saldo dos deposito•s na import.aneia ele 
5.5.í7 :_022$733. Dah i o pavor()so deficit de -t.Q1.596 :008$103 da 
tahella á. pag. J20 elo seu luminoso parecer . . - . 

!.. • 

PERTODO DE 1!H1-Hl12 

São escassos os elementos para se ajuizar da gestão fi
nanceira nestes dous execicios, não estando o ult.imo encer
rado. As. previsões são que se liquidarívo com rle(ic·tt"s. t.iío 
avultr,das teem sido as despeza.s autorizadas, tão numeroRos os 
decretos do ·nberturaiS de creditas adclici10naes. 

As revisões ele contracto e os novos contract.os de con
strucçii.o ele estrada de ferro avolumaram ext.rn.orclinaria
mente as responsnbilielades elo Thesouro, que já sól!lem a 
1 .. 300,000:000$000. 
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O Governo .lá annuncia que não será possível a reconsti ... 
luicão do fundo de garantia. Uma só nota ainda não foi inci
nerada por conta do fundo de resgato. A divida para com 111 
Caixa do Conversfto nã'O :Voi paga, o que quer dizer que a · 
eircmlacão J!oi nugmentnda de 20.000:000$ de papel-moedla. 
Daixa a cotação de nossos títulos; o credito vacila. · 

Eis os fructos que o paiz tem colhido da politica· dos ex
pedientes. E' tempo de voltar ás boas normas, a politica dos 
principias, o de .;oncluir a obra, já tão ad'eantada, da ve~. 
construcciio financeira da nossa Patria. 

A Commissão do Financas, tendo ouvido o Sr. Ministro 
rla Fazenda sobro as providencias que os serviços a seu cargo 
reclamam, o que completarão as da proposta, e bem assim sobre 
aR emendas que foram suggeridas á proposioão n. 07 da Ga
mara dos Srs. Deputados, reconheceu a necessidade da croacão 
i.ln Delogn.ciU; Fiscal cm Sonna Madureira, no Acre, do dotar 
o Ol'Oamento da Fazenda de uma verba para n.cquisicão da 
pr·af.a, que continuar:í a ser cunhada na Casa da Moeda c •emit
tida em substituição e resgato das· notas de 1$ e 2$ e, final-·· 
mente. de augmenf.ar a verba 3" afim do ser ultimado o resgate, 
no e.~ercicio de 1013, do emprostimo intJerno de 1897, do ,iuro 
rlc r. o!o, papel. 

A ndministracão fiscal do Torritorio do Acre ora regu
lada pelo decreto n. 2.506. de 30 d'e nb.ril de 1904. que ali · 
crcon 11ma Mesa de Rendas do primeira ordem. no Departa
mento do Alto Acre, subordinada á Delegacia Fiscal do Ama
r.onns. e 10 postos fisca,es, subordinados á Mesa do Rondas. 
Em 1909, foi expedido o dêcreto n. 7.495. de·· 16 de agosto, 
croando uma Mesa do Rendas cm Sonna Madureira o outra 
no Cruzeiro do Sul o mais um posto i'iséal e i2 registras. 

«Nã.o é perfeita a fiscalização, diz o Rolatot'io da Fazenda, 
e insufficiente o pessoal dos. postos: mas a todos os inconve
nientes da actual ot'ganizacão sobreleva o de não oestar syste
matizada. a fiscalizar,ão, impondo-se. por isso a necessidade, 
tmda dia mais -urgente, ·de dotar-se o Torritorio do Acre com 
nma repartição cm que se centraliz·em os serviços :ittinentes 
no llf!nistorio da. Fazenda. A nova repartição deverá: superin
tender todos os serviços a cargo .das Mesas de Rendas e postos 
fiscaos ali oxisf.ontes, assim como effectuar o· pagamento de 
toda a despeza realizada por conta dos cofres federaes naquella 
~Ma. · 

A croacão de uma Delegacia ·Fiscal, installada em lagar 
rio mais facil communicacão com todos os postos fiscaes e 
Mesas de Rendas, faria cessar principalmente o grande in
conveniente das interrupções de communicações com a Dele
gacia Fiscal no Amazonas; durante uma grande parto do anno, 
prejudicada a sua accão fiscalizadora, ®O só póde ser pro
veitosa, qnnndo assídua. 

A organização da Delegacia no Acré traria a vantagem de 
evitar os constantes desfalque!'! e desvios de rondas, que mon-
!.nm l'\Or centenas de contos de róis annualmente., · 
· A renda arreoodada no Acre de i903 a i9H sobe a 

... 

• 
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87.380 :309$230 e as despezas que elle tem determinado do 
1903 a 1009 não excedem de 62.505 :562$030. 

As Jlreiie·ituras, Justir.1as e outros serviços do AcL'C acabam 
de se1· augmentados na reforma ultimamente feita c dcteL·rni
narão despezas de ~res a quatro mil contos, que deverão se1' 
pagas lá. Pensa a Comrn issão quo a creacito da Dclegaeia J.l'isc:al 
está ,justificada. 

CUNHAGEM DA PRATA 

Está informada a Co'mmissão de que ha falta de moedas 
d_ivisionarias na circulacão, embora a · Casa da Moeda con
tmue a cunhar o bronze, a emittil-o em troco do cobre velho, 
tenha já posto em giro 17.000:000$ Ide nickel dos 30.000:000$ 
obtidos em 1900 e 28.375:000$ de !)rata de 1.906 a 1012. · 

Na Casa da Moeda o troco. das moedas de prúta é feito pelas 
notas de 1$ e 2$, cujo resgate foi ordenado por essa fórma e 
pelas notas de 5$, 10$ e 20$ em recolhimento. Toda a prata 
cunhada é consumida e a Casa da Moeda está apparelhada para 
produzir annualmente 15.000 :000$ em moedas dessa es
pecie. 

Claro está que no regímen estabelecido não difficulta a 
emissão e sómente ha necessidade de augmentar os recursos 
para a obtensão da materia prima, do metal. 

Existiam em circulação até 30 de abril do corrente anno, 
das notas de i$, 2$, 5$, 10$ e 20$ em substituição, cu,io troco é 
permittido por moeda de prata: . 

7.437.855 de i$ ou................ 7.437:855$000 
5.909.677 de .2$ ou................ H.8i9:355$000 

sommando .. ~ ............... · ... ~ ..... . 

1.431.414 de 5$ ou .......... · ......... . 
698. 284 de :lO$ ou .............. · .... • . 
744.421 de 20$ ou .................. .. 

na somma de . ........... ·: ............ . 

Total ........ ·· .... · ............ · ....... . 

19.257:210$000 

7.157:072$000 
6.982:845$000 
1.488:430$000 

15.628:347$000 

34.885:558$000i 
A Commissão opina que· se consigne verba para a compra 

de PTata até a .importancia de 3.000:000$, ouro. 

RESGATE DO EMPRES'I'IMO· DE 1897 

Esse emprestimo interno de C •jo, J?apel, foi autorizado 
pelo decreto.... que no art.... garanti:t o seu resgate em 
10 annos, na razão do 6.000:000$, por anno. Sómente de 1903 
para cá a sua a.mortizacão tem sido regelar, achando-se l1oje 
7.082:000$000 ' 

A verba 3" só consigna h.24. :020$ para os Juros durante o 
anno vindouro. Pensa a Commissiio que deve ser elevada ide 
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7. 082 :000* p~t·a o resgate total do em:prestimo ,já vencido h a 
S~JS nnno~, . nao convindo manter a .a~Jtorização, ele que _aliús 
nao se ~ttiJzou o .G:overno no,exercJCJO correl)LrJ, _para cltspôt· 
elas a.pol wes aclquJrl(ias pelo .1.< unclo ele Amorttzaf\uo dos Em
JH'estimos Internos, crue devem set.· consiclerrudas "retiradas de 
v,ez ela circulação e aJ.é Incinerad[ls, embol'n. os seus ,juros con
l.tmlem a ser pagos acruelle fundo. 

Caso fosse reproduzida a autorizar1ão e drJJla se servisse 
o Governo, te1·-se-hia. elo reemitt.ir, de \•encler a.polices de 5 "I" 
abaixo flo pm·, conLt·ibuindo para. maior deprossão desses l.i
t.ulos e eom. seu pro·rlucto l'esgaLar as de G "I'', BubstiLuia-se 
um empt·esLtmo por outro, sem vanl:agem alguma. o pt·ovavel
mcn l.o eom pre,i u izo do Fundo do Resgato elos Em1west.i mnH 
Inl.nt·nos, eu ,ia nl'grw izar;fío deve sm· respe i tndn . 

. CHEDI'l'OS STJPPLEMlnN'rAHES 

A proposição fixa a importnncia a despender com o:;. ere
dit.o;;; supplementares em 8. 000 :000$, mas permit.l.e que se,ia 
cxccd i da pm·n o:; cred i tos abewl.os a o:; ns. 5, n, ''t o 8 elo orc-n
men!Jo elo l\finistQrio do Interior e nR. ·J, 2, :3 c r, elo MiniRI.ei·io 
dn Fazenda, rcrm•inclo-se a primeil·a oxeopçfí.o :í.~ clespe:ms com 
r•r·ot·ogn()ÕOR •tio Congr·esso, não incluidn. na lei or·çamenl.ar·in 
vigrmt.o, c n ::;eguncla nos juros ela divida interna e cxt.orna. 

· Aquella elevará os eredit.os suppleme,nt.n.res a :1.0.500 :000~. 
e est.a é ahsolut.ament.e vaga e indeterminncln., dependendo das 
opornções· de r;r<:!dit.o que :~orem ren.li7.nclns no inl.orior e no 
ext.er·ior ·riuranl.e o exercício . 

. Quanto n. posl.os f.iscaes, o Sr. Min isLro ela Fmwnrla con
cm·dou em solicHar do Cong1·esso, oppor~unnmcnt.c, a cnmçi.io 
dos que forem nec.essarios •e o nug-m.ent.o do· pessoa I do alguns 
,h\ cxistento:~s. f'ic:mclo sem razã.o ele ser a aut.ol'izn~~ão contida 
no n, ii elo nrt.. 2" ela proposioão. 

CAPA'I'AZ!AS 

O n. r. elo nrt. 2" da proposiofío osl.abolece que os con. 
ferontes das cnpn'l.azias passarão a ser conferen,l.es r:le descarga, 
cxol'Ccnelo nssns funccões na Alfandega 'do R i o de .Jano iro ou 
no C:í.es do Porl.o,' conforme designacfío do inspector e que 
a~ vngas que so derem nesses carg-os sorfío pJ·eencllidas por tra
halhaelorc::; 'do capal.'l.zins, devidamonte habilitados e que esl.i-
'~erem eni e:ffectivo eX!etrcici.o. .._ 

Hn. duns classes do conferell'tes - os 'da 1", em numero 
de 22, percebem 2311$: os da 2•, Lambem em numero de 22, 
toem os vencimen Los de 1 !15$000, Pensa a C o mm issão que não 
se· trata de reunil-os em uma só clnsse, mas simplesmente 
de ga!'nnl.ir n.]womocfío elos ele 2•, para a :!•, e elos t_l'abnlha.:. 
dores, á 2", nas vagas que se abrirem, facu 1 Lnndo no 1.nspector 
a ·designaçiio ele uns e outros para o ·scrvico da Alfandega 
ou dn C.:áes do Por1.o.1 

• 

!':" • 

' . 



MESA DE l\ENDAS DE •rU'l'OYA 

A Commissão o.ropõe o alfandegamenLo da Mesa de Rendas 
da TuLoya. 

Esta providen~ia. é re~lamada pelo ~omrnel'Clio da zona, 
que lw.ie se vê obrigado a despachar as mercadorias de impor
tação na Ali'ande~ra da Parna:hyba,. que fica distante da Tutoya., 

A Mesa de Rendas ela Tutoya é de primeira ordem e a sua 
cr·cação foi autorizada pela lei n. 1. 164, de 9 de janeiro do 
1004, para ~uja cxccu~'ão foi expedido o decreto n. 5.282, de 
!) do agosto do mesmo "anuo. A sua renda em 1910 f'oi de 16:926$ 
c om1!l1i, do 13 :139$; a despeza é de 37 :645~000. 

CADASTRO DOS PHOPHIOS NACIONAES 

A lei do or·çamcnto de i OH, na verba- Administração e 
':ustcio dos pr·opr·ios na:cionaes- consignou 200 :000$ para· o 
oadastro. Foi iniciado este serviço, nomeando o Governo tres 
commissõcs de engenheiros para o arrolamento, medição c 
demar~ação dos proprios existentes nos Estados de S. Paulo, 
i\ I i nas Gcraes, Rio Grande do Sul, ·santa Catharina e Paraná., 

Tendo sido reduzida a •consignação, no exercício corrente, 
a 50:000$., os trabalhos encetados iam ser. suspensos, rmas o 

· Govel'no solicitou um credito supplementar de 200:000$ e Con
gresso o concedeu para que o serviço não fosse interrompido 
c se estendesse a outros Estados e pudesse o registro dos 
proprios na:cionaes ser concluido em breve prazo. 

Mantida a dotação insui'ficiente da proposição- 50:000$
o Governo sert't forçado a pedir supplemento da verba, como 
acaba de i'azcr neste exercício. · 

Ao n. 3 do art. 1•: 
Em vez de 12.595:590$, diga-se 19.677:590$, augmentada 

de 7. 080 :000~ para o resgate elo emprestimo de 1897. · 

Ao n. 14 do art. 1•: 
Em vez de · 141 :840$, diga..;se, 3H :84.0$, augmeutada de 

20tJ: 000$ a consignação de 50:0100$ para levantamento do ca-
dastro dos proprios nacionaes. . 

Ao n .. :16 dei art. 1•: 
!Em vez de 3. 474:382$, diga-se, ·3. 656 :U52$, augmenLada 

de 182:570$ com a creacão da Delegacia J?iscal no 1'erritoriq 
do Acre. 

Ao n. 3 elo art. 2•: supprima-se. · 
A Commissão considerando que é dever do Cong1'esso Pl'Over 

os ser:vicos de modo a evitar cr.e_ditos addi()ig_nae.~ -~ .qu~ I1ãQ s~ 
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deve procrastilar o tombamento dos proprios nacionaes,'ólevan
tamento do registro do patrimonio privado da Nação, como 
preceitúa o art. 17 da lei n. 2.083, de 30 julho de 1909 e o 
art. 33 do seu regulamento, propõe o ausmento de 200 :000* 
á :verba u•. 

SUBV~ÇÕES A INSTITUIÇÕES 

A emenda additiva _·proposta _pela Commissão é a repro
duccã de dispositivo da lei orçamentaria de i907. Consagra 
uma providencia eficaz e salutar, que, ao. tempo em que esteve 
em v1gor, produziu-os melhores resultados. Desde que a União 
dá auxilias· ou subvenções a esta ou aquella instituição parti
cular, é natural que procure conhecer a applicacão que os 
mesmos auxilias ou subvenções tiveram. · · 

A Commissão é de parecer que seja approvada a proposição 
n. 97, deste anno, com as seguintes emendas: .. 

-~· 

N. i 

. Fica creada. no ·Territori.o do Acre lima Delegacia Fiscalcom'o 
pessoal e rencimento$ da tabella seguinte : . 

"• 

,•' 

-..... ·· .. ·.·· 

I ' . ' . ' 



• 

T
abella de n

u
m

ero
, classe e v

en
cim

en
to

s dos em
pregados da D

elegacia F
iscal no T

errito
rio

 do A
cre 

O
R

D
EN

A
D

O
 

G
R

A
T

JFlC
.\Ç

Â
O

 
T

O
T

A
L

 D
E

 C
A

D
A

 
T

O
l'.\L

 
E!d:PR

BG
A

D
O

 
J 

.. 
. 

, 

_ t deloga.d_o fisé&
l .••••.•..•• · • .".;. • ••.••••••••.•••.••••• , •.•••••••••. 

-
9; 6')(1~000 

9
:
6
0
J
~
J
 

9:600$·)~0 
i contador .. -.....• -.•.. : ..•••.•..•........... ~ •.•......•........••.. 

4:800~0JO 
3:600~000 

S:~fJ 
8:40Jif.O

O
 

i procurador fiScal .•.•. _ ......... , • · ...•.....•••.•.........•..••...... 
4:000~00J 

3
:
0
J
O
~
J
O
 

7:C
O

 
000 

7:000f<O
O

J 
3 prim

eiros oscripturarios •••••••••••••• ; ........................... 
3:200 000 

2
:
7
0
~
0
0
0
.
 

5:9JO
 

JOO 
17:700~000 

fJ aegundos d_itos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
2
:
6
W
~
O
 

2:403 
00 

5:003 000 
25:ooJY.oo~ 

t 
\hesoureiro;-pagador, 60)$ p

ara quobrns ••••••••••••• ,., •• , .•••••• , 
. 4:000 

00 
3:40Ü

003 
8:0001)000 

s:ooataoo 
i fiel ...............•...... · ...•..•....•......••...••••..•.. ~ ........ 

2:00~000 
2:400 

oOJ 
5:0JO

t000 
5:000 ·){}0 

t porLeiro ...•.•...•••.••..•.• · ....... ~ ••.•..•••••.. ~ •. I 
•
•
 

I 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

I 
2:40 

000 
i:9

J 
~
0
)
 

·i :3oo}oao 
4 :3~0t·XIO 

i c.ootinuo .. ~ •...••.••.••..••••..••.••.•.• -. •.••...........•••...••. ·• 
i :300~000 

1:20J~~,;o 
2:500,000 

2:5:JO~OOJ 

87 :5~}~-)():• 
G

ratificação addicionnl do 50 olo n todo o pessoal. • ............... , 
-

-
-

43:750$0:Jil 
2 aor.ventos n iSO

$ m
ensaes ..•

• ·.,, •... , ••••..•.•.......• I
,
 •
•
•
 ,
,
 •
•
 , 

•
•
 

-
-

-
4
:
3
2
J
$
)
0
~
 

. 
135:570$0~) 

M
nterinl : 

E
:!:podionlo, ·acquisição o oocaderon"ção do livros, pnpol o ouL

ros ar-
. 

_ ti~os.~·· ........•.........•.•. , ..••..... ; •..................... 
-

-
6:00é~\lGO 

M
oveis, com

pras _e cooc.ertos. • •••••..••....••.• ~ ...... , ..•..•... ; .. 
-

-
t:úoG$ooo 

.. 

-
. 

D
ivorsns despru:aa: 

Illum
ioâ.çA

o .•. -....•••..•. ~ .• ~ ••• ~ .•••...•. · •.•......•••.•.•........ 
P

ub.licáçõos de ·odi~a~ .....••••.•••• , •..•...•.........•.•.•...... \ 
· A

sstgna.turas do D
&

ano 01/içial ..•..•.••...•...••..... , .•.•..•.•..
. 

S:O
O

J$000 
. 
~
r
n
ç
o
 

tolegraphico ........ , •...•............................ o 
•
•
 

, 
-

·:A
condicionam

ento de rernossa de soU
 os .o nnm

orario., .. ,, •••... ,. ·f 
D

eapozas jodiciaes .••.....•• ,, ... _. .•.. ,, . .-.. ,, ... ,, .............. 
• 

A
gu

a, asseio, ~te ••.•..••...••• ~., •.• ,, •.•. , .. ,, ••••..•.•.•..• , .• · 

A
lugitel de casl\-..•.• , : •.• , •••••• , .••••... , ....... , .• I 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

-
-

i2:0JO
'O

:JO
 

D
e
s
~
z
:
a
s
 para a insL

allação .• -............ ~ ........... o 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

~
 

-
20:00J~·)00 

"47:00)$0\JJ 

1S2:570$<.l0l 

' 
; 

-
-
-
-

'4: 

m
 

~
 

m
 

>• 
o t'l 

-'~ t.:l 
o o ~ z o <

 
"' ;:;; :!1 
::::> 
o o :_,j 

tO
 

-i \O
 

G
 

"" -



'. "'' . . '--.. . . . . . 

. . 
. .. 

Ao n. 5 : a·ccrescente-se depois da palavra· cr.editos c até 
2. 000•: 000$, ouro » ;· o mais como. está. · 

Ao n. 6 do arL. 2•: supprima-se. 

Ao art. 6•: accrescente-se depois' das palaV!'US conferentes 
de descarga- de 1" e 2• classes, e substituam-se n9 paragrap.ho 
unko as palavras -nesses cargos - pel~s segumtes: na 2• 
classe. · · 

Onde convier, accrescente-se: 
« Os pagamentos de usbvencões de qualquer natureza a 

asso•ciacões ou institutos particulares, que já tenham recebido 
outras em annos anteriores, ficam sujeitos aõ prévio exame, 
instituído pelo ministerio por onde ·correr a· despeza, da ap.-
plicucão dada á última dessas subvenções.» . 

Fica o .Governo autorizado a dar a Mesa de Rendas. de 
'l'utoya, Cl'eada pelo decreto n. 5.282, de 9 de agosto de 1904, 
o mesmo regímen· da Mesa de Rendas de Antonina, nos termos 
do art. 136 da .Nova Consolidaoão das Leis das !Alfandegas e 
Ilfesas de Rendas,. ·continuando directamente subordinada ao 
'l'hesouro Nacional. · 

Paragrapho unico. AppJi.cado aquelle regímen á Mesa de 
Rendas. de Tutoya, terá ella o numero· e classes dos funccionarios 
da Mesa de Rendas de Itacoatiara, •Com iguaes vencimentos de 
accôrdo com a tabella a que se refere o decreto .n. 8. 758, de 
31 de maio de. 191:1.. . · · . 

'·,. 

Fica creado em Porto Velho um posto fiscal, subordinado 
á Mesa de Rendas de Santo :Antonio: . · . . · , 

.A' consignacão material 
llio de Janeiro: · 

das capatazias da :Alfandega do · • 

Redijam-se assim: ,. 

Acquisição,· ·reparo e conservação do ma.terial, comprehen- . 
didcis 9s orden.açloJ do respectivo pessoal dos reparos e con:
seryaçao, a:cqms1çao do fardame.nto pa:ra :o pos~oa.l da~ capa.., 
tazias e até 10:000$, para o custeiO de oarros e automove1s. 

:Ao art. 1•, n. 17: 
Em vez de 15.339:959$876, diga-se: 15:456:9·59$876, au

gmentada de ii 7 : 000·$ para ser elevada a 1,8 o/o a razão para o 
calculo das· quotas na ·alfandega da Bahia, mantidos o numel'o 
das quotas e a actual lotação. · · · . ' 

Fica. incorpo·rada ao vencimento dos. contínuos, correios, 
au:\:ilial'es e serventes do·. Ministerio da Fazenda, compréhén;.., 
didos os do Tribunal de Contas, a gratificação 'de 30 % de··qué 
trata o n. V do art; 94 da lei n. 2. 544, ~e jane:i~o de 1912 .•. 

• 



• 

. . 

... 

- . 
; • 

_.,;. I. • : • \: • ' ' • 

E' fixado o vencimento dos ajudantes de porteiro do The
souro e do MinisLerio da ·Fazenda erri 5 :400$; considerados dous 
ter~os ele ordenado e um terço de gralifi'cacãn. 

Sala das Çommissõu,;,_ ~!) du novemb1·o de 1!Jl2. -Feli
ciano Penna, pr·esidenLe, pelas conclusões. Leo1wlúo de Bnlhões, 
relator. - ~1. i1:e1·etlo, JWlas conclnsúe.\'. - Urbanos Santos, 
pelas conclusões. - Bu1mu riu PalDa, ]leias cnoelusües. -· fi': 
Ulyce1·'io. -Tavares tle '•1/1'(1., pelas conelus1if!S - Vidm·hw 
Montwiro, pelas eonelu~ües.- Pranr:isco Sá. 

Propos'ir.;ão da Cama1'a rlos De}lu.tados, n. 97 ~ de 1!1/ 2, n q·,.w 
se ·r e /I:: r e o t)(rrer:e1· su1n'a 

O Congr,.esso Nacional resolve: 
. . ' 

Arl. 1. • O Presidente da Republica é aulOL'Í(:.tdll a dt·:•pc,n
der, pelo Ministet·io ela Fazenda, com os serviços designados nas 

· ' seguinte~ verbas, a quantia de 44. G84 :819$520, ouro, e ...... . 
f2I .829:237$121, papel, e applit:ar a renda especial na impor
tani)ia de 23.260:000$, our·o, 12.850:0üO$, papel: 

Ouru 
i. Juros e mai::; dllspeza~ 

ela divida externa . . . ;::;, .. \!iii :ri03$3HJ · 
. 2. Idem e amorl.izacão do 

emprestimo extm·no 
para o resga l.ô da i; · . 
nstiadas de feri•o en-
capadas ........... 8.2Cil :RS0$000 

3. Idem, . icfem, elos em_-· 
prostimos · i nter·nos. . . ............ . 

4. Idem, da divida inter•na 
fundada . . . . . . . . . . . . ............ . 

5. Inactivos, pensionistás 
e beneficiarias dos 
montep,ios: 

a) M::mtepio, meio sol
. · do e pensões di-

versas ..... ·. . . . . . . . ....... .., .... . 
b) Magistrados em dis-

ponibilidade . . .. . . . . . .......... o •• 

c) Serventuarios do 
culto catholico . . . . . . ............. · 

d) R e f o r m a d o s de 
Bombeiros . . . . . . . . . . .. o •••••••••• 

e) Reformados da Bri-
gada Policial . . . . . . . ............ . 

{) R e f o r m a cl o s da 
Guerra . . ... . . . . . . . . . ............ . 

u) •Reformados da Ma-
rinlla . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

h) Aposentados • . . • . • . ............ . 
Yol. YII 

Papel 

12.1ifl5:590$00iJ 

25.750:084$000 

11.239:904$612 

200:000$000 

100:000$000 

198:603$279 

543:686$353 

9.152:572$090 

2.203:823$515 
2.552:101$173 

{3-
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O 'l'h esouro i\' acional. ele
vada de 12:000$, de 
accôrdo com o art. 12 
da lei n. 2. 54/t, de 
:. de janeiro de 1912, 
que :fixou em 211:000$ 
a do lao1io destinada á 
repre s e n ta o ã o de 

·cada nm dos minis
t.l'os de Estado ..... 

' 

7. 'i'l'ibunal do ·constas ... 
8. Heeohedoria do DislT'i-

cto Federal ....... . 
!l. Caixa de Conversão .. . 

Hl. Caixa de Amot·tir.a~lão. 
11. ·casa ria Moeda ...... . 
12. lmpJ•ensa i\' acional o 

JJiario O{{'icial ..... 
:13. Lalloratorio Nacional 

. ( do Analyses, su!Jsli-
tuida a tabolla pela 
seguinte: 

• •••• o •• o o o ••• 

Ouro 
••• o • ••••• o •• o • 

50:000$000 
100:000$000 

• •••• o ••• •, o o • • . 

•••••••••• o •• o 

2.0G1:H5$000 
Papel 

G71 :lt50$000 

(i/18 :ft20$000 
263 :520$0·00 
5ü-O•:!H3.'!i500 

1.028:637$000 

2.178:280$000 

Lotaçlio ·160 :000$- Nurne1•o rle qu.olas .fOO- Valor· da quota 
-175$000 

o ... rn 
C) ::1 = Cla~ses Or•denadl 

_, 
:; o 

::: z Cl 
Qnotas 

- -
1 Director ..............• 8:000$000 41 
1 1 • escripturario chel'e da 

sect•etaria ........... 4:000SOOO 20 
:1. :1. o escripturario ........ 2:400$000 :12 
4 2°' ditos ............ ... :1:6008000 ·8 
:1 Portei ro-conset·v a. do t• ... 2:6005000 -13 
4 1 •• chimicos ........... ·i-: 8005000 . 2li 
6 ')O; 
~ ditos ............... 4:0008000 21 

4 3°5 ditos ............... 2:4008000 H 
-
22 

t,oo quotas a I i 5lf; cada uma (vnloJ' official) . 
Gr·atil'ica1;üo a dous ehimicos extt·nnumer·a-

J'ios ................................. . 
Salarios a quatt·o serventes ...... : : . : .... . 

41 

20 
:1.2 
32 
:1.3 

:1..00 
!26 

56 
--
400 

Total 

Ordenado.> 

8:000$000 

4:0005000 
2:400$000 
6:4005000 
2.600$00() 

:1.0:2005000 
24.:0005000 
0:6008000 
-----
76:2005000 

70:000$000 

4:800$000 
9 : 3ti0$000 . 

o 

'·· 
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Material 
•• 

Livros, joi·uaes scieuliJ'ieos· e ol.ijeelos de expedi-
ente, talões e publkaf.)ões .............. . 

Acqui8ir;ãó dr~ reat:livos, instrumentos e eouser-
vação destos .......................... . 

Despcza,; cxtr·aordiuarias e evcntuaes, ínelusive 
o asseio do edil'icio .................. . 

Consurno de gaz ........................... . 

J 4. 

15. 

-Jü. 
J 7 . 

AclllJinisLl'ar;ii.o e eusLeio 
dos proprios nado-
naes ............. . 

Delegacia do 'l'hesout·o 
em Londres ....... . 

Delegacias Fiscaes ... . 
Alfandegas, reduzidas 

de 2:600$ ·correspon
dente aos ven0imen-
1os do ajudante do 
administrador das 
capatazias da Alfan- . 
dega do Pará, eargo 
dispensavei, e redigi
da da seguinte .fórma. 
a: ultima consignaç.ão 
da. tabella « para de
spezas imprevistas e 
supprir as previstas 
urgentes insufficien
temente dotadas nas 
diversas alfandegas e 
mesas de rendas al
fandegadas, inclusive 
o servicó de encmn
mendas postaes, alu
;:mel de predios, ex-
1 rnordinarias elas ca
pal.mdas fl novos ae
rnal.ens (pessoal a 
fins. de novos arwa
zens) acquisição de 
lanchas, guindastes, 
outros materiaes e 
pessoal respectivo». 

i 8. 1\fesas de Rendas e Col-

Ouro 

• •.••• o • o • o •••• 

• ••••• o • o • o o •• ' 

. ' .. ' . ' ...... ' 

•••••• o • •, ••••• 

!lapel · 

7:000$000 

10:00().$000 

3:000$000 
1:300$000 

'181 :üG0$000 

Papel 

141 :840·$000 

68:4.00$000 
3.474.:382$000 

15.339:959$870 

lectorias ......... . 
l r. ·EmpT·egados. de repnr

ti~r3es e togares ex-

•• o •• o •••• o •• o . 5.382:143$100 

,. 

'" :.•-.,. 

" 

.• ·', 
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li netos e fuucdona
l'ios addidos em viL·-· 
lude de sentenr;a ... 

~0. 1 nspecciio das !'e parti 
c•iP.~ de Fazendas ... 

• Q'~J ..... _, . 

.. ---1 • 

:!S. 
~!). 

30. 

31. 
3·) -· 
33. 
:l.'r . 
:33 . 
:J(:). 

···s ,, . 
:J!). 

. Fiscalizacão e rnais de
~;pe~as dos imposto:; 
de consumo e dt: 
transpol·Les ....... . 

Conuuissão de 2 o/o na 
venda de estampilhas 

A,it.rla d.c custo ...... . 
Gt·aLil'iea.;ão pol' set·vi

•;.-.s lempot·urio~ u 
IJXti'HI)l'dillai'Íf!l< , , .. 

• Jut•os do~ billwLes do 
TlH.•,;ouJ·o ......... . 

ld.ern dos empl't•slillws 
llo eoft•e de ortJliãos. 

Tdcm. d0::; depo~Ho~ da;; 
Caixas J!}conomica::; ~~ 
Montes de Soccorro .. 

ldem diversos ....... . 
Porcentagem J!~la co

bran•]a e.x<•cutlva ... 
Commissões e corJ·ela-

oenS ............. . 
Despezas eveutuaes .. 
llcposições e restitui-

ções ............. . 
Exercieio:; findos ..... . 
Obras .............. . 
Creditas esp•~c~iacs ... . 
Dil'•!cloria de Estatis-

tic:a Commet·cial ... 
~ J l'l . -::su Js 1 .u u;oes ....... . 
Tnspeclot·ia de Scgut•o;; 
CI·euitos snpplementa-

J'e::>, qnc 1'ieam aulo
l'izados pal'a as ver
bas da Lai!clla JJ ••.. 

Applicaçtio da renda especial 

1. Funcb de resgate do 
· papel-moeda ...... . 

2. Fundo de garantia do 
pari e! -úweda ..... . 

3. Idem para caixa de res
gate das apol ices elas 
estradas de ferro en- · 

............... 

. . . . . . . ' .... ' .. 

O O o O O o O o 'o O I e e e 

........... o ••• 

. . . . . ~ . . . . . . . . 

.............. 

O O O O e O o e e O I O O O 

............... .............. 

............ o ••• 

50:000$000 
30:000$0;()0 

50:000$000 
J 00 : 000•$000 

............... 
o ••••••••••••• 

.. ............ . 
• ........... o •• 

• •••••••••• o • ••• 

133:!)81$ü23 

200 : 000$0(V' 

3.191 :500$000 

.150 :000$000 
J ::W :000$000 

.\(i : 000:1'000 

50:000$000 

üG0:000$000 

0.500:000$000 
G0:000$000 

100:0001$000 

50:000$000 
120:000$000 

200:000$000 
1.000:000$000 

800:000$000 
325:013$180 

632: -í00$000 . 
80:000$000 

280:280$000 

8. 000•:000$000 

H.684:8:19$5.20· 121.829:237$121 

. ............ . 6.000:000$0!l0 

13.Gt.0:000$000> 

:--·-' .. · 
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'r.ampadas ......... • • o ••• o • o •• o o • 3.000:000$000 
!!, Idem do amot·Li~a~fio 

dos empl'estimos in-
50:000$000 ternos ....... · ..... . .............. 

G. Idem do monlepio dos 
empregados publicas 10:000$000 800:000$000 

6. Idem para as obras dos 
melhoramentos dos 
portos ••• o •••••••• 9·. 610:000$000 3.000:000$000 

23.260:000$000 12.850:000$000 
Art. 2." E' o GO\'et·rw autorizado: · 
1 ", a· abrir .ás verba~- Soccorro:s puiJiico:s- e- Exerci

cios findos- er•~di!.os supplemenlal'OS em qualquer· mez do 
exer·citJio, cotulunto que sua totalidade, eompulada com as dos 
d~;•nmi:s r;reclilo:s alJt!J'Los, não ex·ceda do maximo fixado, respei
tada quanl.o ;i. v eriJa- Exerdeios findos- a disposil;ão da lei 
n. 3.:.!:30, de 3 de st.!Lembr·o d.c 188·1, art. 1L No maximo fixadO' 
]JOJ' es~f) art;~Jn não ·~e c:ompt•e!JPnden os ·~reditM ahel'lo:s aos 
ns. 5, <i, 7 e S· do ot·çamenlo do l\linisterio do Int.er·iol· e us .. 1, 
2, 3 e 4 do l\linisterio da Fazenda; 

2", a liquidar os debitos dos banc:os, provenientes de au
xílios ú lavoura; 

3", a continuar o resgate do emprestimo .inü•rno de 180'7 
(6 %), nos tcrmos.do art. 82, n. 3, da lei n. 2 .. 108, de 1911; 

4", a pro.;;eguir na conversão da divida externa de 5 o/o 
pat•a 4 % dt; Juros, fazendo as necessarias appliC'açõl.ls de cre-
dito; . · . · 
· . 5', a ab;oir• creditas pam cunhagem de moeàas · de prata 
afim de sub;;tituir as ·cedulas do Thesouro dfJ 1$ e 2$ e facilitar 
o troco das cedulas de 5$ a 20$, onde escasseat·em c;:;sas moedàs, 
e a retirar da circulação as moedas de prata e nickel dei antigo 
cunho e de flObre, mareando prar.o razoavel para ,c;ua substi
tuição, podendo cmpt·egar. o cobre recolhido em liga para 
oulr·a,.; moedas. 

G", a· créar. postos fiscaes l.no te1•ritorio da Re·publica, 
a1ll'indo o:< Pecessarios · ·ct·editos, submeLtcudo os actos rcspec
li Hl~ ti ap n r·m•n •:ão do Cungresso. · . 

Art. 3." Ficam app1;ovados os creditas na somma à e ré is 
f.!). 981 :005l!l899, omo, e 67.162: -í88$978, papel,· constantes da 
tabella A. . · . 

Art. 4. • No exerci cio da presente proposta poderá o Go
vel'llo abrir cr~ditos supplementares para as verbas incluídas· 
na tabella B. · . 

"<\rt. 5.' Aos directores das Secretarias do 1Senado e da 
Camara dos Deputados, mordomia do Palacio da Presidencia da 
Republica (~ Secretaria do Supremo Tribunal Federal serão 
entregues iul.cg-ralmente, mediante requisição competente, as 
quantias de~tinadas ao material das mesmas repai•ticõcs, quer 
:í,; Jnrh,iclas ,,~ nresente llli, quer as ,~onccdidas em creditPs 
d•1 qualquer natureza. · · -

Art. G,: Os conJ'er·entei; das ~:apatazias da: ._\ftimdega do 
11io de .Tancu·o, passariio a dPnominat·-se coul'erentes de d"!s-

.. 

• 
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carga, exor·ccüdo nssas JuncçiJcs na alfandega ou no cães do 
po!'Lo, confonhe desigua~'ão do inspector. 

Parag!'apho uuico. Nas vat;as que se derem nesses. cargos 
serão aproveitados LL·abalhador·es de capatazias devidamente 
lwbiliLados e que estiverem cm el'feelivo exercic;io. · 

Ar L. 7. • A disposição do ar· L. 37, da lei n. 2. GH, · de 4 
df.• .. iUilPiJ'O de· ~~,~,··. H;';·JI',.,\-~f' an.., eun.'trac.til,., eelebf·nrJos por 
nualquer· · ministorio quauúo importem ou possam importar 
dcspozas não dotadas em r·ub!'ica especial do respectivo oroa
mcuto. · 

Ar L. 8." Con LiuuaJH en1 vigor• os arts. 07 e 08 da lei 
n. 2. 5.\.1, de -i de janeiro de 1!)12 e o credito. aberto pelo· decreto 
n.. !J. 528, do 24 ele abl'il de 1912. A quantia constante da 
leltra h do citado décroto poderú ser despendida tambom na 
cunstruccão, reconsLrucr,;ão e reparação d'e armazens das alfan
degas ·e dependenc;ias, assim corno de mesU"s. de rendas e postos 
fiscaes. . 

Gamara dos Dpputados, LI. de ouLul11:o do :l!H2. -Sabino 
/Jarruso .!u.nior, PJ.'c~iclenLe, - Aulonio Shnetio do.õr Santos Leal, 
i." i:'t'l'l't•t;u·w. -llwrl J/mw:s l't•itJa, :!" ~t:el't,•l.al'iu.-A iJu-
pl'imir. · · 

N. t.2D- 1012 
. . 

A Commissüo de Fiuanças, a que l'oi prr!senLo u proposição 
da Gamara elos Depu lados u. J07, de 1012, que autoriza o 
Governo a conceder um armo de licen(:a, ·com todos os' venci
mentos. ao De. And1·•í CavalcanLi, ministro elo Supremo '.rri
hunal Feder·al, é ele parecer que a proposição seja approvada 
com a seguinte 

. . . 
Em ver. da~ palavras « eom todos os Ycnciméntoe » r.liga-sc: 

com o m·dcnado. 
. 1Sala elas CommissiJes, 20 elo novcmlH'O ele 1012. -·-Feli
ciano Pemw. · Presidente. - Wctor'ino Monteiro, Relator. ""'-. 
'Tavares de Lyra, vencido ... - Bueno de Paiva. - F. Glyce1•io. 
vnncido.-Ul'ÚW/0 Srtl/111.1'.-.'\. :\.:;r.•í'l'do. Vf'IIIJÍclO.-VI'IIIII.'i.I'I'U 
Srí.-f.t'u)'ohlo rlt• 1Ju1./u)es. \'t~llf'iú•.l quan.l.n ü. elllf.'llda. 

PltOPOSIÇÃO DA C,\:MAIIA DOS DI>PU'l'ADOS N. 107, DE. 1012, A 
QUE SE HEl'lllW O PAitECEI\ SUPHA 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a· ·eoneedc!' ao m in isLro do Supremo Tl'ibuual Federal, nr. 
Andrtí Gavalcanti ele Albuqucrqüe, um anno de -licença· com 

: 
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·todos os veneimentos, para tratamento de saude, onde lhe con-
vier; revog·adas as disposições em contrario. · 

· Gam.ara dos Deputados, 25 de outubro do 1912. -Sd.bino 
Bar•roso Junto1·, P residen~e. -Antonio Simeão dos Santos Loat.. 
I" ::>t;t.:I'I!Lal'IO. -ltu11t .tiui·aes \eiuu, ~" ~~~ct'elal'io.-A im
primir. 

N. !a30- Hll2 

!Estando esgotada a ve1·JJa !l" do al'L. 2" da lei orcamenl.ari:l 
t..n vi:;or, a Gommissão de Finan()as nada tem a oppor á appro-

. var;ão da proposição da Gamara dos Deputados sob n. ·132, qne 
autorisa o Sr. Presidente da n.epuJJiica a abrir, pelo l\1inisb.':·io 
da .TusLir:;.a e Negocias Interiores, o cr·ediLo supplementar du 
::l :000$ pa!'a occoncr ao pagamento elas a,iudas de custo a. que 
l.ot•rn dil'fdln os Depu fado~ .loS<'• ria ·cunl'a. J{aiJr'JJr, P .on.;·· tvlarta 
l\lol'eira (itlimaJ·ães, respectivamente eleitos pelos Estados d•3 
Pernambuco e Sergipe. · 

Sala elas Gommissões, 29 de novembro de 1912. - F'di
C'iano Penná, Presidente. - Tavm·es de Lyra, Relator. - Ur·
IJauu Srutlos. -A·. A~erelin. -1-. rir• lfi!Lfl.l]('s.- \iictrino 
~lf onte-i·ro. -llucno de Paiva. - F. Gl?Jeer·io. - Franc·isco Sá. 

PIIOPOSIC:ÃO DA CA::>J.\11.\ DOS Dl>PU'l',\DOS N. 132, DB 1912, A QUE 
SI> HI>FEHE O PARECER SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 
. Artigo unico. Fica o. Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo Ministerio da Justir'a e Negocias Interiores, 9 
·credito supplementar de 2 :oo,o.$, para occorrer ao pagamento 
rla ajuda ele ·custo a que teem direito os Deputados José da 
Cunha Rabello e José Maria Moreira .Guimarães, respectiva
mente eleitos pelos Estados de Pernambuco e Sergipe, visto 
estar esgotada a verba o• da ·lei orQamentaria vigente; revo
gadas as disposições cm contrario. 

Camara d.)s Deputados, 18 de novembro de 1912. -· Sauino 
Btirroso-Junior, Presidente. -Antonio Simeao dos Santos Leal, 
f" f':N:reíario. -Raul 'lloraC's Vui{Ja,· ~ .. 8Pcrelal'io.-A im-
primir. J 

N. 431-1912 

Tomando conhecimento. da proposição da Gamara dos 
Deputados que autoriza o Sr. Presidente da RepubUca a 
conceder um anno de licenca, com dous tercos dos vencimentos, 
ao Dr. Lymirio Celso da Trindade, a. Commissão. de Finanças, 
ó: de parecer que a mesma proposicão póde ser approvada, 
visto estar comprovada a moleslia daquello funccionario e ser 
a concessão nos termbs dos precedentes, já acceito pelo Senado. 

.. 
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~<\.conselha, errtretanto,. ·que no autographo sejam feitas 
duas -cc-:·recções que :escaparam .ú Commissão de Redacção da 
outra Casa do Congresso; o nome do magistrado que impetrou 
a licença ú Ljpnh•io e não Linirio, e a sua comal."Ca a de Alto 
J 11 r na '! u:w ·:üW J'ur:t'rs, comn so \'etJ.rrcu o o ~eu· r·eLJIIl'l'lllll.'llll' 
e docui11entos CJUC o a·companham. · . . · . 

Sala das Commissões, 2!l de novembro de 1912. -F'eli
ciano Penna, Presidente. -. Tavares de Ly1•a, Relator .. - Ur
bano Santos. - F. Gl11ccrio. -A. A::eredo. -L. de Bulhúes. 
-· Francisco ·Sâ. -Bueuo de Pa,iva.- Y-iclorino .Monteiro. 

• o ' 

PROPOSIÇ.:\0 DA CAMAH.:\ DOS DEPU'rADOS N. 130, DE 1912, A QUE 
SE REFI>RE O p,\RECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico .. Fica autorizado o Presidente da Republica a 

conceder um anno de licença, com dous terços de vencimentos, 
para tratamento de saude, a Lymirio Celso da Trindade, .iuiz de 
direito no Alto Purús; revogadas as disposicões em· contrario. 

Gamara dos Deputados, 18 de novembro de 1912. -Sabino 
Barroso Junior, Presidente·. -Antonio Simeão dos :3antos Leal, 
I" ·t'Pcr·etaL'IO. -lwul Mnrrws l'ei(lo., z". :::iecretar·io .-A im-
primir. . · · . · 
· ·E' novamente lida, posta em discussão, que se encerra sem 

debaLe. ·~ approvaoa a reaacçau l!nat ua enwl:J.oa ao ::-iPnano :í , 
proposição n.· 88,-de 1912, que abre.~o 'Ministerio da Viação e 
Obra.s Publicas o credito de 80:000$, para construcção de um 
edifício · destinado aos Correios e Telegraphos, na capital de 
Goyaz. 

o Sr. Nilo Peçanha- Sr. Presidente, penso que o Senado. 
não é insensível ao desgosto por que acaba de passar o Chefe 
da Nação e que por igual commove toda a sociedade do Rio 
de Janeiro, pela perda .irreparavel de sua estremecida esposa, 
typo de virtude e de bondade. 

. Dado o assentimento dos honrados Srs. Senadores, ·pediria 
a V. Ex., SL'. Presidente, a nomeacão de uma commissão que 
testemunhasse ao Presidente da Republica os nossos senti

. ínentqs de pezar .. (Mu~to bem; muito .bem.) · 

. o Sr. Presidente- Os senhores que approvam o requeri-
mento que acaba de ser feito pelo Sr. Senador Nilo Peçanha 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi unanimemente approvado. 

o Sr. Presidente -Nomeio para fazerem parte da com
missão· que deve levar, em nome. do Senado, as suas mam
festacõe~ de ·pezar ao Sr. Pr~sidente da)lepublica, ,9s tSirs.Sen~~;
dores· Nilo Peçanha, Francisco · G!ycerw, Lau~o;,·.Sodrj!,, .Lmz . 
Vianna, .Urbano Santos, Tavares de Lyra e A. 'A:Zeredo,._.;. 
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O Sr. Francisco Glycerio-. Sr .. Presídente, desejando que 
o Senado complete as demonstrações de plízar. pelo falleci.mento 
da .Exma. esposa do Sr. Presidente da Republica, requeiro 
que V. Ex .. consulte á Casa si delibera levantar a: sua sessão. 

·O Sr. Presidente .-Os Si·s. que approvam o requerimento 
que acaba de ser feito pelo Sr. Senador l<'rancisco Glycerio . 
queiram levan Lar-se (Pausa. ) . · . . 

l<'oi. unanimemente approvado. . 
Em obediencia á deliberação do Senado, vou levantar a 

sessão. · · · .. 
A ordem do dia para a sessão seguinte é a mesma já 

d csignada, is to é : . · 

Trabalhos de Com missões. 
Levanta-se a sessão. 

.. ' • . .J 
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