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C.A.::t-1.J:.A.R.A. :OOS DEP"UTA:OOS 

HIST.ORICO 
DOS 

.ASSUMPTOS MAIS IMPORTANTES TRATADOS 
NAS SESSÕES DE OUTUBRO 

ADMJN!S1'IÜÇÃO F'EDE:RAT, 

.· . 

... 

Na sessão de l, o Sr. Moraes Barros justificou um requerimento de informa
çües a. respeito das provideucias reclamadas :pela demora no carregamento e 
descarregamento de mercadorias no porto de Santos. 

Fundamentou o Sr. A. Stockler, na de 2, um projecto, assignadp tarnbem 
pelo Sr. Aliaro Botelho, consignando diversas medidas de animação e auxilio á. · 
industria agricola. 

Na. de 3, o Sr. Barbosa Lima, depois de varias considerações, . requereu que 
o governo informasse em que lei se baseara para expedir o ·decreto de 26 de 
-setBmbro, creando na alfandega do.Rio de Janeiro mais um logar de }O escriptu
ra:rio e dous de confer.entes. Os Srs. Severino Vieira, Leovigildo Filgueiras e · 
Arthur Rios discutiram oprojectú do Senado, distribuindo os serviços da adrninis· 
tração federal por seis ministerios: do interior e justiça, da fazenda, da industria, 
viação e ob1·as publicas, das relações exteriores, da guerra e da. marinha, projeeto 
que foi adoptado em 3ól discussão, na sessão de 17, e devolvido com uma emenda à. 
Camara iniciadora. Os Srs. Nilo Peçanha, Moreira da Silva, Amorirn Garcia e 
Belfort Vieira tratal'am da necessidade do alfo.ndegamento de diversos portos. 

O Sr. Angelo Pinheiro, na sessão <le 5, analysou o projecto regulando a 
-competencia dos poderes federaes e estadoaes para resolverem sobre vias de c(}m
municação fiuviaes ou terrestres e especificando os casos de accordo para tal :fim 
entre a União e os estados e entre estes; e offereceu um substitutivo, assignado 
tambem pelos Srs. Abreu, Borgas de Medeiros, Per~ira da Costa, Aristides Maia,
Menna. Barreto, Homero Baptista e Cassiano do Nascimento, que .não foi acceito, 
sendo na sessão seguinte approvado o projecto primitivo, e remettido ao Senado, 
<lepois de adoptada a redacção, na de 8. . . 
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Pelo Sr. Astolpho Pio e 39 Srs. deputados foi apresentado, na s_cssão de. S, nm 
projecto estabelecendo a obrigatol'iedade da vaccinaçã.o e da revaccmação_contra a 
varíola; e pelo Sr. Al'thur Rios, na mesma sesi:;ão, um outro autor~zando a 
abertura do credito de 600: 000$ para soccorrer a população das localidades da 
Bahia. victimadas pela secca. 

Os Srs. Severino Vieira e João Vieira dhcutiram, na sessão de 7, o projecto 
re(l'ulando a extradiç<Lo de criminosos entre os estados e entre estes e o distl'icto 
federal, sendo approvaclo, no dia 12, um substitutivo offerecido pelo segundo 
Sr. deputado o pela commis::lão de constituiÇ<l:o. 

Na de 8, foi a.cceitaa rcdacç<l:o do pt'oj1~cto alfandegando os portos de Gargahu, 
Macahe e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janei1·0, tendo sido, a requerimento 
do Sr. Oiticica, envia<las :i.s com missões elo urçamcuto e fazenda as emendas que 
estendiam ;t medíd;i, aos porto:; de Aracaty, ri.fossoró, Caravcllas, Cannaviciras, 
S. M:itheus, Itapernirítn, Bug·ios. N;tJwruy, Iguape, Ubatuba., S. Sobatitião, 
Cananéa e tis cidades de Sa11t'A.1rna d1> LiYr;lm<mto , Quarahy <3 S . . Borja. 
O St. Domingos de 1\Ioraes o ou tro:s m0111hro~ dn. d0putaçilo paulista aprl!S~n
taram um projecto an torizn.ntlo a co11s tt·ucçãn tle u nrn puute provi.~oría no porto de 
Santos e modificações no regula1rnmto da pertenc<!nte ú Co1111)anltia S. · Paulo 
Railway, pura. em caso de necessidade 1far-sc prefercncia ao d~sem harq ue de canrro 
e materiaes índispensaveis ao tn1Jego das 13stradns de fet1•0 tlaqucllc estado. 

Na de 10; o Sr. Severino Vieil•a discutiu o projeeto dos Srs. Fróes da Cruz e 
Cassiano do .Nascimento, regulando as r c>lações enke locadores e locatarios de 
predios e o da commiss:1o de con~tituição esfabelecendo uma só cb sse de praticantes 
no correio. Em jus tificação deste ultimo, adcluziu o Sr. Justiniano de Serpa 
algumas considerações,. indo o projecto, a requerimento do Sr. Bell:u·mino de 
Mendonça., à commíssão do orçamento. . · 

Em 3ª discus~ão, na de 12, foi approvado o projecto do Senado mandando con
tinuat' em vigor o de1.~reto n. 316:3 de 7 dt! juuho de 1863, estendendo a ac<;t1o 

. offi.cial ào pr9ce~so e julgamento do crime de fut·to de gado, ma teria de que se 
occupararn os Srs. Tosta, na sess:Xo de 5, e LeoYigildo Filgueiras e Chagas Lobato, 
na de 7. · · 

O Sr. Nogueira. Paranaguà justificou e mandou ú mesa, na de 12, um 
substitutivo ao pl'ojecto da commi:osão de obras publicas , autorizando despezas 
com a. demarcação da superficie destinada à nova capital fedet•::ü no planalto do 
centro. Approvado o s1.lbstitutivo na sessão seguíntG, em 2ª discuss~lo, deixou de 
ter andamento o projecto, sendo, pod m, incluiàa no orçamento da. agricultura, 
rubrka 18, uma verba de SO: 000$ para esse .serYiço . 

. ·Foi rejeitado, na sessão <le 13, depois de impugnado na de 9 pelo Sr. Do .. 
m1ng~s Rocha e dtl_fendido na de 12 pelo Sr. Antonio Olyntho, ó projecto sobre 
propriedade das mmas, apresentado pelo Sr. Serze<lcllo em 22 de julho . 

. ~clamou_ o Sr. Homero Baptista, na scssfío de 13, providencias contra os 
preJuizos occas10nados à população de diversas localidades do Rio Grande do Sul 
pelo estabelecimonto da zona fiscal; .ena de 20, os Srs. Alcides Lima e Victorino 
Monteiro fizeram varias considerações em justificaç;lo do recente acto do poder 
executivo abolindo aquella zona . 

. . Na de 19, foi ~pprovada ª. r?dacção do projecto declarando quaes os proprio~ 
nac1onaes trausf~r1~os ao dommlO dos estados, na fórma do paragrapho unico de 
art. 64 da Constituição. 
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O Sr. Severino Vieira, na sc.-;sfío do 20, · analysou os funda111cntos do veto 
opposto pelo Presidente ela H.iJpnblic:L e:u 111rmsaw!m, lida no 111osnio dia, a0 pro
jecto concedendo mclhor-am1mto <lü aposenta1lt1riaao cx-inspcctor da alfandega 
da I3ahia, Antonio Pereira Ba8tos. · 

Depr>is de occnpar-se, 11 :.ues~ão do 23, com far;tos occo1·rldos no esta<lo da~ 
Alagôas, formulou o Sr. G~ibino Bezouro o seguinte requerimen Lo : 

« Requeiro .que o poder exccu tivo, pelo ministerio dos correios e tele
graphos, informe si ha ordem para n:1o sr.rem transmitfülos , como denuncia a. 
impr1msa, telegramrnas relntiYos a certos t'~ deterrnin;1dos factos e si os chefes das 
repartições do correio nos estados teem tambem autorizaç.ão p<1ra reter ou demorar 
a expedição de correspondencia particular, so.b algum lJrctcxto. » 

O Sr. Pacifico l\fascarenhas, na ses.-.;iLo d1~ 21, mandou ú meS<.\ uma represen~ 
fação dos habitantes ele Ta.boleiro Gr;inde, no municipio de Sete Lagõus, Estado de 
Minas Ger:.ws, recb.ni:lndo a adt>pção do antigo traçado da estrada de forro Central, 
que atravefôsnvn aquclle trr1·itorio. N~t mc;.;ma sessão, o Sr. Alcindo Gu:mubara 
requcrc1:1 <jUe fosse remettido à co111mi:;s:.10 de. constituitião, leg-isl<!ç<lo e ju~t iça o 
regulamento da lei so bre sociedades anonyma:; expedido por decreto de 21, para 
serem indicadas as wedidas que o Cougre:-;so entcmdesse conveniento tomar. 

Depois de algumas obset;vações dos Srs. Lamouuier Godofredo e Costa Ma
chado e de ter o Sr. Seabra, na se~s:.·tu ele 28, desenvolvido e explicado o intuito · 
da metlida, foi, m de 2íl, adoptado em 3n discussão o seguinte projecto do Senado : 

« O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. 0 Os direitosj~L adquiridos por empregados inamovíveis ou vitalicios 
. e por aposentados, na conformidade de leis ordinarias anteriores à Constituição 
Federal, continuam garantidos em sua plenitude. . . 

Art. 2. 0 O exercicio simultaneo de serviços publicos, comprehendidos por 
sua natureza no desempenho da mesma funcção de ordem profissional, scíontifica 
ou technica, não deve ser considt~rado como accumulação de cargos differentes · 
para applicação do final do art. 73 da Oon~tituição. 

Art. 3.° Ficam revogadas as di:>posições em contrario.» 

O serviço do Lloyd Brazileiro e as condiçõr.s de sua fusão com a Empreza de 
Obras Publicas motivaram um requet'imento de informações, apresentado pelo 
Sr. Retumba, na sessão de 27. . 

Na discussão do projecto abrindo um credito para soccorros publicas ao Estado · 
do Piauhy, na sessão de 28, tornaram a palavr8. os Srs. Retumba, Arthur Rios7 

·Cassiano do Nascimento e Gabino Besouro, que, com outros Srs. dep~tados, 
offereceram diversas emendas conHignando identico auxilio aos Estados do Rio 
Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Ala.gôas e Parahyba. . · . 
. Destacado do orçamento da marinha, ao qual fôra offerecido como ad~itivo, na. 

sessão de 5, pelos Srs. Frócs da Cruz, Vinhacs, T. Del:fino, V. Pessoa. N .; 
Peçanha, H. de Carvalho, J. Mariano, H.. Fernandes e O. Rodrigues, foi, na de 
30, approvado um projccto estabelecendo montepio para os operal'ios e serventes 
do Arsenal de Marinha do Rio de Janei ro e das directorias de artilharia e torpedos.: 

O Sr. João Vieira, na sessão de 31, em nome da commissão nomeada para 
rever o Codigo Penal comm um e o da Armada e organizar o Oodigo Penal do Exer, ,;, 
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cito e os Processunes Militares, deu as razões que impediram a confecç.1o desses 
trabalhos, que seriam, entretanto, apresentados na. pr.oxima reunião da .Camara. 

. Na mesma sessão, o Sr. Serzedello requereu informações a respeito de um 
oonfücto h<n"i<lo entre o Consulado Portugucz e o IJOde1' judiciario no Districto F.e
dcral. 

FORÇAS DE 'l'EIUl • .\ 

Na sessão de l , foi submettido a .nova discussão, de accordo com o regimento 
e rejeitado em votação nominal, o seguinte addítivo sobre revisão.das promoções do
exercito, realizadas depois de 15 de novembro de 1889, cuja decisão ficara empa
tada na de 30 d~ setembro, tendo-o impugnado o Sr. Badaróe defendido os 
Srs. Gabino Besouro e Barbosa Lima: . · 

« Art. Proceda-se ü. revis~o geral de todas as promoções realizadas no 
exercito depois de 15 de novembro de 188D, com o fim de reparar as preterições 
dellas resultantes, guardadas as seguintes regras : . · 

a) as promoções com <i. clausula - serviços relevantes - serão distribuídas, 
nos postos superiores, pelos principias de antigi~idade e mereoimento, e nos 
postos de alferes on de 2° tenente a capitão pelos de antigiâclade e estiidos, 
guardadas as proporções que entre esses principias estabelecem a. lei n. 585 de 6 
de setembro de 1850, o regulamento approvado pelo decreto n. 772 de 31 de 
março de 1851 e a lei n. 1042 de 14 de setembro de.1859; . 

b) os officiacs pt·omov·idos com preterição ele seus camaradas e a estes avanª 
tajados em postos não poderão ter novo accesso, emquanto os preteridos não forem 

· elevados aos posto3 que os primeiros actualmente occupam, desde quando os 
mesmos preteridos r etomarão a devida precedencia. ; . 

e) os officiaes prejudicados, que tiverem postos iguaes aos occupados por 
aquelles que os preteriram, contar<Io as antiguidades precií:ias para retomarem os 
logares que refotivamente a estes lhes cabem, e os que se acharem em postos 
inferiores ~·erão promovidos nas vagas que forem occorrendo, sendo suas promoç.ões 
<llassificadas nos principios r eguladores, correspondentes. á qualidade e numero 
dessas vagas, observada a ordem de collocação que legalmente lhes competi~ 
para a:promoção ; . . · 

. d) a. observancia do requisito de interstício será considerada primordial, 
au~d~ nos casos de merecimento ou serviços relevantes, si nas datas das promoções 
~x1stiam nos quadros respectivos officiaes que tal condiç:llo satisfizessem, · não 
importando que esse requisito tenha sido preenchido no prop1·io corpo oU: arma., ou 
fóra delles, ue accordo com os termos do art. 9º d;:i. . lei n. 3169 de 14 de julho 

.de 1883. · · . · 
·. Art: . EstD. revisão ser<i. feita com a rnaxirna brevidade pelo Conselho Su.,. 
premo M1ltt<rr, ao qual o governo federal enviarà todos os documentos e infor
mações necessarias. 
. Art. O trabalho de revisllo ser:i. publicado, Jogo que for concluído, con-
3unctamente com a r elação nominal dos officfaes comprehendidos nos numeros b e e· 
do art. 1°, na qual serão mencionadas as datas .dos accessos que tevo cada. 
um destes. · 
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Art. O goYerno federal attcnderà as reclamações comprovadas que forem 
apresentadas atê seis mezes depois dessa publicação e cuja procedencia for 
reconhecida por aquelle tribunal. 

Art. Ficam revogadas as tlisposições em contrario. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1891.- Bellm·mino de .Mendonça. 

Vclzôa Rodri,r;ites.- Bellarmino Carneiro.- Victorino Monteiro.- Ivo do 
Prado.- Beze1·ril.- Felisbello Freire.- Thomaz Delfina.- Homero· 
Baptista.- Citstodio de .L1fello.-Fe'rnando Simas.- Baptista da .L1fotta.
José Bevilaqu,a.- Barbosa Lima.» 

A redacção final do projecto fixando as forças de terra para o exercido de 
1892, apresentada na sessão de 3, foi approvada na de 8. · 

Dez additivos, destacados para formarem projectos especiaes, foram discutidos 
na sessão de 8 e approvados nas de 10 e 12, tendo orado a respeito de nm delles osf 
Srs. Severino Vieira e Bellarmino de Mendonca. ~ 

Na sessão de 29, o Sr. Oliveira ValladãÓ sustentou as razões apresentadas 
pela comroissão de marinha e guerra no parecer que teve de emittir sobre as 
emendas com que o Senado devolveu o projocto de fixação de forças de terra, con
cluindo pela acceitaçã:o de urna dessas emendas e pela rejeição das demais. Fo.i 
neste sentido o voto da Gamara, na sessão seguinte, pelo que voltou o projecto ao
Senado. 

FORÇAS DE MAR 

Discutido nas sessões de 2 e 3 pelos Srs. Gabino Besouro, Belfort Vieira e· 
Custodio de Mello, foi, na de 9, votado o projecto :fixando a força naval para o
exercicio àe 1892,. sendo acceitas diversas emendas e destacados dous additivos 
para constituírem projectos separados, os quaes foram approvados na de 19. 

Devolvido pelo Senado com emendas, que a comroissão de marinha e guerra 
impugnou em parecer apresentado na sessão de 27, foi a materia sujeita, na de 30, 
à votação da Gamara, que approvou duas das referidas emendas, rejeitando as 
demais que mandavam separar seis artigos ; sendo reenviado o projecto àquella 
casa. 

ORÇAMENTOS 

Em parecer, apresentado na sessão àe 21, a commissão respectiva acceitou 
as emendas com que o Senado devolveu, na de 16, o projecto :fixando as despezas 
do ministerio do interior para· 1892. Na sessão de 24, depois de orarem os Srs. 
Aristides Lobo, Badaró e Rubião Junior, foram rejeitadas tres dessas emendas, 
voltando o projecto ao Senado. Em officio, lido na sessão de 21, communicou o 

i Senado ter adoptado, sem emenda, o projecto fixando as despezas do ministerio da 
~justiça para o exercício acima indicado. 

Na sessão de 2, procedeu-se ã. votação do orçamento do ministerio das 
relações exteriores, cuja redacção foi approvada na de 6, tendo o Senado commu .... 
nicado, em officio lido na sessão de 20, que o adaptara sem emenàa. 
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Continuou nas sessões de 5, 13 e 14 a discussão do orçamento da marinha, 
orando os Srs. Milton, Garcia Pires, Fróes da Cruz, Custodio de Mello, Retumba:, 
Lauro Müller, Alberto Brandão e Moniz Freire, approvando-se a redacção final, 
na de 19. Foi devolvido pelo Senado com diversas emendas, acceitas pela respe
ctiva commissão, em parecer apresentado na sessão de :-31. O orçamento do minis
terio da guerra, discutido na sessão de 15 pelos Srs. Bellarmino de Mendonça e 
Caetano de Albuquerque, e votado na de 17, teve sua redacção approvada tafllbem 
na de 19. 

Discutiram o orçamento do ministcrio da agricultura, commercio e obras 
publicas os Srs. F. Glicerio, Cassiano do Nascimento, Amphilophio, Arthur 
Rios, João Avellar, Pacifico Mascarenhas, Antão de Faria, Retumba, Bueno de 
Paiva, Pires de Albuquerque, Gonçalves Chaves, Antonio Azeredo, Rodrigues . 
Alves, Epitacio Pessoa, Moreira da Silva, Bellarmino de Mendonça, Homero 
Baptista e João Vieira, nas sessões de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 21e22, tend,o a 
redacção final, apresentada no dia 29, voltado á respectiva commissão, a reque
rimento do Sr. Baptista da Moita. 

Nas sessões de 20, 2.2 e 23 occuparam-se com o orçamento do ministerio da 
instrucção publica, correios e telegraphos os Srs. Cantão, Domingps Rocha, 
Oiticica, Raymundo Bandeira, Nilo Peçanba e Bevilaqua, :ficando votado o projecto 
em 2ª discussão . 1 

Na do orçamento do ministerio da fazenda tomaram parte os Srs. Oiticica, 
Alcides Lima e João de Siqueira na sessão ele 30, encerrando-se em seguida o 
debate. 

O projecto orçando a receita para o exerc1c10 de 1892 foi apresentà~o na 
sessão de 28 e na de 31 dado para a ordem P.o dia seguinte. 

RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE 

O Sr. Epitacio Pessoa encetou na sessão de 2 a discussão do projecta da com~\ 
missão mixta, regulando o processo e o jµlgamento do Presidente da R~publka, ' 
offerecendo, depois de larga justificação, a ~eguinte emenda : 1 

« Substitua-se o art. 3° pelo seguinte : 

O processo de que trata esta lei poderá ser intentado, não só durante o 
período presidencial, mas ainda depois que o Presidente, por qualqu~r motivo, 
houver deixado definitivamente o exercício do cargo. » '. \ . ' \ 

. Co!ltinu~u o debate nas sessões de 6, 8 e 14, tom~ndo nelle parte os 's:~·s. Fe-
hsbello Freire, Ampbilophio, Epitacio Pessoa e Severino Vieira, que fundamentott 
as seguintes emendas: " 

« Ao art. 11. Substitua-se o período final pelo seguinte: 

· : . No caso d~ aus~nc.ia ~ presidente da Capiara commetterá a intimação ao juiz 
seccwnal que tiver JUrisd1cção, no logar, o~de se achar o accusado. 
· · Ao art. 23. Depois da palavra -argutda- accrescente-se -e si o tribunal 
o condemna a perda do cargo. ' ' 
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---------------------,-----------·---..,--
Ao art. 24. Substitua-se pelo seguinte : ' \ 
Veocon<lo-se a. conclcmnação nos te1·mos do artigo precedente, pergun ta1::~ o 

presidente si a pena de perda do cargo deve ser aggra.vada com a incapacidade 
para exercer qualquer outro . 

Ao art. 28 . Em vez das palavras -escl'everã:o os ofilcia'3s ele suas secretarias 
_..;.diga-se ~ escreverá. nm ofücial da respectiva secreta.rio. designado pelo 
presidente. >.~ · . 

A emenda do Sr. Epi tacio Pessoa, r<:'jeitada na ses,;ão de S, foi renovada na 
de 14, sendo approvadn na de 17, com as do Se. Severino Vieira. 

Rem1~tticlo al.l 8fma1lo o projecto it!)Sini emendado, nilo deu aquella Gamara seu 
assentimento ú emenda do Sr. Epitacio Pessoa. . · · 

Na sessão do 28, sustentou-a u Sr. deputado cm dou:s discursos, impu
gnando-a o Sr. :\mphilophio. Em vota1}:~0 nominal, foi <t emenda approvada por. 
i7 votos contra :J:J, e de ntJVO i·cmettitlo o projecto uo Senado. · 

Foi :i pp1·0,1nda na sessão do ~a scigui:i te emenda otferecidn. pelos Srs. Amphi
Jophio, Epiücio Pessoa e IleJfort Vieira ao al't. 2'J <lo projecto definindo os crimes 
de responsabilidade do Pre8idente da Republica, e cuja votação ficara adiada em 
10 de setembro para quanào se tratasse da. lei processual : 

« Esses crimes .serão punidos com a p(mla do cargo sómente, ·ou com essa 
pena e a de incapacidacle para Gx.ercer qualquer outro, impostas por sentença do 
Senado sem prejuizo ela acção da justiça ordinarb. que julgarà o clelinq uente 
segundo o direito processual e criminal cornmum. b 

Em sessão de 22 communicou o Senado que enviam à sanci;:.:l:o esse projecfo. j 
__ f 

CASAMENTO CIVIL. 

Nas sessões de l e 2 foi approvado em 2ª discussão o projecto do Senado, 
tornando o brigatoria a precedencia do acto civil ao casamento religioso. Houve 57 
votos a favor e 56 contra o art. 1°. · 

· Enti'a.ntlo em 3;i. discussão na sessão de 15, foi o projecto combat ido· pelo '' 
Sr. Couto Cartaxo, não tendo depois andamento, contra o que reclamou- o 
Sr. Adolpho Gordo nas sessões de .16 e 29. Dad~ para ordem dos dfa.s ::íO o 31, 
ficou essa discussão encerrada na ultima sessão. · 

Eis os termos do projecto : 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. · l . 0 As penas comroinadas pelo art, 284 tlo Oodigo Penal para ·o,: 
ministro d~ qualquer confissão que celebrar as ceremonias religiosas do casamento,~ = 
antes do ac'to civil, ficam reduzidas á multa de 100$ a 500$000. · ,·_ 

Para.grapho unice. Na falta de pagamento, a multa serâ substituida pela ~-
pena de pris,-por um a tres mezes ~ . · · . .. 

Art. 2. A celebraçao do casamento ó gratuita em toda a Republica; 
em consequen ·a, os juizes, escrivães ou of!iciaes do registro e quaesquer funccio--;\; 

\ ... 
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'\ narios, não perceber<'Io custas ou emolumentos pelos actos a que se refere o 
art. 122 do decreto n. 181 ele 24 tle janeiro de 1890. 

§ 1. o No Districto Fed.eral os escrivães dos pretores não perceberão custas ou 
1
1 emol

0

umentos pelas funcções que exercerem como of'ficiaes privativos rlo casamento, 
.. \quer se trate de actos prepn:ro.tol'ios deste'.. quer _se trate ela s.ua .c~cbração. . 
: § z. 0 Os mesmos escrivães perceherGt.o, a titulo de retribu1çao, como offic1aes 

)
<lo c~~mme~1to, l :200$ 1le vencimentos annuaes; sendo 800$ de ordenado e 400$ de 

: , grat1ficaçao. . . . . . 
4?' . § :.L 0 A gratificação só útlevu~a pelo e~~ct1vo e~crcic10. . 

§ 4. o As disposições tleste art1g? appltcam-se a todos os. serventua~JOs ou 
empregados que funccionat"Cm no D1strtcto Fetleeu.l como officiaes do registro de 
casamento . . 

Art. · 3. ° Continuam cm vigor as rlisposições do decreto n. 521d~26 <lejunho 
í· de 1890, que não tiverem sido oxpressamente altcrad:.1s pela pre~ente lei e omquanto 
~.' não forem modificadas na parte prócessual pefas legislaturas dos estados . 
~; .Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. . 

~il Senado Ferleral, 30 de julho de 1891. - . Pi·udente .!. de .Mm"aes Barros, 
1 vice~prel:iidente. - .í oão Pedt•o Bel/ort Ylclra, 1° secretario. - Gil Diniz. 
:i Goitlart, 2° secretado. - .Joao i':o'om·es Xeim, 3° secretario. - J.llanoel Bezer'7"a 

de Albuque»fjue Junim•. > 

NEGOCIOS DOS ESTADOS 

\ O St'. Gonçalves Clrn.ves, na sessão de 1, dcfondeu o lmracer da con-;. missão 
~~; de constituição que acceitara o projecto offerecido pelos representantes de Santa 
~~ C~tharina., fixando os limites deste estado com o do Paraná. Deste assumpto 
~ ~ccitparam-se, na sessão de 2, os Srs. Belbl'mino de Mendonça, .Nilo Peçanha, 
fn:;. Jacques Ourique e Augusto de Freitas , sendo enviado á mesa um requerimento 
~'lf: dos Srs. Victcrino Monteiro, A. de Freitas, A. Milton e N. Peçanha, para ser 
:.ãt adiada a discussão ate resolver-se a questao do territorio das Missões ; 
~~' e na sessão de 5 o Sr. Oesario Motta fundamentou um projecto substitutivo, 
~ii't,·dando ·poderes aos governadores dos dous estados litigantes, para de commum 
.. ; ,accordo deter.minarem uma linha prpvisoria de limites. · 
Íf~ . Respondendo ao Sr.- Zamn, que sobre o assurnpto formulara na sessão de 30· 

'~:?" de setembro um requerimento de informações, tratou o Sr. Cantão, na de 2 dos . 
i~~( prOcessos .instaurados contra officiaes ela guarnição do Panl, envolvidos nos factos 
~de II de JUnho de 1891. 
{~~.·:'! O St·. Oliveil'a Pinto, na sessão de 5, requet·eu copia do convenio celebrado 
· ',.1 entre o governo federal e o de Minas para a cobrança do imposto sobre o café de 
~ ·![ producção desse estado. Os Srs. JoJ:o Pinheiro, na sessfio de G, ~ Feliciano 
~!1 Penna, na de 7, defenderam o acto <lo presidente de Minas Geraes. · 

{~- · Tratou o Sr. Gabino Besouro, na sessão de 23, cle varios ·acontecimentos 
~~ occo~ridos no estado das Alagôas, sendo acompanhado pelo Sr. Oitioica, que na 
r~l~e21 voltou ao assumpto. . ·. 1 

. 
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DISTRICTO FEDERAL 

O Sr. Vinhaes, na sessJo de 2, justificou a seguinte indicação : . 
« Proponho que se nomeie uma . comrnissão de cinco membros, afim de· 

estudar· os meios praticos de melhorar os preços dos generos de primeira necessi
dade, cuja carestia torna cad<t vez mais precaria «t existencia das classes pobres 
desta capital. 1> · 

Procedeu-se, na sessão de 3, à votação das emenuas offerecidas em 3ª 
discassão ao projecto organizando o Districto Federal, sendo na ele 7 approvada a 
redacção definitiva, e remettido o projecto para o Senado. 

Pelo Sr. Vinhaes, na sessão de 7, foi , depois de fundamentado, offorecido o· 
seguinte requerimento: · 

« Requeremos que. pnr intermedio da Mesa , o governo informe si provi-· 
dencioú e de que modo, sobre o::; factos occorridos nn noute de 6 do corrente, nCl 
theatro Lyrico desta capital, onde a policia, sem prt'~via intimação, espaldeirou de 
modo vandalico homens e mulhsres, a ssistir:do impassivel a sccna tão rfoprimente-· 
it. nossa civilização a auto ridade que presidia no espedaculo . -"-.rase Augu.sto 
Vinltaes. - 1fristides Maitt. - Ge.<;ar ZarN.i.- Oitslodio de Nlellu. - BaYbosar 
Lima . ....,... Aza-rédo. - Lâte. Oiticica. » · 

RESL\iE:-\TO IX'l'ERNO 

O Sr. Augusto de Freitas , na sessão de 2, justificou uma indicaç<.1'.o afim de · 
pro-visoriamente ter 1ogar na ultima hora dos trabalhos da Camal'a a apresentação · 
de projectos e discussão de requer imentos, e dispensar~se a exigencia do numero, 
legal para a abertura das sessões e debate sobre as ma terias da ordem do dia. 

A Mesa. interpoz parecer fa'rnravel a essa indicação, que, discutida pelos Srs; 
Rubião Junior o França Carvalho. foi approvada na. sessão de 3 , com as seguintes. 
emenda~: 

« Sempre que estiverem em discussão as leis de orçamento e de fixação de· 
forças , serà destinada a ma teria d0 ex1)ediente ~ ultima parte da ordem do dia.-· 
R u b'ião .Júni'or· . » · . · ·. 

« Nito ser á permittido sinão no começo da ::;essa:o requerer inversão das ma
terias dadas para ordem do .dia.- F 1·ança Cm ·vallto . » 

A requerimento do Sr. Costa Machado, resolveu a Camara, em sessão de 30,.. 
na:o interromper seus trabalhos nos dias feriados durante a prorogaçã.o. Contra 
essa deliberação manifestaram-se os S1·s. Justiniano Serpa e Severino Vieira. 

LICI'1'<"ÇA
0 

PARA NO.i\IEAÇ.fo 

Foi .approvado, na sessão dl~ 7, o seguinte parecer: 
«A esta Oaruarafoi transmittidn., com ofücio de 29 do mez findo do ministerio

das Relações Exteriores, a mensagem em que o Sr. Presidente da Republica ma-
11ifesta a intenção em que se acha de confiar ao. Sr. Dr. Jos~ Augusto de Freitas,_ 
deputado pelo estado da Bahia, o desempenho ele uma missão especial, nomeando-o · 
enviado extraordinal'io e ministro plenipotenciario, para que pede o necessario· 
consentimento desta Oarnara. 
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Attendcndo ao quc<lispõe o art. 23, § 1°, n. 1 e§ 2" da C~nstituiçiI? da 
Republica, ú a commissão ele petições e poderes de parecer que seJa concedida a 
licença peJida. » 

A. requerimento do Sr. Barbo::;a Lima, procedeu-se :'t leitura da mensagem, 
recebida na sess::to de 30 de setembro. 

QCESTÕSS FlN.<\.NCEntAS 

Em sessão de 7, foi apresentado pela commiSS<iO mixta nomeada no dia 29 de 
setembro, um projccto de lei sobre esse assumpto. · 

O Sr. Serzedello, na sessão de 8, <lcpois ele descrever a marcha dos trabalhos 
da commissão e os intuitos que presidiram a organização do projecto, r equereu 
que clle fo:;se iucluido na ordc~m do dia seguinte, attenta a urgencia <ln ma teria. 

Na mesma sess:1o, o Sr. Garcia Pire~ propoz em uma in<licaçfío que a Gamara 
representasse no governo .sobte n. necessidade de acli:tr-~e a cobrança em ouro dos 

. direitos ele irnportaÇ<1o at() que fosse votado o art. 20 do projecto acima citado, 
cont1n uanilo a effectuur-se o pagamento desses direitos em papel, calcufado ao 
cambio de 20 d. 

A commis~ão de fazenda, ouvida a respeito , opinou em parecer lido na sessão 
següinte, que, em vez de representar ao governo, a Camara approvnsse um pro.;. · 
jecto declarando suspenso o decreto de 4 de outubro de 1890, e maritendo a fórma 
pela qual se estava procedendo à. cobrança claqucllcs impostos, atê que o poder 
l egislutivo resolvesse definitivamenfo sobre o âssurnpto. Esse projecto foi offerecido 
na se$São de 9, pelo Sr. Oiticica, como substitutivo ao da commissão de fazenda., 
apresentado em 2 ele setembro, e cujo debate continuou nesse dia, orando o Sr. 
Garcia Pires: · . . . 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 Da data da publicaç,ffo da presente lei em deante os impostos de 

.' importação serão pagos, nas alfandegas e mesas de rendas habilitadas, parte em 
moeda de ouro, pelo valor legal e parte .em moeda legal, corrente na Republica. · 

Art. 2. 0 Esta parte, para uma e outra moeda, se1•à igual, devendo cessar 
quando <> cam 1Jio estiver ao par . · 

· Art.3. 0
. O poder executivo é autorizado a alterar para .menos a porcenta

gem d:i. moeda de ouro, quando julgar clispP-nsavel esta providencia pal'a Sêrem 
proporcwnados ao Estado os recursos indispensaveis à satisfação dos seus com-
prorn issos no e:x. terior . · . . 

Art. 4. 0 As moedas que podem ser rec~bidas no pagamento em ouro são as 
da tabella annexa ao decreto n. 391 O, de l O de maio de 1890. 

Art. 5. º Hevogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2 de setembro r?e 1891.-Astolpho Pio . .,-A. J11oreira, 

da Silva, com restricção.-Antonio Olyntho.-Biwno de Paz:va.- Bezerril. 
- Jlli1,rsa .- Leite e Oiti'cica, relator.»- · · 

N~ se~são de .12, a requerimento do Sr. SeV"erino Vieira, foi este projecto 
re:11ettJdo a comm1ssão de orçamento, e começou a discussão do da.. commissão 
.m1xta, usando da palavra os Srs. Oiticica, Barbo~a Lima, Moniz Freire, Mayrink, 
Serzedello, Seabra, Corrêa Ralwllo , Gurcia Pires Sevérino Vieira, Feliciano 
Penna, João Pinheiro, Zama, Chagas Lobato, Arthur Rios, Pires Ferreira. e 
Aristides Lobo. Teve logar o debate nas sessões de 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24 e 27. 
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Modificado por diversas emendas, acceitus nas votações a que se procedeu nos 
dias 19 e 27, foi remettido ao Senado · depois de appeovada a redacção no dia 28 .. 

COi\IJ.\lISSÕES PERMANENTES 

Em virtude de reclamação do Sr. Rotlrig·ues Alves foi, na sessão de 5, no
meado o Sr . Rubião Junior para snbstitufr o Sr. Rosa e Silva na com missão de 
orçamento. 
· Na de 28, a Camara negou por unanimidade a dispensa pedida pelo Sr. Am-
phiiophio, da commissão de constituiçfío, Icgisla<jãO e j ustiça. 

Na sessão do lú, o Sr. prcsidonto cornm unieou que recebera uma carta do 
Sr. Lopes Trovão r enuncia111lo o cargu <le reprcserltante do Districto Federal, e 
que, toado-lhe ma.nifestado os inconvonhmtes <fossa deliberaçito , o Sr. deputado 
insisth·a em outra mrta a cuja l eitura o Sr. 1° secretario procedeu. 

O St'. A. Stock.ler fun<l;:uucntou a seguinte moção : 
« A Camara dos Deputados, tendo ouvido :i communicação do Sl'. Lopes 

Trovão ele qtta resigna a sun c.<i.deit·a, e n:i:o lhe cabendo o direito de impedir a 
renuncia elo seu mandato, o convencida do que os serviços de tu:o distincto cidadão 
á. patria no posto de seu representante nao devem set· dispensados, espera de seu 
patriotismo a contiuu::i.ção do exercicio do seu mandato. :i> 

Depois de uma questão de ordem, em que tomaram parte os Srs. Zama, · 
Raymundo Bandeira e presidente, foi a moç,::1o approYada. 

Em sess~o de 19, communicou o Sr. Lopes Trovão que retirava sua renuncia, 
obedecendo ao voto da Camarl e U. insistencia publica do Sr . presidente. 

LEI ELElTORAI. 

Na sessão de 13, deu-se couta no expediente dn um officio do Senado enviando· 
o seguinte projecto regulando o processo das eleições fedei-aes, acompanhado do 
que tinha sido organizado pela respectiva com missão mixta: 

« O Congresso Nacional decreta : 

TITULO I 

CAPITULO I 

Dos eleitores 

Art. 1.0 São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 2 1 ·an:nos, ja quali
ficados e alistados conforme lei anterior ou que se alistarem na fórma desta lei. 

§ l. 0 São cidadãos brazileíros : 
l. 0 Os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo 

este a serviço de sua nação ; 
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2.º Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira, nascidos em 
paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Republica: 

8.º Os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paii ao serviço da 
Republica, emboranella não venha domicilíar~se; . 

4.º Os estrangGiros que, a.chando-se no Braz1l a 15 de novembro de 1889, 
não declararam, dentro de seis mezes, depois de ter entrado em vigor a Consti-
tuição, o animo de conservar a nacionalidade ~e orige~ , . . 

5. 0 Os estrang-~iros que possuire~ b_ens rmmove1s no Brazil_ e forem casad?s 
-com brazileiras, ou tiverem filhos hraz1le1ros, comtanto que residam no Brazil, 
·salvo si manifestarem a intenç;.10 de não mudar de nacionalidade; . 

6.0 Os estrangeiros por outro modo n.aturalisadoB. 
§ 2. 0 Os direitos de cidadfCo brazileiro só se suspendem ou perdem nos casos 

.aqui particularisados : 
1. 0 Suspendem-se : 

a) por incapacidade physica ou moral ; 
b) por condemnaç~lo criminal emquanto durarem os seus effeitos. 
2. 0 Perdem-se : 
a) por naturali::;açn:o em paiz estrangeiro ; . 
b) por acceitação de emprego ou punsão de governo estrangeiro sem licença 

·do Poder Executivo Federal: 
e) por alleg.açuo de crençaroligiosn. com o fim de isentar-se de qualquer ônus 

.imposto por lei aos cid!ldãos; · 
d) por acceitação de con<lccorações ou titulas nohiliarchicos estrangeiros. 

§ 3. º Não podem a1istar-sB eleitores : 

1. 0 Os mendigos ; 
~-º Os analphabetos; 
3. 0 As praças de pret, exceptuados os <'11 umnos das escolas militares de 

ensino superior ; · 
4. 0 Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou com

wunidades dé qualquer denominação, sujeitas a votos de obediencia, regra ou 
-estatuto que importe a renuncia <la libertiade individual.· 

CAPITULO II 

Do alist:i.mento 

Art. 2. 0 O alistamento dos eleitores será preparado por comnussoes sec
{}Íon~e~, e definitivamente organizado em cada rnunicipio por uma commissão 
mumc1pal .. 

Art. 3.0 No dia 5 de abril do ultimo anno da lerrislatura, os membros do 
.governo municipal_ (camara, intendencia ou conselho)°e os seus immediatos em 

. votos, em numero igual, procederão á divisão do municipio em secções, em numero 
nunca_ inferior a quatro, ? à eleição de c~n?~ membros effectivos e dous supplentes, 
•escolhidos de entre os eleitores do mumc1p10, os quaes formarão cada uma das 
com missões encarregadas do alistamento na respectiva secção, · 
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Na falta de numero igual de immedjatos em votos aos membros ·do governo 
mu.nicipal , servirão os que existirem, e na falta absoluta de immediatos, a dívisão 
do municipio em secções e a eleição das commissões seccionaes serão feitas sómente 
pelos membros do governo municipal. 

Art. 4.0 Dez dias antes do designado no art. 3°, o presidente do governo 
municipal e; n~ falta, o substituto legal, mandar<i .. affix.ar edital nos logares mais 
publicos e reproduzil-o na imprensa~ si houver, convidando c.s membros do 
mesmo governo e seus immertiatos em votos, em numero igual, a comparecer, 
no dia e hora declarados nesta lei, na sala das · sessões do governo municipal para. 
o fim de procederem à divisão do municipio em secções e á eleição das comrnissões 
de alistamento . 

Art. 5. º Reunidos no referido dia os membros do governo municipal e seus 
immediatos, procederão ú divisiio do territorio do municipio em secçues o de
signarão logar para a. installaÇão das commissões, devendo toda.s as deliberações 
ser tomadas por maiorin relativa de votos. · 

Art. G. 0 A convocação de que trata o art. 4º comprehender:i, além dos 
immediatos, que deverão de~de logo tomar assento e parte nas deliberações, mais 
um que :se scguít· ao ultimo destes, o qunl intcrvirl~ ~ómente nos <:asos de empate 
nasdeliboraçõesa que se refere o art . 5°. 

Art . 7. 0 !lealizada a divisão das secções, proceder-se .. ha à eleição das 
commissuesde àlistamento, votando cada um dos membros prescmtes, em lista. 
aberta. e assignada, em quatro nomes escolhidos de entrG os eleitores do município. 
conforme o alistamento ultimamente feito. · 

· § 1. 0 ·Serão declarados membros elfoctivos das commissües o l 0 , 2°, 3°, 5° e 
6° mais votados, e suppleates o 4 ° e iº, decidindo a. sorte em caso de empate. 

§ 2. Q Concluido o tra)Jalho de divisão do municipio e d:i eleição das 
commissões, 1avrar-se~ha uma acta., que assignarü.o todos os presentes, no proprio 
livro, das sessõGs ordinarias do governo municipal. 

§ 3. ª A dhrisii:o do m unicipio cm secções o a eleiçao de que tratam este e os 
artigos antecedentes se procederá ainda que nno esteja completo o numero dos 
cidadãos convocados, comtanto que se achem presentes pelo menos cinco . 
· Na falta deste numero, os presentes convidar<i'.O tantos eleitores quantos sejam 

precisos paracompletal-o . . ·· 
Art. 8." As commisstítis de alistamento se reunÜ'iIO no dia 21 de abril, e 

darão começo a seus trabalhos. 
Art. 9. 0 Reunidos os membros da com missão procederão à eleição de presi

dente e secretario e em seguida far.i. aquelle publicar pela imprensa, e, em falta 
desta, affix.ar no lagar mais publico, um edital, em que declarará que vae ter 
Jogar o alistamento dos eleitores, e que são convidados os cidadãos que se acharem 
na.s condições da lei a ap~esentar-se perante a cominissão ou a enviar os seus 
requerimentos devidamente instruidos. . .· 

§ 1.0 Quando o presidente da commissão deixar, por qualquer motivo, de 
fazer a. publicação do referido edifal, qualquer dos membros da com missão poder~i 
far.el ~os e bem assim os cidadãos que se acharem nas condições legaes poderã?, 
independente da pu blica.çifo do edital, apresentar os seus requerimentos desde o dia 
da installação da. com missão. 

§ 2.0 No caso de falta ou impedimen to do presidente da commissão, serà. elle 
substituido por aquelle de entre os membros effectivos que então for · eléito . · 
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No caso de empate considerar"se-ha .eleito o Illais velhó. 
§ 3, o Os supplentes eleitos na fórm~ do aré. 7,, servirão sü nos casos de 

impedimento ou falta dos membros effecttvos.. . . 
As substituições se farão independente de aviso ou commumcação dos 

impedidos, desde q_ue constar aos substitutos a falta 4e qu.al~ uer membr_o effectivo. 
· § 4,0 Na falta dos supplentes os membros da comm1ssao nomeara.o quem os 
substitua de entre os eleitores da secção. 

Art. 10. Uma vez instaHada a commíssão, não pode1á, salvo caso de força 
maior e fazendo as necessarias · notificações, mudar o locaJ. dos seus . trabalhos, 
que serão executados em dias successívos, desde as 10 horas da manhã ás 4 da 
tarde, durante o pnizo do 30 dias, contados do da installação . 

Art. 11. A commissão corneçar•·~ pela revisão do alistamento anterio r, afim 
de transportue pam o nuvo, independente de requerimento, todos os nomi:s de 
eleito1•c,; que residirem na respectiva. :,;ecção. 

Pai·agrnpho unico. P<tra. tal fim requisitar:·i da autorid~clc competente copia 
auU1enticu. <lo alisfamento oxistente uo municipio e, extrabido::i deHe os nomes 

. dos eleitores da sccçitn, · enviará uma copia· da lista. assim forma.da a cada uma 
das outi'as commissües sec~ionao:>, afim de evita1•-se a inclusilo do me3mo nome 
em mais de uma secção. . 

Na falta. de copia authentica do. alistamento, servirá qualquer copia manu-
scripta ou impressa att3 que possa ser su bstittüda ou authenticada. , 

A1·t. 12. As com missões nomearão escrivão ad hoc pum o la nçamento do 
alistamento, das actus e de todos os papeis necessarios. 

Art. 13. O alistamento e as actas serão lançados no livro proprio, aberto 
pelo presidente do governo nrnnicipa.l '3 rubricado por este e pelo primeiro dos 
immedintos em votos, que tiver tomado par te na eleição das comn1üisões. 

Na fülta deste livro servirá. qualquer outro aberto pelo presidente das com. 
missões e rubricado por este e pelo quinto membro da mesma commissuo. 

. Art. 14. Sómente no alistamento da secção em que tiver a sua residencia 
habitual ou domi.cilio poderá. ser incluido o cidadão que requerer a sua qualifi
cação como eleitor. 

§ l. 0 Para que se considere o cidadão domiciliado na. secça:o é necess~rio que 
nella re1:;ida, pelo menos, du1·antc os do\ls mezes immediatamente anteriores ao dia 
da qualificação _ · · · 

~ 2. º Os cidadãos que residirem a. menos tempo qne o exigido no paragrapho 
anterior, serão alistados na secção em q uc antes residiam. 

§ 3 . º Os. cidadüos que, vindo de paiz estrangei1·0 ou de outro esta.elo , estabe
!ecere~-se na secção manifestando n.nimo de ahi residir, serão alistados, qualquer 
que seJa o tempo de residet1cia, na epoca do alistamento. 

Art. l~. A commissão não poderá alistar, sem requerimento ou por conheci~ 
mento p1·oprio, ainda. mesmo que tenha o cidadão notoriamente a.s qualidades de 
eleitor. · 

Tambem não poderà eliminar o nome <lo cidadão que se ache na ari.tcriot'" 
qualificação. · -

· .Art 16. Até o ultimo dia do prazo do art. 10 a commiss~o receberá os 
requerime1~tos para inclusão no alistamento. Em cada requerimento não poderà 
figurar mais que um cidadão. . · 
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Paragrnpho unico. Poderão tambem ate esse dia pedir sua inclusão, em vir
tude de mudança de domicilio, os cidadãos jà alistados a mais tempo em outra 
secção do municipio. 

Art. 17. Para que possam os cidadãos ser incluidos pela commissão, ê indis-
pensavel que perante ella provem ~ · . 

a) Que sabem ler e escrevei:, servindo de prova o reconhecimento da lettra e 
firma do requerimento; e achando-se presente o requerente, a propria mesa fará 
esse reconhecimento ; · 

b) Que teem 21 annos de idade ou que os completam na data da organização 
definitiva do alistament?, servindo de prova a respectiva certidüo ou outro qual

. quer documento supplct1vo. 

Art. 18. O cidadão já qualificndo que requerer a sua inclusão, por mudança 
dê domicilio, devcrit. exhibir o seu titulo do eleitor ou certidão do haver sido qua
liBcndo em· outra secção. 

Art. 19 . Nenhum requerimento sel'à recebido pela. commissão, sem que 
delle conste, do modo ox.presso, alóm rlo nome. idade e residencia, a. profiS.são, 
estado e filiação do alisfa.udo . 

. Art~ 20. O presidente da commissão fará lavrar, diariamente, actados tra
halhos, mencionando as inclusões e as não inclusões, que forem sendo decididas, 
bem como as faltas do comparecimento, justificadas ou não, e as substituições dos 
membros da commissão. 

Na ultima acta serão mencionados, como informação, os nomes dos eleitores · 
fallecidos, dos que tiverem mudado de domicilio com declaraçto do novo domi~ 
cilio e dos que tiverem perdido a capacidade política e os numeros que tinham na 
qualificação anterior. 

Art. 21. O alistamento geral serã organizado por secções do municipio1 

collocando-se os nome3 dos eleitores em ordem alphabetica, numerados successi-
vamente, com a indicação da idade, estado, profissão e filiação. · ·. 

Art. 22 . ,Terminado o alistamento, será elle lançado no livro de que trata ' o 
art. 13 e assignado pela commissão, sendo em . seguida conferido coni os 
documentos que lhe serviram de base e authenticado pelo secretario da co:mmissão. 

·Do alistamento farà o presídeútê e~tra.hir duas copias, uma, que sera publi.,.. 
cada pelo jornal q~e se i~priinir mais pro?'-im~ da secç.ão e cn~tra por edital affi
xado no logar ma1s publico, no prazo de oito dias, e remetterà., na mesma occa
sião, ao presidente do governo municipal os livros do lançamento do alistamento e 
das actas, e todos os documentos que serviram de base ao alistamento. 

§ l. 0 Do edital a que se refere este · artigo constarão igualmente os nomes 
dos cidadãos cujos requerimentos não foram deferidos, assim como a informação 
de que trata o art. 20 sobre os que tiverem fallecido, mudado de domicilio ou 
perdido a capacidade politica. · 

§ 2. 0 Do officio da remessa. dos livros ao presidente do governo municipal, 
que será assignado pela commíssão, deverà constar a publicação do edital e o dia 
em que teve logar. · . . · · 

O presidente da commissão é responsa-vel pela entrega dos livros do alista
mento e actas ao presidente do governo municipal, assim como pelas substituições 
ou alterações dos nomes dos cidadãos nelle qualificados . 

VoJ.. IV 
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Art. 23. Serão mantidos no alistamento os eleitores a~alphabetos, qual~fi
cados em virtude da lei n. 3029 de 9 de janeiro de 1881, salvo si tiverem perd~do 
os direitos políticos ou dolles estiverem suspensos pol:' alguma das causas espec1fi.
cadas no art. 71 da Constituição. 

CAl'ITULO III 

Da commissão municipal 

Art. 24. Em cada municipio da União haverá uma commisSão municipal, 
composta do presidenta do governo municipal, como presidente, e dos das com
missões seccíonaes, á. qual competirão as attribuições definidas na presente-lei. 

§ 1. 0 Na ausencia ou impedimento do presidente, será este substituído pelo 
·membro mais votado do mesmo governo, e, na falta. de qualquer dos presidentes 
das commissões se~cionaes, serâ esto substituído pelo mero bro mais votado da 
secção a que pertencer o presidente que faltar. 

§ 2. º Na ordem das substituições serão chamados os substitutos legaes. 
Art. 25. A commissão municipal se reunirá no edificio do governo municipal 

no dia 10 de junho, para. dar principio aos seus trabalhos. 
· § 1. v Reunida a commissão municipal, servindo de secretario o funccionario 

que esse cargo exe!"cer no governo municipal ou qualquer outro funccionario mu
nicipàl designado pelo presidente, la.vrar-se-ha acta no livro das sessões ordi
narias do mesmo governo, que assignarão todos os presentes. 

§ 2. 0 ·Si até ao meio-dia da installação da commissão não tiverem as com
missões seccionaes remettido todos os livros, o presidente da commissão municipal 
os requisitará immediatamente, sem prejuizo das suas :-euniões ordinarias. ' 

. § 3. 0 Installada a commissão municipal, fará o presidente, no dia immediato, 
publicar pela imprensa, e, na falta, por editaes affixados em Jogares ruais publicos, 
a sua reunia;o, declarando os fins para que tem Jogar. · · 

· § 4. 0 A commissão municipal trabalhará consecutivamente durante 20 dias, 
·das 10 da manhã às 4 da tarde, em sessões publicas, como as comrnissões sec.cio• 
· naes, lavrando-se diariamente uma acta, em livro especial, dos trabalhos, na qual 

se mencionará quanto occorrer. 

Art. 26. A' commissão municipal incumbe : 

. . · ~. 0 R~ver os alistamentos preparados pelas commiss<.'es seccionaes, devendo 
excluir os cidadãos que não tenham provado as qualidades de eleitor, e eliminar 
os me~oiOnados na informação dia que trata o art. 20, desde quo haja prova de 
fallec1mento, mudança de domicilio ou perda de capacidade política; · 
. . 2. º Resolver as reclamações que forem apresentadas sobre as inclusões inde
':das e as não inclusões, . sendo que estas só poderão ser apresentadas pelo preju
Q.J.ca.do ou por seu procurador, e aquellas por qualquer eleitor do municipio, 

· .devendo todas ser escriptas. 
§ l . 0 Todas as reclamações despachadas serão mencionadas na acta do dia e 

publicadas no seguinte :por edital. · ; 
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§ 2. 0 Nenhum requerimento apresentado orn uma sessão porlerà flcar sem 
despacho, pur mais de 24 hora:-; ; e ele todo!:\ os que. f'ot·e1n ;q1t'f'~:':1 t:~ · h -: .": ~ 1 :1 :: hsão 
o secretario dara recibo, sí .a parte exigir. 
. § 3. 0 Durante o prazo dos seus t1·a1Jalhos a corn mi:::>.s:.1.v fo.1-.! a nivis<'LO do alis
tamento em liv1•0 especial para cada secção, e no ultimo dia ou até o 15° dia sub
sequente, fará o lançamento gerál em livro proprio, aberto, rubricado e encerrado 
pelo . presidente, guardando-se '" ordem nu me rica das secções e a ordem alpha
hetica e numerica constantes do lançarnento das com missões seccionaGS. 

§ ·1. 0 Ooncluido o lançamento, $et·ú conferido e assignado · pelos membros 
presentes; ex:trahindo-se im111e<liatamt3nte copia, L!UC devet'<i, ser publicada. dentro 
de tres dias pela imprensa, e, na falta, por edita.l ürmado pelo pl'e~idente, devendo 
constal' de taes pu blicaçõe::; que aos interessados c;\b(:) interpor os recursos legues. 
A copia do alistamento será assignada. pelo secreta.rio e rubricada pelo prcsidonte 
em todas a:; folhas. · 

§ 5. 0 Os livros e papc~is rlas com missões seccionaes e da commissão muni
cipal ficarão sob a guarda do governo municipal. e tlelles serão dadas as certidões 
pedidas independente de requerime!1to e de despacho de sen presidente, sendo 
licito ao secretario cobrar por taes cel·tidões os mesmos emolumentos que cobra
rem os escrivães do cível. 
. · § G. 0 Qualquer eleit\)r podera ver a n.cfa diarin dos trabalhos da com missão, 
p-1ra informa1.·-se dos despachos e decisões pi·oforidos. 

§ 7. e Do alistamento serão ~xh'ahidas duas copias e remettidas uma ao go-: 
vernador do estado e outra ao respectivo juiz seccional. 

C A.t'll'UL() l V 

D os t·e c ur s o s 

Art . . 27. Das decisões da connnissão municipal. incluindo ou não incluindo 
cidadão no ali:;tamento, eliminando ou não, ex -offeoio ou a requerimento de elei
tores. haveriL sempre recurso , sem effeito suspensivo, para urna junca eleitoral~ 
na capital dos estados, que se compora do juiz seccional, de seu substituto e do 
procu1·ador seccional. Es~a junta funccionarà sempre que se reunirem dous de 
seus membros. . · 

1 - Ajunta se reunir<:~ na sala das audicmcias do juiz seccional 35 dias pràci
samentc depois daquelleem que se d~vem ter iu.stallado as comroissões municipaes, 
e trabalhará cm dias consecutivos, das 10 horas da manhã: às 4 da tarde, pelo 
tempo nccessario para decisão de todos os recursos interpostos. 

2 - Ao juiz seccional incumbe fazer as communicações ou requisições e da.r 
as providencias indispensaveis para a composi<:.ão e installaÇão da junta. 

§ 1. 0 O recurso poderà ser interposto : · 
a) pelo cidadéio não incltiido ou eliminado; 
b) por qualquer eleitor do municipio. no caso de inclusão indevida ou de . 

não eliminação. 
§ 2. 0 O recurso por inclusão indevida ou não eliminação só pod~rá r eferir

se a um cidadão, não ficando prejudicada a sua i.n:';erposiçU:o pela apresentação de . 
um outro sobre o mesmo individuo. · 
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§ :3. 0 Todris os rncursos dever<lo ser interpostos no prazo de oi to dias, 
co11tados da publicação do alistamento geral do munictpio, pur petição apresentada 
ao presidente rla coromissão municipal, que dara recibo ao reco;rente. . 

§ 4. o Findo o prazo da. apresentação dos recursos, o presidente su bmettera 
a materia de cada um â deliberação da commissão, e, si esta, no prazo de mais 
tres dias. ainda mantiver a decisão recorrida, o presidente env iará o recurso á 
junta eleitoral, registrando-o no correio. · ·. 

§ 5. 0 A junta eleitoral de recurso é obrigada a decidir, dentro de dez dias , 
os recursos que lhe forem entregues pelo co1•reio. 

§ 6. 0 Immediatamcntc será devolvido ao presidente da commissão muni
cipal o recibo do correio, assignado pelo juiz seccional ou por outro dos membros 
da junta, como prova da enfrega dos papeis do i·ecurso, e o presidente o remettera 
ao recol'rente. 

§ 7. º Esgotado o prazo dos dez dias sem haver a junta proferido sentença, 
entender-se-ha provido o recurso, e, tanto neste, como i!o caso de profer ir scm
tença, devolvera os papeis pelo correio ti. commissão municipal, afim de se fazerem 
as precisas alterações no alistamento. 

§ 8. 0 No caso de ser negado provimento ao recurso, o presidente da com
missao municipal entregará à parte os documentos apresentados . 

.Art. 28. Quarenta dias depois de publicado Q alistaniento (art. 24 § 4°) 
pela cornmissão municipal <la capital e 60 dias depois ela publicação fei ta pola!j 
dos outl'os municipios, reunir-se-hão ellas pRra a conciusa:o do alistamei1to, 
inclui::i.do ou excluindo os contestados, conforme a sentença da junta, devendo 
est., trabalho terminar no prazo de cinco dias: findo o <)_ual lanar-se-ha uma 
acta, onde se declararão as altoraçõus foi tas. 

§ 1. ° Concluido por tal fürma o alistamento e publicado um edital r elativo 
ús alterações ol'<lcnadas nas sentcmças, se extmhirão tros copias d a t odo o alista
mento, das quaes uma serú t•cmettid;i ao ministerio do Interior, outra ao goYerno 
do estado e outra ao juiz seccional. 

§ 2. 0 O Ministro do Interior mandara imprimir a mesma copia, e remetterà 
o original ~i secretaria ela Cama.ra dos Deputados. 

CJ\PlTULO V 

Dos ~i~ulos das ulútoN$ 

. Art. 29. Ao P.residente da commissito municipal incumbe mandar preparar 
livros de talões conforme o modelo n. 1, dos quaes serão cxtrahidos os titulos dos. 
eleitores. 

_§ 1 . 0 Os titulos d9verão conter indico.ção do estado, c omarca , municipio, 
secçao a que p~rtencer o eleitor, nome, idade, estado, filiação , profissão e numero 
de ordem no ahstn.mento. 

~ 2 ·. 0 pepois. ~e ussignados os titulos e rubricados os talões pelo pre~idente 
da c?mm1ssao rumuc1~al~ serão ~quelles remettidos, pelo meio mais seguro, aos 
presidentes das comm1ssoes secc1onaes, para que estes façam a cntren-a aos elei
tores ou aos seus procuradores, devendo para isso ser indicado por edÍtnl o lo()'ar 
onde poderão r ec\!bel-os. b 
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§ 3. 0 Os titulos deverão estar diariamente à disposição dos . eleitores no 
mesmo edificio em qu0 funccionou a commissa:o seccional, das 9 horas da manhã 
às :~ d:t farde, vinto dias, pelo menos, antes de cada eleição, e não ser~o <-mtregues 
sem que o eleitor oassigne, deixando :ficar recibo . . 

§ 4. 0 No caso de extravio ou erro, poderá o cleitoe requerer outro titulo, 
que lhe ser:\ dado, com a declaràção ele ser scguuclit via, averhando~se aquella nos 
talões do antigo e do novo titulo . . · 

O titulo errado ficará archivado na Municipalidade. 
§ 5. 0 No caso de demora on recusa de entrega dos títulos pot• parte dos 

presidentes das commissõcs seccionacs, o eleitot· poclerà requerel·o ao da commisstro 
municipal. o qual providenciará de modo a ser entregue immediatamente, podendo 
expedir por si mesmo novo titulo. . 

No caso de demora ou recusa elo presidente da commissão municipal, o eleitor 
ter:i recurso para a junta eleitoral do respectivo estado. 

TI.TULO II 

DOS Y::LEGJYiillS B DAS ELEIÇui;:s 

t:.\ t'lTl)l ,Q I 

Dos elcgivei~ 

ArL 30. São condiçüt~s de clegibilidnde pal'a o Congres~o Nacional: 
l . 0 E star na posse dos direitos de cid<Ldiio brazileiro e ser a.JiStavel como 

eleitor ; 
2. 0 Para a Ca.mara dos Deputados, ter roais de quatro annos de cidadão bra

zileiro, e para o Senado mais de seis, e ser maior de 35 annos de idade. 
Esta condição, excepQ<1o feita da idade. não comprehende os estrangeiros que, 

achando~se 110 Bt·azil a 15 de novembro de 1889, não declararam dentro da seis 
mezes, depois de promulgada. a Constit uição, conservar a nacionalidade de origem. 

Art. 31. Não poderão ser votados para senador ou deputado os cidadãos 
investidos de funcções de ordem judiciaria ou administrativa, na União ou nos 
estados. 

Art. 32. Os fayores a que se refe1·e o art. 24 da Constituição são os 
seguintes : . 

1. 0 Garantia de juros ou outras subvenções ; 
2. 0 Privilegio para emissão de nota.sa.o port.ador,, com lastro em ouro ou não; 
3. 0 Isenç.10 de direitos ou taxas federa.es ou rcducçlto delles em leis ou . 

contractos ; . 
4. 0 Privilegio de zona, de nav~gação, contracto de tarifas ou concrs.::ão de 

terras. 
Art. 33 . Sà'.o condições essenciaes para ser presidente ou vice-presidente da · 

Republica : · · 
1 . 0 Ser brazileiro nato ; 
2. 0 Estar na posse e gozo dos direitos politicos; 
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3 . 0 Ser maior de ;35 annos. 
Art. 34. Não poden:i ser votados para taes cargo~: . . . . . 
1. 0 Os parentes consaJJguineo~ ~ affins 11l)S 1° o 2 graos .d~ presidente e v1ce

presidente que se achar em ex.erc1c10 no momento na ~le1çao ou que o tenha 
deixado até seis mezes antes ; 

2 . 0 Os ministros de estado ; 
:L" O vice-prcsiden te que exercer a prcsi1Jr,ncia no ultimo a.nno do período 

prüsidenc;ial para o período seguinte. 

C A l' I 'f U LO t l 

Art. :35. A eleiçii'.o ordin:wia p:l.ra o,; cargos de deputado ou se~ador tera 
Jogar etn toda a Republica nn dia 80 de outubro do ultimo anno da leg-1slatu1'a ·e 
sel'i• fot ta mediante o suffragio clírecLo <los eleitores alistados, de conformidade 
co rn esta lei. 

Paragrapllo unico . Nas secções 1nunicipaes em que. por qualquer circum
s ~ancia, se nao ti'ver procedido à revisão do alistamento, :>ei·ão ndmíttidos a vota1· os 
cidadãos incluidos no alistame11to anterior. · 

Art. :36. A eleiçãü 1le senador ser'i feita por eslado, votando o eleitor num 
s<? nome para substituir o senador cujo mandato hom·e1· terrn inado. · 

Paragrapho único . Si houYe:r roa:i; de urna vaga, a eleição serà feita na 
mesma occasião, votando o eleitor s0paradamcnte para cada uma dellas. 

Art . . 37 . Pai·a a eleição de deputados os estados da Uniilo serão divididos em 
districtos eleitoraes de tres deputados, equipai·nndo-se aos estados. para tal fim, a 
capital federal. · 

Nesta divisüo o eleitorado será distribuido proporcionalmente em relaGão ao 
numero de deputados que der cada dis tricto. 

§ 1 . 0 Os estados que dereru cinco deputados .ou menos constituirão um só 
districto eleitoral. · · · 

§ 2. 0 Quando o numero rlos deputados não for perfeitamente divisivel por 
tres, para. a formação dos <liRtrictos, juntar-~e-ha a frac~ão ao <listricto da. capitar 
do. estado. Assim, si um esiado der sei.e deputarlos, serã dividido em dous dis-
tr1ctos, sendo um de i.res e outro de quatro, tt?nrlo pm· sede a capital; si o nu·mero 
for rle dez, haverà tre.s disfrictos, cabimdo :11) da. c:1pital quat ro cleputados ; quando 
o numero for . r.le dezesete, o disíricto da capital durà cinco deputados; · e assim 
successivamente, adjuclicando-se as fracçõel' Pxcedli'n°tes de tres ao districto ela 
capiiaJ do estado. 

· § 3. ° Cada eleitor votarâ em dous t err.os el o m.1mcro dos deputados do 
districto. • · 

§ 4. 0 Nos districtos rle quatro ou chico deputados cada eleitor votará em trcs 
nomes . 

. Art. 38. ~eleição ordinaria do presiilente e vice-presidenie da Republica 
t~ra Jogar no dia l d~ março do ultimo anno c1o period9 presidencial, por suffragfo 
d1recto da na<;<1o e maioria absoluta de votos, devendo cada eleitor votar em dous 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:30+ Página40 de 84 

HISTORICO 23 

nomes, escriptos em cedu las distinctas, sendo uma para presídente e outra para 
vice-presidente. 

Paragrapho unii::o. No caso de vaga da presidencia ou vice-presidencia, não 
havendo decorrido dous armos do periodo presidencial, deverà ter logar a eleição 
para preenchimento da vaga dentro de tl'es mezes depois de aberta. 

CAl'lTUI.O IU 

Do proces~o eloitornl 

Art. 39. As eleições serão feitas por secções de município, que não deverão 
conter mais de l 00 eleitores nem menos de 50. 

Art. 40. Terminado o alistamento eleitoral no ultimo anno da legislatura, 
será immediatamente feita pelo presidente da commissão municipal a divisão do 
município em secções convenientes e, numeradas estas, serão logo indicados os 
edificios em que se procederá ás eleições, 0.:1 quaes poderão ser publicos ou parti
culares, comtanto que estes fiquem equiparados aos publicos durante o processo 
eleitoi'al. · 

§ 1. 0 A numeraçà'.o das secções e designa~ão dos edificios serão publicadas 
por editaes e não ruais poderão ser alteradas até à eleição, salvo quanto á 
designação dos edificios, quando estes não possam mais servir, por força maior 
provada, caso em que se farà nova designação, que se tornarà publica por edital 
pela imprensa do logarmais proximo, com antecedencia, pelo menos, de oito dias. 

§ :G. 0 Sempre que Sé tlv~r de proceder à eleição no municipio, em virtude 
desta lei, o mesmo presidtmte mandara affixar, com antecedencia de 15 dias~ edi
taes e publical-os pela imprensa, convidaudo os eleitores para darem o seu voto, 
declarando o dia, logar e hora da eleiçélo e o numero dos nomes que o eleitor deve 
incluir na sua cedula. 

§ 3. 0 Quando o dito presidente, ate cinco dial:lantes da eleição, nã:o tiver publi~ 
cado o edital com a designação dos edificios, qualquer dos membros eleitos para 
fazer parte das mesas e!eitoraes poderá füzel-o, devendo tal designação prevalecer . 
em relação a. qualquer outra q_ue posteriormonte se faça. · · 

Art. 41. Em cada secç.9.:o do municipio haverU. uma mesa eleitoral encarre
gada do recebhnento das cedulas, apuraÇ<Io dos votos e mais trabalhos inherentes 
a.o processo eleitoral. 

§ 1. 0 As mesas eleitoraes serão nomeadas pela mesrua fórma que as comrois~ 
sões seccionaes do alistamento, nos termos do titulo l º~ cap. II e se comporão 
da mesma fórma. 

§ 2. º Vinte dias antes de qti.alq uer eleição, o presidente do governo municipal, 
e na sua falta qualquer outro membro do mesmo governo, ou o secretario, farà a 
convocação dos outros membros e seus immediatos por meio de editaes e cartas 
officiaes convidando~os a se reunirem. · 

§ ). 0 As mesas aleitoraes assim constituídas presidirão a todas as eleições 
para preenchimento de vagas que se derem no periodo da legislatura. 

§ ~4. 0 Terminada a eleição das mesas, o presidente farà lavrar uma acta no 
ivro das sessões ordinarias do governo municipal, na qual serão men-::ionados .os 

l 
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nomes dos mesarios eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tomarem 
parte na eleição e pelos cidadãos que quizerem. 

•. Art. 42. O presidente da com missão municipal fará em tempo extrahir 
oopias authenticas do alistamento das secções, segundo a divisão fei~a,. para serem 
remettidas a um dos membros das respectivas mesas no dia immed1ato ao da sua 
eleição. . . . 

Paragrapho unico. A remessa dessas copias sera feita pelo correm sob regis
tro; ou por o:fficial de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o 
recebimento. 

Art. 43. Quando até oito dias antes da eleição, nenhum dos mesarios t iver 
recebido a copia do alistamento referente à sua secção, poder:i qualquer delles 
requisital-a do secretario do gMerno municipal, que, sob pena do rosponsabiiidade 
satisfari immediatamente a requisição. 

Art. 44. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição 
as 9 horas da manhã no logar designado, e elegendo, à pluralidade de votos, os seus 
presideate e socrBtario, aqu.elle designarà de entre. os demais ~emhros ?S que 
devem fazer a chamada dos eleitores, receber as listas e exammar os titulo~, 
lavrando o secretario, imrnediatamente, a acta em livro proprio, aberto, nume
rado, rubricado e encerrado pelo presidente do governo municipal. 

§ 1.0 Proceder.se-lia á eleição sempre que comparecerem trea membros dos 
que compoem a mesa, sejam estes effe0tivos ou supplentes. 

Si até à occasião de proceder-se à apuração não tiverem comparecido mais 
dous mesarios, con"Vidarã a mesa um ou dous dos eleitores presentes, afim de 
occupar o logar ou logare.s vagos. 

§ 2. 0 Não se podendo realizar a organização da mesa eleitoral até ás 10 horas 
do dia, não terá. Jogar a eleição. 

§ 3. 0 Installada a mesa, terà começo a chamada dos eleitores pela ordem em 
que estiverem na respectiv-a copia do alistamento. ·· 

§ 4. 0 O eleitor não poderá ser admittido a votar sem apresentar o seu titulo, 
não podendo, em caso algum, exhibido este, ser-lhe recusado o voto, nem tomado 
em separado, ex.cepção dos casos previstos no§ 13. 

. No dia da eleição, si nenhum dos mesal'ios houver ainda rectibido a copia do 
alistamento, a eleição se realizará, fazendo~se a eh.amada por qualquer copia, que 
ser_á posteriormente authenticada, ou mesmo, na falta de copia, se procederà a 
eleição sem chame.da, sendo adinittidos a -votar todos os eleitores que se apresen
tarem munidos de seus titulos. 

· § 5. 0 O recinto em que estiver a mesa eleitoral serà. separado do resto da 
sala por .um gradil, prox.im? daquella;. para que seja possivel aos eleitores presen
tes fiscalizar de fóra do .:reem to todo o processo eleitoral; dentro delle e junto 
aos mesa.rios estarão os fiscaes dos candidatos. 

· § 6.º A eleição serà porescrutinio secreto. A urna se conservarei fechada â 
chaye, emquanto durar a votação. · 

§ 7.º Não serão apurados os nomes que e:x.ccderem ao numero dos candidatos 
que ~everem ser votados, e a apuração será feita pela ordem em que estiverem 
escr1pto.s. 

§ 8. 0 Antes da chamada, a urna serà aberta· e mostrada ao eleitorado, para 
que verifique estar vazia . 
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§ 9.0 O eleitor, logo que tenha depositado na urna sua cedula ou ceclulas, 
assignarà o livro de presença, aberto, 11umerado, rubricado e encerrado pelo 
presidente da commissão municipal. 

§ 10 . Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encer
ramento em seguida à assignatura do ultimo eleitor, no qual serà declarado o 
numero dos que houverem . votado. . 

§ 11 . O eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes 
de se começar a lavrar o termo de encerramento no livro de presen<;.a, será admít
tido a votar. 

Ness~ occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluidos 
na lista da chamada, por acharem-se alistados. em outra secção. 

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro de pt·esença, passar-se-hn. 
à apuração . pelo modo seguinte: Abeda a urna, o escru ta.dor, que u.sscntai·-se :'~ 
direita do presidente, tirara da urna uma cedula, desdobral-a-ha, lm1do·a o 
pa.ssando-a ao presidente, que, depois de lel-a, passal-a.-ha ao outro .. escrutador ú 
sua esquerda, o· qual a lerâ. em voz alta, sendo pelos outros mesarios, como secre
iarios, tomada a apuração, fazendo e1n voz àlta a addição dos votos que tocarem 
a.os nomes que se forem lendo . 

§ 13. As cedulas poderão ser escriptas ou impressas em qualquer papel. 

Apurar .. se-hão em separado: 
a) as cedulas marcadas interior ou exteriormente ; 
b) as que contiveMm nome alterado uor troca, augmento ou supprnssão do 

sobrenome ou appellido. -

Na:o seriio apuradas: 

a) as que contiverem nome riscado ; . 
b) as que estiverem juntas dentro de um só involucro, sejam escriptas em 

papeís separa.dos ou uma dellas no proprio involucro; . 
e) as que contiverem, sobre o mesmo involucro, nomes para. eleiçõe~ <liffe .. 

rentes; 
d) as que não estiverem rotuladas com individuação; 
e) as que nao estiverem fechadas por todos os lados; 
f) as que forem apresentadas por eleitor cujo titulo for impugnado, no 

momento da votação, por outro qu3 ex.hibir segunda via do mesmo titulo. 
§ 14. Terminada a apuraçiío da::i cedulas, o presidente farà escrev-er em 

resumo o resultado da eleição, designando-se os nomes dos cidadãos votados e o 
nuU1ero de votos, em tantos exemplares quantos forem os mesarios e os fiscaes, 
os qu:ies serão rubricados pelos mesarios e :fiscaes, entregando-se um exemplar 
a cada um. 

§ 15. O presidente, em seguida, proclamara o r esultado da eleição pela 
lista de apuração, procedendo a qualquer verificação, . si algl1ma reclamação 
for apresentada por mesnrio, fiscal ou eleitor, e fará. lavrar a acta no 
liv.ro proprio, a qual serà assignada peli:>s mesarios, :âscaes e eleitores que 
qulzerem. 

§ 16. Os candidatos à eleição que quizerem apresentar fiscaes , que terão 
assento nas mesas e assignarão todas as actas, devem combínar entre si previa
mente, de modo a apresentarem todos, no maximo, até tres fiscaes. 
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Essa apresentação sera feita em officio dirigido á mesa, e assig?ado pelos 
candidatos ou seus procuradores, devendo ser entregue no acto da rnstallaç[o 
da mesa. 

§ 17. Em caso de divergencia dos candidatos quanto á escolha dos fisca~s, 
serão acceitos como taes pela mesa os dous que forem apresentados por ma10r 
numero de cidadãos, que sejam notoriamente candidatos na eleição a que se 
proceder; e, em caso de empate, a mesa tira.rã á sorte, dentre estes, os nomes dos 
que devem servir. 

§ 18. Sempre que um grupo de 30 eleitores, pelo menos, indicará n;iesa, 
em documento assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da eleição, 
dev~rá este aer admittido na mesa, gozando dos direitos conferidos aos fiscaes 
dos candidatos. 
· § 19. Na acta da eleição rleverao ser transcriptos os nomes dos cidadãos 
votados, com o numero de votos que obtiver cada umt sendo escriptos estes em 
ordem alphabetica. · 

Da mesma acta constara: 

a) o dia da. eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero àos eleitores que não comparecerem; 
e) o numero de ccdula~ recebidas e apuradas promiscuamente para cada 

eleição ; 
d) o numero àas recebidas e apuradas em separado ~ com declaração dos 

motivos, os nomesi:los votados e os dos eleitores que dellas forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignara.m a acta, declarando·se o 

motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assígnarem no Jin-o de presença pelos eleitores 

que o n:lo puderem fazel' ; 
']) todas as occurrencias que se derem no processo da eleiç&:o. 
§ 20. Qualquer dos mesarios poderá assignar-sc -vencido-na acta, dando 

o~ motivos; e, no caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, dernrão 
fazel-o os demais mesarios e fisca€'s, que convidarcLo para isso os eleitores qua 
o q uizerem . 

§ 21. Cada fiscal terá o direito de tirar copia da acta, subscrevendo-a o 
presideate e mesarios. 

Finda a eleição e lavrad;;, a acta, serà esta immediatamente t ranscripta no 
livro de notas do tabellião ou outro serventuado de justiça ou escrEv<!o ad hoc 
nomeado pela mesa, o qual dara certidao a quem a pedir. 
· a) a transcripção da acta por e!Scrivão ad hoc será feita em livro especial, 
aberto pelo presidente da commissão seccional e rubricado por um dos membros 
da minoria; 

b) a distribuição dos tabelliães e serventuarios de justiça para $0rvirem nas 
commissões seccionaes incumbe ao presidente da commissao municipal. o que fara 
publico por edital, com antecedencia de 10 dias, pelo menos; 

e) a transcripção da acta deveri ser assignatla pelos membros da m esa, 
fücaes e eleitores presentes que qui2erem ; 

d) terminada a acta e não comparecendo o tabellião ou serventuario de 
justiça, por motivo justificado ou não justificado, a mesa tem competencia para 
nomear escri'7ão ad hoc, fazendo minuciosa declaração na mesma acta.. 
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§ 22. Qualquer eleitor na seoçã.o e bem a~sim ,os fiscaes poderão offerecer 
prote~;tos por escripto, relativamente ao processo da eleição. 

Esses protestos serão rubricados pela mesa qné, contraprotestando ou não, 
appensal-os-ha a copia da acta. que sel·a remettida à junta apuradora. 

§ 23. A mesa farâ extrahír tres copias da acta. e das assignaturas dos eleitores 
no livro de presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesarios, e concertadas 
por tabelliãu ou qualquer serventuario de justiça ou escrivi'io ad hoc, serão 
enviadas ao secretario da Camara rlos· Depotatln.s, ;io fio Senado e ao presidente 
da junta apuradora. 

§ 24. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de 
accor·do com os rnesarios, 1•esolver as questões que se suscitarem, regular a policia 
no recinto da n.ssembléa, fazendo retirnr os que pertu1·barem a ordem, pt'ender os 
que commettet·em crimo. lnvra1· o respectivo auto, remettendo !mmediatamente 
eom o a.nto o delinquente ú nntoridaàe competente. 

Nuo ~cru.o permitt.itlas aos mesarius discussões prolonga<i;1s. 
§ 25. A su bstituiçfio dos mesarios 11 uc faltarem far-se-ha na fürrna prescripta 

no n rt. 0° e sous paragraphos. 
§ 2G. A •Jleiçil:O e apuraç<'io 11~10 tlcvertto ser interrompidn.s sob qualquer 

pretexto. 
§ 27. E' exp1·essamente prnhibida a presença. de fo1·ça publica dentro do 

ediflcio em que se pl'oceder à. eleiçuo e em :suas iinmediaçues, sob qualquer funda
mento, aincia mesmo a l'oq u isição dn mesa parn. m;rnter a ordem. 

§ 28. Si a mesa. não a.ceei tar os protestos ele que trata o§ 22, poderão estes 
ser lavrados no lino de nota:- do tabellic10, dentro de vinlc e quatro horas apoz a 
eleição. 

§ 29. Os linos e mais papeis conct~rnE'.4).tes à elei:;ão devem ser remettidos, 
no prazo de 10 dias, ao presidente rlo governo municipal, afim de serem recolhidos 
ao archivo da municipalidade. 

Da <tpurn.ção ger;\1 daii eleições 

Art. 45. Tl'infat dias ele pois de find<1 a e]eição, reuni d os na sala das sessões do 
governo municipal, nas sedef; das circu rnscl'ipções ekitoraes e no Districto Federal, 
o presidente do mesmo governo, os cinco membros mais votados o os cinco imme~ 
ri ia tos ao menos votado, proceJ~r-seMha á apuração geral dos voto~ da eleição . 
. § l. 0 O dia, lagar e hora para a apuração sento pelo di to presidente annun~ 

c1ados pela imprensa e por odital affixarlo na. porta do edificio da. municipalidade, 
com antecedencia de tres dias, pelo menos, f;endo convidad0s todos os que devem 
tomar parte neste trabalho. . 

§ 2. 0 A apuração deved tennina1· dentro de 20 dias da data do começo dos 
traba.Jhos, e se fa d. pelas authentica.:> recebidas e pelas certidõ~s que forem apre
sentadas por qualquer eleitor, dellde que nenhuma duvida offerecerem, favrando~se, 
diariamente, uma acta, em que se dírà em resumo o trabalho feito no dia, desi-
gnando-se o total da votação de cada cidadão. . 
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§ 3. º As sessões da junta apuradora serão publicas , e os eleitores. qu~ 
compat-ecerem e os fiscaes que em qualquer numero forem perante ellas apresen-
tados paios candidatos poderão assignae as actas. · . 

§ 4. 0 Installada ajunta, o presidente fan\ abrir o~ officios recebidos, e; 
mandando contar as authenticas, designará um dos .membros para proceder à 
leitura e dividirá por lettras entre os demais, os nomes dos cídadã:os votados, para 
que, com toda a regularidade, se proceda á apuraçüo, que sera feita em voz alta. 

§ 5. 0 Nãos~ realizando a reuni<i:o da junta no dia marcado, o presidente 
designarâ o dia immediato, fazendo publico por edital na imprensa . · 

. § G. 0 A' junta apuradora cabe som mar os votos constantes das allthenticas; 
devendo todavia m<mcionar na acta qua.Iqu~r duvi11a r1ue tenha sobre a organiza
ção de alguma mesa de :-.;ecção eleitol'al, bem como, expres~amente, os votos 
obtidos polos candhlntos nessa. secção. 

Outrosim 1leverão sot· declarados na acta~ nlúm de todas as occurrcncin.s, os · 
motivos p13los quaes a junta for levada a apurar os votos t omados em separado 
pelas mosas seccionaes. . 

§ 7. 0 Em cn.so de duplic:ita, devcrit a junta apurar sómente os votos dados 
na eleição que ti ver sido feita no logar previamente designado. . 

§ 8. 0 Terminada n. apurn.<:.ão, set·~to publicados os nomes dos . cidaduos vota.
dos, na ordem numerica. dos votos recebidos, e lavrada acta, em que se mencio
na.ró., em resumo, todo o teabalho dn. apuração, as representações, reclamações 
ou protestos que forem apresentados perante a junta. ou perante as mesas seccio
naes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 9. 0 Da acta geral da apuraç[o de quaesquee eleições serão extrahidas as 
cópias necessa.rias, as quaes, depois de a.ssignadas pela junta apuradora, serão 
remettidas: urna ao ministro do Interior, tratando-se da eleição do Districto Fe
deral, ou ao governador, nos estados, uma ú secretaria da Gamara ou Senado, e 
uma a cada um dos eleito$, para lhe servir de diploma. · 

Essas copias poder~o ser impressas, dev<:'lnclo todavia ser concertadas e assi-
gnadas pelos membros dajunta. · 

§ 10 . As copias da acta da apuração geral nas eleições para presidente ou 
vice-presidente da. Republica serão remettidas ao goYernador do estado, minis-
tro do Interior e secretario da Camara dos Deputados . . · 

Art. 46. A pluralid::i.de relaGiva dos votos decidirá da. elciçã:o; no caso de 
empate .. considerar-se-ha eleito o mais velho. . 

Art. 47. A Gamara ou o Senado, S'?-mpre que no exercicio do direito de reco - · 
nhecimento dos poderes de seus membros, annullar uma eleição sob qualquer 
fundame nto, resultando desse a.cto :ficar o candidato diplomado infel'ior em numero 
de votos ao iro mediato, deverá determinar que tenha logar nova eleição. 

'TI'rDLO III 

DlSNJSXÇÕES PENAF.~ 

Art . 48. Alêm dos definidos no Oodigo Penal, serão considerados crimes 
referentes ao e~ercicio dos direitos políticos do cidadão os mencionados nos arti-
g?s seguintes. · · 
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.Art. 49. Deixar qualquer cidad:lo1 investido das funcções do governo mu
nicipal ou chamado a. exercer as attribuiçõcs definidas na presente lei, de cum

. prir restrictamente o~ deveres que lhe são impostos e nos prazos prescriptos, sem 
causa justificada: · 

Pena: 
. Suspensão dos direitos políticos por dous a q ua.tro annos. . 

Art. 50. Dei:xar o 0idadão eleito pura fazer parte das commissões de alis~ 
tarilento ou eleitoraes de satisfazer as determinações da. lei no prazo est.abelecído, 
quer no tocante ao se1·v-íço que lhe é exigido, quer no que diz respeito às garan"'.' 
tias que deve dispensar aos alistados ou eleitores, sem motivo justificado: 

P ena: 
Suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. . · 
A.rt. 51. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de rubricar a 

copia da act.a da eleição, tirada. pelo fiscal, quando isso lhe for exigido: 

Penas: 
. De dous a seis mezes de prisão . 
Art. 52. A fraude de qualquer natureza, praticada pela mesa eleitoral, ou 

pela junta apuradora, será. punida com a seguinte 
Pona: 
De seis mezes a um anno do prisão. 
Paragrapho unico. Serão isentos desta. pena. os membros da junt.a apuradora 

ou mesa eleitoral que contra a fraud0 protestarem no acto. . 
Art. 53. O cidadão qu13 usar de documento falso para ser incluído no .alista· 

monto, ou que votar ou tcatar fazel-o com titulo que lhe não pertença : 
Pena: 
.De prisão por dous a quatro mezes. 
Para.grapho -unico. ScriL punido com a mesma. pena o eleitor que se servir 

de alistamento multiplo, para votar na mesma eleição, e em mais de um logar . 
Art. 54. O cidadão que, em virtude das disposições da presente lei, for 

condemnado na. pena de suspensão dos direitos politicos, não poderá, emquanto 
durarem os etfeitos da pena, votar nem ser votado cm qualquer eleição do estado 
ou municipio. · 

Art. 55. Os crimes definidos na presente lei, e os de igual natureza dó 
Codigo Pennl serão de acção pablica, cabendo dar a denuncia, nas comarcas das 
capitaes dos estados, ao procurador da Republica ou seccional, perante o juiz 
seccional, e nas demais comarcas aos promotores pnblicos perante a all.toridade 
judiciaria competente. · · · 

§ L 0 A denuncia por taes cricnes poderá igualmente ser dada perante as 
referidas autoridades por cinco eleitores, em uma só petição. 

§ 2. 0 A fôrma do processo de tacs crimes será a estabelecida na legislação 
vigente parri. os crimes de responsabilidade dos empregados publicos. · 

§ 3. <) A pena scrú. graduada, attendendo-se ao valor das circumstancias do 
delicto. 

Are. 50. Sera pmido com as penas de seis mezes a um anuo de pl'isao e 
suspensão de direitos politicos por tres a seis annos, o mcsario que su.btrahir, 
accresce.ntar ou a.Iterar cedufas eleitoraes , ou ler nome ou nomes differentes 'dos 
que foram escriptos; 
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DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 57. Os requerimentos~· docurnento!:i para fins eleito rae~ .serifo isentos de 
sello e de quaesquer dieeitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma . 

.Art. 58. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico. . 
Art. 59. As attribuiçues conferidas por esta lei aos juízes e procuradores 

seccionaes dos estados serão exercidas, no Dist ricto Federal, pelo juiz seccional, 
seu substituto e pelo sub-procuradoi- geral d.a Republica. 

Art. 60. Nas eleições para deputados e senadores da proxima legislatura e 
preenchimento das vagas que até então se derem, a.s mesas das secções eleitoraes 
cm cada municipio seriío nomeadas por uma commissão de sui.:; membros, composta: 

dos dous cidada:os que existirem mais votados para vereadores, e dos dous que 
na turma dos immedia.tos existirem mais votados na eleição municipal do q ua
triennio findo ; 

do cidadüo que ex.istir ll1ais vota do para juiz de paz e do q uo existir mais 
votado na turma dos supplentes na eleição do dito quatrieonio no dis tricto <la 
sede do municipio. . . . 

§ l. ° Cada membro da commissão serà substituido pelo cidadão que succcssi· 
vamente s~ lhe seguir em votos na respectiva turma, e, não havendo nesta substi
tuto, será a substituiÇão por um eleitor nomeado pela maioria dos membros 
presentes da commissão, em cada falta ou vaga que se der. . 

§ 2 . 0 Na nomeação e funccíonamento das mesas seccionaes se observ-arà o que 
dispõe o· tit. 1°, cap. 2° ·e tit. 2°, cap. 3° . 

Art. 61. A eleição para o preenchimcmto de vagas de deputados, durante a 
a.ctual legislatura, far-se-ha na circumscripçê!o em que estiver comprehendida a 
capital do estado. · 

Art. 62. •Nas vagas que se derem posteriormente na representaÇito nacional, 
uma vez comprovadas, o governador do estado em que ellas se tenham dado ou, 
·no Districto Federal, o ministro do Interior, mandarão immBdiatamente proceder 
a nova eleição. 

Paragrapho unico. Quando a vaga_ aberta for · devida a renuncia de algum . 
rapresentante, dar~se-ha por comprovada, qu5odo o governador do estado ou o 
mi::iistro do Interior tive1·em della conhecimento official, por comrnunicação da 
mesa da respeetiva.Oama't'a, à. qual tenha o representante enviado a sua renuncia. 

Art. 63. As mesas da Oarnara e Senado teem competencia para se dirigirem 
aos governadores dos estados . e mais autoridades administrativas ou judicia.rias 
federaes ou estadoaes, solicitando qualquer informação ou documento referente a 
ma teria eleitoral. 

Art. 64 . Emquanto se não procederá determinação do numero dos repre ... 
sentantes de cada estado, de accordo com o . recenseamento da população e em · 
observancia do disposto no art. 28 §§ 1° e 2° da Constituição Federal, prevalecerá. 
o estatuido no decreto n. 511 de 23 de junho de 1890, com binado com o reforido 
§ 1° do art. 28 da Constituição. 

Art. 65 . O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros neces
sarios para o alistamento e para as eleições, correndo as despezas que coro elles e. 
os mais aprestos na fOrma desta lei fizer, por conta da UníãO. . 
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Art. 66. As mesas eleitoraes teern competencia. para lavrar ai1to de tlagranto 
·clelicto contra o cidadão que voütr, ou tentar fazel-o com titulo que não lhe per
tença, e pac·a apprehender o titulo suspeito ; .devendo livrar-se solto, independen
temente de fiança, o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, que será 
remettido, com as provas do crime, a autoridade competente. 

Art. · 67. Revogam-se as dísposições em contrario. . 
. Senado Federal, 12 de outubro de 1891.-Prudénte J. de Moraes Baí~ros, 
vice-presidente.-Gil Diniz Goula'l't, l 0 secretario interino.-.João Soare:;; NeiQa, 
2° secretario intcrino . .;..-Manoel Bezerra de Albuquerque Junior, 3° secretario 
interino. -Antonio Nz'coldo Monteiro Baena, 4° secretado interino. » · 

O projecto da commissão mix.ta fôra o seguinte : 

« O Congresso Nacional resoh·e : 

TITULO I 

1: A t• ! •r U LO ! 

Do~ olcitoi·e~ 

Art. l, 0 São eleitor~8 os cidadãos bra.zileiro$, · maiol'es d~ 21 aunos, que se 
a.listarem na fórma desta lei. 

§ 1. 0 São cidadãos brazileiros : 
1. 0 Os nascidos no Brazil, ainda que de pae esfrangeiro, não residindo este a 

serviço de sua nação; 
2. 0 Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira, nascidos em 

paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Republica; 
3. 0 Os filhos de pae brazileiro que estiver em o.utro paíz ao serviço da Repu

blica, embora nella se não venha domiciliar ; 
4 . 0 o~ estrangeiros que, achando-se no Brazil aos 15 de novembro de 1889. 

não declararem, dentro em seis mezes, depois de entrar em vigor a Constituição, 
o animo de conservar a nacionalidade de origem ; 

5. 0 
. Os estrangeiros que possuirem bens immoveis no Brazil e forem casados 

com brazileiras, ou tiverem filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazilt 
salvo si manifestarem a intenção de na:o mudar de nacionalidade; 

6. 0 Os estrangeiros por outro modo naturalisados . · 
§ 2. 0 Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem ou perdem nos casos 

aqui :particularisados: 
1 . 0 Suspendem-se: . · · 

· a) por incapacidade physica ou moral ; 
b) por condemnação criminal emquaoto durem os seus effeitos. 

2. 0 Perdem~se: 
a) pornaturalisação em paiz estrangeiro; 
b) por acooitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro sem licença. 

do Poder Executivo Federal. 
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. !J. 0 Uma lei federal dete1•minarú. as condi!,;ões de reacquisi~~ão dos direitos 
ue CÍdad<'iO brazilefro. 

§ 3. º. Na:o podem alistar-se eleitores: 
1. 0 Os mendigos; 
2. 0 Os analphabetos ; · . . . . . 
3. 0 As praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas m1htares de ensi-

no superior ; · 
· 4.0 Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou com· 

munitlades de qualquer denominação , sujeitas a voto de obediencia, regra ou esta
tuto que importe a renuncia da liberdade individual. 

0Al'1'l'ULO ll 

Do :i.listamonlo 

Art. 2. 0 O alistamento dos eleitores so1·ú feito om cadn. sccçtr:o do · município 
por uma commissãu, e definitivamente organizado no município pela commissão 
municipal. 

Art. 3. 0 No dia. :J de maio do ultimo anno da. logislatura os momb1·os do go
vci·no municipal (camara, intendencia ou consellw) o os seus inmediatos em votos 
em numero igual, procederão á divisão <lo municipio em secc;cres, em numero nunca 
inferior a quako, e :'L eleição de cinco memuros effectivos e dous supplentes, esco
lhidos dentre os eleitores do municipio, os quaes formarão cada. uma <las com
missões eucarregadus do alistamento na r~spectiv!l secçüo. 

Art. 4. 0 Dez dias antes do designado no art. :3° o pMsidente do governo 
municipal e, na falta deste, o sen substituto legal , mandarU. affixar edital nos 
logares rnais publicos e na imprensa, si houver, convidando os membros domes· 
mo governo e seus immediatos em votos, em numero igual, a comparecer no refe
rido dia e hora declarados, na sala de sessões do governo municipal, para o fim 
de procederem a divisão do município eni secções e á eleição das commissões de 
alistamento. 

Art. 5.0 Raunidos no referido dia. os membros do governo municipal e seus 
immedíatos, procederão a divisão do terdtorio do municipio em secções e desi~ 
gnarão Iogar, dia e hot•u. para a installação das commissões, devendo todas a.s delibe
rações ser tomadas por maioria relativa de. votos. 
· Art. 6. 0 A convocação de que trata o art. 4° comprehenderà, alOm dos 
immediatos, que deverão desde logo tomar assento e parte nas deliberações, mais 
um que se seguir ao ultimo dei!tes, o qual intervirá sómente nos casos de empate 

· nas deliberações a. que se refere o art. 5°. 
Art. 7. 0 Realizada a divisão das secções, proceder-se~ha à eleiÇão dascom

missões de alistamento, votando cada um a·os memb1·os presentes, em lista aberta 
e assignada, em quatro nomes escolh.idos dentre os eleitores do município, con
forme o alistamento ultima mente feito em toda a Republica em virtude do de· 
ereto n. · · 

§ l . 0 
• Serão decfa.J.'ados membros effecti vos das com missões o l 0

, 2°, 3°, 5° 
e 6° ma.is votados, e supplentes o 4° o 7", decidindo a sorte em caso de eo;ipate. 
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§ 2. ° Concluido o trabalho da divisão do mnnicipio e da oleição das com• 
missões, lavrar-se-ha uma acta que assignarão todos os presentes, no proprio 
livro elas sessões ordinarias do governo municipal. 

Art. 8. 0 As com missões de alistamento se reunirão no dia 15 d.e junho do 
ultimo anno da legislatura para dar começo nos seus trabalhos. 

Art. n. º Reunidos os membros da commissã:o, procederão a eleição do pre
sidente e secretario e em seguida farà aquelle publicar pela imprensa, e, em falta 
desta, affixar no logar mais publico, um edital, em que declarará, que vae ter logar 
o alistamento dos eleitores, e que s::to convidados os cidadãos que se acharem nas 
condições da lei aapresenta1·em-se perante a commissão ou enviar os seus requeri
mentos devidamente instruídos. 

§ l. 0 Quando o presidente das commissões deixar, por qualquer motivo, 
ele fazer a publicação do refürido edital, qualquer dos membros da commissão 
poderá fazel-o e bem assim os cidadãos que se acharem nas condições legaes pode~ 
rão) independentemente da pu blicaçü:o do edital, apresentar os seus requerimentos 
desde o dia da installação da commisscro. 

§ 2.º No caso de falta ou impedimento do presidente da commissão, sera. 
elle substituido por :lJ1uelle dentt'e os membros effecti vos q uc enttío for eleito. 

§ 3. 0 Os supplontes eleltos nn. fórma do art. 7° servirão, não só nos casos 
de impêdimento ou falta dos membt·os effect[vos, como ainda sempre que parecer 
conveniente o seu concurso ao serviço do alistamento. 

As substituições se farão independente de aviso ou communicação dos impedi
dos, desde que constar aos substituidos ::t falta ele qualquer membro Gffectivo. 

Art. 10. Uma vez installada, a commissão não poderà. mudar o local dos 
seus trabalhos, qne serão executados em dias successivos, desde as 10 horas da. 
mo.nhã ás 4 da tardê, durante o prazo de 30 dias, contados do da. installação. 

Art. 11. A commissão começarü. os seus trabaJhos pela revisão do alista
mento actua.l, afim de transportar para o novo os eleitores que residirem na 
respectiva secç;1o. 

Paragrapho unico. Pnra tal um solicitar-..i. da. autoridade competente copia 
authentica do alistamento existente, e retirados delle os eleitor~s da secção, en
viara uma lista nominal a cada uma das .outras commissões do município afim de 
evitar-se qualquer duplicata na inclusão dos nomes dos referidos eleitores. 

Art. 12. As commissões nomearão escrivão ad hoc para o lançamento do 
alístamento, das acta.:o e <le todos os papeis nece8sarios. 

A.rt. 13. O alistamento serà lançado cm livro proprio, aberto pelo presi
dente do governo municipal e rubricado por este e pelo primeiro dos immedíatos 
em v-otos que tiver tomado parte na eleição das commissões. -

Art. 14. Sómente no alistamento da secção em que tiver a sua residencia ou 
domicilio poderà ser incluido o cidadão que reunir as qualidades de eleitor. 

§ 1. 0 Para que se considere o cidadão domici1iado na secção e necessario que 
nella resida durante dous mezes immediatamente anteriores ao dia da quali
ficação. 

§ 2. 0 Os cidadãos que residirem a menos tempo que o exigido no pamgra.~ 
pho anterior serão alistados na em que antes residiam. 

§ 3. º Os cidadãos que, vindo de paiz estrangeiro ou de outro estado, estabele
cerem-se na secção, manifestando animo de ahiresidir, serão alistados, qualquer 
que seja o tempo de residencia na epoca do alistamen"to .. 

Yoi.. IV 
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§ 4. 0 A secçf(o do domicilio do cida1lão é nq uella em que eUe re.sidc habitual· 
mente. 

Art. 15. A commissão nito podcr:l. alistar por conhecimento 1n·oprio, ainc.hi: 
mesmo que tenha o cidadão notoriarnente as qualidades ele eleitor. 
. Art. lG. Até o ultimo dia de suas reuniões poderao ser recebidos os requo
rimentos de cidadãos que pedirem u sua inclusão no alistamento, nflo podendo taes 
requerimentos ser assignados por· mn.is de um cidadão. . 

Paragrapho unico . P oder<!o os cidad:1os alistados em outra parte, durante o· 
mesmo .prazo, requeret' a sua inclusão em virtude de mudança ele domicilio. 

Art. 17. Pa1'a que possam os cidadãos ser iocluidos pela commissão ~ indis- . 
pensavel que perante clla. proYem : 

a) Quo sabem ler e escrevei', servindo de pt•ov·a o reco11hecimento da lettra e· 
· firma do requerimento e achando-se prc-;cnte o requerente, a propría mesa farü. 
esso recon hecimcnto ; 

lJ) Qllu tmn 21 annos completos; pt•ovn. quo sorit. dada po1' meio do ce1·tidão· 
cxfrahída do r0gh;t1·0 civil ou <los livro.s p:irochiaes, documento a uthentico pelo 

. quul rno!itrcm tuL· exercido omprugo publico, parrt que s~ exige nquclla idade, 
cet•tidão <le jurauo, patente militut·on griLO scicmtifico. . 

ArL 18, Os cidadftor:; já qualiílca<lo:;; que requererem a sua inclusão, por mu
tlançn. de domicilio, deverão cxhibir o seu titulo do eleitvr. 

Art. l !) • ~enhum requerimento ser~l recebido pela commissão, sem qufl delle 
conste, do modo expresso, al,\m do nome, idade e residencia, · a profissüo, estado e 
tlliação ào alistando • 

.Art. 20. O presidente da. comrniss:ro farà lavr:.w, diariamente, ~s actas do$ 
trabalhos, mencionando as inclu$ões quéforem s~.ndo feitas. . 

l'fa ultima. actaserao mencionados, como informaçcro, os nomes dos efoitores 
fallecidos, dos que tiverem mudado ele domicilio e dos que tii'ercm perdido a capa
cidade política a os numeros que tínha m iia qualificaç;1o anterior. 

Art. 21. 1\. lista geral do alistamento ser:i feita :por secção do município ; os 
nomes dos eleitores numerados succe~sivamente, mencionando~se em frente de
cada um a idade, pt•ofissão, estado e fili:iÇão. 

Art. 22. Tel·minado o alistamento ser<i. ello lançaào no l~vro de que trata Q 
. árt . e assignado pela. com missão . . · . 

Do alistamentc íarit. o presidente extrahir uma copia, que ser i pttblicada pela 
imprensa e, em falta desta, afü.xadano logar mais publico, no prazo de tres dias, e 
remettei'i, na mesma occasião, ao presidento elo governo municipal os livros ele 
lançamento elo alistameuto e das actas. · · 

· § 1. 0 Do edital a que se refere este artigo constarão igualmente cs nomes 
dos cidadãos, cujos requerime11tos não foram defüridos, assim como a informação 
de que trata o art. sobre os que tiverem fallecido, mudado de domicilio ou per-
dido a capacidade politica. . . 
·· § 2. 0 Do officio da remessa. do;; livros ao presidente <lo governo municipal, o 
qu.a l . deverá ser assignado pela comrnissito, deverú constar a publicação do edital 
·e o dm em que tem legar. . 

O prosider{te d:i commissão e responsavel pela entrega dos livros dos alista .. 
e:lto > o das actas ao presideu.te do governo municipal. . 
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C,\rI'l'L'LO ! l ! 

Da commiss;lo municipal 

Art. · 23. Em todos os municipios da União havcrà commissões mnnicipaes 
compostas do presidente do governo ·municipal, como seu presidente, e dos das 
commissões seccionaes, ás quaes competirão as attribuições definidas na presente 
lei. . · 

§ 1 . 0 Na ausencia ou impedimento do presidente scrà estesubstituido pelo 
membro inaís votado do mesmo governo, e, na falta de qualquer dos presidentes 
das commissües seccionaes, será este substituido pelo membro mais votado da 
secção a que pertencer o presidente que faltar. · 

§ 2. u Na ordem das substituições observar-se-h<i. o mesmo processo, si igual-
mente faltarem os substitutos legaes. . 

Art. 24. As commissues m unidpaes se rounirJ:o nn. s~i.la das sosl)uos do noovcrno 
municipal 35 dias procisu.mente clepois <laquelle em que .se clc\'em tor in:stallado o.s 
com missões seccionaes. 

§ 1. 0 · Reunida a commiss;.to rnuuicipa.1, set·vin<lo lll! scm·l!t:.wio o funccionario 
que esse c~rgo _exercer no governo municipal, fa.v~o.r-se-ha. uma acta 110 livro do.s 
sessões ordrnarrns do mesmo govc.wno e em que m;s1gnnril'.o todos os presentes. 

§ 2. 0 Si até o dia da installacr i:o da commi.ssil'.o nélo tivorom as commissões 
seccionaes remettirlo todos os livros, o presidente da cornmi~stto municipal os 
requisitari'.t immediata.mente, sem prejuizo da.s su~s reunir"ies m.•'.linarias. 

§ 3." A com missão municipal trabalha.rã consecutlvnmc1lt~ dul'n11te 20 dias, 
das 10 horas da manh~ ás 4 da tarde, em sessões publicas, com n.s commíssões 
seccionues, lavrando- se diarfamente uma acta. dos trabalhos, na qual se men
cíonará quanto occorrer. 

§ 4. 0 lnstnUada a commissão municipal, farâ o presidente, no dia immediato, 
publicar peta imprensa, e na falta, por editaes affix.ados em logares mais publicos, 
a sua reunião declarando os fins para que tem logar. 

Art. 25. A' commissi::'.o municipal incumbe: 
1. o Rever as li.stas dos alistamentos feitos pelas . cominissões seccíonaes; 

podendo excluir aos cidadão que não tenham provado as qualidades de eleitor, 
eliminar aquelles mencionados na informação de que trata o art. , desde que 
haja prova de fallecimento, mudança de domicilio ou perda da capa.cidade poiitica; 

2. 0 Resolver sobre as reclam·ações que forem •~presentadas contra inclusões 
indevidas, e contra as não inclusões; sendo que estas só poderão ser apt'esentadas 
pelo prejudicado ou po1· seus procuradores, e aquellas por qualquer eleitor do 
municipio, devendo todas ser escripfas. 

§ 1. 0 Todas que forem despachadas serão lançadas na acta do dia e publi-
cadas, no dia seguinte, por edital. · 

§ 2. 0 Nenhum requerimento apresentado em uma sessão poderá ficar sem 
desp~,cho, por mais de 24 horas ;. o de todos os que forem apresentados ã. com
missão o secretario darâ recibo, si a parte exigir. 

§ 3. 0 Durante o prazo dos seus trabalhos a commissão farà a. revisão do 
alistamento em livros prov-isorios, a no ultimo dia la!lçarà em livro proprio> 
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aberto pelo presidente e rubricado índístínctamente pelos outros membros, guar
dando-se a mesma . ordem de lançamento observado pelas com missões seccionaes, 
em ordem alphabetica e numerica. 

§ 4. ° Concluido o lançamento, sera elle assignádo pelos membros presentes, 
tirando o secretario uma copia que devera ser publicada dentro de 48 horas pela 
imprensa, ·e, na falta, por edital, devendo constar de taes publicações que aos ia
teressados cabe interpôr os recursos legaes para o juiz seccional do estado. 

§ 5. 0 Tanto os livros e papeis das com missões seccionaes como os do governo 
municipal ficarão sob a guarda deste, cujo p1:esidente maudarà extrahir quantas 
certidões forem requeridas, sendo licito ao secretario cobrar por taes certidões os 
mesmos emolumentos que cobrarem os escrivães do cível. 

§ 6. 0 Qualquer eleitur poderá ver a · acta diaria dos trabalhos da com
m issão para informar-se dos despachos e decisões proferidas. 

§ 7. º Do alistamento serà extrahida uma copia e remettida ao governador 
<lo estado. 

O.:APJTUt.O lY 

Dos l'Ocursos 

Art. 26. Das decisões da commissão. municip~l incluindo ou não incluindo 
cidadãos nc alistamento, eliminando ou não, ex·officio ou a requerimento de elei
tores, haverá sempre recurso, sem effeito suspensivo, para o juiz seccional do 
estado. 

§ l. º O recurso poderá ser i :1terposto: 

a) pelo cidadão nio incluido ou eliminado ; · 
b) por qualquer eleitor do municipio, no caso de inclus:ro indevida ou de nãn · 

eliminação. . . 
§ 2 . º O i ecurso por inclusão indevida ou de não eliminação só poderá. refe

rir"se a um cidadão, nM ficando prejudicada a. sua interposição pela apresentação 
de um outro sobre o mesmo individuo. . 

. § 3. 0 Todos os recursos deverão ser h1terpostos no prazo de tres dias, 
contados da publicação do alistamento ·geral do munici'pio, por petição apresen
tada ao presidente da"commissclo municipal, qµe darà reeibo ao recorrente. 

§ 4.° Findo o prazo para a apresentação dos recursos, o presidente submet
terà a materia delles à deliberação da commissa:o, e, si esta no prazo de tres dias 

. mantiver a decis3'.o r ecorrida, o presidente enviarà o recurso ao juiz seccional, 
registrando no correio nacional. 

. § 5.0 O juiz seccional é obrigado a decidir os r ecursos que lhe forem entre
gues );:lelo correio, deati-o do prazo de 10' dias. 
. § . 6." Immediatamente será devolvido ao presidente da commissão o recibo do 

correio'. assignado pelo juiz seccional, em prova da entrega. dos papeis do recurso) 
e o presidente o remetterá ao recorrente. · 

§ 7.0 Esgotado o prazo dos dez dias, sem haver o juiz seccional proferido 
sentença, entender-se-ha provido o recurso; e tanto neste, coroo no caso de 
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proferir sentença, devolverá os papeis pelo .correio à commissão municipalt 
afim de fazerem-se as nccessarias alterações no alistamento. 

§ 8. 0 No caso de.ser negado provimento ao recurso, o presidente da com .. 
missão municipal lmtregarà à parte os documentos apresenfados. 

Art. 27. Quarenta dias depois de publicado o alistamento pela com missão 
municipal das capitaes, e sessenta dias d_epois da publicaçuo feita pelas dos 
outros municípios, reunir-se-hão ellas pat:a a organização definitiva do alista
mento, incluindo ou ex.cluio.do eleitores, conforme a sentença do juiz seccional, . 
devendo este trabalho terminar no pl'azo de cinco dias, findo o qual lavrar-se
ha uma acta, onde se declal'arão as alterações feitas. 
. § 1.° Concluido por tal fórma o alistamento, publicado o edital relativo ás 

alterações ordenadas no recurso, se ex trabirâ. copia que sera r.Jmettida ao 
ministerio do foterior. 

§ 2.0 O ministro do Interior manda1·á imprimir a mesma copia e remetterã. 
o original á secretaria da Camara e Senado. . 

c .~.r·ruLo Y 

Dos Li~ulos àos cl'!Horcs 

. Art. 28. Ao presidente da commissão municipal incumbe mandar preparar 
livros de talões, conforme o modelo n. 1, dos quacs serão extrahidos os títulos 
dos eleitores. 

§ L 0 Os títulos deverão conter indicaç~o do estado, comarc..1., . municipio, 
secção a que pertencer o eleitor, nome, idade, esta.do, filiaçilo, profissão é 
numero de ordem no alistamento . 

§ 2.0 Rubricados os talõe:;; pelo presidente da commissão municipal e a.ssi..:. 
gnados os títulos, depois de feitas as declarações do paragrapho anterior, serão 
estes remettidos, pelo meio mais seguro, n.os presidentes das comm1ssoes seccio
naes para que es tes façam entrega aos eleitores ou aos seus procu.radores, 
devendo para isso ser indicado, em edital, o logar em que poderão os eleitores 
recebei-os. · · · 

§ 3. 0 Os títulos deverão estar diariamente á disposição do eleitor, -vinte 
dias, pelo menos, antes de cada eleição, e nãó poderão ser entregues sem que o 
eleitor o assigne, deixando ficar r ecibo . · 

§ 4. 0 No caso de extravio ou erro ilo seu titulo, poderá o eleitor requerer 
outro, que lho serà dado, com a declaração de ser - segunda via - e fazendo .. se 
a mesma nos talões do antigo e do novo titulo, e ficandv archivado na Gamara 
-aquelle em que se verificar a ~xistencia do erro. 

§ 5. 0 No caso de demora ou irregularidade na entrega dos titulas por parte 
dos presidentes das coromissões seccionaes, o eleitor poderá requerei-o ao da 
commissa:o municipal, o qual providenciará de modo a ser entregue iminedíata
mente, podendo mandar expedir novo, com as devidas declarações no respectivo 
talão. · · 
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TITULO II 

CAPITULO l 

Do$ olcgiveiõ e das elci<~•i~s 

Art. 29. São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional : 
. 1. 0 Est~e na posse do3 direitOs de cidadão braiileiro e ser alistavel como 
eleitor · 

2.º 'Para a Camara dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão 
brazileiro, e para o Senado, mais de. seis , f~ ser maior ele :35 anrios de ~dade. 

Esta, condição, excepçüo feita de idade, não comprehende vs estrangen•os qu~, 
achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam d~ntro de seis 
mezes, depois de promulgada a Constituição, conservar a nacionalidade de 
~~~. . . . · . . 

.Art. · :30 . Não poclei·ão ser .votaclos para senador ou deputado os cidadãos 
investidos de funcções de ordem judicial'in. ou administrativa, na União ou nos 
<:istados. 

Art. 31. Os favores a que se refere o artigo 24 da Constituição são os 
seguintes: 

1.0 Garantia dl~ juros ou qua.c.squer ouka.s subvenções~ 
2.° Contracto ou arrematação para execuçã:o de obras ou serviços que 

dependerem de fiscalizaç<i:o da União ; . 
3. ° Facu!dade pn.ra emissão de notas aó portador, com lastro om ouro ou rião; 

· 4. 0 Isenção de direitos ou taxas ,fcderD.es, ou reducção dellcs . em leis ou 
contractos ; · 

5.0 Privilegios de zonas, de navegação, contracto de tarifas ou concessão ãe 
teI'ras. · · 

Art. 32. Suo condições essenciaes para ser presidente ou vice-presidente da 
Republica: 

1. º Ser brnzileiro na to ; 
2. 0 Estar na po~se e gozo dos direitos políticos; 
3. 0 .Ser maior de 35 annos • 

. Art. · 33 . Não podem ser votados para i;aes cargo~ : . 
1. 0 Os parentes consanguineos e affins nos 1 º e 2° grAos do presidente e vice

. presidente que se achar em ex.ercicio . no momento da eleiçrro ou que o tenha 
deixado ate seis mezes antes; 

2. 0 Os ministros de estado ; 
3 .10 O· vice-presidente que exercer a presidencia no ultimo anno do periodo 

presidencial para o periodo seguinte. 

CAl'lTULo . lt 

Das elciçiics . 
, Art. 34. A eleição .ordinari~ ~ara os cargos de deputado ou senador tera 

logar em toda a Republica, no dia 30 de outubro do ultimo· anno da le()'islatura 
e será foifa mediante o suffragio directo de todos os eleitores alistados d~ confor~ 
midade com esta lei. ' 
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Paragrapho unico. Nas secções munícipaes em que1 por qualqu~r ci.rcum
.stancia, se não tiver procedido à revisão do alistamento, serão admittidos a votar 
os cidadãos incluidos no alistamento anterior. 

Art. 35. A eleição de senador serà feita em todo o Estado, votando o eleito:r 
.em tantos nomes quantas forem as ·yagas a preencher. · 

Art. 36. A eleição de deputado será igualmente feita. por estados, equ.i .. 
parando-se a estes, e para tal fim, a capital federal, . votando o eleitor em dous 
terços do numero dos representantes do estado. · . 

§ l. 0 No caso de não ser perfeitamente divisível o numero dos representantes, 
reverterá em favor da representação das minorias o excesso, votando.o eleitor em 
dous terços do numero inferior que for diYisivel. . 

§ 2. 0 Nos ostados que derem oito representantes, o voto do eleitor recahirá 
.em cinco nomes, e nos que c:Iercm cinco ou quatro, em tres. 

§ 3. 0 Quando as vagas abertas accíder.talmente entre os representantes forem 
em nume1•0 de tres, o eleitor votarú em dous nomes ; si, porem, forem em numero 
infel•ior, Yotarà em tantos nomes quantas foi•em as \'at;as. 

A.rt. 37. A el~ição ordinaria do Presidente e Vice-Presidente da. Repu11ica 
terá logar no dia 1 de março do ultimo anno do periodo presidencial, por suffragio 
direclo da Nação e maioria absolub. de votos, devendo cada eleitor votar em dous 
nomes, escriptos em cedulas distinctas, sendo uma para Pr~idente e outra para 
Vice-Presidente. 

· · Paragrapho unico. No caso <le vaga da presidencia ou vice-presidenc:a, nito 
havendo decoi·rido dous azmos do periodo presidencial, deverú ter Jogar a eleiç.10 
para pree'nchimento da vaga dentro de tres mezes clepoi~ de a:betta. 

CA11!'CUJ.O CU 

Das secçõas e roes:i s alait·or:ies 

Ad. 38. A~ eleições serão feitas por secções do munícipio, que não deverão 
conter mais de 100 eleitores, nem menos de 50. 

Art. 39. Terminado o alistamento eleitoral no ultimo anno da legislatura, 
serà immcdiatamente feita pelo presidente da coromissão municipal a divisão do 
municipio em secções convenientes e, . ·numeradas estas, serão ·Jogo iildicados os 
.ediiicios em que se procederá às eleições, os quaes poderão ser publicos ou parti
culares, comtanto que ao publico fiquem franqueados durante o processo elêitoral. 

§ 1. 0 A numeração das secções e a designação dos ediücios serão publicadas 
por editaes o não mais poderão ser alteradas atê a. eleiçiro. . 

§ 2. 0 Sempre que se tivei· de proceder à eleiça:o no municipio, em virtude 
desta foi, o me~nno presidente maudarú ~tfth.ar, com antecedencin. de quinze dias, 
editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores para darem: o seu voto, 
.declarando o dfa, logar e hora da eleição e o numero dos nomes q_ue o eleitor deve · 
incluir na sua ce<lula. · · 

§ 3. 0 Quando o dito presir> nte, aM cinco dfas antes da eleição, não tiver 
public_ado o edital com a designação dos edill.cios, qualquer dos membros eleitos 
para fazer parto das mesas elei toraes podera fazel-o, clevendo tal designação pre ... 
valecer em relaç;.t:o a qualquer ç>Utra. que posteriormente se façn.. 
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Art. 40. Eru cada secção do município haverâ uma mesa eleitoral encar
regada do recebimento das çedulas, apuração dos votos e mais trâbalhos inherentes 
ao processo eleitoral. 

§ 1. 0 As mesas elcitoraes serã:o nomeadas pela. mesma fórma que as com
mis~ões seccionaes do alistamento, nos termos do titulo 1° · capitulo 2°, e se 
comporão da mesma fórma. 

§ 2. 0 Vinte dias antes de qualquer cleiç,fo o presidente ~o go~erno 
.munidpal fürà para tal fim a convocaçao dos outros membros e seus immediatos , 
por meio de edi taes e cartas officiaes. · 

§ 3. 0 As mesas cleitoraes assim constituídas presidirão a. t odas as eleições , 
para. preenchimento de vagas que porventura se derem no perrodo da. legislatura. 

§ 4. Q Terminada a eleição das mesas. o presidente fará lavrar uma acta no 
livro das sassõe.~ Ol'dinarias do goYerno municipal, na qual serão mencionados 
os nome5 dos me:'iarios eleitos, devendo esfa. acta ser assignada por quantos tomarem 
partem eleiçi!o e i)elos cidadãos que o qui7.ercm. 

Art. 41. O presidente da commissão munícipn.l fürâ em fompo extrahir 
tantas copias authGnticas do a!istarnento quanta:,,; forem as secçüe:i das mesas 
eleitoraes, sC:'gundo a divisão feita, e as remottel'ii a um dos membros das referidas 
mesas no dia ímmediato ao de sua eleição. 

Paragrapho unico. A remessa dAssas copias serà fü ita pelo correio sob 
registro, ou por offichl de justiça, cumprindo àquelle a quem for destinada 
accusar o recebimento. 

Art. 42. Quando, até oito diasantos daquelle em que de\•er:i ter log-ar a 
eleição, nenhuín dos mesarios tiver recebido a copia do alistamento referente à 
sua ·secção, pcderá qualquer clelles· reguisit01l-a do secretario do gover•·lt> 
municipal, que, sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente a 
req_ uisição. 

Art. 43. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição 
às 10 horas da manhã no logar designado, e elegendo â pluralidade de votos o 
seu presidente, este designará denh'e os demais membros os que devern fazsr a 
chamada dos eleitores, receber as listas e examinaL' os titulos, lavrando-se 
immediatamente a acta em livro proprio, rnbricado pelo presidente do governo 
. municipal. · 
· § 1. º Proceder-se-ba à eleiçâo sempre que comparecerem tres membros 
dos que compoem a mesa. sejam estes effectivos ou alguns supplentes. 

§ 2. 0 Installada a mesa, terà começo a chamada dos eleitores pefa. ordem em 
que estiverem na respectiva copia do alistamento. 

§ 3. 0 O eleitot' não poderâ ser admittido a votar sem apresentar o seu 
titulo, não podendo em caso algum, exhibido este, ser-lhe recusado o voto, nem 
tomado ~m separado, excepçc'i'.o dos casos previstos no § 11. 

§ 4. 0 O eleitor chamado para votar entregad. a sua lista em dous 
exemplares iguaes, aberta, cscripta ou impressa em qualquer pap~l, mas· 
assignada por el1e proprio, e , verificada a identidade dellas, o presidente e um dos 
me~bros da minoria immediatamente rub.rica.t'ão uma, que será entregue ao 
eleitor, fezendo logo depois· ler em voz alta e apurar os votos consignados na 
outra. 

§ .5. 0 Os exemplares das listas, pelas quaes for feita a apuraçii:o, serão 
remettidos, no dia immediato ou no proprio dia. J.a eleição, ao presidente da. 
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com missão municipal, e, sómente depois de reconhecidos os poderes dos eleitos, 
po derão ser destruídos. 

S 6. 0 Não serao apurados os nomes que excederem ao numero dos candidatos 
qúe deverem ser votados, e a apuração se fará pela ordem em que estiYerem 
escriptos. · 

· § 7. 0 O eleitor, logo em seguida â. apurnção de sua lista, assignarà o livro 
de presença, que sera aberto. e encerrado por simples termo pelo presidente da 
commíssão municipal. . 

§ 8. 0 Terminada a chamada e a apuração o presidente farà fanar um termo 
de encerramento em segutda á assignatura do ultimo eleitor, no qual será 
declarado o numero dos que compareceram. 

§ 9. 0 O eleitor que com parecer depois de terminada a chamada e antes de 
se começar a lavrar o termv de encerramento no livro de presença, scrii. admi ttido 
a votar. Os mern bros da mesa votarão em ultimo logat·, sendo rubricada a lista do 
presid~nte por um dos ml~Sal'ios. . 

§ 10. Nenhuma lista poder:'LSOl' ucccita som que se ache assignada pelo 
eleitor. . · · 

§ 11. Serão tomados cm separado os votos dados a. candi<lu.tos , cujos nomes 
estiverem alteraUos por troca, n.ugmento ou suppressito de sol>ro-nomt1, bom assim 
os votos dn.dos por eleitor cujo titulo for impugnado, no momento da votação, por 
outro que exhibir segunda via do mesmo ti cu lo. 

Neste caso serà igualmente tomado cm separado o Yoto do impugnante, e os 
seus titulos íicarão em po<lor do pt·esidente da mesa para os devidos fins. 

§ 12. Terlllinada a apuração das cedulas e lavrado o termo de encerramento 
no livro de presença, o presidente fará escrever em resumo o resultado da eleição, 
designando-se os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos, em tantas 
folhas de papel quantos forem os membros da mesa e os fiscaes, as quaes serão 
rubricadas por todos os membros da mesa e pelos fiscaes, entregaudo-se úm 

. e:x.emplara cada um. · · · 
§ 13: O presidente em seguida. proclama d o resulta.do da eleição pela lista 

de apuração, procedendo a qualquer veriiicaçi:l:o, .si alguma reclamação for 
apresentada por roesarios, fiscaes ou eleitor, e. farâ lavrar a acta no livro proprio, 
a qual serà. assignada pelos mesarios, fiscaes e eleitores que quizerem. 

§ 14. Os candidatos à eleição poderão apr.es~nfar fisr.aes, que terão assento 
nas rilesas e assignarão todas as actas, devendo combinar entre -si de modo a. apre
sentarem todos apenas dous fiscaes. 

Essa apresentação será feita em officio dirigido á mesa, e assignado pelos 
candidatos ou seus procuradores, devendo ta.es officios ser entregues no acto da 
installaçiío da mesa. 

§ 15. Em caso de divergencià <los candidatos quanto á. escolha. ·dos ôsca.es, 
serão acceitos como taes pela mesa os dous que forem apres~ntados por maior 
numero de cidadãos, que sejam notoriamente candidatos nn. eleição a que se for 
proceder, e, em caso de empate, a mesa tirarã. lL sorte dentre estes os nomes dos que· 
devem servir. 

§ 16 . Sempre que um grupo de 30 eleitores, pelo menos, da secção indicar a, 
mesa, em documento por ell(".s·assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal 
da· eleição, deverà este ser admittido na mesa, gozando de t odos os direitos confe
ridos aos fiscaes apresentados pelos candidatos. 
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§ 17. Na a.cta da eleição dev-erão ser tx·anscl'iptos os nomes dos cidadãos 
votados com o numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos em lettra 
'alphabctica. 

Da mesma acta comtarà'.o : 
a) o dia da eleição e a hora cm que teve começo ; 
õ) os nomes dos eleitores que não compareceram ; · · · 
e) o numero das cedulas recebidas e apuni.das1 promiscuamente, para cada 

·eleição; . . 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos 

~n1otivos, os nomes dos votados e os dos eleitores que dellas foram })Orfadores; 
e) os nomes dos membros da mesa qu~ não assignarem a. acta, declarando.se 

'º motivo; . . . 
f) os nomes dos cida.dtios que assignarcm o livro de p·resença pelos eleitores 

·que o nrro pudr~rmn fazer. 
§ IS. Qualquer dos membros da mesa poderú assignar-se-vêncido-na 

acta, dando os moth1os; e, no caso de não querer a maioria da mesa assignal~a, 
deVel'<"Io !'azel-o os demn.is mesarios o os fiscues, que igualmente convidarão para 
isso os eleitores que o quh:erem. 

· § 10. Cada um dos iiscaes terú. o direito <le tirar copia au thentica da acta, 
:subsc1•cwendo .. n o presidente e mesadas. · . 

Finda a. elciÇão e lavrada n. acta, ser<i ossa immediatamente transcripta no 
livro de notas do tabellião ou otüt•o qualquer scrventuario de justiça, o qual darit. 
certidfio a quem a pedir. 

. § 20. Qualquer eleitor da sccç.ão e bem assim os fiscacs poderão o.fferecer 
protestos por escrjpto relativamente ao processo da eleição. 

· Esse protesto ser-a rubricado pela mesa, que contraprotestando ou não, 
.appensal-·o-ha à copia da acta., que será r emettida à junta a.puradora do estado. 

§ 21. A mesa far<i. extrahir as copia:> necessarias da acta e das a.ssignaturas 
dos eleitores no livro de p1·csença, as quaes, depoi$ de assignadas pelos membros 
.da mesa e concertadas por tabellião ou um qualquer serventuario de justiÇ:J., serão 
.. enviadas ao secretario da .Gamara. doi:: Deputados e do Senado, e ao presidente da. 
junta apuradora. 

§ ~2 .. A mesa íunccionarà sob a. dil'ecção do presidente, a quem cumpre, 
·de accordo com os mesarios, resolvGr as questões que se suscitarem, regular a 
-policia no recinto· da ussemblên., fazendo r.etirat· os que :perturbarem a ordem o 
l avrar qualquer acta de crime commettido, realizando a pr~silo do delinquente, e 
·si o crime for da natureza dos que isso permittirem, fazemlo-o 'apresentar ünme:- · 
{1.iatamente à autoridade competent.e. · . 

§ 23. A snbstituiçiío do$ rnembros da mesa quo faltarem far-so-ha. na fórma 
prescripta no art. 9°, §§ 2° e 3° . · · 

§ 24. A eleiçao e apuração não poderão set· interrompidas sol> qualquer 
pretexto . . 

§ 25. E ' expressamente prohibida a presenc.a. de fot•ça publica dentro <lo 
edificio ein que se proceder :i. eleição ou em suas irnmediaç<Jes, sob qualquer fun-
da1nonto, ainda mesmo à requisição da mesa para manter a ordem. . 

§ 2ô. Si a mesa não acceitar o prot(;!sto apresentado por qualquer daquelles . 
a quem cabe fazel-o, poderà este ser lavrado no livro de notas do tabellião, dentro 
.de vinte o quatro horas após a eleição. · 
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CA I'I'l' L'LO IV 

Da. :i.puração elas eloiçõcs 

Art. 44. Vinte dias depois de finda a eleição, reunidos na sala das sessues 
do governo municipal, nas capitaes dos estados e no Distrícto Fcdcru.l, o presi
dente do mesmo governo, os cinco membros mais votados e os cinco immediatos 
ao menos votado, proceder-se.;.ha á apuração geral dos votos da eleição. 

§ l . 0 O dia, logar e hora para :J. apuração serão pelo dito presidente annun
ciados pela imprensa, com antecedencia de tres dias, pelo menos, sendo convidados 
todos os que den')rem tomar parte neste trabalho. 

§ 2. 0 A apuração devcrà terminar dentro de 20 dias da data do começo dos 
trabalhos, e se far<i. pelas au thenticas recebidas e pelas certidões que forem apre
sentadas poe qualquer eleitor, desde que nenhuma duvida offerecerem, lavran
do-se, diariamente, uma acta, em que se dirà em resumo o trabalho feito no dia, 
designando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3. 0 As sessões da junta apurn,dora s1.~ru:o publicas, e os eleitores que com~ 
parecerem e os flscaes que em qualqu.ee numero forem perante ellas ap'l.·esentatlos 
pelos candidat9s, poderão assignar as actas. 

§ 4. º Installada a junta, o presidente fari abrir os officios recebidos, e; 
mandando contar as a:uthentica.s,. designarà um dos membros para proceder á. 
leitura e dividir pol'lettras, entre os demais, os nomes dos cidadãos votados, para. 
que) com toda a regularidade, se proceda â. a1rnraç:ro, que serà feita em voz alta. 

§ 5. º Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente 
designar,1 o dia immediato, fazendo publico por edital na imprensa . 

§ 6. 0 A' junta apuradora cabe sómente som mar os votos constantes nas 
authenticas, devendo, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre 
a organiznÇã() de alguma mesa de seccão eleitoral, bem como, expressamente, os 
votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrosim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os 
motivos pelos quaes ajunta for léYada a. apurar os votos tomados om separado pelas 
mesas seccionaes. 
· § 7. º Em caso de haver duplicata de algumR eleição, deverá a junta apurar 

sômente os votos dados na eleiçrLo que -tiver sido :feita no logar previament e 
designado, e com as formalidades prescdptas nesta lei. 

§ 8. 0 Terminada a apuração, serão pnblicados os nomes dos cidadãos votados 
na ordem numerica dos votos recebidos, e lavrada. uma neta em que se mencionara, 
em resumo, todo o trabalho da apuração, as representações, reclamações ou pro
testos que forem apresentados perante a junta ou perante as mesas seccionaes, 
com declaraç<Io dos motivos em que se fundam. 

§ 9 . º Da acta geral da apuraç<Xo de quaesquer eleições serão extrahidas as 
copias necessarias, as quaes, depois de assignadas pela junta apuradora, serão 
remettidas : urua ao min istro do Interior, tratando-se de eleição do Districto 
Federal, ou ao governador, nos estados, uma à secretaria da Gamara ou Senado, 
(l uma a cada um dos eleitos para lhe servir de diploma. 

Essas copias poderão ser impressas, deYendo toda.via ser assignada.s pelos 
membros da junta. 
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§ 10. As copias da acta da apuração geral, nas eleições para Pl'csidente ou 
Vice-Presidente da Republica, serão remettidas ao governador elo estado, ministro 
do Interior e secretario da Gamara dos Deputados. 
· .Art. 45. A plurn.lidade relativa dos votos decidirá da eleição, resolvendo-se 
pela. sorte, no caso de empate. · . 

O sorteamento será ann unciado pela ím prensa, com antccedencia de 24 horas, 
sendo as cedulas extrahídas da urna, lidas em voz alta, e apresentadas a.os que as 
qcízerem examinar. 

Art. 46. A Gamara ou o Senado, sempre que, no exercicio do direito do 
reconhecimento dos poderes íle seus membros, annullar uma eleição sob qualquer 
fundamento, resultando desse acto ficar o candidato diplomado inferior em numero 
de votos a.o imrncàiato, deverá determinar que tenha logar nova eleiç;i:o . 

Art . 47. Para à primeira eleição dos membros do conselho municipal do 
Districto Federal sel'ao ob::iel'Vadas, no tocante ao processo da eleição, as disposições 
da leí de 9 de janeiro de 1881, sendo chamados os juízes de paz elo ultimo qua
triennio, e devendo ter logar a oleiçV.o <lcz dias depois de sanccionada a pre
sente lei. 

§ 1. 0 Nas eleiçues que se succetlerom · obsei-\•ar-se-ha e disposto na presente 
lei,.quanto ao ruodo da cleiçi'io, no aue for applicavel, votando cad<>. eleitor em 
dous terços dos membros que compuzerem .esta corporaçilo1 conformo a lei de sua 
organização. . 

§ 2. 0 Não poderão ser votados para .membros do conselho municipal do 
Districto Federal os cidadãos investidos de funcções de ordem judiciaria ou admi .. 
nistrativa, no mesmo districto. 

TITULO UI 

DISPOSIÇÕES PENA'S:.S 

· Art. 48. Além dos crimes definidos no Codi.go Penal referentes ao exercicio 
dos <lireitos politicos do cida.dão, serão considerados taes os seguintes: 

. .Art. 49. Deixarqualqtter cidadão, investido das funcções do governo muni
cipal ou eh.amado a exercer as attl'i buições definidas na presente lei, de cumprir 
restrictamente os deveres que lhe sito impostos e nos prazos prescriptos, sem uma 
causa justificativa: 

Pena: 
Suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. 

Art. 50. Deixar o cidadão eleito para fü~er parte das comniissões de alista.
manto ou eleitoraes de satisfazer as deLermiuaç(Jes . da lei uo pt•azo e::;tabelecido, 
quer no tocante ao serviço que lhe é exigido, quer no que diz respeito às garantias 
que deve dispensar aos ·alistandos ou eleitores, sem um motivo justificado:_ · 

Pena: 

Suspensão dos direitos politicos pOJ' dous a quatro annos. 
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Art. 51. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de rubricar a 
authentica da acta da eleição tirada pelo fiscal, quando isso lhe for exigido! 

Pena. : 
Dous o. seis mezes de prisll.o. 
Art. 52. A fraudo praticada. quer pela mesa eleito1·n.l, quer pela junta 

apuradora. <lo esta.do, c1ualquer que seja a na.tu1·ciza della, se1•â punida. com a 
seguinte 

Pen.a: 
Seis mezes a um a.uno de prisão. 
Paragra.pho unico. Serão isentos dessa pena os membros da junta apuradora 

ou mesa eleitoral que contra tal fraude protestarem na u.cta dos trabalhos. 
Art. 53. O cidadão que usar de documento falso para ser incluido no 

alistamento, ou que votar, ou tentar fazel-o, com titulo que não lhe pertença: 

Pena : 
Prisão por dous a quatro mezes. 
Art. 54. O cidadão que, em virtude das disposições da presente lei, tiver 

sido condernnado na pena de suspensão dos tlii-eitos políticos, Úão poderá, em
quauto durarem os effeitos dessa pena, votar nem ser votado, em qualquer eleição 
do estado ou mu,nicipio. · · .· 

Art. 55. Os crimes definidos na presente lei, bem assim os que se achem 
expressos no Codigo Penal, serao de aúção publica, cabendo dar a denuncia, nas 
comarcas das capitaes dos estados, ao procurador da Republica perante o juiz 
seccional, e nas demais comarcas aos promotores publioos perante a autoridade 

judiciaria comp~tente. · 
§ l. 0 A denuncia por taes crimes poderá igualmente ser dada perante as 

referidas a~torídades por cinco eleitores, devendo, neste caso, todos assignar a 
mesma petição. 

§ 2. 0 A fórniado processo de taes crimes serà a mesma estabelecida na legis-
lação vigente para os crimes de responsabilidade dos empregados publicos. . . 

§ 3. 0 A pena sera graduada, attendendo-se ao valor das circumstandas que 
.concorrerem . 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 56. Os requeriment.os e documentos apresentados às autoridades elei
toraes serão isentos de sello e de q uaesquer direitos ; podendo cobrar os fonccio- : 
narios os seus emolumentos, sómente por metade, excepção feita do reconhe
.cimento da lettra e firma das petições para inclusão no alistam~nto, que será 
gratuito. · 

Art. 57. O trabalho .eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico. 
Art. 58. As attribuições conferidas por esta lei a.os juizes e procuradores 

seccionaes dos estados serão exercidas, no Districto Federal, pefo presidente do 
Tribunal Civil e Criminal e pele> sub-procurador geraljunto ao mesmo t ribunal. 
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· Art. 59. Para preenchimento das vagas actualmente existentes na repre
sentação nacional preceder-se-lia a eleição sótnente depois de eleitos os membros 
do governo mutücipal, de accordo com as leis que nos estados forem decretadas,· 
sendo observadas quanto ao mais as disposições da present~ lei . 

Art. 60. Nas vagas occu1·rentes, por qnalquer cfrcumstancia, na repre
sentação nacional, não se procederiL ã respccti va eleição para seu preenchimento 
sem deliberação da Gamara onde se der a vaga e communicaçi'í.o ·ao governador 
do estado e ao ministro do Intérior, tratando-se do Di1tricto Federal. 

Art. 61 . · As mesas da Gamara e Senado teem competencia para . se dirigir 
aos governn.dores dos estados e ma.is autoridades administrativas ou judiciarias 
federaes ou estadoaes, solicitando qualque1· informação ou documento referente 
a matcria eleitoral. · 

.Art. 62. Emquanto se nito procecl1~1· à determinação do numero elos repre
sentantes de cadn. estado, de accordo com o recen::;e11.mento da população e em 
·ohservancia (lo disposto no ai·t. 28, §§ 1° e 2° rla Constitnir,,ão, prcvalecerà o 
esta tu ido no dec1·eto 11. combinado com o referido § 1° elo art. 28 da Consti
tuição. 

Al't. 63. O presidünte do govcr110 municipal fornecerá todos os livros nec:es~ 
sarios para. o alistamento o pai•a as eleições; correndo as despezas por conta do 
governo da União. · 

Sala da com missão mixta, 20 de agosto de 1891.--" Jose Antoni'o Sa~. 
raiva.-A. Gavalcanti. - U. do tlmo.:ral.-A. li'r-eitas .-F. Glicerio. » 

Começou na sessao de 20, e prost.guin nas de 21, 22, 23, 24, 26 e 21, em que 
foi encerrada. a 2ª discussão do pt·ojecto do Senado, oranclo os Srs. Adolpho 
Gordo, Augusto de F:t.·eitas, Milton, Bellarmino de Mendonça , Caetano de 
Albuquerque, Athayde Junior, Chagas Lobato, Cantuo, Meira de Vasconcello:s , 
Francisco Sodré, Leonel Filho e Pereira da Costa. 

A requerimento, do St·. Augusto de Freitas, na sessão ele 27, voltou o projecto 
com as emendas offerecichs, ~L commissão especial, que na de 31 apresentou o 
seguinte parecer : 

. « A com missão comprehendendo a necessidade de ser votada a lei eleitoral na 
presente sessão e em 'Vista do grande nume:ro de emendas, que foram apresen
tadas, limitou-se a declarar quaes as que, no seu entender, devem ser acceitas. 
aguardando o momento da votação. para dar todas as explicações que, porventura, 
forem exigidas.- Augi~to de F í·eitas.- Glicerio.- Tolentino de Carvalho. »-

l'ROJECTOS XXO SANOC!O}{ADOS 

O Sr. Bar:bo:ia Lima, na sessão do 28, suscitou a questão da necessidade de 
manifestar-se a Oamara a respeitb do veto opposto pelo Presidente da Republica a 
diversas r eso_rnções do Congresso. Não determinando a Constitnição o ·prazo para 
-seren;. os proJecto~ nã.o sanccionados de novo trazidos ·ª debate, parecia-lhe que, 
·em vista da doutrina consagrada no§ 1° do art. 37 da Constituição e no art. 136 
do regimento, deveria sobre taes projectos, dez dias, pelo menos, depois de devol
·vidos, pronuncin:r ~se a Camara iniciadora, afim de. conformat·-:se com o veto ou 
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rejeital-o pela vot1Lçl10 do!! do11)1 (.t~t·r;o~ dos suíl'ragios presentes, na fürma do§ 2° 
da,ciuella disposição co11sf;it11ciu11al. . · . · 

Respondeu o St'. pL'm1l1l011tCJ M:it.ta Machado que a Mosa, depois de estudar o· 
a.ssumpto, delibero.ra incluir na 01•cl13111 do ilia NiSL)~ p!'Ojocto~ sómente depois que a 
Camara assim o resolvesse . 

Não obstante julgar que a Mo~a podia pt•ocedci· iudependen tG do votação da 
C<tmara, o Sr. füwbosa Lima requerea que fossem dado::; para. or·dem do dia 
seguinte os projectos não saoccionad<>s. 

RP,cusando a Gamara urgencin para a discussão immediata deste requeri
mento, o Sr. Barbosa Lima o retirou. r.fas o Sr. J. Bevilaqua fel-o seu> · 
formuln.ndo-o nos segnin tes termos : 

« Reqtteiro que. entt'em desde logo em ordem do dia, de accordo com o 
art. 136 do regímen to in tei:no, os projectos de .lei aos q uacs o Presidente da -
Republica negou sanc\~1o. » 

Discutido na·scssão de 29, p0los Srs. Costa Machado, .Alcindo Guanabara, 
Oliveira Pinto e Fróes du. Cruz, foi approvaclo o requGrimento por 64 -votos 
contra 46 . . 

Na sessão de 30, <lepoi~ de approvada a moçffo do Sr. Severino Vieira sobre :t· 
renuncia, que de seus loga1•es fizeram os membros dn Mesa, o Sr. presidente, em 
seu nome e no de seus companheiros, apresentotl uma indicação para que fosse 
consultada a commissão de constituiçü:o a respeito da interpretação authentic..<t do
art. 136 do regimento, sem prejuizo ela ordem do dia, na qual jà se achava 
incluido. o projecto relativo às incompatibilidades, não sanccionatlo. · 

. Votada, a requerimento do Sr. Jo~é Marianno, urgencia para discutir-se esta. 
indicação 1 foi ella impugnarh pelo Sr. Aristides Loba e defendida pelo Sr. i'tfa tta . 
l\fachado, sendo rejeihda por 58 votos contra 54. . . 

O projecto sobre incompatibilidades teve sua discllssão unica encerrada sem 
oradores, na sessão de 31, ficando <1.diada a votaçuo . 

Na sessão de 30, o Sr. l\fatta Macha.do deu as razões pelc'ls quaes 
entendia que, depois da approvaçüo do requerimento do Sr . :çlevilaqua, não se
.julgava com á força necessaria pn.ra dirigir os trabalhos d<\ Gamara, pelo que 
rerrnnciava. o cargo de pt•esidente. Os Srs. l 0 vice-presidente, 1°, 2º, 3° e 40-
secr~tarios pediram tambem exoneração de suas funcções. 

Tomaram parte no debate suscitado por este incidente os Srs. Aristides Lobo,. 
Matta Machado, Barbosa Lirna, Severino Vieira, 1.ama, Jos~ Marianao e Bevilaqua,. 
sendo approvada a seguinte mo\.:.1o : 

« A Gamara, tendo na votação do requerimento do Sr. Bevilaqua manifes
tado apenas · o pensamento de julgar conveniente e opportuna a discussão de
projectos não sanccionados e não unm dtvergencia. irreconciliavel com a interpre
taçuo dada pela Mesa ao art: 136 do regimento da casa, espera que o Sr. pt·esi
dente e mais membros da Mesa, inspirados em seu patriotisn:io, desistam da 
:renuncia que o.ffereceram e reassumam os.seus cargos. - Severino Yiefra. » 
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Rejeitada a indicação que a Mesa offereceu em seguida, o Sr. presidente 
declarou que seria dada para ordem do dia seguinte ~ eleição dos novos. membros 
que a deviam <;onstituir. 

Na sessão de31, o Sr. Joaquim Pernambuco, 2° vice-presidente, requereu, 
que fosse sujeito á deliberação da Gamara o pedido de exoneração que por inter· 

. medio do Sr. Tbomaz Delfino apresentara no dia 2. 

. (;oncedendo a. exoneração solicitada, a Gamara approvou unanimemente um 
requerimento do Sr. Aristides Lobo para que se consignasse na acta um voto de 
confiança e agradecimento pelos serviços prestados por S. Ex. quando na direcção 
dos trabalhos. · · 

ELfüÇÃO D.A. ll[ESA. 

Na sessão de 31 foram eleitos os Srs. : Bernardino de Campos, presidente; 
João Lopes, l 0 vice-presidente ; OlivGira Valladãu, 2° vice-presidente. 

Não se concluiu a eleição por falta de numero legal. 
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de fevereiro de i891, pag. 652. 

- e:o:pond,o a necessidade de pl'ovidencill.s re
cfamadas peln. oxcassiv:~ eleva~-ã.o do io.xaf! 
imposLaa em algun11 p.•izcs BoLre b.-Sllero& de 

1 
producção bra.zJ leirn, pag, 677. 

X... 
l\loçuo: 

- do 31•. A. StockleT, l!Ob\•o u. r~nuncia do 
~r. Lopes Trovão, pags. 37:1 o 3TZ. 

- do $1' . Severino Vicil'a, sobre :~ l'enuncÍ!i du. 
· mcs:i. pags. 740 e 742 . 

- do Sr. Zama sobro o 1ne~mo as.qumpto, 
po.1;!!. "1'40e 742. 

Ofli.clo: 

do minist1·0 brazilefro em Londres, commu~ 
nicatldo. ter dado publicidade ao t.ele
:;ramma enviado pelo Preaidentê dn. Camat'll 
aepois dos discursos dos Sra. Mn.yr!nk e 
Figueiredo, pa.g. 6(). . · 

- do· minish•o brazil~iro em Pariz, fazendo 
comrn.un ica.çã.o idenLica, pag. ~· J 

do Senado de Minas . Gera.os, sobre validade 
de exames prepani.torios, pag. 61. 

.:lo goverLJador {lo Amazonas, enviando có
pias de leis, pags. 61, 392, 604 e 730, 

- do 'Vi.ce-governador de Matto Grosso, com:.. 
m1m1eando ter tomado posse do cargo, 
pag. 308. 

- do Con!'l'Osso de Santa Cn.tha.rina, r tJmettendo 
e::s:emplarea d ;i. Constituição daquelle estado, 
pag. GQ4. . 

do p1•esidente do Supremo 1'ribunal de 
Justiça do Santa. Ca.tharina, communicando 
a install~çii.o e a composição daquelle 
tribunal, pag. 004. · · 

do govcrnti.dor de Ser gipe,. solicita.ndo soe• 
carros publicos, pag. 730. 

\... '" DO MlNISTEnXO P, .\GB.JCULTtm.A 

-communicançl.o terexigido as intorm~Çõea·pe• 
didas sobre :i. companhin_do gaz, pai;. 60, 

- enviando cópias d<' contra.tos pal·n jntroduc-
ção de immigrantes , pag. :!.5L . · · 



Câ'nara dos OeplJ:ados- lmp-esso em 06/0212015 14:30- Página 69 cte 84 

52 INDICE 

~eclnrándo não t.Jir tido conl1ecimonto de or
. · dem c"pedirla. pela companhia Leopoldina. 

aos agentes do ramal da União Mineira, 
pag. i92. 

DO l.t?NISTEn.IO DO ~X'l'EitIOR 

-communicando ter sido reconhecida n. junta 
. do governo chileno, pag. 122. 

])O MINISTERIO DA ~'AZENDA 

-prestando inío1•macõcs sobre proprios n~io
nnos nos oetados, necosSlPodos ao eervl~ da 
Unlüo, png, 3112, 

-onvinn<fo a monsn.gom do P rosldento tln. Re· 
publica sQUoituudo ulovaçüo dn vorbh. de 
1uhnlnlst1•açiío o custoio dos p\·oprle>8 nn.cio-
nnos, pug. 411 1 · 

-romauon:lo informações 11obronlr:1ndegamonto 
do v:i.rlos porto~, png. 708. 

DO lltlNlSTEll.10 DA O Ul!!tl.1\.\ 

t·rnnamiHindo os roqu,n•imontos do: 
-mn.jor A. N. Ba.um::i.n, pedindo melhoramento 

do . reforma,. pag. 93. . 

-capitão E. F . Silveira-rovorsão M quadro 
etrectivo do exercito, pag. 267. 

-tenenle H. C. de Almeida-mt lhoi::i.ro.ento de 
reforma,. pag. 452. 

i( -'-Dr. A. de Villaboim-lioenc;.i., pag. ?29. 
"-Bo.silíza A. de Queiroz - meio soldo, pag. 

530. 
-Zulmira S. :Mattos-pensü:o, pag. 6l?S. 
-sa:gen t-0 . J. J. C. Guima.riies-diapensil. de 

tda.do, pag. 678. . · 
- patrõe> e mnchinista.s do arsenal de guerra. 

da C:ipità.l F ederal - augmonto de venci
mentos, pag. 750.· 

-devolvendo um impresso i·elativo Í\ divida do 
te»entB-coronel G. C. Nunes, po.g. 15i. 

-prestando informaçõea sobro (). i•oducção do 
pessoal de euo.s repar~ições, pag. 4ii. . 

DO M?NISl'ERXO DO I,~Tllnlon. 

-enviando informações a. respeito do incinera-
dor Ortit, p:i.g. 25. · 

;....enviando o regulamento do monte J.>iO dos 
emJlrogados da Intandencia ·do D1stricto 
Federal, pag. 25. 

-enviando informações sobre a secca. no est11do 
· · de Pernambuco, pag. 93 • 
-re~e\~ndo cópia. do belegr:i.mmn. do governa• 
. dor do Qea.r~ re7a.t>i-vo 6. epidemia. da. varíola, 

pag. 369'. 

- transmiUindo a petição de Desirée V. Fis
cher , requerendo peusiLo, pag. 363, 

- tr:i.nsroitt indo c6pia. do decreto publicando a 
resolução de prorogação das sessões do Con
gresso, pag. 424. 

-r~i:neteendo offic.ios recebidos do esta.do de 
Pern:i..mbuco reclamando soccorrcs publi-
cas, p:ig. 424. · · 

-l!nvia.ndo relação de dividas de exercícios fin• 
- dos, pag. 490. . 
-devolvendo, sanccionado, o projecto íi~ando a 

· pensão de ex-impendor, p11.g. 565. . 
- cnvi:l.ndo o ofilcio d() ;;ovetn:i.dor do Rio Gran

de do Norte eobre a.pplicação de saldos, pa.". 678, O . 

-transmitindo o requerimento e mais papeis 
\•ela.tlvos 11.0 pedido de pona~o do co.pitii:o 
M. P. To.vnros, .pag. 750. 

t 
DO lUNlSTl!:R.[0 :OA JUll'l'IÇA. ' 

-nviantlo a eltposiçi.io dos serviços fede\'o.es a. 
seu cargo, pag. 363. . . 

-devolvendo, com a.s rniões de nífo s:i.ricçS:o, o 
proJocto :i.posentnndc B. B. Peasoa de ?.1ello, 
pa.g. 425, 

- trnn!!llliitindo, Aanccíon!l.do, o · proiocw man
. · dando vigo~a,J." o decreto do 7 de julho de 

1883, pag. 652. . · 
- communicando ~r sido devolvido ao Senado 

o projec~o dcdinindo os crimes do Preaidenbe 
dll. .REipublica., ao qua.l fôra nega.d~ &a.nc-
.;ão, pag. 750. . 

IlO IW.NlSTEll.10 DA. ?41>lt.I~S:A 

trnnam.ittindo os requorimen.tos de :. 
- po1•teiro e a.judan'e de port.oit"o do hospital de 

marinha. pedindo augmento de vencimen
tos, pag. 8. · 

..:..A •. L. B . dos Reis- soldo, pag, i92. 
...:..J. F. Coelho e J. e. de M~Uo-a.ugm.ento de 

vencimen~s, pa.g. 340 • 
.:...A,. C. S. Pimentel-ffeoUvida.de de posto e 
- contagem do ternpo, pa.g. 363. · 
-R.. A. Me ndes-a.ugmento do veuolmentoi:i, 

pag. · 411. · 
- A. L. Nogueira-contagem de tempo, pa.g. 

604. . 
- J . R. da Silv:i.-.-iugmeut o .de vencimentos, 

prig. 73(). 

DO. llENAJlO 

- cê>m:municando ter sido 11ancoionado o pro
jecto concedendo gratificação addicfanal no ra:.tão ·de fragata O. J. Cb&'f'.1!.11<~ pag·, 
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- enviando o projecto que extingue o privi- - ,fa.z.cndo ídentica communicação a respeito 
legio para procurações por instrumento do orçamento do mic.isterio da justiça, pag. 
pnrticulur, e o rola. ti vo a títulos ao por• 490. · 
tador, pag. 1.5i. - devohondo os projcctos desses dous orça.• 

- comrnunicando ter sido s;:i.ncciona.do o pro- montoa, pag. 520. 
jecto ~oncedendo prorogação.., de licença ao """" communicando ter s ido sa.nccionado o pro-
Dr.' N. de Anctradc, pag. L.>L jccto approvando o tratado corn o Perú· 

~ enviand? a emenda, vo~ada. por.~_ous terços,· ..,;,.[_. pa.ra. e:s::cução de ca~t~ .rog~torias, !ag. 52!::._ 
ao pro,1ecto da pensu.o do ex imperador': /~ commumca.ndo ter d1r1g1do n. sancçao o "Pro· 
pag · 192. ject.o definindo ·os crimes de responsabili-

:__ remettendo o projocto de prorogaçilo da: dade do Presidente d:i. Republica,, pag. 529. 
sessão, pag. 206. ' - communicn.ndo terem sido sanllcionados os 

. '- devolvendo, não approvado, o projecto rcl:i) projecbos sobre idn.de p~ra, a. reforma dos 
· tivo á pretenção do A . A. Xavier Pinheiro, ' offic inea do a:tel"Cito e licença. ao capitão A. 

iing. 267 · - de Alineidn. pag!\. 564 e 565. 
- communicando ter diri~ido ú. 1mncçilo os -.communicando tor sido dirigido {L sancção o 

projectos approvamlo o nccôrdo com o . projocto roorgnnizn.ndo o~ scrdços dn. admi· 
• Porli paro. a oxocução do carta.~ rogatorio.A, 11ist1•nçiio fcdor:tl, png a&i. 

e a.utorizanclo um pln.no geral do linh:i.s ...:..• romoHondo, com omondn11, 05 projectoa fi-
,{ • . tolograpbicaa, p iLg • foi· · xo.ntlo 1111 for-.;:is do iorrc. o do m1Lr, pag. 628. 

-:- conim110ictmdo tor di1'lgid.l 1í 1mncçü.o OK _ communicanclo ter npprovndo 118 omondns 
· firo,icctos 1•oln.U vos l1s upoAe11t1ulol'ilU1 do d;:i. Cnruni·n. n.o projocto regulando 0 pro-

l, B. Pes&on de Mcllo e A. 1' • Ba.~tu11, png. ces~o o o julgamento do Pi-esirleo~ d11. Ro-
207 • publlcl\, .com 1:1copçilo da. refativa. ao P.r' 3•', 

- dovol vendo, com o mondo., o proj&cto concr- pag, G2&. ' · 
<lendo poneilo a. Clnra F. Mont<:ui, pu.g. :ID3, -· comm rmicnntlo terem sido sancoionadoe oe 

- 'trnnsro lttindo o projocto olornndo ti . .2~ cln~sn proJectos ooncn:londo licença n J. M. L. 
n ndminlstrllçi!o dos corroio11 do Amnzo- A vila. e A, E. S. ·r.1onezes, p:i.gs. 652 o 70S. 
nna, png. 308. · - convida.ndo a Oa.mar>1. pnrn a n ome:i.çio de 

-'tro.nsmitelndo o projcoto de lei oleltoral, • nmo. commissão mb:ts. encarregada de um 
pug. 308, · inquel'ito no. Companhia Lloyd Brazileiro, 

~devolvendo niio a.pprovado, o projooto de pag. 729. · · · 
jubilo.c;ão de Jeauina C, T, da. Slh·a, pu.g. - devolvendo, com emendM, o orç:imento da 

· 363. ' mo.rinha,, pag. i30. · 
- eommunico.ndo tprom sido onviados á sanc

cii.o os piooje~tos concedendo lic,ença a J. 
M. L. tl0Av1la o A. O. R. do Costn, pag. 
363. . 

~ remottendo o projec~o relativo o.o d~reito da 
viuva e filhos do .Benjamin Constant ao 
meio soldo o mont.e-pio, pag. 363. 

~ remettendo o projecto crea.ndo uma eacolo. 
de maohinista.s no Par~, pag. 363. 

. ....: remet~endo o projecto sobre poços artesianos 
· no P1a.uhy, pag. 363. 

~ communicando ter sido envia.do ã. sancção o 
}lrojec~o relativo á ida~e para. reforma vo· 
luntar1::i. ou compulsor1a no exercito, pag-. 
392. 

..'.... devolvendo, com emendas, o orçamento do 
interior, pag. 392. 

..:.. communica.ndo ter sido enviado á. sancção o 
prOJocto concedendo licença a A. E. S. 
Monezes, pag 411. · 

....!. enviando o projocto restabelecendo na escola. 
militar do Ceará o curso de. infantaria a 
cavallarla, pag , 411. 

~ enviando o projec~o autorisando socorros 
pulilicos ao estado do Pia.uhy, pag. 424. 

- .s:ommunioa.ndo ter adaptado, sem cme.nda' 
o orçamento do minieteri.o das rolações ex.: 
teriores, pag. 452. 

Parecers 
,· 

DA COMMlSSf.O DE CONST!TtTlÇÃºO, X.F.OtSl.AÇÂO E 
JUST !ÇA 

~ sobre o projecto do Sr . :Fróes da Cru::, rel:i.
ti vo á 1oca.çiro de predios, piig. Sl. 

· ..:.. sobre o projecto do Sr. Lopes 'Trovão, rêla-
. tlvo a.o mesmo assumpto, pag. iS:~ . 
-· appr~va.ndo !!. postura. ~a. Into!1d~ncia da 

Capital Fedel"a.l, relatl'va ao incmera.dor 
, Ortiz, pags . . 23õ ê 312. 

....., sobro ·a emenda do Senndo no pi-ojecio de 
pensão do ex-imperador, pag. 3:5". · 

:._ sobre o pl:'ojecto do Senado, rel:l.tivo aos di- , 
raitos de emprogados vitn.licios · e dos apo-

• senta.dos, pag. 405 • 
- sobre o projecto :relativo ao subsidio nas ses~ 

sões exiraordinarias, pags . 34 (.i 6647 • . 

DA. 00)!.."1.!SSÃO D!o: DlPLO?d'.A.OlA R 'l'B..A.'l'ADOS . .. 
- approvando o tratado do arhitra.mento fü·

ma.do em Washington, em 28 de a.bril de 
1890, ontre rei>rcscntantos · de nações amo
rican~a.l est:l.bõlecen_do ~ arbitr~monlô ptira. 
a soluça.o de questoes mternae1onacs, p!lg. 
aoo. 
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- .sobre as emendas offerecidas em 2" discus· 
'SiO a.o projedo de lei eleitoral, pag. 749. 

DA CO:MMISsií.o D.E;; l'Az~;NDJ\ E !NDUSTl~IAS 

' - indeferindo ::i. petiçlio de an:;mento de ven-
cilllentos dos guardas da alfandega do Rio 
de Janeiro, pag; 17. 

- idem as de .T. Adelino ll outros e C. B. 
Franco, pa.ra organização de bancos, pag. 
53. 

j sobte a pretenção dJ. companhia urba.na. de 
estrada de ferro Paraense, pag. 55. 

....:. concedendo isençiio de direitoR :í. companhia 
de aguas de Cali:ia.s, pa.g. 115, 

-! sobre a pet.icü.o do Dr. F, A. de Almeida 
par::i. incorporar um banco auxilin.l" dos 
funccionarios publlcoa, pag. 190. . 

....:. a.pprovando o .contracto celebrado com o ba
ru.o de Co.ntnd0, para. prolongamento e 

y . alat"ga1nento de ruas, pag. 233. 
µ~suspendendo a cobrança em ouro do$ im

poatos de impor~i;io, pag. 233. 

-~rejeit:i.ndo o projecto de olcvaçifo de pensão 
de Umbelin)lo S. do Lago, pai;. 235. 

concedendo isenção de impos~os aos ma.te
l'iaes destina.dos ::i. servi~s mu.nicípaea de 

· Tatuhy, pag. 236, 
inêl.eferindo as peti\iues do iseucil.ca tle direi
tos de A. E11t0ves, A, Diederiehs, F'. A. 
Secco e A, A. O. CasLro, pags. 237, 238 

·e 239. · · · 

7"" idem as dos Drs. A. L. C. Sitntos e F. P. 
V ~llada:res, pax·a organização · de bancos, 
pag. 237. 

..... idem a de A. A. Teixeira e outro, para. 
privilegio e garanLia de juros a. uma. em-
presa de navegação, p::i.g. 238. . 

..:..idem a de J. J, F. Dias, para privilegio de 
. pesca.• pa.g. 238. 

.!... aceitando o projecto solire :t creaçio do 
loga.r de conferenLe especial na& alfandegits 

· ·de in e 20. ordem, pag. 300, 
.!.... concedendo reversão de pensão a Carolina 

. A. A.. Vu.sooncellos, pag. 307, 
.:_concedendo melhoramento de :tposentadoria. 

, a J. P. Costa., img. 337. · 
~relevando prescripçi.i.o a Carolina. D. O. P. 

. Pinto, pag. 388. 
..:.... concedendo pens5:o a Olympia R. Vaz, pag. 

338. ' 
..'...:..'idem a Maria 'l'. J. Po$soo. e Laur:i. S. V. 
_, Pessoa, pag. 386. 

..;... adiando a. solução dos requerimentos de Ma-
1·in M. P. Leme, c Érnestü1a M. Silva. pe-
dindo pensões, pags . 386, 391. ' 

- concedendo l'CVel.'s:iO de pensfio à ;\dolia C. 
O. F.:. Bandeira, pag. 387. 

- concedendo melhe>r:i.mcm~o de maio soldo :i. 
füjgida. F. O. Gonçalves, pag . 387, 

)< trido ferindo a pe~ição de J. C. La.ge, paro. 
pl·ivilegi(I de fabricação de objectos de bor
racha, l'ªS'· 38il. 

- idem dos secreta.rios da Corte de A.ppellaçio 
e Tribunal Civil da Capital Federal, pe
dindo :iugmento de vencimenios, pag. 390. 

- elevanclo a pensão de Josepha M. P. 9as
tilho, pag. 404, 

- concedendo pensão a Isa.bel C. de Menezes, 
pag. 594. • 

indeferindo a~ petições da peMÜes requeri-
dns por: 

- i 0 sargento A. P. Oliveira, pag. 17. 
- Guilhermina G. A. CurdoRO, pn.!)'. i7 . 

- FranciRcn J. Mornes, pag. 17. 
-. Cu.l'olina F. C1n•vnlho, pag. t1. 
- Antonio. S. Azevedo, liª!'.'" i7, 

i( Leon icliu. P. 1''. Cuelho, pu.fi, i7, 
- JmlithC. C. S~íxu~, i1ui;. i7. 
- Mario. O. ~I. Olin·lru, p:i.g. ü·i~ 

- Muria P. C, Silva, lll\g, r.í:i. 
- J':ifari:i. C. A. M. Costa.. pag. ü;). 
- Joanno. C. P. C:tmar:t, p11g. m;. 
- C::i.rlota J. G. Pnlh:i , pag. 238. 

...,.... Jo:i.nm1. P. Mendonça, pag. 23!). 
-- An1111. T. M. H.o.I..ello, p:i.g-. 3SS. 

- Arina H. M. Sil n1, !JO.fl'. 3SS. " 
__: ténente co1•onel A. J. Pereira .Jnnior, p:i.g. 

389. 
.....: Annll. J. G. Dias, pag. 389. 
...:. Annu M. Guimar~e~ , P.ag. 389. 
~ Amelia S. R. Lins , pa.g. 390 . 
....;. Miquelina I'IL Ruas, pag. 390. 
- Mo.ria J . T. Gabiso, pa.g. 391. 

DA COM::.llSSÃO DE MARINHA .E GUERRA 

.. 
- .. :1.11torisa11da o pagamento de ·diíl'ere nÇà de 

soldo ao coronel A. C. A. Bastos, pa.g . 
i19, 

....!. \"ea.dmittiudo no quadro do exercito .o tenen~e 
reformado R. P . de Oiiveira, pag. 120, 

--' adoptando o projec~o do Sen:i.do estabele
cendo uma escoia. de ma.chinistas no esta
do cio Pu.rli., po.g. 526. 

.....r. a utol."izando a. readmissão de V. Z. F, da. 
Silva. no eor!?o da. fa~enda da a.rma.da, vc-

1 rllicada s1.1a innocencm , pag . 595 . 
- sob1·e o pi·ojeclo relativo á.s promoções de

cretadas em 7 do Junelro de 1890, pag. 
. 664 . 

- sobre a.s emendas do Senado ao projecto fi
xando as forças de terra, pa.g. 648 • 

..!. ~obre :is emendas do Senado ao projecto fL ... 
:ta.nela as fol"i;as de mat"; p!!.g . 673 . . 
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sobre a Ín(ticaçiio t:-anslerindo a li ora. dos 
requcrimenios e dispensando o nnniero le
g:l.l para. a abertura d:i.s aesRõe~, pa.g~ . 55, 
6! e 63. · 

DA COMMISSÃO DE ODP.AS Ptllll.lt:.\~ 

indefêrindo a pretenção ele C. F. Cus~ello 
Bro.nco e outro!!, par~t serviço~ a::rricolas no 
estado do R.10 de Ja.neíro. pago. WO. 

--'sobro o snbstitntivo do Sr. N. Parànaguü ao 
projecto referente â nova Capital Federal, 
PªS" 4@t. . 

l>A COl\IMISf;ÃO DO O!lÇAMENTO 

- Aohre as tle.1JpezaR do miníste1·ío ·da. n -:?·ricul
• tura no ueroicio de Hl'.12, p:ig. 42. 

- indef•,1·índo a prewnção de Ad<!laitlo T. Pi".' 
• re3, pngs. ;s o i2L . 

- ~obre ns timondas otrt!1·ecid:ts no orçamento 
du. marinha, pag.'!. 185 e 354. ,, 

.... _ i<Óln•e n~ d1Jspezae do rninisterio d::t guerra 
no oi:.••roicio de 1892, pag. 261. 

.- Rohre 11s emendas otrereci<las ao orc;a.mento 
U:l ;i.gricultm·a.. paga. 355, :i21 e tí'J6. 

...:. sobr3 ns orr:enda.s uiforecid:i.s no oi·ç.'.lmP.nto 
do. guerra, pa:;. 388, 

'""" sobre aB despe:r.aa do minist.eri<> de instrucçii.o 
publica. correioe e telegra.pbog, no exercicio 
de 1892, pag. 405. 

..!. &Obl'll o.& despeza.:; do ministorio de ·fazenda 
no mesmo exere1cio, pag. 484. 

- snhre as emt'lndas do Sena.do a.o Ol'ça.men•o 
do interior, pago. 524, 

_.:mandando pagar meio soldo a Maria J. de 
J\lbuquerque, Rita C. S-Oares e ls;i.bel Hof
fman.11, pag• 594. 

.:.:. aceitando o projecto do Sena.do concedendo 
secoorros pubhcos. ao estado de Piauby, , 

_ pug. 594. 

- aobre ns emendas oJferccidas ao orçamento 
da instru.cção pnblica, pago. 651. 

...'. sobre as emendas do Sen:i.do ao orçiuoonto 
da marinha, pag. 754.. 

v. ' . r. DA CO)fM.ISSÃO DE PETIÇÕl~• E l>ODEllES 

concedendo licença l?ara ser nomeado o Sr. 
deputado J. A. Freitas enviado exlraordi
n;i.rio e ministro plenipolenciario em mis
e~o especial, pags. i49 e i69. 

- concedendo licença a A. H. V. Leal, pag . 
3(1G. · · 

- concedendo licença :i.o tenente J, A. Serejo, 
pag. 337. · . 

- concedendo pl'orognção de licença o. F. J. S. 
Lobo, pag. 339. 

DA ÇQl\11\ll::iSÃO D!> SA.UDE E lNSTn.uCÇ:\O l'nBLICA 

- sobre ::i convenção sanitaria com as republi
cas Argentina. o elo Uru;:uay, e sobre a 

- .reorganização do serviço sanita.rio mariti
mo e fluvial, pag. 85. 

- reclamando a adopção do projecto que t'e• 
g;ula o pl"ovimento por concuri!'O das cadeiras 
ao en s1 no supe1·ior. pag. 90. . 

- indefet·indo a pe,ição de J. 1't!. Lameiras, pa· 
ra validade de e:irn.mes, par;. i20. • · 

- indeferindo a petição do . F rancisca S. M. 
Diniz. solicitando subvenção p;;.ra. um col
legio, · pag, 149. 

- l'e~ntei;rando .º lent e da faculdade de medi· 
ema <ta Ba.hrn., Dr. J, A. de Mello, pag. 
i87. 

- ac~it:.indo e; projecto do Senado concedendo 
abono tle gratificação ao Dr. E. N. Pires, 

23-x :;g · .,. 
Petição de :: ·-, 

- Companhia N:i.cion:il de Forjas o Estaleiros,~ 
requerendo isenç:Io de diraílos, pag. S • 

..:.. J. P. Me~quita-favllres para uma líitlm · de 
na vogaç5.o, pag. 9, 

- Companhia Ccarib Hcwbri111·- favoro.<; pa1·a 
obra.s no porto da Fortaleza, pag 25 . 

- J. S. A. Pitnontel-indemnização; pag. 25. 
- J. ·p . 'l'aveira-permissão para um banco, 

pag. 25, 
- telegraphlstas da. Repartição Geral de Te

legrapnoa-melhcramento de vencime~tos, 
pa.g. 61. ' 

- Dr. L. B ; M. l!'reire-permiesiio pa.ra. or
. ga.uizar uma as.'listencia publica. em estra• 

das de ferro, pa.g. 94. 
- A. H, Y. Leal-licença, pag. 94. 
-F. R. Guimarã.ei; e outro- pàgamonto de 

quantia, pag. 94. 
- F . C. Pontes-aposentadoria, pag. H5. · 
- Le1>nilia A. Menezes-reversão do pensão, 

pag. i22. 
Alberto L. Machado-íRonção de direitos; 
pag. 122. 

H. Cordoville e outro, prot~atando contr:i. 
:i. pretenção do arrend:;i..menw d<l. quinta, do. 
Boa. Vista, pag. 122. 

- empregados do arsenal de gu~rra do Par' 
requer~odo augm•mto do vencunentos, pag. 
i44. 

- 1Jabel e. Valdetal"o-pensão, pag. 151, 
-'1Bentríz B. V . Amorim-1>0nsão, ps.g. i~. 
- J. P . da Cos\a-molhorarrion to de aposenia-

<lo\"ia, pag . 193. 
- M. R. Pa.vão-idem, pag. i93 . 
- Luir. Musso e ·outros-favores )'.>3.i'A uma.. com-

panhia de nayeg:i.çiio, pai,:. f93. · 
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- N. A. F. VieiL'n. - favores para um banco 
de colo nisaç:"io, pago. i93 . 

- L, G. S. Bastos-approv:i.çti.o de post\lra, 
pag. 103. 

- intentlenci:r. da Tatuhy-isonção de direitos, 
pag. 218. 

- C • e. Colonía.-melhoramento lle reforma, 
p:.ig. 218. 

- amanncnses da ropartiç;'to do tot~grnpho~
equiparaçii.o de ve11cimentoR, pn~. tiS. 

- Dr. A. R. A. Gó~a-:i.ugrnonto elo vencimen
tos, 1mµ. 241. 

- emprci;:-ido~ do correio do Pcrn:unbuco
idem, p:ig. 2-H. 

-monte-pio dos volunta.rio~ da 1iatria de Per• 
n:1.1nb11co-atl'ectividn.d11 r!o decreto de 7 de 
j:•Miro de i8U5, ll<l);'. 241. 

- A. J. S, Tavarcs-lic~nçn, pag. 241. 
- tenente J. A. St.:reJ·o-idem, po.g. 2~1 • ..._, 
- D1·. A. S, Virinto do.l\ifodciros-l':l.\'or.a pnwi. 

tl construcç:io de uma :tvenid:i., Jlllfl'· 241. 

"~B. J .. Sllvo.-pt!nsi'io, po.g. 2!L 
- E. A. Souza-isenção do diroitos, pag. :e41. 
- Associa.ção Protoctora da lnfancia Desam-

p::trada-auxilio pecttn!ario, ).':tg. 267. 
.- Thereso. ~!. de Oli"eita-pensão, pag. 267. 
- Companhia de Obras Hydrn.tilicas, pro~es

tauâo contt-a. o r~querimento do E. il! • 
Ho1·0. paro. mclhoramen~os n-> porto do R:o 
de Janeiro, p~g. 340. 

- Ba.nco de Ci:edito Popular do Bra:dI, rêpt'ê
e1>ntanrio contl'a a parte que lhe é rela~iva., 
do parecer da commissão mi::i:ta sohre ban
cos de emisl!ão, }iag-. 363. 

~- general e. J. Costa, propondo-se n.rrendar 
as estJ."adas de fel'ro d~ União~ pag. 363, 

- Emerencian:i R . S. BaJ."reto e outt'3s, roque-. 
rendo pen1lão, pag. 363. 

- S. J. de Souza.-pcrdiio do resto de pena,· 
p~.~L . • 

- Maria. R. P. Ferreira e outro-favores para 
abertura de uma avenida, pag. 392. 

- H. H. e. Ayrea e outt'OS--llrrend1J.rnento da 
fo.zen da de San ta Cruz, pa.g . 3g3, 

- M. V. Lisboa o outros - privilegio para 
uma estrada d!l ferro, p;i.g. 4U. · : 

- Oompanbia fodw.rtrial de Contl:'uocoes Hy-. 
dmulicas - isenção de dir.;iito~ 1 pag. ·!25. 

- ofiiciaes honorarios do o':l:ercito - ex:ecuçiio 
<lo doo1-eto de '7 do janeiro de ~&35, pag. ~25. · 

,...... Maria P. A. Correin - melhoram .. nto de· 
meio soldo, pag. 452, 

- C. D. Araujo - pcnsiio, pag. -!52. 
- J. R. S. Mello e A D. Crur. - arbHramento 

de füi.nças, pag. 452. 
A. Jacoguay - favores para. Joca.lisru;:.iio de 

. immigrantes, pilg. 491. 
- Isn.bel A. Sa.ntos- pensiio, pag. 4(JL 

- L. C. P. de Castro - annufação ele opção, 
pag. 491. 

- 111. V. Kelio Junior - mercado do co~açõcs 
livres, pag. 533. 

- D. M. T. Soares - in.demnisa.ção, pag. 533. 
- !:II. L. Me;;quita - loteria., pa.g. 5G5. 

- J. J. de Barros - pagamontO de '1cnci-
mentos, p:ig. 5li5. 

- J. P. de Oliveir:i. e outro!l - favore~ par;i. :i. 
construcçàa de um bairro oporario, pags. 
:>G5 o GU2. 

- i 0 LmUln'e J. A. B{Jsaa - ajuda ds custo, 
pag. 565. 

- B. F. de Barros - pcns;Lo, pag. 56:J, 
- A. T. Glona - privilegio p:mJ. e:tploração 

d~ nacar e madreperob., pag. G04. 
- A. Priml'Ose - contracto paro. aba.~ lcci

me n to da. agua, pag. G28. 
- D. V. n.. Fonseca e outro - isenção (le 

c!i rei tos, pa.g. 750. 

Projecto i 

- dos Srs. Lauro Muller e outros, ft:>:ando os 
limites entre o~ RAta.dos do Paranil e Santa 
Ca t harina, pags. 15 e 28 . 

- dos Srs. A. Stc>ckler e Alvaro Bot~lho, con
aiguando provitlencias de a.uimaçio o auxi-
lio á industri<' agric<:Jln, pag. 22. · 

- dos Srs. Astolpho Pio e otltroa, tornando 
o briga 1cria a -ça.cc inação e a t-evacci naçã.o, 
pag •. Uõ. 

- dos Srs . Arthnr Rios e otltros. abrindo um 
. credito pa.ra au::i:.ilio das .populações fla:ge'"" 

lad;ts pela seca n o estado da :ath1a, pags . 
116 e 562. . 

- do Sr. Casario i\:lo tta, sobra limit~s <:ntre 
Pa.ranà e Santa Catharina, p\l.g. :!.18. 

- do Sr. Joiio Vieira, L'egula.ndo a e:;;tratlicção 
de cl'iminosos, pags. 11-0. 137, 170, 175, 
19G e 274. 

- dos Srs. Homero Baptista e ~utros, · ~eter
minando q uaes os pl'Opr1os nactonaes 
tra111;feridos para. o doI11iuio dos esta.dos, 
pags. :196, 34U e 372. 

- dos Srs. Domingos de Mora.es o outros, 
autoris:i.ntlo a construcção df.I uma ponte no 
porto de S:tn tos, pa~ . 216. 

- dos Srs. Serr.cdcllo e Antonio Olyntho; re-· 
gulando a propriedade dM m inu.s, po.gs . 
2;32, 203 e 313. 

- dos Sts. Frúcs da Ct'uz o C. do Nttscimen to, 
sob1•e locação de predios, \)!l.go . 256 e 275 . 

- dos St·s. Serzedello 0 outt'o·s, isentando de 
impostos os mnicrbes o ]ll'Q(ll\ros ptir.:i. o 
hospital de mlsericordl :i. d.o Pa.t:i, pags. 
336, 341, ::173, 374 0 579. 

- dos mesmos Srs., isent:l.ndo de imposfos os 
matel.'ines necossar ios para ilh.unirtn.ç:i.O u 
gn da cidade do Par6., paga. 330, 341, 373, 
374 e 579. • 
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- dos Srs. Barbosa. Lima, S:í. Andr1.V..lu. e A.l· 
cindo Gu:inab::i.l'a, concedendo pcns[Lo ::i. 
M:i.ri:i. 'l'. J. PcBBO[l. e outra, pu.g. 386. 

- doa Srs. Zama. e outros, sobro o subsidio dos 
· membl·os do Congre~so no perlodo da pro

rog-t\çiio, pngs. <\1L648, G5'.3, ü5S, 662, ()~2 ~ 
716. 

- do.$ Srs. Barbosa Lima. e Bap~ista dn ~Cotta, 
providenciando sobre as promoções de· 
crotadas em 7 do janch·o de iS~o. pag. 6l5. 

DA. CO)IMISllÃ.O l>tl CONS'l'1Tt1l~J:i.O, L<:Olst.llÇ:\o ~: 
JUS'l'IÇA 

- estabelecendo providencias o.cerc:i. do casa
mento cívil, pago. i4. 

- a.ppro\·ando a postura cl:i intendoncia da 
Cil.pilnl Federal rela~iva ao· incinerador 
Orti11, p11ga. 236. 293 e 3f2. 

- eslabolecendo uma sô cll!.8Re de praticantes 
nos correios da Uniii.o, pags. 25G e 277. 

- de.clara.ndo os casos do le~itimaçi5P ~ dos 
lllhos P.spurios, pags. 300 e :514. 

DA CO)l!o.USSÂO lll> Dll'LOMACl.I. E '1'1111.T.\DOS 

.;_ approvando o tratado de WashingtoJ> de 
28 de abril de 1890, page. 300, 58U e 75t. 

DA. CO)l{ll!:ISSÃO DE FAZENDA F. INDUSTRIAS 

....- alfandegando 03 portos de Macahê. e Angra 
dos Reis, pags. 7S e i04. · 

- autorisando contai;-em d e .tempo de ser,;iço 
do].{. P. Silveira Junior, pags. 78 e 10J. 

- concedendo arrend:1.mento de terrenos da 
quinta da. Boa. Vista, pags. 80, 300 e 314. 

- regulandô o pagamento dos impostos de jm-
porta.ção, pa.gB. !31 o 275. . 

...._ a.pprovando o contracto do ba.rã:o de Ca.nindé 
para. alarg-amento de ruas, pags. 233, SOO 
e3W. . 

- suspendendo a ~obra.nça. em OU'l'O :dos im-
postos de importação, pag. 234. · 

- autorisando a revisão do! . vencimentos dos 
. e~regados do AsyJo de Mendicidn.de, pags. · 

Zí6 e 2i7. 
- reconhocondo direito [r. percep_ção de me'io 

soldo cm Paulina H. B. P. G•ledes e suas· 
irmii:es, paga. 382, 450 e ~78, 

- concedendo monLe-pio a Joann:i. O. Rocha 
e melhol'!l.mento de meio soldo a Brigida. "b'. 
O. Gonçalves, pag. 387. . . 

concedendo isenção do impostos a: 

- Sociedade Amante da Instrucção, paga. 78 
e 104 • . 

- crnp1•eza de illuminaçiio. ~ luz ·olectdcu · de 
S. C:i.rlos 4o Pinhal, paga, 78, i04, 300 
336; 341, 373, 374 e 579, 

- companhi:i. · M."<inu.factul'eira e Agrícola elo 
M::i.ranhão. pa.gs. 78, :104, 3i4, 335, 34i, 
373, 3í4 e 570. · 

- monumen to 2 de julho n:i. Bahia, pngs. :104, 
258. 2'J9, :Ji3, 33ü, 34:1., 373, 374 e 579. · 

- com~1anhia de Aguas do Caxins; pags. 145, 
300 e 31". 

- scrdçM da oidacle ·de 'l'~\tuhy, pa.g-s. 237, 
337, 341, 373, 374 e 570. 

- fabricas de tecidos de Codó, pag. 300. 
- empre1.ll. do ca.nalisaçii.o 2ª a~ua em C11rra~ 

linho, pags. 337, 3411 313, 3 14 e ~7\J. 

pens~o a 
- filhas do . dezemh:ugador A. A. Ribeiro, 

pags , 78 e fO·L 
- coronel J . M. Fet'reira., pags. 300 e 315. 
- Olympia. R . V~z, pag. 339. 
·- lsabcl C. Menezes, pag. 594. 

melhoramento de aposentado.ria. a 
- D. J. Borges, pagos. ·78 e 104. 
- J. P. d ü. Costn, page . 3'.}S, 382, 4õ0 e . ~78. 

relevação de prescripção a 
- Olympin. C. G. do Amo.1'.'al, pag11. 78 e iO·L 

- Carolina. L. O. P . Pinto, pn.gs. 338 . 

ajX)sentadoria a 
· - ma.jor A. R. S. Franç.'l. Leíte, pags. 78 e 121. 
- H. J. Pereira du. Silva, pags 78 e i04 . 

Qlnn.ção de penslio a 

- )faria J. P. P. de Andra.de, . pags. 380, 
419, 4ij() e 578. 

- Josepha. M. P. Castilho, pa.g. 404. 

reversão de pensão a. 
- Carolina A. A. Yaseoocellos, pag. 307. 
_;_ Adoli:i. C. O E, B:i.ndeira, pag. 387 • 

]).t COM?iltse:>.o DE MA.1\lNil.A. E OUC:D.1\A 

- fixando a.s fort:as de mar, par:\ 1892, pags, 40, 
69 e 226. 

- au~ori~ando o pagamento de differença. de 
soldo aoeoronet A. e. A. Bastos, pags. 120, 
382, 450 e 578. 

- readroittindo no quadi·o do cxei·cito ()tonante 
r eformado R. P. da Olheira, pags. 120. 
380 e 449. · 

- concedendo hont"::i.s de ca:pitão de frag:i.ta n.. 
. A. l~. Ifasselrn:rnn, paga. 257 e 278. . 

DE. COMl\!.lSSÕES llllXTAS 

- l'egubndo o processo e julgo.monto do Pre
sldeote d:i. .Ropuhlic~l. paga, 32, 140. 169, 193, 
197, 351, 393, 4i4, 4~, 62$, 678 ó 692. 
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- providenciando sol.ire emissões b3ncarias, 
resgate de parJel-moeda e impostos em ouro, 
pag-s. :188, 194, 232, 253, 279, 309, 315, 31.S, 
34i, 379, 411, 442, 483, 54S, 5tli, G07, 663, 
669 e 690. 

- estabelecendo o processo eleitoral pat'a os 
cargos íeder'1.es, pag. 31 do historlco. 

DA. CO~OIISSÃO PE Olll~J\.S P!Jl3L!CAS 

- regulando a competencia dos poderes federaes 
e estadoaes sobre vias de conimunicação, 
pags, 105, 135 e i36. 

- providenciando sobre a mudanço. da capHal 
feder;Ll, pags, 288, 312 e 432. 

DJ\. COM~IISSÃO JlE OnÇ.\llillNTO 

fixando as despezns, par<i 1892, doa miníslerio~: 
- dar; refações e:ttel'io1·es, p~gi:, i4 <J 30. 
- da mo..rinhll, pags, 40, \l4, D9, 101, 230, 248, X 2s9, 327, 34~ e :393, 

· .:: da agricultura, coinmercio e obi-;ls publicas, 
pags. 50, i22, 139, 152, 200, 20J, 207. 22i, 
241, 255, 267, 268, 279, 397, 4i t, 419, 425, 
49i, 516, 533, 635 o 659. 

- da guerra, pags, 254, 36-!. 37,1,, 385, 393 e ,113. 
- da instrucção publica. correios e telegraphos, 

pags. 108, 473, 475, 545. !JG::i. 578, 693. 7!G e 
758. . . 

- da. fazenda, pags, 487, 585, 6H, 04.5, 730, 747 
e 7fi1. · 

........ 8.\1.torizando o pagamento de meio soldo a 
l\farfa J. de•All>uquer\UC, Rit::. e. Soare$ e 
Isa.bel Hoffmann, pag, 094. 

- orc;a11d1> a Ncei~a genl parn i892, p:i.i;. G9G, 

DA CO)ll\IJSSÃ.o DE l'ETICÕE~ E PODER.l'.6 

concedendo .Jicenc:i. a : 
-. capitão A. P. Almeida, png'fl, 78 e 104~ 
- J. A. Veiga, pagl$, 78 e 104. 
- D. J. S. Costa., pa.gs 2.57 e 278. 
-·Dr. J. C. M. Reis, paga, 257 e 277~ 
- A. II. V. Leal, paga. 306, 380 e 449. 

. - tenente J. A. SereJO. pags, 337, 380 e 449. 
- F. J. S. Lobo, pag, 339. 

J)11. COMt.!I!>SiÍ.O DE &AUDE E INSTI\.UCÇÃO PUDl,lC,\ 

- sobre validade de exames pai-:i. matricula nos 
· cursoà supedores, pags. 52,.238 e 311. 

. ,'~ au~oriz::mdo uma. nova com•enÇiio sa.nit.uh 
•'· com as R~publicns Argentinn. e do Urugnu.y, 

pag. 86;J"\~ 
~ ... 
... -"" 

- dando nova organiz<ição ao aerviço sanitario 
m;i.ritimo. e fluvial, pag. 86. 

- reintegrando o lente da fuc.uldade de medicina. 
da Bahi<i., Dr. J. A. de l'v!ello, pag. 188. 

DÕ SENo\DO 

- estabelecendo a precedencia obrigatoria do 
casamento civil, pá.gs. 14, 15, 29, 375, 402, 
709 e 75i. 

- reorganizando os serviços da administração 
federal, pags. 61, i40, 158, 304, 393, 402e 
416. 

- declarando em vigor o decreto n. 3. i63 de 
7 dt> julho d& 188:.l, paga. :lH, 175, 196, 221 
e 275. 

- prorogando a "'e<:>são, pags. 207, 218 e226. 
- conceqendo abono , ~e ~ratif;caçã~ ao Dr. l!J, 

N. P1r:es, pags. 23<>, 380, 4o0 o 518, 
- sobre direito9 dos empregados vita.lic.ios 0 

dos aposentudos , pags. 405, 516, 544, 657, 
u\14 e 71.G. 

estabelecendo o procos~o eleitora.I para os 
cargos federiies, pag.s. :13 do hü1torlco e 456, 
464, 466, 509, 553, 586, 614, 6i7, 628, 644, 
65.3, 657, ti58 e 749. 

- creando uma cacob. de rnachinis~s no estado 
do P•1râ, pa.g. 527. 

- concedendo i;occorros publicos <.w estado do 
Piaul1y, pags. 5\J4, ('~4, 67i, 721 e 74G. 

- estabelecendo incowpatihilidade entre os 
cargos federaes e estsdoaes (não sanccio
na.do), pag. '751. 

autorizando a conatru.cção de poços a.rte
zis.nos no Piauhy, pag. 75f. 

- elevando ü. 2" cl asse a admistraçifo dos 
col'l'eios do Amazonas, pag . 75i. · 

Redacçiio dos projectos : 

- fixa.rido aB forças de t erra para. :1.892, pags. 
83, 135 i37, 115 e 196. 

- formados por: dez a dditivos destacados do 
antecedente, pags. i47, 199, 221 e 272. . 

- fixando as for~as de mal' para o mesmo 
exercicio, pa.g. 246. 

- formados por de1us additivos de ~tacados do 
antecedente, pe.gs. :334, '111 e 44i. 

- organisà11do o Dietricto Federal, pag. 160. 
- concedendo contngom de tempo a M. P . 

Silveira Juniol', pag. 168. 
- relevando pi:e:;cripçiLo o. Olymp ia C. G. 

Amaral, pag. 168. 
- alfandegando os portos de Maca.hé , Gar~ 

ga.hú e Angr ... dos H,eis, pag. 196. . 
- c~tabelecendo os casos de compotencia 

federal o estadoa.l sobre. vias do commu~ 
nicação, pag. i90 . 

- ~egulando a extradiécúo de criminosos 
entro os estados, pags. 421 o 452. 
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- determina ndo, para a matricula nos cursos 
superiores, 3'6 oondiçws do validade dos 
exa mes te1•mina.e~ em collegios parti.cu
lares, pags. 423 a 452. 

- füco.udo a p"nsii.o do e1'-impero.dor, p~g. 441. 
- concedendo honl"as de posto a A. F. Hassel-

ma.11n, pag. 44i. 
- declQ.rando quaes os pt'c;.Jrios nacioaaes 

trii.ns feridos po.ra. o dominio dos estados, 
pag. 4-H. 

· - estabelecendo o ,proce~so e o julgamento do 
Pr:osident& da R epul:.hca, p:i.~. 4.53 . 

- readmmiudo . no quadro acüvo uo oxercito 
o tenente R. P . de Oliveira, pag. 455. · 

- institui.o.do montepio para. .os operarios do 
arsenal de marinha, (addiLivo destacado 
do orçamento respectivo), pags. ~27, 723 e 
745. . . 

- concedendo meio soldo a Paulin:1. H. B. P. 
Guedes, pag. 614. 

- autorizando pagamento de differ&nça de soldo 
ao coronel .A. C. A . BllStos, pug. 614. 

- elevando a peusão de Maria. J , P. P _ de 
i'..ndra.da, pa.g. 615. · 

- provide:lciando sobre o subsidio . na. proro
gaçiio da. sossão, pag. 728. 

fiJ;ando p:m'I o exercicio de f8tlt ns despczns 
d os .cnin i storios : . 

- das 1·ebções exter iores, pag . i 3;;. 
- d:i.m:i.riu ha., pag. 435. 
- da guerra., pag. 430. 
- da a.i;ricultura., commercio e obrM publicas, 

pags. 724 e 745. 

concedendo pensão a ; 

- Adelaide 1'elles Pires, pag. iU7. 
- iilhas do dosemho.rgador A . A. Ribeil·o, 

pag. i68. 
- coronel J . ::'ií. Ferreira, pags. 423 e 452. 

)\ ... 
isenção · de . impostos a ; 

-. Sociedade Amante da Instrtlc~-iio. Lycau de 
Artes e Officios da Capital Fede'l'al e 
Collegio dos Oi·philos de S. Joaquim, da 
Bahia, pag. i6S. 

- serviços da cidade do Tatuhy, pag. 61!í. 
- empreza de canalisaçU:o de ngua em Gurra-

linho, pag. 615. · 
- omJ,>reso. de: illuin.ina.çiio a lu7. oletrica de de 

S. Co.rlos do Pinhal, pa.g. 615. 
- bospHal da. Misericordia do Par {, , pag. 6i5. 
- ompreza de illumiaação a ga.z de Belém, 

pag. 615. 
- monumento 2 da julho na Bahia, pag. Gl:J. 
- empt•ozas de i lluminação a gaz o ca.nali-

11açiio de agun. de Thereúnt\ a i>.s fabl'icn.s 
.de tocidos do Piauhy, p:ig . 615, 

- fabricas de fiação e tccid.os e companhia d& 
agua~ e trafego marítimo do Maranhão, 
{lag. GiS. 

- fa brica.a de to~idos de Godo, p:Lg. 615. 

licenç'1. a .; 

- .J. A. Yiegas,_pag. 168. 
- capitão A. P. Almeida, pag. 1GS. 
- ·tenentes O. Ab~antes e~·. P. Ferreira, pag. 

iW. . . . . 
- Dr. J. C. M. Reis, pags. 335 e 340. 
- D. J . S. Costa. pags. 337 e 340. 
- A. H. V. Leal, pag. ·155. 
- .J. A. Serejo, pag. 455. 

melhoramento de aposentadoria a: 

- B . J. Borges. pag. 168. 
- J. P. d:~ Costa, pag. 615. 

Represeutação: 

- do habitan\.es de P:1.lmas, contra o projacto 
de Hmites entre Paraná e Santa Cathariua, 
pag. 13 . · 

- da. i ntendencia nmnicipnl da Villa União da 
Victo1·!a, no mesmo sentido, pag, 302 .. 

-da P raç:l do Commercio elo P:1.r:í. conti-:1. o 
pagame!ltô dos impostos de irupo1•t.'lçiio em 
ourfJ, pag. 4i:l. 

· - da Associaçii.o Commoi-qia.l da Bahia, conka 
o õ.ll'l. 'lo do d<::cr~to [l , 916 de 24 de outu.bro 

· de i~90, relativo ao uso e regish·o de firm~s 
eoromerci:i.es, par;. 491. · 

- eh So.ciedade Propu.gadot'a. das Bellas Artes, 
contra. a rcitlucç.io pt•oposts. n·a vei-ba. da. 
aubvenoiio ao Lycou de Artes e Offictcios, 
pag. 533. 

- dos liabíta.ntes de 'l'aboleiro Grande, muni• 
cipjo de Sete Logõas, estado de Minas Ge
raes, podindo a a.doNàO do antigo traçado . 

. da esr.rada. do forro Central. pag. 625. 

Requerimento : 

- da comtnissão de diplonrnc:ia pa1·a. adiar-"ll"' à 
discussão do projecto sobro limites entre 
Paraná. e Sant<l Catha.rintt , pag. 28. 

- dos Srs. Nilo Peçanha. e outros, para que se 
consigne :oa :lCta u m voto de pezar pêlo 
fallecimento de Heitor Varela, pag. 309. 

.:..:..c10Sr. J . de Serpa, pedindo os relatorios do 
engenheiro Révy sobre roservatorios no 
Cear~•., pags . 259, 403, 563 e 590. 

-do Sr. Alcindo Guanabars., par:1. . que seja. 
ouvida :i. comroissão de constituição sobre o 
regulamento de 20 de outubro do :1809, pa.gs. 
627 \l 635. 

- dos~ . Ba.rboza Lima, p:i.ra quo sejam offere
oidc.s ú. discussão os projoctoa nii:o s~necio
n:i.dos pelo Presi(leuta da Republica, pags. 
686, 690 o 691; . . '.fÍr 
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- .do Sr. Bevilaqua, no mesmo se:itido_, pags. 
691., 7i0 e 716. · 

- do Sr. Costa Machado, para nli.o so interroin
p~rem os h'abalhos da Cama.ra no;; días 
san tilieados e feriados durnnte :t proroga
ção, pags . 730 e 735. 

- do Sr. Matta Machado, ron11nciando a prosi
. deo.cia da Camara, pags. 7'.)l e742 . . 

- ·da Mesa., renurioiando . seu m::rndn.to, pags. 
738 e 742. 

-de> Sr. Joaquim Pel:"nambuco, pa1·n quo s1.1ja 
submettido á consideração da Ca.mara o setl 
pedido de demissão do cargo de 2º vice•prc- . 
Bidente, paga. 750 e 752. . 

·-do Sr. A. Lobo para ín.serir·SI? na acta um 
voto de confiança .e agradeelniento uo Sr. 
J. Porn:unbuco, pag: 752. 

ftt>que~lmento de inf'or~ações; 

- do Sr. Mora.as Barros, sobre o sarvico da 
el'portaçiio o import..1.çã.o no porto de San
tos, png. 3. 

- do ·Sr. Bellarmíno de Mendonça, sobre o 
accordo enke os governos de Paranó. .e 
Santa C&iihurina, pag. 28. 

~do Sr. :Ba.rbos11. Líma, sobre creaçào de log-.i.
ree na. alfande~a do Rio de Janeiro, pag. 58. 

- dos Srs. Belfarrnino de Mendo11çn. e outros, 
sobre a~glomero.ção de immigrantes em Pa
ranagllll., pag. H7. 

- do Sr. Olivoira. Pinto, sobre o convenio entre 
o governo federal e o de Minas Ger&es para 
a cobrança de impostos, pags. U9, 144, 145 l 
e i80. 

-dos Srs. Vinha.es e outros, sobr., occur:ren
cias havidas no tbeatro lyrico do .Rio de 
Janeiro, pag. 180. 

- do Sr. Sev~rino Vieirii., sobre :1. a.dminiGtração 
do iMpector da alfandega da Bahia, A. P. 
Bastos, pag~ 48!. 

- do Sl'. Gubino Bezouro, sobre servi110 do 
telegrapho e do correio, pag. 593. 

- dos Srs. Retumba. e Belfort Vieira, sobre o 
L loyd Bra;ilo:·r-o, pag. õi2 e 692. 

- do SI.". Boifort Vieira, sobre a isencíio de di.
reilos concedid,a a F. C. Rodrigues, pag. 
Rodrigues, pag. 748. 

'-do Sr. Serzedello sobl'e o. confiicto occorrido 
entro o poder judiciaria (l o consula.do por-
tuguez; pag. 754. · 

Telegrnnuna : 

- dao intendencias de Cul"ytiba o vill:i Deodoro, 
reclamando contra. o projecto .de limites 
entr~ Paraná e Santa Ca.tha~ina,_ :pag. 25. 

- da. intendencia. de Curytiba., no mesmo sen-
tido, png. 61. · . . 

-da. íntondencia do. União da. Victoria, no 
mesmo sentido, p:ig. '34. 

- d~ intendencia de Gua.rakcsayo,, no meiu:no 
tontido, pag. 2i8. 

- dos a diuntos de telegraphistas de Pojuca, 
protesio.ndo contra uma reclamação i'eit:l. 
ern nome d~. ela.ase, pag. 69ô. 

- da ca:na.ra dos deputados do Pa.r:t, sa.udando 
a camat'a. dos deputados federal, _pa.g. 1.50. 
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A.dolpho Go.rdo! A.ngelo Plnbel.,.o: 

Proje<Jto sobr.a casamento civil, sessões do i, i6 KReclamaçiio, eosaiio do 3, Ptlf!'· 51). 
e 29, pags. i4, 402, 403 e 709. V.ias de communicaçiio, sessões de 5 e 6, 

Lêi eleiwi-al, sessão de 20, pag. 457. pags. 105 e i35. 

A.lberi:o Bl>andí'io: 

Orçan:cntc da marinba, seesã.o de 13, pag. 329. 

Ale.Ides Lima: 

Zona fiscal do Rio Grande do Sul, sessão de 20, 
. pag. 476. 

Orçamento da a.g~icultlll'.~1 sessiio,do 2i, pa.g. 506. 
Orçamento da. fazenda, s.e5si!.o de $0, pag. 747. 

Aiéindo Guanabara: 

Reituln.mento daa so~odados anonymae, see11ões 
d11 24 e 26, pags.i:j26 e 635. . 

Projectos uã:o sanccíona.dos, sessões de 28 e 29, 
pags. 689 e 7ii. 

Aicsandre st.oelder: 

;;.. Anima..çi\o á. indus1ria agricola, sessão de 2, 
· pag. 21. 

. R..enuncia do Sr. Lopes Trovão, sessã:o de 15, 
pag. 370. 

A.m.o.-1m. Gerei~: 

Alfandega.meu.to de portos,, !$eSSií.o de 3, pa.g. 19. 

· Amphilophlo: 

Antão de Fo.rln: 

Projecto sobro vi:i.s do communicaÇão, e~l!sões 
do 6, p:ig. J35. 

Orçamenoo da a.gric111Lura., sessões de ~. i9, 2! 
e 26, pags. ~. 428, 400, 506, 507 e 636. · 

X Reclamação. ses~iio dl) 30, pag, 748 • 

Antonio Az~redo: 

Orça.mento da. v.gricuHura, sessão de . 12, 
pag. 267. 

.4'.n.tonlo Olynthu: . . 
Propried~de das mi11111 , sessão de 12, paig. 293. 

Athayde .Junlort ... 

Lei eleitoral, sessão de 22, pa~. 558. 

A.r•atldea Lobo: 
Emcndaa do Sona.do no ol'Çntnento do interior, 

sessão de 24, pag. 605. · 
Bancos da emissiio, sesaiio de Z'/, pag. 665. 
Renuncia. do presidon to da. Cama.ra. sessão 

de 30, pa.g. 736. · • -
Projectos não aauccionadoa, sessão do 301 

pa.g. 743. . 
Exoneração do 2º vico .. preaidente, 11essã.o de 31, 

pag. 752. 
Ptojecto sobre casamento civil, sessão de i, 

pag. u. .... Arthur Rio•: 
Ot>tamonlo da nc,"Tieultum,se';ISão de 7, p!\g., :f,i)2. ~uoetiio do ordei:n, sOlllio de t, pag. U. 
Rc_sponsabilid:ide do Presidente dn. Rei>ublica, 01•ganiznçio doa servioos foàeraea, sess_~'O çie 3, 

sessõas de 7, -8, i4 ~ 28, pa.gs. 198, 352 e 680. pag. 63. 
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Secco. nu. Bahia, sesslie& de 5, 22 e .2<.), plJ.gs. i4Q, 
562 e 722. 

Orçamento da agricultura, sessn:o de 7, pag. 153. 

Aug0sto de Freitos: 

Regimento in~erno, sessão de 2, pag. 20. 
Limitei; do Paraná com Santa Catharina, 

&!ilSSio de 2, pag. 20. 

Lei eleHoral, sessão de 21, pag. 510. 
Orçamento da. agricultura, sessão de 21, 

pug. 516. 

Bernardino de Campos : 
Bancos de emissão, sessão de 24, po.g. 607. 
Agradecimento, ses8ão de 31, pag.,2. 

Lei eleitoral, Mssõc!': elo 20 e 27, pag~. 4()4 Bevilaqua: 
e 658. 

Dadnrú: 

Revisão de promocuo~ 110 cxe1·ciLo, sessão de 1, 
pag. H. 

E1nendas do Sen:i<lo no ot·~amon ~o da lnLor!or, 
sessão do 24, pag. 006. 

Boptl@ta da ltlotta: 

.Rectiilca.çiio, ses11ii.o tlo f, pas-. 7. 
Rednoção do P.l'ojoe~o Jl-::ando 1v1 fot•çaA llo 

te ... ._.a, ~essão iio 6, png. t:i5. 
Redacçno do orçu.mouto ;d:i. agriculturt1, 11e~s;i.o 

de 30, png. 745. 

:narbo•o. Limo.: 

Rnisii.o de pr:omoçuQs no oxe~cito, so11~uo do 1, 
pag.12. 

CreMifo deemp~ei;os, sessão de 3, pag. 57. 
Licen~ para nomeação, sossfto d11 7, pag-. iôCJ. 
Prorogaçã.o da sesaão, sessiio de CJ, pag. 218. 
Faltas de deputados, sesaiLo de :l.O, pag. 258. 

· . Bancos de emin:io, sessões do i2, :19 2·1, o Z"/, 
pa.gs. 287, 442, 607 9 668. . 

Projectos nii.o sanccionaclos, ses~ão de 28 e 30, 
pags . 682, 686, 688 e 738. 

. Subsidio nas prorogações, sessão de 29, pag. 7 H. 
Explicaçii.o, sessiio de 31, pag. 750. 

Delt'ort Vleh-a: 

Fo:-ças do mn.r, sess~o do 2, pag. 40. 
Alfandega.monto de por\os, sessão de 3, pago. 80, 
Reclamação, sessão dii 27, pago. 672. 
Isenção de direitos, sessão de 30, pa.g. 748. 

Bellarrnlno de ~lendonço. ~ 

Rectific:i.ção, sessiio do 2, pag. 25 • 

R.eviRão de vron1oçôos no exorcl~o, 13essíio de i, 
pag. i6. 

H.eadmissiio do oillciaos no exercito, aoimão 
de 15, p:ig11. 380 () asl. 

Projccto Holi1•0 füleHlcU.çii:o de gcneros, 1;ess:i.o 
do ili, png. 404. 

ltcel11.ni:i.çi!o, aoMÜO da 22, pl\gs. ;j(j2 e 5li3. 
Orc:unonLo <la 1nHt1•uc~ão p11blicl\, Ressão de 23, 

pai;. rm.i. 
PrajectoR nita ~n.nccionados, sesauos do 28 o 30 • 

pug11. 6tll o 7·12. · 

Deze1•rll: 

Ar11ena.l do guerL'u do P 1t rii., sessão tlo G, 
pag. i44. 

l'ensii.o ao coronel J. M. F orroira, sessão de 12, 
pag. 30t. 

Porto da Forta.leza, &êsssio do 'Z"/, pag . 650. 

Duen() de P.alva: 

01·ç11.mento da a.g1• ictaitura , scs,;i[(o 
pag. 241. 

Caetano de A.lbuquerque: 

Jo :10, 

Orçamento da guerra, sessão de 15,. pag. 512. 
Lei eleitoral, sessão do 21, pa.g. 512. 

CantUo; 

Processos no Pará, sessão de2, pag. 18. 
Isenções de direitos, sessào de 15, pa~ . 373. 
01·çamento da insb1·ucçiio publica, sesaãode .20, 

po.g. 473. 
Lei eleitoral, sessão de 23, pag. 586. 

Caaslono do Na-.clment;o: 

Orçamento da agricultura, sessão de 6, p11-r;. 138. 
DeolaraçiLo, sessão de 16, pag. 402. 
Soccorros publieos, sessão da 29, pag:. 7.2i. 

. Limites do Paranú com Santa cn:tJ1arina, Cel!l&rlo Mottn; · 
aeaaao de 2, pag. 25. 

.,-mmi.gração no Parrmá, sessão de 5, pag. 117. 
Opçã:t> de monte-pio. sessão de 8, pag. :l.99. 
Pr"a ticaa tes do· correio, sessiio de 10, pag. 257. 

:· Representnçii.o da lntendencia, do Uniii.o da. 
Victoria, sessão de 12, pag. 302. . 

'. Orçamento de guerra, sessão de 15, pag. 364. 

Limites do Paraná. com . Santa 
ses!lão da5, pag. 1.17, 

~Roolamaçiio, aeaaão d1:1 9, pag. 230 •. 

Ch.nga• :Lobato : 

Furto de ga.d.o, sesaii.o de 7, pa.g'. i79. 
Lei eleitoral, se~são do 22, psg. 560. 
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Co•ta .Junior : · França Car-wabo :· 

Adiamento de projectos, sessilo de lU, pag. 449. 

Co11ta 1'1aohàdo: 

Direitos de empt·ega.dos, sessão de 27, pags. 654. 
Projcctos . nã.o s3.ncciona.dos, sessão de 2~, 

pag. 7i0. 

Regim6nto interno, eessio de ~. pag. 6l. 
.,.Reclamação, sessão de. 6, pai~ 134. 
Hun.ra~ de. po~tos, sesafio de 1.2, pag. Z78. 
In ci)lerll.do r Ortiz, sessão de :13, pag. 312. 
Sub!!itlío nns prorogaçõcs, ~essões de 27 e 28, 

P:lgs. 659 e 686. 

Subsidio · nai; prorogaçvas, ses~ão de 29, F'rancl~o Glt6erlo ; 
pag. íi4. 

Sessões em dias feriados, sessão de 30, pag. 730 
e 735. 

Corl'êa Rabello: 

XDeclaração, seEsão ele 2, pago. 2 l. 
Orç:upcntO da agricuhura, isessões de 

. poigs. 12:! e 744. 
l~xplicn_ç:lo, ses~:1o tle 7. pu.g. '1!!3. 

ô e 30 . 

Bancos de emissfLo, sessões de ·H e 27, pagi;. !!4ü, 
005 e 600. . Frnnel•co '9odré : 

Couto Cal'taxo : 
Lei eleit<Jral, sc~s1lo do tü, png. ti~J. 

.Soccórro~ u. estadô!J 
pn~. 215. 
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e.lo norlo, Mcs"ilo do ~. Fro11cl1100 'Vol.~a: 

Ca~:>.mcnto civil, H911itO de irí, p:>.g. 37!), 

Cu.todlo de Uello: 

F orons de pta. r, ~.:lssiio d" ~1, plllf. m1·, 

Orçamonto da. mo.l'inhn, 110Rft:ii1 do ·ti, pag. "'. Domingo• da Rocha: 

· 01·çnmo11m r!IL agrlculttÜ•tl, SOH~iio tlc 2G, pug. 
· CHI, 

Suh11!dlu 111111 prorog:iç<i!!H, 11011111i.o do 28, Pªõ. 
O~t. 

Frederico Dor~e• : 
101. 

lt1!cl11mnç:lo1 sosaüo de 22, 11aõ. :"iô,t. 
Orça.men.lo da ngriculLuru,tse<iAiio de 26, pn.0 • 

Propried\ae du.a minas, se1111iio tio ti, i>ng, 232• 
()43. . 

Orçamen~i-da inatrucçfio publlon, eoS5õo~ do 20 F'rúoe da Cru%: 
e 28, pag's. 4'75 e 6~3. . 

Dyonl•lo de Cell"quelra: 
• 

Poços arteeinnos no Piu.uhy, sessão de 30, 
po.g. 748. 

Epltaclo Pee•oa : 
·· = RespoDsal)ilidade do Presidente da Republica, 

sessões de 2, 14 e 28, paga. ~2, 351, 678 
. e 681. 

. . ' 
01.'Çlltnentó · da . a.gricultura., sessão do 121, 

pag. 49~. 

E:rlco Coelho: . ' 

Serviços 'sanitarios, sessão de 29, pai,r. 710. 

Feliciano, Pen.na: . 
Convenio do 011tado de Mina.a Geraes, sessiio 

de7, pag. 180. 
Bancos d~ emisl:làl), ses~ão de 23, pag. 581. 

Fellsbell~ Frell'e : 

E~licaç:to, sessão de 2, pag. 2q. 
Responea b1ndade do presidente, 

pa.g_. i40. . 

.. 
sessão de 6, 

Ot•i;a.lllento. da marinha, sesRio de 5, pag. 00 •. 
Pedido do demissão do 20 secret:i.rio, sessão de 

9, pag. 228. . 

Pi·ojectos n;to êa.m::cionados, sessão de 29 
pag. 713. ' 

.Gahloo De•auro : 

RovisiLo de promoções no exercito, sessão de 
1, pag. 9. 

Forças de mai-, sessão de 2, pag. ·10. 
Arrendamento da. quinta ela Boa-Vista., sessão 

de 3, pag. 80. · 

Pensão ao coronel J. M. Ferreira, sessli.o de 
12, pag. 300. 

Organisação da ordem do · dia, sessiio de 14 
. ~g.B. . . ' 
Negocios elas Alagoas, sessão de 23, pag. 592 • . 
Soccorros publicos, sessão de 29, pag. 722. 

Garoln Pia·e• : 

Orçamento da mal'inha, sessão de 5, pa.g. 99. 
Imposto em ouro, sessões -de 8 e 9, ·pa~ ·193 

215 e 231; · ' .: . · . . . · :· ~ ' · 

Bancos de emissão, sessão de 14, .~Ç:~1.. · ·' 
Secca. na .Ba.hia, sessão da f3, ~}ts00~ <: : · · '.~·.j 
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78"' SESSÃO, EM: 1 l.H•: Otl'l'UlHlO lJk: }8\)l 

J)rcsidc11cicr. do SY. Joaqt,im Pc·niambuco 
· (2° uice-pi-esidcntc) 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara que 
não ha expediente a ler antes da u.cta.. 

·O ISr. 1'-.lora.es Barros - O pro
g_rosso do estu.d~ de S. Paulo, a. sua prospo
r1dade, e fu.cto tao conhecido de todos, que é 
um logar commum, ó uma verd;\deira chap:)., 
que entretanto preciso repetir ainda. uma. 
vez, para trazer ao conhecimento da casa e 
do governo qua essa prosperidade não corre 
por canaes desempedidos, nem navegii em 
mar de rosas. · 

As vias de communicaQão do estado de São 
Paulo teem uma singularidade, é <]Ue, corta
do aquelle esta.do por diversas estradas de 
ferro e tendo o seu commercio rela
ções · <'..Ol'll t000$ os portos • da Europa ·e dos 
Estados Unidos, entretanto todo este com~ 
mercio a todas estas transações se fa.zem por 
uma garganta. uníca. Todas as estradas de 
ferro yeem entroncar na estrada. io.gleza, que 
despeJa no porto de Sa.ntos,de onde os generos 
de e:x:portação sabem para. o mundo inteiro. 

Ultimu.mel!te esta garganta tem-se torna-
1!0 pol' ~ema.is acanhada e i.nsuftlcientt: pam 
u:.1.r vasa.o a fr:!o o commerc10 de e:tpormcão 
e imPortação de S. Paulo. 

Isto demonstra desde já. n. necessidade de 
novos po_rtos pat"a o escoa;mento dos produ
ctos pauhstns, de novas vias de communica.-

. ção entre Santos e o interior daquelle esta
do; mas, emquanto isto não se faz, 0 preciso 
remedio urgente para o mal que desde já 
pesa sobre o commercio dl\quelle estado. 

Ca.m~ V, IV 

Pódo dizor-so-pe~ uma verdadeim crise 
sobre o commorcio paulista ; mns não ó uma. 
cris~ de dopres&:io, ne!11 mo.nifestada. po1· fal
Ienc1a, ó polo contrario uma crise resultante 
do grãnde nugmento da exportação e da im
portação,que nü.o encon. tra no pot_to de Santos 
os recursos materiaes necessarioã>'na:ra. entra-
do. 0 Sa.hida., . -

O commercio de S. Paulo tem-se triplicado 
hn. d~z annos a. esta parte ; entretanto con
tinúa a escoar-se pelas uoica.s pontes de em- · 
barque e desembarque que existiam naquella. 
epoca, e que bojo são manifosta.mente insuffi
cientes. 

Não ha muitos annos a exportaÇiio do café 
pelo porto de Sa.utos regulava 1/3 da expor· 
tação que se füzia pela. porto do R.io de Janei
ro ; hoje aquella 0À-portação igualou a do Rio 
não obstante fil.Zer-se :f!Or este porto a expor! 
tação do estado do Rio, do Espirito Santo, 
Minas Geraes e norte de s. Paulo. 

No porto · de Santos existem apenas uma. 
P!>nte na estroda de ferro e .duas outras par
ticulares, e da insutficiencia e inéapacida.de 
dess~ ponte~, para. dar vasão a todo o com
merc10 de ~xportação e importação, grandes 
males estao resultando para · o commercio 
daquelle estado. 
Apo~tarei alguns factos em . prova desta 

asserça.o. · · · 
O supirintendente da estrada ingleza o Sr. 

Speers, referindo-se á. grande producção de 
café que està. :i.tulha.ndo todas as estaçõeS das 
estradas de ferro, disse que precisa.va. de seis 
meses para. tro.nsporta.1-<> para Santos. 

Acontece . quo os chefes das estações da.s 
estrade.s de ferro que estão mais para. o. inte
rior, vendo que as estaçõ"es estão cheias de 
café, veem-se obrigadas a !UlJlUnciar que não 

i 
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podem receber mais, queixn.ndo-se que as setembro, quando o mercado de ca(d n!lo $e 
ellta~es das estradas ma.is par~ o exterior acha em. grame mouimerzto. Referindo-se ao 
na.o d:io vasão ao café, ainda. porque é isto numero de navios surto!l no porto, traz o 
devido á. insufficiencia das pontes d.e embar- mesmo jornal a. seguinte lista : Barcas no,. 
que e ao eutuplménto dos armazens dos com- ruguezas, 29; lm.rcas inglezo.s 12; barcas sue
missarios· que tambem não teem navl~s onde cas, 3 ; vapores inglezes, 9; e segue, enu
embarquem o café, porque estes naVLos não merando os por suas nacionalidades, som-· 
pedem descarregar a carg-..i., que trouxeram. mando afinal nm total de 97 navios. 

Então, as companhias Rie Claro e . .Mogyana Si isto fosse em circumsta.ncias normaes 
desculpam-se com a Paulista, a Paulista signitlcaria. um movimento commercial maior 
desculpa.:.Se com a Iogleza, esta.com a insuffi- do que é ua realidade ; mas não é exacto. Os 
ciencia · dos meios de embarque, e com os navios ~Ili estão por não poderem desca.rre
commissarios, ·que não retiram o café de ga.r, si não o seu nume1·0 não seria tão avul
seus armazens de Santos, obrigando-a a con- tado e nem estariam alli cobrando a. vultada 
servar alli, sem poder descarregar, 180 estadia sem nada fazer . 
-wagons. . Um:.i. pessoa. autorísada calculou os prejui-

outro gra.vissimo ii:iconveniente é que atê o zos provenientes dessa estadia. em não menos 
carvão tem faltado ás necessidades rlu.quelle de l ·000:000$, itlêm de outros prejuízos pro-
estad.o. venientes do. o.stngnação e engurgitameato. 

·A Companhia. Mogyana. tem-se visto na. ue- ~sto mao elltado do porto de Siintos, u. 1n-
cessldade de fazer correr seus tl•tms do cargti, sull1ci~nchl dus pontes do embarque j ü, pro
queimando lenha, rasorvn.nclo o carvii.o só duzlu na Em•opn., écho que DOS é muito desfu.
pn.ra. os trens elo pnssugeiros; este mesmo é vorn.val. Um jorua.l do Hn.mbnrgo rooommen
pedldo empr(}stn~lo il Pn.11llstn. G 1.\ .lnglmm . dou a todos os nuvegantes riue niio toma.asem 
Bel de fnbrlons qua ostito em t>orlgo de piiru.r cargo. purn Satltos. 
o aerviç0 por t'nltl\ do ca.rvii.o. · · O Sn . RllBIÃo-E' nm pl'Otesto dos com-

A11sln10 cominerclo, o progrosso o o desen- mandtmtes dos n;wios suo!los e norueguezes. · 
volvimento do estado estilo soffrendo unm O SR. Moa.AES BA1tn.os ••• norque ahi vi
poia iDcoovententlssima, verdntlcírsimento de- l'inin Juctar com mil ditllculdndes para conse-
"astrosn. por nito ter recurso!! pnro. prove1·- se guir o de11c11rregnmo11t(l. . · 
de carvão. Entretanto, li~. estito no porto da Este 1~rtigo do jornal ha.mburguez foi tran
Su.ntos muitos · oo.vios ca.rreW-'dos com mo.is de scrlpto no :times. · Ao passo que o frete pa.ra. 
30 mil toneludns de carvü.o sem p()der dosem- Bombn.im na Costa Oriental do IDdostão ; o 
ba.i'cal-o ! frete pa.ra o Cabo da. Boa Esperança. regula. 20 

Quanto à importação os inconveuilmtes .~chitlings pC\r tonelada.; o fretl3 p!'l.ra o porto 
a.inda são maiores. · de sa.ntost que é da metade da dista.neta. de 

Tenho informacões de que 110 por'tO de Bombaim regula de 45 a 60 schiUing~ por to
Sa.nto5 existem não menos de 100 navios ú nellada . Assim, .. é facil de computar o pre

. espero de sua vez de atrncar para i:ioder des- juizo enorme que resulta deste mào esta.no de 
carregar; demorando 4, 5 e 6 mezes até cousas. 
cbegar a sua vez. A demoro do café importa prejuizos avul-
.. Vou referir á Cama.ra u. historia de um Da- tsdissiinos nesta occasiâo. porque não ba. mui

"rio de vela., que veiu da Suecia., carregado tos dias o cate vendia-se o 10$500 por 10 ki
com madeira. ; depois de esperar 4 a 5 mezes los, vende..:So hoje a . 7$700. A este prejuízo 
a. sua. vez de atracar e descu.rregar, receb~u da démora. i\ccresce o prej11izo d<> empate .do 
communicação da Companhia . ln~Ieza. de Dão capital e da deterioração do genero . Nocom;. 
poder receber a carga de malleira po1• não mercio de importação o prejnizo manifesta-se 
ter wagons para tru.nsportal-a. . por diverso3 modos. Ha negociantes importa-
. o navio desctl.tTegou s9bre o <mes. Vei~ a dores, que encommendando mercn.dorfas pat-a, o 

municipalída.de cobrando pesatl~L multa dm- frio, essas mercadorias demoram 4, 5 e 6 me
ria, e, além disso, o dono da mndeira. viu-se zes e chegam depois da estação íria ter t>as-

rd l d .,,,do. · · · obrigado a pagn.r o vigia -para gua. a -a. u- ~· 
rante a. noute, a.fim de nüo ser subtrahida.. Tenho conhecixnonto de plantadores de 

o sa. RuBii\.~Ha algumo. cousa que se canoa e de cafét que encommanda.ram ma
p6de de prompto melhorar: a alfandega, por chioismos para moer aquella e beneficiar 
exemplo. este; entretanto, as do mo'3r chegam depois 

· da cann:i. estar 'Passada, o todos sabem o pre-
o· SR. MóRAESBARROs-No Diario Popii.kr juizo Qllê isso importa, e os machinismos de 

. chegado hontem .encontro a noticia seguinte, ca.fü chegam del>ois de concluido o benelicio 
extra.bido. do Diari() de Sanlos (lê) : · na. ma.china de um vizinho. 

Atd à~e-hontem .25 e,.Q.. de 2 . 572:09()$553 Somme-setudo isto e calcule-se a. que.sommn 
0 r~imento coT:respondente a este me:: d11 fubulosa ·não Stibím o p1•ejuizo da S. Paulo e 
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com o ele s. Paulo o do ThesoLu•o <ln União. Rio cl:i Pr:i.fa, onde t inha parantes, voltt1.va 
s. Paulo estii soll'rendo 11111 m:i t, que. entre- )Jar:i. s. l'nulo. em comptl.l~hfa de um filhinho 
tn.nto,plU'CCe fH'OmpllUnentc~ 1•eme1liavel.E' in- l'Jllt!, (lOl' cloento, não pode acompanhar SUU. 
dispeusa vel, é nocass:l.rio a ugmentar uo porto mil«. 1.:he:;ando a.li, foi preso em virtude de 
de Santos os meios tlo amh:.a.rque e.tlesembn.r- 1·eq11ísiçã.o do chofe de policia.desta capital. 
que du.s met·cadoriu.s. De li\ fui remettido para aqui e recolbfdo ao 

UM SR. DEPUTA.no-E nielltora.r 0 sei·viço xadrez, . onde foi conservado durante não 
poucos dias. 

da alfandegn. · um dia. om que este homem .mostrou-se 
O Sn.. MoRAES BARRo~-Apoi.-1.do. A a.lfün- nrnü exigeute e impertinent~ por estar sof

i:lego tem-se mostrado muito iusuJticíeute e não frendo uma prisão cujos motivos ignorava 
ha duvida nenhuma que e uma das caus.is ccmpleL:~mente, foi enviado i~ presença. de uns 
da demor a.. Para melhorar a n,lfaudegn., bo.sta dos deleg·ados de polici(I, desW. ca,pital, que 
augmentar a sua capacidade e augmeotar o devo decln.rar, é o 40 delegado. Na sala 
numero de emprega<.los; com <luas pen nadas desse fuuccionario, este homem esperou tres 
melhora-se esse serviço ; e com algumas eco - ou qutltro horas, sem que o delega.do lho deri
tE:na.s de contosde réis,construe-se no porto de gissa ~" menor pergunta . Depois de o fazer 
Sa.nt1s mais J><?ntes pa.m <lar vasão i\s cn.rgns . esporat' todo este tempo, mandou-o recolher 

Não me animo a propor tuna. verba no .novamente a.o xn.dl'e:r., onde olle esteve por 
orçamento p·ara con!>trncçi1o def;sns pontos, 1 rn~i:; 13 tlias, no rim dos quaes foi solto, sem .. 
mesmo . porque uão tonho ht\bilitnçüos pro- lhe :;nt• tln:ln. a minimn Mtisfttçü.o. Como cir
ticionaes pttra dizor onde clevmri olla.l! ser cumstancirL aggru.vnnti~lum acrosco que osto 
eonstruidns e como devem sei• cor111tr111dns. homom tt'tL7.lrt comsigo !3ll 111.Jt•u!l storll11ns o 
Mas, como acho que é esta .o !'omedio p:Lm.o ontt'll!I rp1antlt\S monc.iro!'l om moodt\ pnpel ; o 
m[l.l, \imito-roe u. apresentar uni l'Oq n<Jl'l- tudo hitu J11u J'ol ~u1blrtthido poli\ guarJo. · 
mento, pedimlo infermnçõe~ no ~ovorno rio políd1d log-o 11110 o rocolhori\m no xadro1.. 
quaes tts provideuc:ins ()llti tern dado pm·:L N:\o proclso rli~clr <tUO tm occ111:1lito em quo o 
remedhtl' este estallo ue comias. . :-;oltn.mm rm1l1L (llsso lho ('o[ rostituido. 

A construccU.o uest~s poutG~ nilo podo e::i- 1•:1::1, 81'. 11rll::1idonto, 1l l'Mto mlnucio$nmon-
por-.i.r pela construccu.o do ca.os, porque o to 11ri1•r1~<lo om um Llos jornno~ uo S. Pn.ulo. 
caos demora tiinda 3 on . 4 tinnos, :\O passo Nüo p118S(I ru.~01• eomrn~nt1irlos sobro alie. 
que o remotlio rieve ser im1110d ia to o p~o111pto. nom nprosonto roquorimonto t~lgum, porque o. 

Quem ó que <leve fazel' l\s pontes ? !JUOtn minh!I. unicn cs11oraoça., trlL7,ondo-o .ªº conho
deV'e concorrer po:rl\ as de'ôt>G?.ru> 1 N:i.11 h:\ cime1~to 1hL Cnnmrn, o de todo o paiz, ó a. es
manor duv~da qur,, deve sor <? S'?ve1•110 latl.oml, po1•:tnQ1~ dn. agua mollo que tanto dá na. podra. 
que por alL recaba avultai:hss1ma riuantm \la unrn t~tó que n fura . . 
impostos de .imporfaçíio, e em P•"~te tn.inllem. N11o sei cornmontM este ata.que foito iL li-

. o govemo éstadoal, quo p.>r . ~li recebo os banlada e t'~ propriedn.tle do ciaadão, exa.cta
impostos de exportação. M11s S0Já quorn for o mente ror aqttelles a quem n lei incumbe de 
poder competente para f'ar.or as pontes,. o protegl3r e rrnrn.ntir esses dil•eitos ; liro!tar
que 0 iadispensavel é que ell~s sejam fottas me-hei a po~·guritar:- isto passou-se na ca-

. promptameo te; porque o mal na.o póde duru.r pi tal de uma nação ci vilisad~ ou na velha. Ca
por mais_ tempo, sobe pena das estradas de labria ~ (illuito bem. ) 
rerro na.o terem carvão pa·ra. fü.zer correr . t 
os seus trens, sobre pena. . das fabricas e F1c.i S?br~ a me~a,par~ opportun~men e ser . 
ma.ehina.s· ficarem paralysadas, nií.o obstantà su~metttdo a cons1dera.çao .da Cll.mara, o se
haver no porto d_e Santos !_Dais de 30 .mil gumte 
tonéladas de ca.rvao, que nao podem sutnr a .Reguerimefllo 

serra. Requeiro que sejam requisitadas do govàr.:. 
Eis o requerimento que apresento (lê): no informações sobre as providencias· que 
Requeiro que sejam requisittidas d,o Po~er são urgentes tomar, para facilitar o serviço de 

Executivo informi\Q<Jes sobre as prov1denc1as, e:iqlortaçt"io e importação no porto de Santos. 
que sao Ul'&°entes tomar para O fim de f~cilitar Sala das sessões, 30 de setembro de 1891.
o commercio de importação e exportaça.o pelo Moraes Barros. · 
porto de Santos. :-M oraes .Barros. 

O Su .. PR.~SIDENTE- Tem a paln.vra para 
Já que estou com a pahvra, aproveitoª uma explicação pessoal o Sr. Leovigildo F il

oocasiao para. trazer ao conhec~mento da 
Ca.ma.ra um outro facto que preciso denun- gueiras. 
ciar ao paiz. O SR. Ivo DO PRA~o-Peço perdão a V. Ex: 

Um 11egoc~ante, oriundo da ltalia, estabe_le~ eu estava, inscripto em _primeiro loga,r tam
cido em s. Paulo .a, quatro a.nnos, tendo 1do bem para uma explicaçn.o l>9SSoal, e a;ppello 
a Santos fu.zer embarcar a. sria familia para o para o ~estemunho do Sr. secretario Ninn.. 
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O SR. PRESÍDEN'TE-V. Ex. está eft'ectiva
. mente inscripto. mae sem designação do ftm 

para que. 
O Sa. Ivo no PRADo-Protesto contra esta. 

arbifüi.riedade da. rnesn.. 
. O Sn.. Pn.msLDEi'lTE- Não posso consentir 
na continuação do dialogo. 

artigo, novo assignaturas, mas apenas oito, 
porque o não suhscrovi nem o subscrevia em 
hypotbese alguma. 

Logo que foi submettido à discussão no saio 
dn. commissilo o l)rojecto de limites de Santa 
Cathn.rina com Paranà, ach1mdo-se reunidos 
cinco membros dessa commissão, eu o os 
Srs. Amphilophio, Gliserio, França Car
valho e Aristides L0bo, apresentei os motivos 

· O Sr. Leovigildo Filgueiras que tenho para suppor que o Congresso Na
'-'" A proposi.to de uma polemica travada na cioual não podia intervir na questão de li
imprensa desta capital entre o illustre sen~.- mites entre os estados sinão para resolver 
111:>1' Ubaldino do Amaral e o nobre depntado definitivamente, isto é, ex ·?Ji de algum rcourso 
La~ro Müller sobre uin projecto de ~xac;:lo de ou porqQe, tendo ell13s chegado a um accordo, 
llnutes tlo estado de Santa Ca.tharma com o o Presidente da Republica o não homologue ou 
dô Paraná, li, hoje, com estranhesa, no Jornal julgue conveoierite o pronuncia.mente do 
âó Com.mercio um artigo do nobre deputado e Congresso, ou. pol'que, não tendo chegado a. 
@'Vérnador de Santa. catha.rina, no qual de- esse accordo, lhe venha o respectivo recurso, 
clara o segninta (lé} : · interposto pelo poder competente do Estado 
~ Sanf.a Catl~arina e Parand-R.elevar:l. 0 meu que si julgar prejudicado, por intermedio do 

distinctissimo mestre o sr . .sena.dor Ubaldino mesmo Presidente da B.epubli®. 
do Amaral, que eu volte á. imprensa, u.tlm da O que e certo é que sustentei no saio da 
chamar a. suu. atteoção pa.ru. o discurso ho,io commissão, bnsea.ndo-me em argumentos 
'Pronnhciado n!\ Crunara .pelo Sr. Dr. Amphi- extra.bidos de ditrerentes artigoos da. Constl· 
lophio de Carvalho. uma da~ maíores repu- tuiçã.o, que o pensamento do legisladol' con
tacões oo nosso pa..rlamento. stltuinte foi que o Congresso só poderia. 

Vera o digno senador que a commissão de resolver definitivamente sobre tal assumpto 
constituf~o e justiça., depois de estudar a depois de do.do o accordo ou e desaecordo 
prejudicial que hoje serve de escudo ao Pa- ep.tre os estados Iimit!'ophes sobre qualquer 
raná., resolveu i1~11imemente que pala Consti- questão da limites ~eus. 
tuição é o Congresso o poder competente para E' ainda certo que, parecendo convencidos 
~ulgar das questões de limites entre os esta- dos argt:.mectos que eu produzi nessa occa~ 

os. sião, os meus colllegas de commissão delibe-
. .E, Do emtauto, o meu pl'<!lsado mestre diz raram que eu ma. en<'.arregasse~ de accordo · 
que Xião póde haver dua~ opiniões ! com 0 sr. Bulbões. a quam na.viam sido d!s-

Que me perdôe s. Ex., mas ate agora ha. tribuldos os papeis relativos à .questão, de 
noue ins\lspeitas contra uma interessada. orga.nísar um projecto esoecial de lei, estabe-

ó direito tem muita. força. · lecendo o modo por que deveriam os éstados 
· >Rfo, 30 de ·setembro de 1891.- Lauro Mui- regular as suas relações juridicas relativa
kr . . ~ mente a taes questões de limites, chegando 
· 'O nobte dept~tado {lalo éstado de santa até a. pronunciar-me pela convoniencia. de 
ca.tha.rina. bem saba qne, . na occasfüo onl qu·e serem taes questões decididas por 'Plebiscito 
foi ilSSignado o parecer da com missão, achando- da. população das localidades pl"e~endidas por 
me presente -e procurando-me s. Ex. :para algum ·estado como pi;rtencentes ao seu 
saber si eu tambem assignaria., respondi-lhe te'rritorio, com recurso para o Congresso 
negativamente, PONUe lllantinha a opinião NMioóál. 
que ha.via sustentado desde a primeira con- Havia eu j:i estuda.do as bases do projecto, 
ferenoin. de oommissão de constituição, !agis- quando dous illustres deputll.dos por SeI'gipe, 

. l~ 'l3 justiQa, i'Sto é, a i'acompetencía do os Srs. Ivo do Prado e Felisbello Freire. 
Cón~esso ·N11:cional pàró. legislar sobre li- foram á commissão pedir urrm conferencia. 
mlt'es ·entl'e l:istâdos. pata ·discutirem o a.ssumpto, por bavere·m 

Pl'étendia nesse sentido lancar no parecer ap'l.'eselitado um projecto i1lenfü:o 1:1.óbte limi~ 
um voto em separado; · mas, ce<lendo a ·um tes dos estados de Sergi'pe e Bahia. DeSigno.do 
pedido. de um a.migo e reconhecend~ que isso o dia para essa. cobfereMia eapI'esenta:ndo'."se 
não influía .para o 1•esultado da. gúestão, deixei SS. 'Ex,, díscutiram a materia de preliminar 
de lam;al-o, resei'vti.l'.ldo-me para discutir op- por mim levanta.da :sobre a. competencia. ·do 
portunamente a mataria, quando fosse dado Congresso para resolver iniciativamente sobra 
álillleus!lão'ô mestno p&recer, qae não assignei limites entre os estados, ficando cônvencidos 
e · ~~ti'tra <> · qu~l ·nunca. il.eixei de pronunciar~ .eom ·seus ~rguméntes al~uns membro'S da 
ln& 'DO sefu dà cotnmi~'01 Não ·ha~ portanto, eoml'nlssã:o 'de ·constitnição qU'a se achavam 
no pa.ttWér ra. 'q'tta S . Elt. '!a ·refet>e em ·seu pres&ntes • · 'M-as devo 1embrar que ,nessa occa· 
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síilo declarei-lhes paremptoriamente que con-
tinuava a mn.nter a minha. opinião, · . 

O SR. Ivo DO PRADO - V. Ex. daclal'ou 
peretnptoriamente . E' uma verdade. . 

O SR. LEOVIGILDo FltGtJEIRAS.- Tendo 
assim reconsiderado a maiorin. da commissão, 
nessa occasião sobre a primeir::L deliberação, 
e apesar de minha iosistencia. quanto à in
competencia do Congresso par11 converter em 
leio projecto manifestamente inconstitucional, 
sobre limites do Paraná e Santo. Cn.tllnrina, 
ventilou-se outra questão, a saber, si deviam 
reconhecida a competenoia 1lo Congresso, ser 
ouvido~ a respeito os govE11'nadores desses 
dous estados, antes de ser dado á. discussão 
esse projecto, · e u. maioria da commissâo 
resolveu com relncilo a santa. Catharina o 
Paraná que uilo havia. necessidade de serem 
ouvidos os seus govornndores po1• torem os 
autores tio pro,jeoto l'undnmentndo com ins· 
tructivos documentos o. sun. pretonçüo i · mus 

· com relncU<i n Serglpo o Bnhin, quo havia. 
llecesaldt&do 1erom ouvidos os governn.dores 
<lossee astndos, visto quo os n.utoros do ros· 
yiactlvo projecto Dilo oU'erccern.m documentos 
quo inst1•t1!l:isom 1~ sua. pretençi'io. 

O SR. Ivo no PRADO - Aprescmto.mos do
cumentos. 

o SR. LEOVIGU,DO FILGUEIRAS- Mas a. 
commissão entendeu. .. · 
·O SH. I •.ro no PRADO - Mas a cornmissão 

não podia. decidir contl'a. o fucto. 
o SR. LEOVlGlLDO FILGUEIR.ÃS - Mas deu

sa um empate dous contra. dous votos. 
O SR.. lvo DO PRA.DO - Tres contra tres. 
o SR. LEov101Loo F1wumaA8 - Na :poste~ 

rior conferencia foi que, apresentando-se o 
Sr. Franca Carvalho manifestou a opinião de 
que os governadores deviam ser ouvidos, e, 
depois, apparecendo outro membro da com
miss1io, que er'1. de opinião que não havia ne
ccssidtid.e, nerµ conveniencj:.i. dessa prêvia 
audienc1n. dos governa~ores, foi que, da .n0vo, 
ornpntou o. votação com tres contra. tres voots. 
Em visto.. distQ, t1' comrnissijo 11U.o elaborou 
pµ,recer sqbro <~ queiJtão. · 

Assim. protestando contra OSS(t parte do 
artigo uo sr. L~µro rriuUer quetdaclurou que 
a co1r. .. ~issão de constituição e justiça •.• 

o Stt. LAURO MULLER - Estou promto a 
re~tific~r. 

. O SE. LEovIGILDo FILGUEIRAS .•• se pro
nupciara imanimemente pela competencia do 
Cougresso para resolver sobre a questão de 
limites entre Santa Cantbarino.. e Parauà, 
aproveito a opportunidade para. declal·ar que 
votarei;cootra. o projecto dos nobres dppu
tados por Santa Catha.1•ioa, por consideral-o 

inconstitucional, convicto como estou da in
competencia do Congresso para resolyer a 
quest..io independentemente da. prévhi tenta- · 
tiva. de accordo entre aquel\es dous estados, e 
não porque tenha cousa alguma a oppor ao 
direito, que me parece demonstrado, do estado 
de Santo. Catharina ao territorio litigioso. 

O Sr. 1 vo do Prado (para uma 
explicaçúo pessoal)-Sr. Presicleote, não fosse 
eu obrigado a dar uma. explicação pessoal, teria · 
desistirlo da. palavra, attendendo ao que~ 
passou h:i. poucos instantes . Entretanto, tendo 
ele justificar.me de uma injustica. que me foi 
atirada, pelo Hlustre representante da Bahia. 
presldente da commissâo de legislação e jus,;. 
tiça, sou obrigado 11 acceita.r a coucessüo que 
me foz V. Ex. 

O SR . PRF.SinEN'TE-N!Io fülle assim o 
nobre dGputndo; a mesa. nito faz concessões, 
é uma ironia. quo não t em rn.zfío, estn. da 
V. Ex. 

o S1t . Ivo : o P n.Aoo-Disso o nobre repre
sentnnte da Bahia, referindo-se ao requeri
mento que nesta. casa tlz v,nte·hontem, o ~
guioto (la}: 

«Na qualidade elo presidante da. commlsaão, 
pro.ceq~u neste n~gocio com o mesmo e·spirito 
de Justiça que o inspira . em todos os outros 
Mgocio~ affectos às deliberações da com
missão; distribuiu sem perd~ de t empo ·os 
papeis relativos ã. recla~a~ dos rep'resen .. 
t:Llltes de Sergipe, e esstt. distribli içã.O recahiu 
em um illustre deputado í{Ue não repreSeiltl\ 
nenhum dos estados interessados; e assim se
guia o negocio seu processo normal,qÜándo· a 
intervenção do d6putado por Sergipe veiu 
ccr.asiona.~ a demoro. que S. Ex. n~ora. invooa 
como mottvo de sua pretenção poi•ante a Ca~ 
ma.ra.. 

O nobre deputado por Sergipe refel'iu-se · 
o·m seu discurso â pessoa. do orador, o, por 
isso, na. sua. dupla qualidade ue representante 
elo estado da. Bahia e membro da commissio, 
estava na obrigação de responder a s. E:c., 
most1•u.ndo como ê s. Ex. o unico responsavel 
pela. demora de que accusou a commissãm>. 

Em primeiro Jogar, o.lgui;ne.s destas j?ropo
sições,dasculpe-me tneucolle~a,não teQl fuP.do 
real; não nccusei a comm1ssão; ahi está o 
.Diario <!-o Oougresso • Ern sogundo log-n.r, nã.o 
fui o causa.dor da. ctemº l'l.). q~e sptrreu Q prçije-
cto de liJll,tes .de Sergipe e B~h~~ · · 

Limitar.me·hei a fazer a expo,sição ligeim. 
dos ~netos que obserye~ lll\ra poupar talvez o 
presidenta da_ com~ss~o ; e então a. OaJnana e 
V. Ex. , · veru.o si fui o causa.dor da de
mora. 

· Ha dous mez:es apresentou à bancada. setgi
pana. o prQjecto ·sobre os limites (j.e Settgipe 
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com a :Sabia. Esse projecto foi mandado a 
commissão de legislação e justiça; decorri
dos 15 dia.s ou mais, entendi-me coro o pre
sidente da commissão pam saber o que havia 
feito delle, -porque o tempo limitado velo 
regimento estava esgotado. · 

s. Ex. não deu uma resposta. decisiva. 
Entao compareci a commissão e pedi que, 
neste sentido fosse informado de alguma 
cousa. 

S. EJ(. então disse-me, recorrendo ttos pa
peis que tinha para serem estudados, que 
o projecto ainda não tinha sido dí.stribuido 
devido a muito trabalho. Ora, posteriormente 
tinham-se apresentado outros projectos que 
foram discutidos nesta casa eja estão ern 311 

discussão no Senado. Ec.t1·eta.nto, o.inda uilo 
tinha. havido tempo po.ro. d!stl'i!mir-so o pro
jocto rola.tiva o.os limites tle Sergip1J e Bllhin.. 

Nessn. occn.siiio, S. Ex. tentou dit1trilmir o 
projocto no meu illustra collegn~ St'. Leovi
gildo Fllguoirns,que declurou-110 irnspeitó por 
ser f\lho aa Bo.11111 a ni1o aceitou 11 incumlian
oln.. Esta. nllegncii.o pl'netrou 110 ~spil'ito do 
presidente da. commissü.o o fel-o retroceder. 
Foi então que S. Ex. distribuiu o projecto L\O 
Sr. Leopoldo de Bulhues. 
· Dacorridos mlLiS ou menos nlirunt1 uias,peài, 
assim como meu collega o Sr Felisbello B'reire, 
para comparecer perante a commissüo,n.tlm de 
tomar conhecimento da questão p1•eliminar 
a. que referlu-s0 o meu collega que me pt'ece
dau, a qual ma despensa de expor,pois S. Ex. 
narrou com fidelidade o que se passou, apenas 
enganand0>-se quanto ao numero de votos 
referidos.· 

Na sessão seguinte ainda compareci enão 
compareceu o meu collega o Sr. Felisbello 
Freire ; e como não estivesse µresente o rela
tor respectivo, o Sr•. Francisco Glioorio offe
receu-se para substituil~o e dar. um pa.recer 
em que se désse uma solução prudente, dei
xando qué a Camam deliberasse si <levi~ ou 
não ouvir-sti os g-overnadores, µois contra o 
voto anterior f6ra resolvido µôr em dis
cussão o pi'ojecto sem essa uudiencia, atten
dendo à Teclamação feita por mím. Além disto, 
o Sr .. Amphilophio, presidente da aommissão 
e. deputado pela Bahia., queria manter escru
:pulos de bom juiz. 

OS&. ARTRun. Rros-E juiz muito di!:itincto. 
· O SH .. Ivo DO PRAno-Ninguem o o.precia e 
conhece melhor do que eu, não só polo s1·11 

merecirnento,corno tambem pelos laços de pu
rf1lDtesco que me une a S. Ex. o illustre depu
tado, presidente da commissão, olhou pnra o· 
Sr. Francisco Glicerio com o ar gracioso que 
o caracterisa e disse•ll1e:--(nã-0 o nomeei re
lator da. commissão. » Era um modo de resol
ver·se a questão; e si S. Ex. a. quizesse rc-

solver, si quizesse dar curso ao projecto, te
ria aproveitado o ensejo. 

Não quero, llqui,accusar o nobre presidente 
da cornmissã.o e ·sim defender-me; querill. que 
o nobre deputado a.presentasse os factos 
que set'Vem de fundamento à sua proposição. 

O SR. SBVE:tUNo Vrnrn.A-Elle explicou. 
o Sri. Ivo Do Pn.Ano-Perdão, não explicou 

cousa nenhuma ; não vej o no seu disc~rso 
um só facto, que sirva de fundamento ã sua 
proposição. 

Pelo que se y{j, o nobre deputado é o unico 
responsavel pela, demora de dous me.zes,contra 
o regimento, que marca um prazo maximo de 
15 dias para apresentaçii.o do parecer. Si o no
bre pre~idente :la commissão tivesse acceitado 
o en~ejo offerecido palo Sr. Francisco Glice-
1·fo,o pt•ojecto ja estnrítt em discussão. 

Liquirluuo esto ponto, passo a referir-me a 
outro, quo julgo tamllem capital : e é o de S. 
~;x. dizer que nós queremos impor, a todo 
tmnso, um prazo para resolver esta, questão 
do nmximo. 11nporta11cia. ora, nós, os sergi
penos, não quoremos impo1• prazo algum ; e 
nito sei mesmo em que é que o nobre deputa
do se fundou tambem pa.ra dizer isto. 

Appel lo para os membt'oS da commissU.O,que 
se ac[m.m presentes, para que digam si nos 
virem estabelecer algum prazo fixo e deter-
minado, · 

11. questilo é difficil, não ha duvida ; mas 
ta.Ilibem são decorridos dous mezes ; e sí os 
nobres membros da dsputação babiaua, que 
sã.o muito illustrados, tivessem interesse pela. 
questão e quizessem resolvei-a de accordo 
com a. justlc:i, não poderiam,jà ter procurado 
as suas informações e r equisitado os documen
tos, que julgnm existir na Bahia, mas que 
de facto existem no Archivo Publico, nesta. 
Cnpital ~ 

O SR. Si;:v:mn.INo VIEIRA-Quem disse a V. 
Ex:. que nós esta.mos promptos pam tratar 
da. questão '? · 

O Sa. Ivo no PRADO-O illustre presidente 
da commissão decln:r.ou que o alvitre de se 
ouvir os governadores dos dous estados, t i
nhtt sido adoptado por delibemção tornada em 
consequencil~ de Dão se acharem preparados 
para a discus&io os representantes da Bahia. 

o SR.. SEVERINO VIEIRA-Quando v. Ex:. 
quizer, estamos promptos pam tratar do. 
questão. 

O Sn.. Ivo DO PR.ADO-E'-me summa.mente 
agradavel a resposta de V. Ex:.; mas o que 
e· certo, é que esta declaração foi feita pelo 
presidente da commissão, e eu acho· e:x:
traordinario que S. Ex:., que, sei, e ur:n 
homem justo, tivesso n.vançado uma tal pro·
posicão, tão cheia -de responsabilidade, sem 
'Pªl'a isso ser o.utoriso.do por alguem. 
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Estou fazendo a exposição mais isimples tio de Albuquerque,- Bellarmino de Mendonça, 
que se passou ; e, dada a explicução pe~oal, Marciaoo de Magalhãeis, Eduardo Gonçalves, 
pa.ra que Unha pedido a pala.vm, retiro-me l"ernando $imus, J.a.uro Müller, carlos 

/ aa tribuna. (Muito bem, rnuiro bem.) Campos, Scbimidt, r.acerda Coutinho, Victo-
, rino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de 

O Sa. LA.un.o MULLElR, pedindo a palavra Faria, Borges de Medeiros, Alqides Lima, 
pela ordem, dá algumas explicações a respeito Abreu, Homero Baptista, Cassiano do Nas
ao qu~ sé passou n1~ commissão de constitui- cimento, Demetrio Ribeiro e Meana Ba.r
ção, legisla~üo e justiça. em referencia a reto . 
questão tle limites. · 

E:m seguida, procede-se à chama.da, ú. qual Ab1·e-se u, sess.'io. 
· respondem os Srs. : Joaquim Pernambuco, Faltam com causa. participada os srs.: 
Paletta, Nina Ribeiro, Retumba, Rodrigues Mntta Machado, JMo Lopes, Indio do Brazil, 
Fernandes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Rosa. e Silva, André Cavalcaoti, Theoµhilo 
Innoceocio Serzedello, Cantão, Pedro Cher- do;; S.•titos, Pontes de Miranda, zama, Fra.n
mont, Ma.ttn. Bncellar, Costa R.odrigues, cisco Sodré, cyrillo de Lemos, ViI·iato de 
Casimh'o .lunior, Henrique de Carvalho, Merkiros, Leonel Filho, . Chagas Lobato, 
Anfrisio Fialho, Nelson, Nogueira. Paranagua, costa Sonlln, Violti, francisco ~mar.~1, 
Pires Ferreira, Mii.rtinho Rodrigues, Bezerril, Fleury curo.do, carlos Garcia, Gum~a.raes 
Justinia..oo ·. de Sc•rpa, Frederico Borg~s, José Natal Thomn.z Flores e R.ocha osor10; e 
Bevilaqua, Gonçalo de LD.€'os, Nascimento, sem c~usa participada os Srs.: José Ayelino, 
Pelho Velho, Amorim Go.1'61á.~ Epita.cio, Couto Alcnino Afl'onso, Miguel castro, Pereira da 
Cartaxo, Sú. Anurnde, Totontino de Carva.lho, Lyt-a, Jou.quim Breves, Mayrlnk, Jacob do. 
Gonçaive-; Parreira, Josó Mnri:i.no,· Juvenoio Pa.ixi.í.o, J.<'orreil'tl. Bl'andiio, Moatelro da Silva, 
de Aguiar, H.aymun110 Bandeira, Annilml Mu.L' linho Pi•ado Junior, Bernardino de 
Falcão, Meir11. de Vasconcellos. Joü.o de ciimpos, Julio de castilho~ · e Fernaudo 
Sjqueira, João Vieira, Luiz dn J\ndrade, Al.tbott. 
:Espirito Sn.nto, Belinrtnino Carneiro, O!tlalCSl., 1~.· 1 ldt· o postu. e1n d\scussão o. nct~ do. sessão Gabino Besouro, Ivo do Pra.do, Oliveira • 
VaEadão, Leandro Màeiel, Felisbello Freire, aulorior. 
Augusto de Freitn.s, Pnula. Argollo, Tostu, 
Seabra, Arthur Rios. Gar.:io. Pires, M 1rcollno 
Moura., Severino Vieir;:i:. 811.ntos Poroil'!I, 
Custodio de Mello, Paula. Guimn.rii.es, Milton, 
Amphilopbio. i;>ionysio Cerquoir11, · Loovigildo 
Fitgueir)'s, Barii.o de S. Marcos, Sebas!iilo 
Landulpbo, Pires e :\lbuquerque, Pr1sco 
Paratso; Mooiz Fraire, Ath>1.yde Junior; 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo 
Peçauha, Ut'b(l.UO ·Marcondes, Manhiíes Bar
reto, Albt>rto Bnindão. Oliveira. Pinto, 
Virgilio Pessoa, Fl"J.nça Carvrtlho, Luiz Mu!'at, 
Baptista. du. Motta , ~róe::; da Cruz, J\lcindo 
Guanabar~, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lono, Furquim 
Werneck, Jesuiílo de Albuquerque, Vinhaes, 
Thomaz Delfino, l<'ig ueiredo, Antonio Olyntho, 
Bt\daró, João Pinheiro, P:tdfl.co Masc11renhas, 
Gabriel de Magalhães, Alexandre Stockle!', 
Francisco Veiga., Lamounier, Alva.ro Botelho, 
Gori~lves Ch:wes, Amarico Lur., Feliciano 
Péllnu. Dut1·a Nicacio, Manoel Fulgencio. 
A~tolpho Pio, Arist ides Maia, Gonçalves 
Ramos. Carl<ls 'das Chagas, Domingos H.ocha, 
Costa M3.chado, Domingos Porto, João de 
A vellar, Ferreira Rabello, Bueno de Paiva,, 
Ferreira. Ph·es, João Luiz, Francisco Glicerío, 
Moraes Bnrros, Cesario Motta, Domingos de 
Moraes,- Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo 
Pinheiro, Mursa, Paulino Carlos, Costa 
Jumor1 Rodrig ues Alves, Alfredo Ellis, 
Moreira. da Silva, Almeida Nogueira, R.ubião 
Junior, Leopoldo de Btilhões, Azeredo,Caetano 

O Sr . Bapt;ista. da Motta.
Pedi a. po.lo.vrn. p1\r:i rnzer notar umn. omissiio 
que 80 4là hoje no Diatio Otficial com res11eito 
u. vot~cã.o que houtern S3 disse ter ficado em
pa.tndn.. 

Etl'üctivo.inente, pelo resultado que hootem 
foi nununciado por j)lll'te du. mesa, a votação 
iicou umpat•1da, porque votn.ra.m 56 deputa
dos, ~im, e 56, nao; mll.s hoje. lendo o DiaYio 
Offecia.l, vi que no numero ~os_ q.ue votaram, 
sim, f,~lta o nvme do Sr . V1rgilio Peswa., e, 
port<into, em vez de 56, <levem ser 57. e, 
deste modo, a votação não ficou empatada;. 

Este numero de 57 talvaz se tivesse eleva
do si aló'uos dos nossos collegas i;i.ão tivessem 
recaio . d.'e declarar que votavam a fa.vor; nã.o 
obstu,nte dizerem que são republicanos. . · 

A ameada apresentada pelo nosso collega. 
p~lo Paraná. traz a. reparação de uma injus
tiça feita. a muitos otilciaes do exercito, e 
dAdo .o ~quivoco que acabei de apontar, ~aço . 
a V. E>::. que dê como n.pprova.do o add1tivo 
que se disse ter tieado hootem empatado na 
votação. 

o Sr. Palet-ta. (i'0 secretario)-Devo 
infor~ar a. Gamara de q1;e o Sr. Virgilio Pes
soa. nao votou pelo menos de rxiodo a. ser 
ouvido pela mesa a. fim de SQ contar o seu 
voto. 
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Na mesa ha duas listas, uma annotàda por 
mim e outra pelo Sr. 3º secretario, e em · ne
nhuma dellas se encontra o nome · do Sr. 

. Virgilío Pessoa co~o tendo votado; além disso, 
tendo eu vo·~ado, sim, e o Sr. Retumba, nao, 
creio que não se póde pretender melhor prova 
e contra prova do que n. que nos fornecem 
estM listas·. 

o SR. VIRGILIO PESSOA. (pela ordem) 
- Não li o Díario Otficial de hoje, e por 
isso is-norava a omissão a que acabou de 
referir-se o meu collega o Sr. Baptist..1.' dª' 

. Motta. . 
O que é. verdade é que votei-sim ~ so

bre o additivo apresentado pelo Sr. Bellar
mino de Mendonça, e apezar do men nome 
Dão figurar na lista, só posso attribuir esta 
falta ao facto dos Srs. secreta.rios não terem 
ouvido a minha. resposta, no que faÇo justiça 
a ss·. EE:x . . 

Voto neste caso conform'3 n. minha cons
ciencia, importando-me pouco que o meu 
voto o.grade ou desagrade a quem quer que 
seja. . · . · 

tenho por costume vot.a.r com todn. a inde
pendencia.. 

E concluindo, peço que se consigne na acta 
.que não faço a menor injastiço, aos Srs. 
secretarias, porqrn~ estou certo que elles niio 
me ouviram ra~ponder, embora o tivesse 

· feito cóm voz clara e firme. 

O Sr. Re-tum.ba, (3° socrelo.rio)
Quando füco o. chamada., depois de ouvi!." re
sponder, procuro ver o de~utado que se cha
mou e declaro que nü.c ouvi nem· vi ~ Sr. Vir~ 
.gilio· Pesson, razão por que não foi apurado o 
seu voto, e do mesmo modo procedeu o meu 
c0llega o Sr. Dr. Palleta.. 
. Accresce ainda. que o meu collega o Sr. Dr. 
Palleta votou-sim e eu-não, e, portanto, a 
minha lista é a contraprova da da·s. Ex:. 
· Estas questiunculas de um 'Voto já por mais 
de uma vez teem trazido desorganisação no 
Congr~sso, e adinira~me que, tendo sido hon
tem proclamada. a votação,nã.o houvesse desde 
logo quem recla.ma.sse,esó hoje o Sr. Baptista 
da Motta levantasse · esta questão por causa 
de um voto. 

O SR • . PRESIDENTE-O resultado da votação 
foi a.nnuncla.do bontem e a Camara. o aceeitou, 
e, portanto, só a Gamara pó<le resolver i mas 
a. occa.sião opportuila para isso é quanao se 
entrar na. ordem do dia. 

O Sr. Gon~lo do Lagos -
Tendo o meu collega. Sr. Bn.ptista. da Motta 
feito referencia á 'Votação que hontem se deu 
nesta. (las& com respeito ao additivo apresen
tado pelo Sr. Bellarmino de Mendonça, e fal
lado em questão de medo, por i.Sso pedi a pala-

vra para declarar que quando voto niio tenho 
mel.lo nem da opposiçfi.o nem do governo. 

Ouvi dizer já nesta casa que · todos de
viam votar a favor deste additivo para se 
reparar a injustiça que foi praticada por Ben- · 
jamin Constante .Floriano Peixoto • . . 

O SR. BEVlLAQUA-Esse nome não esta em 
discussão . 
'· O SR •• TACQUES OURIQUE (peZa ordem) -
Pro.tendendo o illustre deputado pelo estado 
do Rio de Jn.neiro discufü a votação de hnn
tem sobre a revisão de promoções do exercito 
pronunciou a palavra-medo. · 

Devo declarar . a V. E::t. para que fique · 
consignado na ~cta. que, · estando ausente 
quando se procedeu a vota~ .nominal d~ 
additivo do Sr. deputado pelo Para.na, deixei 
de. votar ; mas se estivesse presente votaria 
contra, porque reputo--o inconveniente á or~ 
ganisação actual do exercito e a sua disci-
plina. · 

O SR.. CusTonio DE MELLo-Ma.s é justo. 
O SR. Ivo no PR.Ano - Sou signn.tnrio do 

ndditivo e sa estivesse presente, votaria a 
vor. 

J . 
o SR. LAURO MULT.ER (pela ordem) diz que 

houve engano na acta. A 2• parte do art. 19 
foi approvada. O trecho a que se refere diz 
a5sim : medeante as . providencias indispen
sa veís, as colonias. militaras, com excepção 
das que estiverem collocadas em fronteiras 
ou nas suus pro:cirnidades. 
· O SR. RETUMBA. (_pela ordem)-Nas minhas 
.aotaii a votação foi no sentido da reclama
não do nobrs deputado. Este engano ser-d. 
rectifiC.1.dO na neta. . 

Nínguem n:.m.is podindo a paln.vra, é encer
rada a discussiíb e adiivla .!i votação da. acta 
por falta de numero. 

o SR. 10 SECRETARIO procede á leitura tlo 
seguinte . 

EXPEDlENTE 

omicio do Ministerio dos Negocios da Ma.
rin ba, de 23 de setembro flndo, en'Viaudo o 
requerimento do porteiro do hospital de ma,
rinhu. ti seu ajudante, pedindo equiparação 
de vencimentós a.os dous funccionn.rios de 
igual oategoria do A1'Senal de Marinl1a. e do 
hospital central do Castello .-A' eommissão 
de orcamento. 

Requerimentos: 
Da Compn.nhia. Nacional de Forjas e Esta

leiros, pedindo isensiio · de direitos pa.ra o 
-material que ·tem importado e que terà de 
importar . -A' ooromissiio do fazenda.. 
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De José Pereira ele 'Mesquitn. e outro, pro
-prondo-se, mediante certos favores, a esta
belecer uma linhr.L de navegação entre a 
Capital Federal e a ciuade de Magé.-A' 
mesm:l. commissão. 

PR.lMEIRA PARTE DA OREM DO Dti\ 

Entra em discussão nnica o addittivo do 
Sr. Bellarrnino de Mendonça. e ontro ao pro
jecto n, ll5 A, que fixa ::is forças de term 
para o anno de 189-2., a votn.ção do qua,l empa
tàra nn. sessão ::interior. 

O Sr. Gabino Besouro - Ern 
vista da declaração do digno deputado pelo 
Rio de Janeiro; tem duvida na discussiio 
que vae encetar a respeito da mMeria. que foi 
hontem empatada na votação. NiW sabe como 
a mesa. resolveu o incidente, si tetLlmento 
mantem n. sua resoluçüo ou se tem em 
consideração a reclamação tlo Sr. deputado 
Virgilio Pessoa, mandando considerar o seu 
voto; e neste caso niio luworiL mais empato e 
estnrit resolvida. a. votaçli.o. Preciso. quo o 
Sr. presidente o informe pa1·0. sahor so deve 
entrar em discus.sITo. 

O Sn.. PRESIDEN'n:- A' vista, da ex:plicnção 
du<la. pelo Sr. secretario, n, presideacin. en
tendeu que devia manter a resoluçü.o de 
nontem. por isso que u. que-.stilo vae ser rosol
vida detlnitivaménte por uma votação. 

o SR. GABINO BESOURO-Bem, conforma-se 
com a solução que o Sr. presidenta dâ, porém 
lastima que a Camara tenha perdido tempo 
discutindo umu. questão jti vencida. Está 
certo de que si a mes~i tivesse pt·ocuru.do 
empregar os meios ao seu alcance, pam a 
regularidade nas votações, fn,zendo applicar o 
regimento, não teria havido o enga,no quo 
se deu, nem a Camara perderia o tempo que 
o orador vae roubar por alguns minutos. 

Encetando esta discussão esta. · certo que 
não trn.ra luz ::i.o debate ( nrlo apoiados), vem 
apenasjustiticar o seu voto e mostrar até que 
ponto chega :i, sua convicção, tendo votado
sim-pelu. emenda apresentn.da por n.lg11ns 
tlignos collegas. 

O Sr. presidente sabe que n::1. votw;ão de 
hontem, trattindo-se de nm :issumpto im
portante, ." .'.! Srs. U.eputnuos estu.v.un distl"a
llidos e mesmo a votação não se fez em $!len
cio o com a devida regult\rictado. 

Feita esta decltwaçU:O, vn,e on tror no. dis
cussão. Antes porém seja-lhe pormittido ainda 
uma observaçã.o. · 

E' muito .facil em ceder, qunndo se con
vence de que não tom razão i mas ninguem ó 
mais tenti.z na luct:i e ma1s persist ente tio 
que o orndor guando tem arreigado a convic-

Camnra V. JH 

ção de que estã com a justiça, com a razã.o 
e com o direito. 

O Sr.· presidente deve lembrar-se de que 
hontem o orador fez ver que muitos ou quasi 
todos os additivos npresentados, não só por al
guns seus collogas,como pel::t propria. commis
são de marinha e guerra, importavam despe
zas ; e .antito pediu qu~ estes ~ddjtivos fossem 
remetttdos outra vez a comm1ssao para, con
stituirem projecto em sep:i.rn.do, dando ella o 
seu parecer, do accôrdo com o art. 137 do 
regimento. 

Insistiu duas vezes nisto e o Sr. presidente, 
;tpesar dessa insistencia, pensou ter remo.;. 
vido as difficuldatles, appelln.ndo para o art. 
130 e nü.o far.endo destacar os artigos con
forme pedi:i.. 

Pede permissão ainda umo, vez p::tra des
corcfa.r de S. Bx. 

Si todo~ os doputn.dos teem o dever de zelar 
nn flel o boa execução do regimento interno, 
maior <lo\·or C.'\~e ao Sr. presidente, que é o 
depositaria da. oonllnnça dn, ca.mam, na sua 
oxecuç:'Lo. 

O n,rt. l2i tlo regimento diz: 
Tanto na 2" como na 3 .. discussão de 9_ua.l

quer projecto, as emeucln.s ou artigos additivos, 
croando ou n.ugmenta.ndo despaza, ou redu
zinr:lo a receitit publica,, nlio poderão ser ad
mtttidos ao delm.te e ú. votaçãoi sem prévio 
parecer da. respecti \'a commissão. . 

. 0 a.rt. 130 dLZ (l~): . 
As emendns ou artigos additiV'os, desde que 

não versnrem sobre o projecto, ma.s esten
de1•em ou nmpHarem a disposição delle a 
o~jecto d0 igua.1 mi.tur:>~;) ou a. outros indi
viduos, serão redigidos, depois de a.pp~·ovadgs 
em pt'ojcctClS sepnrndos, pn.ra terem a1scuss~ 
especial antes ae serem remettidos ao Se
nado. 

A Carnara poderá acceital-os ou rnjeltal-os 
depois de encerratla essa discnssão, que cor-
responderá â 3 .. tlo projecto ordinario. . 

'Quer dizel' que elles voltarão ainda. ú. com~ 
missão depois de s~tisfeita a disposi~ão do art. 
12i do regimento; quer dizer que ainda de
pois da 3" lliscussão, ou depois de ter da.do 
a commissã.c o seu pareco1·, ellos voltarão 
pum terem u.inda uma out rn. discussão, quo 
corrospondo, segundo n lettra. do regimento a 
3 .. discussão dos projecto.'l ordinarios. 

Ve portanto e Sr. presidente, que a. inter
pretação dada pela. niesn. não foi verdadeira ; 
e si a mesa quizesse ainda tomar a reso
lução de separar todos os additivos e manda.l
os ú. commi8~ão, o orador de3istirin. da pa.lavrn. 
e se submetteria. i1 sun. deliberaçfi.o. 

ls to ó que seria. justo, legal e correcto. 
Entrelanto nüo tem outro remedio sinão 

submettar-se ::1 deliberação da. mesa., porque 
elln. sabe o que faz e 'o orador não tem 

2 
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o direito de rebella1•-se contra as s'uas de~ 
cisões. 

O assumpto que faz objecto da disposiçã.01 
que, Da opinião da mesa, ficou hontGm em
patada, tem levantado nesta. Gamara grande 
celeuóla.. 

Sobre elle tem até corrido boatos assas· 
tadores. 
Pel~ qu~ tem 'Visto e outrído dizer parece 

estar immmente uma revolução. 
Já ouviu fallnr na não sancção da lei de 

n:x:açã.o de forças de terra por causa da 
emenda ; já ouviu fallu.r na dictadura. si por 
ventura. a emenda. í'or o..pprovadn.. 

UM SR. DEPUTADO - E na dissolução do 
Congresso a.inda não ouviu fallar ? 

O SR.. GA.BINO BssouR.O - A dictaduz-a. 
implica. a dissolução do Congresso. 

Entretanto acredita que tudo isto sejam 
boatos ou espalhados adrede par~t infundir 
terrort ou então espalhado$ por espíritos des
occupados, . que não teem o que fü.zer e sup
põam os aeputados algnmas creaoçns, que 
se assustam com essas :1meacas. 

A emenda que, no dizer da mesa, ficou 
hontem empá.tada, nü.o é uma novidade par
lamentar. 

O Sr. presidente, que é lido na historia. da. 
França, deve sabei· qud alli caso id~otíco 
se deu, e que uma disposiçã.o semelhante, re
paradora da injustiças em promoções, foi 
approva.da, som que tivessa at>.9,larlo r1s iu~ti
tuieões. · 

Assim não comprehende que, quando se 
trata de uma medida reparadora. de injus
tiças, haja. Q.llem se recuse concedel-a, e fazer 
aquillo que o direito o a justiça reclamam. 

Todos sabem que após a revo1ução de 15 rle 
novembro, revolução iucruenta, em que uü.o 
4ouve vencidos nem vencedores, fez-se uma 
prom.oção por serviços relev~ntes e que foram 
mclwdos nellas muitos offi.ciaes do exercito, 
alíàs muito distinctos, ntM ,que não tinham 
direito a essas prcmoçõ'3S. nem por antigui
dade, liern por merecimento, e muito menos 
por esses servicos a que cha.mara.rn de rele
"Vantes. E para se julgar do criterio com que 
essas promoç~es foram Teitas, lembrará que 
um illustre collega. seu amigo, declarou nesta 
Carnara que os tres accessos, obtidos por elle 
em menos de dous annos, haviam sido pagiis 
da Republica .. Foi com este criterio que quasi 
todas as promoçi1es foram feitas; houve otll
~iaes q_l!-e ~cenderaro. a. dous· e ~res postos, 
?º~º Ja d1ss~, sem terem a. ant1guí.dad.e ex
lg~da. pela let, nem os serviços que dào di
reito a uma· promoção. 
. São estas inj ustiça.s, sã.o estas preterições 

que as promoções trouxe1•am, qll.e a emenda 
dos meus collegas . vem, de alguma fórma, 
reparar. 

UM Sa. D'.EPUTAno - Quem fez essas pro-
moções1. · 

O Sn.. GAl3INo BEsouao - Para o orador o 
poder é uma eu tidade abst.racta.. Podem suc
cecler-se os individuos, mas a respQnsabilidade 
fic~rá para todos, emquanto uJ.o vier um que 
repare a.s injustiças. 

O Sa. BAaBO:>A LIMA - Agora trata-se de 
saber si a Camara. sancciona. ou 11110 essa in· 
justiça. 

o SR.. GAHINO BESOURO està convencido de 
que já não podem l'itzer-se ;is reparações na 
sua totalidade ; ma,s muitas dellas podem ser 
feitas, i.,.to esta na consciencia. de todos. 

Tem ouvido dizer, para levantar indispo
siQões contra o additivo, que elle impli~a a 
n.nnullaçii.o das µromo cões feitas. 

Isto é um estratagc:.ma que não póde vin
gar; e não u preciso ter connecimento das 
leis militares pam sa ver t1ua isto é umu. 
ba.lellu. e nad;~ m11is, e bustn ler a Constituição 
p1tra se sab~r que estão n.lti gara.ntidos todo~ 
os postos. 

As repn.rações cousistem sómente em fazei· 
suhh• de postos aquelles que for1J.m preteridos 
e eleva.l-os aos seus verd adeiros Io~nres. 

Tambem se tem dito que aste add1tivo traz 
um grande ::wgmanto de despeza. Nunca. se 
regateou diuheiro para fazer justiça; e a 
Gamara, que hontem mostrou o quanto está 
disposta a gastar, esquecendo-se de que desb1 
ti'ibuna um tleputado ~enuncí?u/u!Il deffoit d. e· 
Sú. 000:000$, o que amda esta.muito a quern 
da realidade, não deve olhar para; meia duzia 
de contos de réis, que tem por tlm reparar tão 
gravas injustiças. 

o orador estit cumprindo o seu dever 
quer a~r;1d0 ou desagrado a a lguera, e sabe 
perfeitamente que as sui•s palavras em 
questOeti desh n;itureza poderão provocar 
indisposição contra. a 'sua pessoa, mas isto 
para elle é indií!erente; está em pai com a. 
sua consciancia, pois tem ~• convicção da quo 
defenda uma just\l causa. 

Quando houtem !ôB votava. este additivo, 
ouviu um nobre deputaLlo. dizer qne não vo
tava 1JOl' elle porque ara uma bomba. .de 
dyoamite. 

Si fosse necessario dizer alguma. cousa. 
para mostrar o quanto se tem di to e feito 
contra esta medida. r epar adora , basta.varo as 
palavras desse deputado que nã'..o sabe quem 
seja. . 

E' uma. bomba de dynamite, e porque~ Sera 
V-Orque os dgnatarios da emenda. tiV'essem o 
})roposito de provocar coníHctos entre o Poder 
Executrvo e o Legislativo'? Mas onde e como 
enchergar no additivo semelhante inten
ção? Ou elle,por Yentura, seria fadado atam
bem servir de ponte a alguma conciliação ·~ 
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O SR.. BAPTlSTA DA. Mo'.rTA-Talvez. · 
· O SR; GABINO BEzouao-Não entra a fundo 

nessa iodagac;ã.o,e só diz qua é para estranhar 
que se levante semelhante celeuma; estrn.nha. 
que para se sanccionar uma lei destas, fos~e 
preciso uma votação nomirial, e ainda mnis 
estranhará si ella tiver de cahir com os v()tos 
daquelles que hontem pugnaram pala sua ac
ceitaçã.o. 

O SR. AtUSTIDES LoBo-Parece que ast3. me
dida deve ser tr-<\duzida em projecto especial. 

o SR. BARBOSA. Lll\JA.-Para não havei· pa
recer sobre elle '? 

O SR. GABINO BEzouRo-Aquelles que veem 
temerosos uma. disposicão desta. nature:m; 
aquelles que a ella. resistem, creaudo obsta
culos, ou por meio de pedidos directos ou in
direct->s, ou por meio de bou.tos :i.terrado1·os1 
são doto.dos de um egoismo tal, que nã.o tole
ram,uao que soos despojem dal]uillo;quo inrle
vidumoute ohtivera.m, do unm cousa que nií.o 
lhos perteucin, mos que outros, obtendo 11. ra
po.ração de uma inJustioa,, vão chegar, pelos 
meios lega.as e .1ustos, até à a.ltura orn que 
iutlevidamente foram col1oaaclos. 

lste é um egoismo que tP-m um nome que o 
orador oiio pronuncia pelo resp ~ito que deve 
á Oamarllr. 

E'· da, opinião do Sr. Aristides Lobo, para 
que· . a emenda s~j<i retirada d(). projecto 
e envíada. a commissii.o pam dar parecer 
especial ; mas será isto opportuno · depois 
i:ie uma. votação nominal ~ A Ca.mara. · re
sol verà a rés peito e o · orador desde já. se 
compromotte a dar o S3u voto. . 

Ma.s é preciso que a. Camara resolva que 
seja. retirade não sô este additivo como to
dos os outros ainda a. votar-se e mesmo 
os que já foram votados hontem; assim pôde 
cor.tar com o sen voto, do contraria não . Fi
. cando a Ca.mara certa de que si não a pprov:i,r, 
· dará uma prova. de que nfí.o re!!peitn. · o 
direito de seus concida.dãos, uão tem amor â. 
justiça e nem á boa causa. ( ilf uito bem .) 

O Sr. Bada.r6 diz que p1•ecisa 
justitloar o seu voto nesta. materio. 

Entende que o addttivo do Sr. Bellarmino 
de Mendonça. não alMnço. o alvo o. que se 
destina., no dizer do seu autor-a reparn.çt"io 
de injustiças praticadas na promoção dos offi
cittes do exercito. E' preciso que não se es
queça o nobre autor do additivo que ti. revo
lução creou e SUtJprimiu · direitos ; os nc~os 
pl'aticados no ,per1otlo dictatoria.l devem ser 
aprecia.dos segundo a logicá dos acontecimen-
tos. · 

O orador julga inexequivel o additivo, e 
segundo j uizo de pessoas entendidas neste 
:i.ssumpto, não . se veritioarlL, com a sua àd-

·opção, a reparação das inju~tiças_ que a rovo
luÇã.o praticou. A revoluc~ ~ao póde ser 
julgada P"'los processos ordrnarxos, repete o 
orador, em respostà a apartes. . 

Antigamente os orça.mentas andavam cheios 
de ma.terias estranhas, porque eram . votados 
a ultima hora; hoje, porém, essas leis devem . 
ftcar escoimadas desses vicias- Lembra que o 
presirlente da casa pode e deve lançar mão 
elo remedia regimental, separando. do projecto 
de fümção de forças o additivo, anm de que 
eile não comprometta. o corpo do orçamento . 

Entende que o n.dditivo pó_de levar~ ch~fe 
do Est;tdo a usar de prerogattvas constituc10-
naes, e porque os orçamentos sií.o leis essen
ci aes deseja vel-o reprovado pela Camar u. ou 
sopa;o.clo do corpo dai; leis anouaes, de na.tu· 
rozn. trn.nsitoriu.. H._espondeudo a o.pn.r~s do 
Sr. Bnrbost\ Lima., atflrmn que, nn. tribuna, 
como em outro qualquer Iogar,nuu.ca ó tetror 
foi o ""tlia de seus passos; o cumprimento d~s 
deveriis e o patriotismo são sempr~ os moveis 
de suns nccões. - · 

Votu.rá contra o o.dditivo, bem como contra 
todas as emendas que versarem ~ob~e mata
ria que não ti ver naturez1~ trans1torm~ como 
tem as leis destinarias ti formar o areamento. 
Este deve ser uma peca iuteiriçu., harmonica 
e toglca. Fó!'u. destes principios, ma.is uma. 
ve;r, tera a Camara votado uma lei incoherente 
e desconnexa, trunca.eia é disforme. A unioa. 
imagem que occorre ao orador, ~n.ra comparar 
uniu. lei de:>t.."ts, é a arca. de Noc, onde se en
contrava de tudo, desde o sapo até a agwa.. 

o SR. THol\tAZ Di;:LFINO (pela ordem). requer 
que após· encerrada. a. discussão, sejam envia.
dos 'a respectiva commissã.o, o additivo sobre 
que ver.sa o debate a todos os outros que im
portam aiedidu.· de cara.e ter -permanente. · · 

. O Sr .... -...r'thur Rios (pela ordem) 
-Pu.recxi me que V .. Ei.: .. S~. presidente, não 
pode aoce:tal' este requerimento . do. nob~e 
deputado ;-.1· :•11omaz Delfioo. A mater1a · 
que está Ain aiscussão rege-se por disposições 
muito ~.ip"~\aes. . 

Em 3" discussão o a.dditivo submett1do. a 
votos 1icou emp:1ta.do, e, em virtude da dí_s~o
siçã.o regimental expressfl, tem de ser SUJe1ta. 
tt uma . nova discu~são e votação. 

l"orto.uto, essa discussão não póde ser pre
terida. por um requoriroento como o do no
br<.'I deplltado, porque eUe importa o àdia
mento, quando o regimento exige que se abra. 
immedio.tamcmte disnussão e nova votaçã.o 
para verilicar definitivament~ a opinião da 
Cama.ra. · 

Além disso , a questão é de alta importan
cia. · diversos oradores e8tão inscriptos ; a 
cania.r11, pela votação de hontom, demonstrou 
que não tem o seu juizo perfeitamente for-:
mado · e só pela discussão poderão formal-o ; 
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é preciso que om uma nova votaçã.o não se 
dê o empate que hootem se deu, e essa <liffi
culdaile · isô póde ser superatla pela. renov1u;ão 
da discuSl:ião. 

Não é encerramlo uma. <liscllssito <lestn 
ordem que se püde elucitri.r ma.terin. tão 
irnportan te. 

Ainda ma.is, os precedentes nos parlo.man
tos não admittam o requerimento do nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro. 

UM SR.. DEPUTADO - Não hn, disposíçito 
a.Iguma no regimento a esse respeito. 
. O Sn.. ARTHUR R.ros - Ha disposi<-ã.o re
gimento.l; o o.rt. 130, ha os prccedcotos; 
ho. o bom senso, que sobre isto · deve valer 
muito. · 

Em todo o caso, tenho varrido a minhn, tes
trufa, expontlo o meu morlo de pensu,r. 

terminada. u. votação de todas as emendas e 
additivos, aquelles que não contem materia 
propria de uma lei aanua,pc>ssam ser reunidos 
em um corpo ünico constituindo um projecto 
sobrP. o qu1\l a. commissíiO se pronunclttrit. e se 
abrirú, Ür)bnto nos termos do regimento . A 
ser assim, decln.rn. que nito tem motivos pnra 
se oppor a semellrn.nte doutrina, · tanto mais 
quanto esse debn.te da.rU. ensejo para. que sobre 
nssumpto tão serio, tão gl'a.Ve e inadiavel, sa 
lJOssam pronunciar todos nquelles que co
nhecem a historia nefanda, triste e vergo
nhosn para os verdadeiros republicanos, desta. 
escandalosissima. promoção por serviços rele
vantes. 

Fazendo sacrificio para subir a. esta tri-: 
buua, o orador se preoccupou principalmente 
com o desa.ia irreprimivel de a;tra.star do 
nome venerando . de Benjamin Coosto.nt as 
ncicusnções injustas, sobre todos os po~tos de 

O Sr. ~arbosa LilDA começa vista, que se procuram lancar sobre este 
agradecendo a prova de deferencia que acaba nome 5:\grn.do a todos os republicanos. 
ele dar-lhe 't> seu honrado cor-t·eligionario Sr . o SR.. GONÇALO DE LAoos-Qnem lançou 
Dr. Aristides Lobo contribui!.ldo pa.ra que em essas nccusaçoes foi 0 addítivo. 
um momento supremo como este em occasião 
que se debo.te assumpto tão sagrado, para 0 O SR. BARBOSA. LIMA diz que nii.o ê o addi':' 
orador; e para. o qual tra.z a emoção a, ma.is t ivo quem vem levantar semelhante suapeitn., 
.iasta e intensa que .iama.is 0 arrastou nesta. é a cnballa pequenino. que . se vaa aI!man
tribuna, não lhe fosse tolhida a palavra; tando à. custa de muitos interesses inoonfes-

. ... r~a.rendo collo.borado na. co'1.f1:1cção desse a.t.l · saveis e de muita inverdade tiaro. que não se 
a1tlvo, havendo-llle prestado a sua a.ssignatura façe. sobre assumpto- tão grave o 'juizo · que 
e o seu .apoio; a entendendo que a sua im .fôra. de esperar dos sentimentos de justiça. 
portanc1a. é tal qu.e dava. log:}r a. uma, justa republicanii. . . 
manifestação em vot~ão nominal como Não se t.rata. do cassar galões uem rebaixar 
a.que~la. qµe teve logar hoot3m nesta Ca- offlcines, mas procura-se respeitar mais uma 
mara; não comprehenctia que a ca.mo.rn vol- vez o. procln.mo.ç5.o do goverco proviso~io · de 
ta.sse a pr~nuncia.r-so . l:iObre assu'mpto d.e que ficaram a 15 de Novembro · garantidos a 
tanta magnitude, sem que aquolles gue h- todos os · cjda.dãos os seus direitos. 
gam~ma.nha importancia a este o.ddlt1vo pu- Ninguem.po.'de. ·dizer nue 0 respeitQ e o. 
úesse pronunciar-se franca. e livremente. .,. 

Em primeiro Jogar agitou-se destn .. tribnna direito sacrosanto de antiguidade, tão fti.cil 4~ 
n o selo da Ca.mal'a e em conver:;tl.S, uma respaita.r-se, mesmo nos momentqs Jn!j.iS tJ.J.J
qµestão sobre a. qual n ca.mn:rn. so pronunciou gustiosos, seja contl'ario as instituiçü~s l'I?- . 
da maneira a mn.is incompletn., n. ma.is lles:w- pttblíctmas. 
rascada que ti possiveL · · o Sit. S11.:>.1PA10 F:ERR.AZ-0 n.dditivo não 
· Em risco de' ser imlJOl.'tuno. 0 oro.dor tim galões a ninguern. 

· insistiu hontom sobro a convonioncin. do se O SR. BARBOSA LtMA l1iiô concorda., quanio 
votar uma emenda que hnvi:i, <tpresentado, no a este pn.rticular, com n. <111aarçãQ, mqjtu,s 
sentido de que o .Projecto tle rtxaçã.o de forças vezes tem ouvido da parte (le alguus co!le- · 
d~ terra fosse expurgado de todos as dispo- gas da. classe civil, quttudo dizem que não 
siç.ões permanentes, atlm do constituir uma entendem de a.ssumptos militares, e que de
lei :-..nnua. sem uma cauda de medidas quo pu- sojam ouvir como prova. de defe1•enpin, os 
dessem difficultar a sancção por parte do P.i."e- seus collegas militares. · 
sidente do. Reput>licn, e obrigo.1-o '"por o "'eto A questão ó m0;ito simples e s~ · l?óde ser 
em consoquencia. de divergencia que por confundida de ma fé. . 
~caso apparecesse em relacü.o n. um ou outro 
ponto d~ssn. lei. &l.be-se que :i.s p.romOQÕes do ex~rcito r~, 

ziam-se per occasiao lla procl!l.Jllacão ~~ lif:l-
0 SR.. ARTHUR Rros-lsto devia. ser feito publiea, :(J:l.ra os subalternos mediante 0 r~-

na re.ie.cção final. peito á rigorosa antiguidade, só ~o~~nd.o ser 
. 0 SR. BARBOSA LIMA-diz que OS prece- promovido O n. l e nunca O n. ·? OU ª' ~ 

. <leI!tes p~rlamentares ens111;i.m que ~epois de quanto O.QS officiaes superiores, :J. promQ.ÇijQ .. 
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fa.zia-se pat•te por merecimento, e parto por O S1t. NINA H.rnEIRO. - Nãô Senhor, em 
antiguidade. . · tantos projectos quantos 'forem os additivos a 

Pois o governo poz de parte todas as ga- que se refere o art. 130 do Regimento. · . 
rantias o promoveu a torto e a direito. Esta, foi a. expli<'.ação que o Sr. presidente 

E' inexequível o projecto 1 Absoiutamente da. Camara, Dr. Ma.tta. l\fa.chado, deu hontero 
não. Não foram promovidos aquelles que con- ao Sr. Deputo.do Bozouro quando suscitou 
tavo.m maior antiguidade; não podia ser duvida idontica. · 
promovido o n. 20 sem ter sido attendido o o SR. An.1~TIDES Looo - A vista dessa. in-
alraito dos ns. l e 2. · terpreta.ção não ha. raz;lo de ser do reque-
. Entretanto os preferidos ostã.o fruindo to- rimento. · 
das as vantagens não só da superioridade do UM Sn.. DEPUTADO- Fu.zendo as e1nendas 
posto, como melhor rémuneração. d 

O procesi:;o justo. é que se observe a todos os parte · a !ei. 
direítos. Onde está. a subversão do projeeto ~ O St'. Pn.ESIDJo~NTE - Não Sr., não fazem 
Omfa ha, questã.o·incandescente ·~ Dizem que parte d<~ lei. Haverá ta.ntos projectos quan-
a. repa!tl;ção não é melhor do .que ? ~ggravo. tas forem as medidas áprescntadu.s como 

Acr1bca é estravagaute. 81 e.nste melhor emendas na lei do orçamento, a.s quaes não 
reparação, porque os Srs. deputados n5.o tra- tiverem relaçã.o com essa lei. 
zem um projecto que melhor consulte os in- Posto a votos, ó approvado o requerimento 
teresses de seus concidadãos ~ E ntão a melhor do Sr. Vinhaes. · · 
co.nducta. pata a Co.mara é deixar que flqt?e Procedendo-se á chamada, respondem nd.o, 
encerrado na pasta. da coromissão ad eternum ~ isto e, rejeitam o &dditivo, os srs.: Cantão, 
este projecto? Absolutamente uão. Hu outro Pedro Chermout, Costa Rodri.,.ues, . Rodri
arguinento contra o addittivo. · · · gues Fernnndes, Henrique 8e Cnrvalho, 
Mns:i.Ca.mara.comprehende C]l~e o orador nü.o Nogueira. Paro.naguá., Pires Ferreira, Ma1·

dovo levantar do solo em que jaz este argu- tinho Rodl'igues, Gonçalo de Lagos, Nasci
mento ignobilem que sob o.. pressão da pusila- meuto, Amorim Garcia, Epitacio, Couto 
nimida.dã se 'Procura. forj'lr motivos de rejeição Co.rtnxo, Sã Andrade, Retumba, Toleu
deeie project<:_ inspirado em argu_mento ad :or- tino de Carvalho, José Mariano Juvencio de 
rorem, que nao deve prevalecer, o que e.us~e Aguil\r,João Vieira, Luiz de A.ndra:le,Espirito 
éª· roo!ama.ção de 9/~o. do exercito, de ººJ!!' Santo, Oliveira Valladão, Augusto de Freitas. 
satisf~ça:o ~ exercito d1ra. que a. R.epub.licn.. estil. Paula Argollo, Tosta, Seabra, Artbur Rios, 
se pr~nc1p1ando ~a fazer porque a. Justiça 0. Gareia Pires, Severino . Vieira, ·Santos Pe
respe1tada. '(Muito bem.) reim, Paula Guima.riiss, Milton, Lecvigildo 

O S:n.. AR.ISTIDES LOBO (pela ordem) re- Filgueiras, Barão de S. Ma reos, Sebastião I..an-
q tler o encerramento da discussão. dulpho, Pirt;s e Albuquerque, Prisco :Paraiso, 

Consultada., a Cu.mara concede o encerra- Fonseaa e Silva, Fonsecn. Herm~, Nilo Peça.-
mento pedido. nhft, prban_o Marcondes, Manhaes Barreto, 

· Ohve1ra. Pinto, F.ranç.a Carvalho, Jacques 
-o SR._; VINHA~ (pe~ orden:-) requer que Ourique, ·Vinhaes, Badaró, João Piuheiro, p a,. 

a vol:~.to· do addiitrvo SeJa. nommal. cifico Mascarenhus, F1;ancisco ·Veiga., Gonçal· 
o SR. TaoMAz DELFINO (pela ordem) lembra ves Ch~t:cs •. Ameri~o Luz, Feliciano Penna, 

ao Sr pres~Mnte que fo:..~~u.lon urn _:requerim!3n- Dutr~ N1c~cto, Cori:ea Raue.llo, Manuel Ful
tó verbal para que o add1trvo va a respectiva g~nc10, Astolpl10 Pio, Dom~ngos Rocpa, DC?
commissão com os out)."os a.pprovados hontem mmgo~ Port?, Bueno d. e Paiva, Ferreira P!
e que importam medidas de caracter per- res,. Joao L~1z, Moraes Barros,_ Angel~ Pi .. 
manante .. Parec.e-1be que e opportuno . sub- nhe1ro,Pa.uhco Ca~los,Co~~a. Jun~or,Rodr1~ues 
mêtter o seu requerimento ú. consideração da Alves, Alfredo Elhs,Rub1ao Jumor, Ma.:ro1anQ 
Ca'ínara. de Magalhães,_ Lauro Müller, Ca.rlo.s Ca.mp~ 

. Lacerda coutinho, ·Borges do Medeiros, .A:1c1'
des Lima, Abreu, Cassiano do Nascimento e 

O Sr. Nina. Bibeiro~ (2º sccre- Menna Barreto (78). · 
ta.ri.o):- O o:t. 130 do regimento parece-me, Respondem sim os Srs: Belfort Vieira,Ucllôa. 
bastante claro. Neste artigo se determina que Rodrigues,Nina Ribeiro, Matta. Bacel!ar, Ca.si
as emendas ou artigos :ulditivos que nü.o ver- miro Junior, Barbosa J.ima, Bezerril, José 'Revi
sarem sobre o projecto, ser-d.o depois do 'Vo- laqua, Pedro Velho, Annibal Falcão, l\l'0ira de 
tados, remettidos á. respectiva commissão Vascoocellos, Bellurmino Carneiro, Oiticica, 
para os .redig!:t' em p~ojecto-s 56Jla.rados pa:ra Gabino Bezouro, Ivo do Prado, Leandro. Ma
tere~ discussao especral, antes i:le serem re- ciel. Felisbello Freire, Custodio de Mello, Am-
lhettuios ;to Sena.do. · . . philophio, Atha.yde Junior, Alber.to Brandão 

'UM SR' F>!:P't1T&DO - Mas englobado ·no- Virgílio Pessoa, ·Luiz Murat, &.ptista. d~ 
projOOtn. .ae .. orQll.mento. · .Motta, Sampaio Ferraz, Aristides tLGbo, :Tho-



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 06/02/2015 14 30- Página 28 de aa 

1.4 Sessão em 1 de· Outubro de .1891 

maz Delfino, Gabriel de Magalhães, Lamo11-
Dier, Aristides Maia, Cnrlos dns CJm~as, 
Casto. Mnchudo, Paletta, João de A vellnr, 
Frt\ncísco Gllcorio. Cos:trlo !\1ottn., Domingos 
de Mornes, .Adolpflo Ool'do.carvalhal , M1mm, 
Azeredo; Bcll11rmlno de Monrloncn., l•:rlmmlo 
Gonca.lves, Fernando Slmns, Schmi<lt e \'teto~ 
riM Monteiro (45). 

E' rPjeitado o additivo. 
Em seguida, e posto a. votos e rejeita.do o 

a.dditivo do Sr .. Pires Ferreirn ao pt>ojecto n. 
115 A, cuja votação ficitra adiada na. sessão 
anterior, por falta de numero. 

E' o projecto n. 115· A, com as emendas ap
pro"Vadas, enviado à. respectiva com missão. 

O S1~. SEVEl.U~o Vmrn11..(peia ordem)-Nós 
temos dous pro,jectos e emendas parciaes para 
ca..J;i um <lelles. 

A Camarn tendo cscolhitlo um dos projectos 
ao bru o q u: 1 I d ovo vot:w, votu.r•ilso hre us êmen
<la::; que lho forem concernontos; mo.s, si está 
pt•ojc,cto nito for L1pp1•ovado, lpro facto, llctL
rilo r:>r~judiciu.lns :is emendns quo fot•am apre:. 
::;enhtd:LS :t ello, e passaremos a votar o outro 
fJJ'ojecto e omen•lits respectivas. A mesa 
tendo procedido assim, deve manter a sua 
d~cisão. 

o sr~. PRESIDENTE declara que s~ vae pro
cedel' a rntação do art. 1° do projecto n. 83 A 
(do Senado), estabelecendo a precedenci}i da 
ceremonia civil a religiosa nos casamentos. 

O Sn.. TOS'I'A (pela oi·dem)- Pe<,;o a. V. Eit. 
que oonsulte à Camnm. si consente que a. 
votn.çã.o soore o n.rt. 1° seja. nominal, porque 

o SR. Al>OLPHO Gon.no (pela or-dam.) requer é preciso qtle a nação inteira fique sabendo 
quo . ss consulte a Camai·a . si consente nn. qu.:ies são os partida.rios da liberdade espiri
inversão da ordem do di :~ prira se votar tua!. 

E' aonuncfo.da a Yottição, em 2."" discussão, 
do projecto a. l6l A, nxando as desper.as do 
Ministerio das Relações Exteriores para o imno 
.de 1892. . 

. em primeiro lvgn:r o projecto relativo ao Consultada a camo.ra, é approvado ó re-
ca8amento civil. querimento do Sr. Tostu.. · 

Consultada, a Camara concede a inversão 
requerida. Pro.::ede-se á chamada e respondem sim, ap-

provando o nrt. 1° tio projecto do Senado, os 
.O SR.. PRESIDENTE diz que havendo sobre Sra . Mattà Ba.celln;r, Anfrísio Fialho, No

a. mnterit-i, dous projectos, o:los quaes um do guaíra. Pamnaguá, Pires Ferreira, Pedro Ve
Senado e outro substitutivo, votanrl~se um, lho, Epitacio, Sá Andrade, Retumba, José 
ficará. o o_utro prejudicado, salvo as emendas. Maria.no, Espírito santo, Gttbioo Besouro, Fc-

0 Sk. ADOLPao GORDO (pela or'dem) pede lisbailo Freire, Augusto de Freitus, Paula. 
ao Sr. presidente que consulte à Camara. At·gC11lo, Arthur Rios, Severino Vieira, Pires 
si CQnSente na. votaçfio em primeiro !ogar do eAlbuquerque, Athayde Juníor, Fonseca Her
-projecto do Seoado. · mr~s, Nilo .Peça.nha., Url:lano Marcondes, Oli-

Pelos termos da nossa Constit\liçã.o, :i.ppro- veira Pinto, Virgilio Pessoa, Luiz Murat, Ba
vado o pro}ecto em uma Ca.mara, pódem dar- µtista da Motta, s~~mpaio Ferraz, Aristides 
se na outra tres füctos; ou ser rejeitado Lobo~ Thoroa.z Delphino, AlvaroBotelho, Gon-. 
completamente, ou ser approvado, ou ser ap- çatves Ch:wes, Americo Luz, Dutra Nica.cio, 
vado. com emendas. . Corrêa. Rabello, Astol pho Pio, Aristides Maia., 

O projecto quo veiu do Senado foi acceito Costa Machado, Paletta, Francisco Glicerio, 
em · parte e modificad(• em outra pnrte ; mas Casario Motta, Mora.as Barros, Domingos de 
a. digna. commissã.o do constitui.çã:o, !egtsla- Mora.es, . Aclolpho Gordo, Ca.rva.lba.L, Mursa, 
ção e justiça apresentou uma emenda substi- Paulino Carlos, Gosta Junior, Rodrigues Al
tutiva, e essa emenda devia ter sido apresen- ves, Alf.redo Ellfa, Rubião Junior, Azeredo, 
tada. separadamente nos termos da nossa lei Bellarmiuo de Mendonc;a., M11rciano de Ma
c.onstitucional. Portanto, regularmente deve galhães, Feruaudo .Simas,Lauro Muller, Car
ser. em primeiro loga.r votado o projecto do Se- los Campos, Schmidt e Lacerda Coutíuho (57). 
na.do e dej!Ois a emenda substitutiva apresen- t-~espondern ?'leío os Srs. Eelfort Vieira, Uchôa. 
tada. pela. commissão. Rodrigues, Nina. Ribeiro, Cn.ntã.o, Casimiro 

P&ttinto, pede a S. Ex. que consulte á Juriiot>, Rodrigues Fernandes, Henrique de 
Camara. sobre si consento que seia votndo em Cr,rvaltlo, Ma.rtiuho Rodrigues, Barbosa. Lima, 
primeiro logar, como é regular, o projecto Bezerril, José Bevilaqua, Gooça.lo de Lagos, 
do Sen<l-do e depois as emendas· Nascimento, Amorim Gu;rcia, Couto Cartaxo, 

Consultada a Camnra, ó concedida a prefe- Tolecitino de Carvalho, Jttvencio do Aguiar, 
rencia. pedida. · Annib;~l Fn.lcão, Meira de Vascoucellos, Joü.o 

O S:R.. AMPHILOPHro (pela ordem)-DeV'o Vieira., Bellarmino Carneiro, Oiticica, lvo do 
observQ.i: que h.a duas sáctaq de a.dditivos, Pt'ado, Oliveira. VaHadão, Tosta, Santos Pe
tima. que diz respeito ao projecto vindo do reira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Sena:do e outro ao sttbstitutivo da. commissão Milton. Amphilophio, Leovigildo Filgueiras. 
de Legislàção. · Barã'..o de s. Marcos, Fonseca. e Silva, Manhãês 
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Barreto, Alberto Brandão, Bad.aró, João Pi
nheiro, Pacifico Masearenhas, Fra.ncisco Vei
ga, Lamounier, Feliciano Peona, Manoel 
Fult;encio, Gouç:1lves R.amos, carlos das Cha
gas, Domingos Rocha, Domingos Porto, Bueno 
de Paiva, Ferreiro. Pires, João Luiz, Eduardo 
Gonçalves, Víctorino Monteiro, Borges de 
Madeiro~, Alcides Lima, Abreu, Cn...-:sinno do 
Nascimento e Menna Barreto (56}. 

O ~R. PrmsrDENTE tleclara approvndo por 
• 57 votos contra 56 o art. I º do pt•o,iecto do 
. Sena.do, ficando prejudic:.1.1ltts as ementlas ofl'.e
recidas ao refat'ido artigo. 

Em seguida suspende a ::;ess"o pot· 15 
minut(Js, a bem d<t regularidade dos tra
balhos . . 

honoratiilidade da, commissfio, diriL que ~o 
contmrio oJo nobre deputado, não ê precipitado 
o presente debate, sobre um projecto que tem 
por fim rasol ver uma questão de limites entre 
dott s t1sta.dos. · · 

Santa Catharina, como tndn.s as outras re~ 
,ziões do Brazil , precisa. exor<!er sua. soberania, 
desenvolver-se, pro;;redir o precisa dispôr de 
todos t•S elementos neccessarios pn.ra canse• 
cu~1o de tal flm. Entre alies prepondera o da 
extensão territorfa.I que a.ft'ecta intimamente 
a. vida. politica e economia do estado. 

B' · nm pleito que não pó<le ser protellado ; 
é preciso decidil-o e para isso a. Camam con
st1tue-se em nm tribunal. 

Umo. questão formuladn. pelo nobre deputado 
horas o 45 minutos reitbre-se a e q110 repercutiu nn. impt'ensa. desta capital, 

foi a preliminar dn. iocompetencia do Con
A's 3 

sessão. 

SEGUNDA PAR.TE: OA ORDEM DO DIA 

Continú:i n.1° 'liscussâo e.lo projecto n . 63 A, 
fixaudo os limit0s do estado de Sn.nta. Cn.tlla
rino, ootn os do Pn.ran:1. 

gresso Nacional pnrn. decidir esta materia 
nos ·termos em que foi posta. Par~ aquelles 
que a ex:imino.m com isenção de espírito os 
texto~ ela Consti tuição, oito pode deixar de 
causir surpresn. semelhante opinião. 

Invoca-se o a.rt. 34 n. 10 que da ao Coo• 
~rosso Nacioua1 attribuição de rooolver de
ltnitivamonte sobl'e os limites dos estados 

O S:i·. . Gonça.I"'·es Cha."V"es entre si, e do Districto Federal e os do tt:!rri
entra com verdad~i!o constr-.l.ng~m~n.to. no tor)o nacional eom as nações limitrophes. 
debate, tal é a. fe1çao qu~ lhe imprlffilU o Em .torno deste artigo é pal'o. elle. conver
nobre deputado pelo Paraoa. que o encetoc. crente invocam-se os u.rts. 4°, 48 e 65 n. 1. 

S. Ex. dota.do de inqudstio_n~velr.:~ent~leza, ~ Entra 0 orador em largas considerações 
mostt:ou-se bran~o .º~ elocuQt>.o.' m s foi por para, mostrar como nenhuma relação tem os 
demais fo_!'te ~ . TnJ~sto e mes~o cruel ~o~ 1 ul ti mos artigos com o primeiro e observa que . 
a commissa_:o. CaJO parecer quo.ltficou de im "'comprehen~~o ou a ºSphera do art 38 n 10 . 
quo e parcial. . "" - .,.., ~ . • · ' 

Não póde dehm~ de protestar contro. essa nao é a que se pretende dar. 
arguição. Comprehende o que hn. de irri- Resolvo~ defioitivo.i;1ente questões de limí
tan~e em questões, como esta., enfesaclo. ha tes, quer dizer que ex1s~em !Íesaccordos e que 
mais de um seoulo pelos attritos constantes tendo-se em . vista a h1stor1a do nosso paiz e 
entre u.s partes interessadas; raas rL commissílo as diversas pendencias dessa natura~ entre ?S 
nada tem que ver cotn sentimentos ou mani- estados, compete ao Congresso Nac1ooal dec1-
festação mais ou menos apaixonadas que pos- dil-as. 
sam estar emj~g~ nessa mataria. . . Muito bem procede1t o legislador c0nsti-

'

. · Fez a comrn1ssao fa.rgos e conscienc~osos tuinte erigindo o Congresso Naaiona.l em um 
estudos e o seu pnrecer traduz uma conv1cção tribunal cto justiça para decidir nessas ques
profunda. . tões, que por serem ele natureza. politica, as--

Não tem o orador nenhum rnteresse em capam á acção do Poder Judiciario. . 
occultal' o antes lolga de dar puro testemu- 1 t hº t · - 1: . • • 
nho da gra.nde sympathi<L que vota ao ror- O e em~n o 1s or1co nao _.avoreoo a._ m 
moso estado de Santa. Cathtirina, onde esteve terpre~ gue se quer c}~r .i.quelle at>bgo. 
e de onde trouxe as m•lis gratas recordaçües. Na. comm1;;st.'º· dos 21 1.'o~ ,\presentada u~ 
Não ó isto, porém, motivo para que sua razão eme!lda_, d1v1d1ndo a ma.te11a em _du.as partes. 
se oblitero 0 desconheça. 0 sentimento da jus- a primeira dando a.os _?Stados º. d~re1to de a.e- . 
tiça. · cordarem na~ questões d~ hm1tes .i . ~ a se-

QUlt lquer do$ membros da commissão es- gunda. c<;nferindo ao Conbresso Na.ctonal a 
tn.ri no la.no do P:i:rani~, si os seus direitos t\pprovaçao · 
periclitarem. Mas de que se trato. é de con- O illustre cleputndo ::t, .Sr. Felisbello Freire, 
sultar os interesses nucionn.es. em t1m discurso nota:vel, levon :'t con'Vicção 

Ditas estas palavras contra. as expressões do Congresso qne nü.o devia. ser approvada. a. 
b!).stante duras que foram proferidas pel<;> no- emenda daque~la commissão ; e o orad?r lê 

· .bre deputado, que cb.egou a pór em du-v1da ~ treehos desse discurso, no qua..l se manifesta. 
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claramente a ídêa. de arredai· do::; osbtdos 1~ 
attribuição de 1·esolver essas questões, 

Julga, portanto, estar fóra de torhi a du
vida a competencfa. do Congrel'So para tomar 
conhecimeuto do assumpto. 
. En traudo propria.meate n::i, discussão, 
observa que o estado do Paraná, baseia o seu 
direito no uti possidetis, isto é, em dous factos, 
a descoberta e a occupaç~o. 

:rifas, descoberta de 'lUe ~ Do districto de 
Lages ·~ Não póde ser. 

Da região oéste de Santa Cat.harina, dos 
Campos de Palmas'? T::i.mbem não., porque os 
paulistas niio os descobriram. As commissões 
de limites, hespauholus e portuguezas, no 
seculo passado, percorreram o Chapecó e o 
Chopim, o astronomo Oy<irvide foi ate o 
Jangada. 

Quanto a occupaçilo, tu.mbem füllm o di ... 
reito, porque coutra ella sempre houve recla
mação e não se póde funcla.r titulo de posse 
em uma usurpação. 

Acredita, porém, que as pretençõos do 
Para.ná., limitam-se MS Campos de Pa.lmas. 
deixando o territorio de Lasos e ate jiL foi 
traça.da. uma Jiuh;~ imao;inarfa. sô n.brangendo 
a.quelles campos. 

Mas, mesmo a occupaçfi.o não aproveita, 
muito aos nobres deputaaos, porque na zona 
pretendido.. tradicionalmente por S. Pa.ulo, e 
ultimamentti pelo Paraná, está a região 
de S. Bento e mais para o sul a de Campos 
Novos, não- contesta.das, e sobre us quaes 
existe a posse mansa e pacifica. de Santa 
Catharina, e, alem disto, como o domon.stra 
o historico da fundação do districto de Lages 
e da sua desannexação de S. Paulo, que o 
orador ex.põe, o direito deste estado é ill<!Oll
testavel. 

O vice-rei Luiz de Vasconcr:tllos eai liS8, 
tomando conhecimento das reclamaçõ'3S vindas 
de. Lages, manifestou-se por dua.s vezes ; dn, 
primeira, dizendo que ia estudar a questã.o, 
mas entendia qti.e dava-se. usurpação por parte 
de s~ Paulo, e da segunda. no relatorio em 
que passa.va o g-overno ao Conde ue Rezende 
qua.hficando o facto nos seguiotes termos : é 
um indiscreto despotismo do govermtdor. 

A incerteza. do direito por parte do Parana 
demonstro-se Ul\ dubiedade tlos limites, que 
elle propõe e o orador cita os diver::;os tra
çados que teom sido suggeridos. 

Em apoJo do dil'eito de Sa.ntu. Ca.th:irina, 
a.presenta. o orador e commenta. a carta regfa 
de 1535, faieudo . doação :i Pedro Lopes de 
Louza, de quaranta leguas de terras ; a Pr~ 
""isão de 1747, contendo instrucções para. o 
estabelecimento de colooos açorianos ; a de 
1749, traçando os limites do governo e du. 
ouvidoria de Santa Catharina; e depois de in-

Yoc1tl' 0111roH1lm1111111~nlo~ o hit1toriaraf:l diversas 
ph:is1•s da 1111<·Hliln, !0111li1·i~ qno contra as pre
touçõos tio l '111·1~11i1. pro111mc:l1u•1tm-110 o Mnrquez 
tle Olinda, o \'lsco11 il11 rio Mtton.hó, n ~onador 
Canclido Mon1lo::1,_ r1uo 01•1t o pl'imoiro geo
gràplto do Bmz1l, o outros homon::l oml
nentes. 

Em seguida a. outras considera.ci.'íes1 conclua 
cl.izendo que u. Camara està constitui1Iu. cm 
um tri.buuo.l de jus.tiça., que :.i. commissiio está 
perfeitàmente convencida do~ direitos de · 
Sauta C<tthat'ina, o que ó preciso rcsol ver a 
questU.o, para. o que invoca o pati'iotísmo do 
Congresso. 

o SR. PRESrDEN'l'E declara <t cliscussão 
adiadu. pehi. hora . 

O SR. BEVILAQUA (peta ordem) - Tendo 
a::;sigonado de modo especial o projecto do 
Sr. -Bellarmino de Mendonça, autorizando a 
ravisão das promoções de serviço::; relevantes, 
parece-me dever umu. explicação á casa e aos 
meus camar.\das. 

Declnrei ao men illustre collega que não 
conrtavu. nbsnluta.mente na efficacia dos meios 
indicados no projecto, jil porque nã.o poderâ 
ser completa e ,r1orat n reparação que constitua 
o seu nobre e elev:ldo iotuito, já 'Porque tenho 
fundam.t;ln tos para recaiar que a exec-uç~o 
desta lei. si fosse adaptada, ainda viria redun
dar em nova.s aggravações dajustioa. Tendo, 
porém, energicamente combatido em tempo 
com d)stinctos comp::rnhoiros, que secundava
mos e g-rande pa.triota. ministro da guorru. de 
então o Dr. Beoja.min Constant, semellrnnte 
promoção, não lhe negaria meu voto e mesmo 
a míni1a assignatura como significo.ndo um 
novo protes~o, um ;.icto de colier enci3. com 
minl1a conducta anterior. 

A histol'ia régistrara, de modo iucon.testa.
vel, a quem ca.be a r esponsabilidade des~e 
lastim:wcl e prova'\l'elmenta irrepa.ravel erro · 
e então, como está. na. consciencia de todos 
u.quelle::; que o conhecem, um fàcto para bem . 
dizer publico, o Dr. Benjamin, que sempre e . 
sempre negou-lhe sua r es{1Cmsabilidade, ou 
antes, ;:;eu apoio moral, cada vez mais cres
cerú, no respeito e na veneração publica como 
tento tido a coragem de consunrnm.r µor amo1' 
â Patri[l, e ã. Republica o mais ing!)nte sacri
íicio que ollas poderiam exigir de seus filhos, 
cedendo ás tJravis~ima~ circv:m.stancfos de mo~ 
mento. contra Sm\ convicção intima, illumi
uada, pelos maiore,; exemplos de purezu. e.jus
tiça. em todu. sua vida, para. evitu.r que maiores 
males · emminentes na occasião pudessem 
pesar sobre a Patria e anarchisal~a fatal
mente! 

o SR. PRESIDENTE-Como . declaração ele 
voto, a mesa não póde admittir esta explica-
ção do nobre deputado. · 
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Vã.o n imprimí1• os seg-uintes 

PARECIT.R.ES 

N. 18'.j-!801 

.Jwlefcre a:> petir;ões do r.x-1° S'1,l"f}r:1tto A1ltonio 
l'criçado. tlo Otiveim, DD. G~1ithr:r1nina Gon
çal"es Amaro Cr.r.rr.loso, I<'ranci.\'C(t, .Joaquina 
de Mo1·ues <; Ca1·ali1w I!i;li;a1·dr.r. de Carvallw. 

Foram remettiJos, pelo Ministerio dos 
Ne,,.ocios do lntel'ior o.o 1'' secretn.l'io tb a~i
m .. rr" tios Deputa1los e por e3te à. e.ommisglí.o 
de Fn.zeada e lndu$td1ts, o:i r-:qttcrimentm; 
·do ex-1" sa.rg-ento do lÜ" bata,Llu'i.o do infou
tario., Antonio Pençtido do Oli voit•a, O. Gni
lhermitm Gonçalves Amt\L'O Cnrdu:m, D. Fra.n
·cisca JoaquitH\ <le Morues e D. Criroli1m 
Felizarda <lo Carvalho. 

Es:u.minando (.'S respectivos requorimento~ 
.com osdocnmentos que o:; acompanhnm, in
clusive OS processos ,jt'~ interposto;,; SOUt'O caua 
nm pelo illustre procuradot• g·eral U<l L~epu
blica, o Sr. B<trã.o de Sobral, deneg-anilo m; 
pensões solic!ta<las, a. commissi.i.o e ue pu.recer 
<!U!'l sejam indeferidas t1.S ].)retenções i.Io::; peti
cionarias. 

sala ·das commis~ues, I 2 tle setemhro de 
1891.-Aseolplto Pio.- Polyca1·po V:olti.
!rfürsa.- A. ,lforeira da Sifoa.- Bc;;e1·;·il.
BucM de Pafoa.- Antonio Olynrho. 

N. JS.4 - 1891 

Indefere o r cqtiel"inu;nl'o da corporaçtlo r.los 
9i1ard<is da Alfandega do Rio dG .hmei;·o, c·m 
giie solicitam a tcgmcnto de venoimcmtos. 

A commissão de füzonda e industrias, tendo 
~:xaminado o requerimento <ln. corpot'<.1Cão dos 
gua.rths da Alfandega do Rio de Janeiro 
p ~ntlo a.ugmento de vencimento!:, não en
controú, nas a.llegn.ções foitlts, motivos bo.s
tante fortes que autorizem esse augmento 
de des~eza na epoca actual. 

Por isso, é a commissü.o de p::i.recer que sejo, 
indeferido esse re;.iuerimento. 

Sala dn.s commissões, 19 de setembro de 
1891 .- Astolpho Pio . - Amorzio Otyntho . -
Polycarpo VioUi,- Be::errit.- Jliiwsa.
Bueno de Paivci, 

N. 185 - 1891 

Indefere o 1·eqicc1·imento d e 1J. Aritonia dos 
Santos A.::e11edo, solicita:rido icma penstto. 

Foi pre.sente h commissifo de fazendo. e in
dustrias um requerimento de o. Antonia. dos 

Camam V~ IV 

Santos Azevedo, viuva do cirurgiiio-mór 
rd'ot·ma.clo do exerci to, Dr. Fraucisco An
tonio de Azevedo, pedindo ~w Congresso Na
cional uma pensão em [t.ttençã.o ao;::; scrvicos 
prestn.dos pot· seu fallecit.lo ma.rido. 

Doó: documMtos juntos nü.o constam ser~ 
viço~ extrn.ordinario;; que j ustiliquem ::t mercê 
pariida., accrescendo IJUG pelos serviço~ ordi
nu.t•ios, prestados pelo seu m:irido naquelle 
posto, tem j:'t. ri peticionaria. o meio soldo, 
un. raz:ão de 80$ mensnes, :;entlo,portll.nto, de 
parec<::r a commissll-o que seja. indeferido o 
requerimento. 

Sala tias commissões, 12 de setembro de 
1891.- k1-tolpho Pio.- Polycarpo Viotti.
Miir.~a-!Jt.wrio de P aiva - A1ztonio Olyntho. 
- Bc-:cn·il.- A. More!l'a. ela Siltia. 

N. 186-1801 

ln1lef ora o 1·cq1wJ'Í1111mto de D. Lconida Pii'f~S 
l<'crra i;·a. Coellw solícitamlo ii rna pc>•S11o · 

Foi prosante i~ commíssã.o de fclzenda. e 
it1úu::;trins um rerpterimento de D. Leonida. 
Pires Feneir:i. Coelho, vluvt1 do brigadeiro 
[-Iygtoo fe1•t•eir.~ Coelho, rel'ormado pefa 
ta.belln. antiga, pedindo tan;\ pemfüo que, 
junta ao m.eio soldo, (]UO percebe, de 60$ men
so.es, perfüç.a uma. quantia. sufficiente pa.ro. sua 
sullsistencin.. 

Attenclendo que a peticionaria.já tem o meio 
soldo que por lei lhe compete, é de pn.recer a 
comro.issã.o que seja. indeferido o requerimento. 

So..ln. das commissoes,18 de setembro de 
1891.- Astolpho Pio.- P olyca.rpo V iotti.
.illursa.- Bueno de Paiva.- .Antonio Olynth o. 
- A.. Moreira ~a Silva. 

N. 187 - 1891 

l11rie(11re a p et içrZo de D. Jucl-ith CarmeW<t Ca
nwra .Saixas, soUcitando uma p cmsao. 

· A commissão de fa zendn. e industrias, tendó 
examinado o requerimento de D. Judith Car
melito. Cu.mero.. Seiims, v iuva do brigadeiro 
honoru.rio do oxel'cito Domingos Rodrig ues 
Seixas, dtr-igido ao miuistFo dti guerra e pe
dindo uma pensão, é ele parecer que n ii.o se 
trata do um dos ciasos ex:capcionn.es em que 
dev:t ser conceclidn. n. pensão e por i~so julga 
que o requerimento deve ser indeferido. 

Sala dn.s commissões. - Setembro <le 189 l. 
-Astotpho P io.- Antonio OZyntho.- Be~erril. 
- .ilfürsa:.- PoZycarpo Violli ,- Biieno d e 
Paiva.- A. 1'1arefra da Silva. 
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Representação dirigida pelos ha.bitantes 
de Palmas á Intendencia., e por esta. diri
gida á camara. dos Deputa.dos. 

A'illustre Intendencia Mnnicip:tl de Palmas. 
-0.s abaixo nssignados, propt'ietarios e resi
dentes neste l 0 districto policial do município 
de Palm<\S, estado do P<~ranú., . tentlo sciencia 
de que f6l'a apresentado no Congresso Nacio
nal, pelos i-cpresentuntes do estaclo de S:J.Uta 
Catbo.rino., um projecto, d1:1terminnndo que 
fossem us divisas entre e::.tG e a<Juelle estado 
os rios Negro e lguassu, de morlo a ficar està 
zonn. pertencendo 6.quel le e . .;tado, veem pe
rante vós protestar so!Jre ta! projecto, urna 
vez que reconhecem ser clle em tudo pro
j udicml, passando este terdtorio u.o dominio 
daquelle cstndo, tunto mais que nc:mhuma 
via de commuoicn.ção fra.oca, existe d(;jstc para 
com o.:; mu.is proximos munici pios daquelle 
mesmo estado, e tdnda, finalmente, como 
pat•a.no.enses, lo.~-ramos S<>lcmne pr·otesto con
tra semelhante projecto, o nntrimo3 o desejo 
do continuar po1.·tenccndo, Mmo pertencemos, 
ao esh\tlo do ParC1.n:i., onde as nossll.s com
municacues sito füc~ís, e ondo ti\!nl.Jem as 
nossas Nlaçües coznmorciaes u pl\rticulures ja 
sã.o assen tauu.a. 

A lntemlencia. Municipal de Palmas farà 
justiça levn.ndo este protesto ao conhecimento 
não só <lo Ccngresso Nn.ciomll, como tambem 
do Sena.do, na: Capital Federal do8 Estados 

Centl'.·l ·lo Bra.zil, morro <lo Te!e.q'ra11ho, rua 
de 8 . Lili% Gommg:i o Jat'ditll cln. Qu inta da. 
Bo;t \ ·1,,ta, 11:1o incluindo o Palncío, parn. a 
con~tt·11 c1,;il.o do um novo bait'ro. 

2• parta ( atd tis 3 horas OM anecs) 

2~ oi i::;1:nssilo uo projecto n. 197, regulando 
o p1·ne11.;::;" e julgamento do PreiiU<~nte da 
Repnl•l•c:~ e Jos miuistros de J!';sta.do, nos 
crir111•,: communs ; 

:3 .. di:;..:u,s:lo do projecto n. l 08, regulando 
ti c1111lplHcmc1a do.:; poderes federaA5 e esta-
doniis, -111ire vias de comn.•unicaçii.o; · 

:;a .J : - 1 :11.~sã.ouo projecto n. 90 A, rp1e isenta 
da i;11 ; •· stos o~ Jegailos G cloa~:ões leitns á. 
Sacie~ ln•lc~ .-\rn:mte da ltistrucçito e no col
legio d···~ nrphãos de S. Joartuitn, na capital 
<lo estad· I rhl Bahia; .. 

(" 1li~•:us:.;;lo do projecto 11 . 206, concedendo 
a Jnii11 1:;t (I)~ cfa costa. B·lrru.- !u.s a outros o 
dil'eit11 •I•! du..·mp1·oprinçã.o da. cl1ncar:i per
tonc;111t11 às freiras do Conv onto dn. :\juda. 
nest:~ ·~·pítnl, entre :L$ ru:1s dos 111v:1lidos e 
:t do L·1 v1·atlil) ; 

ni"n '""''i.o unic;i do p1·~jecto .n. 207, que 
aut••t·i -: 1. :1. reievtição da pre~cl'ipção em que 
incorrc~n D. Olympin. Cunúü.ht Guinmrü.es do 
Amtral. 

3" párte (até r.is: 4 horas ) 

Unido.~ do Bi'aziL 
Villa de Palmas, no estatlo elo 

de agosto de l 891. · 

2~ oli.;l!ll~iio elo projecta o. 203, fixando as 
Paratiá, 6 de:;;pi::;,:,,,; olo Minísterío dn. Marinli;.~ p:.tra. o 

anno Jo 189Z. 
(Seguem·se 142 as.signatums.) 
o SR. PRESIDENTE de5ignn. J)J\ra a. sessão de 

amanhã a seguinte 01·d<~m do .dia: 

i<> parte (ate ás 2 horas) 

Vota.ção das seguintes ma.terias: 
Do llrOjecto n. 83 A sobre a. '[ll'ecedeocia da. 

cerimooin. civil U. reHgiosa nos cas;J.mentos (2~ 
discussão). 

Do pro,jeeto n . l61A lixando as despezas do 
Ministerio das Rel:.içlíes E.x:teriot·es (3ª dis
cussão). 

Do projecto n • SO B, m·ganisação do Dis
tricto Fedel'n.l (3ª discuss:1o). 

ContinuaQ<.ío do. 311 discussiio do projecto 
n. 114 A, fixando as forças de mar. para o 
anno de 1892. 

ldem, 3" discussão do prpjecto n. 72 A, da
.clarando validos os exames terminaes feitos 
:nos estabelecimentos de ensino particular. 

ldern l" discussão do projecto u. 182, con
cedendo aos Drs . Carlos T~ixeira e Araujo 
Lima. arrendamento por 50 a.nnos dos terre
nos comprehendidos pela Estrada de Ferro 

L<,v:i.nt:H;e a sessão as 5 horas e 5 mi
nuto::;. 

79~ SESSÃO, EM 2 DE OUTUDRO DE 18!)1 

Presidtt11cia de Sr. Matttc Machado 

AO meio dia., o Sr. P1·e::;idente cleclar<t que 
nuo ll<~ expediente a ler n.ntes fa acttt. 

O Sr. Cantão - Sr. présidente, por 
incom111odo de saude doixei do comp~rer.m· á 
sessão d~ :tnte-l1ontem em que foi apresen
tndo nm requ~rimento pelo illustre deputado 
pela. Bilh•n., o Sr. Ces1ir .Z.11mn.. Si estivesse 
presente t .. m:;i.rh\ !J<.'\rte no. discussão do reque
rimento respondendo immedia.tl\mente a S.Ei:. 
O :Diario O/ficiaJ chegn-me em cusn. todos os 
dias mu:to tarde, depois que St\io imm vir iJ. 
Oarna.ra, ; e só posso lol-o q nando volto. 

Por esta ra.~ão foi que só llontem á noute 
pud·e ler as discussões do dia a.nt·)CCdeote, e 
aeparei com o requerimento do sr. deputa.do 
a quem retiro-me. · 
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Por isso :.;cj hoje venlto clai· inl'ommçúos it 
Cu.mara para ot·ienl;u·-:;e na vot•wií.u do ro
quet·ime11 to riu .• foi n<liado. 

O Sr.deputado Cesar Zn.nti, t•eforiu-se tl 
uma ordoam <fo diu. do commando..tite th,; ai'Jfül~ 
do estu.tlo do Pai•a, du.b<la du l tlo ugo.~to, f!llC:J 
mn.nda vu pr·ender e 11e.spo11dc1• ,~ conselho d.o 
investig-ll~1.o um tenente e <tlgtms iuf~rioros 
do batalhão 15° que cmm accu~nlos de toma.
rem 1mc'to uo movime11to <fo 11 de junho, alli
ciaudo praÇlaS cle:;se lJatalllito p:tf<t :;<;) ::;ul_ile
varem. 

Lendo o~ta ox·Llem uo tlia o Sr. deputado 
quiz acc11s u• o com1narnlttUte tl•l:; :11·1w1.s 
pol' n:lo ter cumprldo o [H'<1.i~cto de arnnisth 
vohdo pi.!lo Congresso e s: ~ncciun:.t.llo µelo 
Poder E:rncutivo lllll'.L os implic:ido::; dil'~cta 
ou indirectt~mcn te ri esse movimento . 

Ma.s, s. Ex. · não tem rnziio, o para pro
vai-o vou ín;1,er um ligoit·o hisLori1~0 dos 
tramilHS pol' 11u0 pas:>ou este pt•o.iedo, alitn 
de mw;tr":tt· que o comniandant<! thts a.rm:ts 
procedeu legalmente e denti·o du suas :Lttri
buiçõ&s. O commanua.nte 1fas arma::.: !:l~tava 
no seu direito de, em ob~ervauch1 a diRcipli1m 
militai-, procoder como fez. ( A7;oiaclos .) 

Est:i proje~to foi n. \> diJ juuho :tp1·cse11b.tdo 
pelo uourG üeputa.do por Minas .Geraes o 
Sr. lhtlaró; neste mesmo dht tbi reinettii.lo 
ã. re3pectiva comm1s$ã.o e no dia. 25 não teu<lo 
a. commissito cfado pa.race1·. 1·eqnori ao J.?z'e
sirJente da camat·a que, á vistr. d:.L Llispos1çü.o 
l'ôg-lmc:mtal que permitte entrnr nu. ot·tle:n 
dos trab:Llhos q nalq 1ier projeet0, depoh; d.e 
do pttssa.dos 15 tliu.s, sem que a cornmíssã,1.> 
teuht\ dado ptLrec~r sol>M ello . 

Enlii.o o Sr. Dr. Amphilophio por p:trte da 
oommi;;são declarou quo o pare~or j:i est.w:i 
ll:vv1·ado; mt~s ui1o me recordo por qu1~ cir·
cumstu.ncia dis::;e s. Ex:. não ter· <Lit)da. il. com· 
miss5.o ?Odído upreseutu.1-o. 

Como quer que seja., o pn.recer foi apre
seutu.do no dia 26 de jutl10, com quanto 
trouxesse a. data de 24, e a l"' discussão co • 
meçou a 29 tle julho nesta cama.1'<1.. 

Esta l"tlisi~ussiiodurouaté 4 de agosto, em 
que foi encerr:lda, e o projedo votado no tlin. 
5. No dia. 11 de agosto entrou em 2" <liscus-

. são; nü.o h::i.vGUdo quem pedisse a. palavra. 
sobre el!e, foi t~pprov.itlo, nesse mesmo dia, e 
o Sr. Seri:edello requereu dispenso. de inter
sticio pa.r•\ que ent1·asse em 30. t\iscussü.o no 
din. i'eguinte. Assim se fez : foi encerra.da 
no mesmo di:~ n. discussão, por tu.mbem nin
guem pedir a palavm, mas adiLtda. a votação, 
e Só _!lO dü~ 14 é que foi approvado em 3u dis
cussao. 

Em seguida .foi remettido ã commissão de 
_ redacção; estn. deu o seu parecer, que foi 
n;pprova.do no dia 17, e no diu. sog-uinte foi 
remettit.lo ao Senado. 

La correu os tramites regicnentaes, e foi 

snl1111!3tli 10 ;\ sallc•;:lo, :l rpml teve togar uo dia 
5 _llo ,;d'H.11 h1·0, j 11:;tau1entu um me;r,' o quu.tro 
úi:ts 1!op111s •l:t data. da ortlem elo clia <.lo com
manc.h~11t~ elas :ll'111as. 

01•;i, como 1~ qu() s~ quer fa;1,ct• mot i\ro de 
::wcu sa(,;~~o a. cssu c.liguo o!flei:d, qu;i wlo o pro
jeL:to ain1fa 11:'.io tinha pass~tdo nurn em l :i. 
tlíseus~;fo 11eSla Gamara., Oll •le elle foi inicia.do 
e quantlri nãos~ s.1bi:L ainda si ser·ia ou nã~ 
a.p!JL'':'Va.d.o [leio Conr:-1·e.:1so ! .< Apoiwlos.) 

p .,1s pode! nm~ lei 1111~ 101 pro111ul g·ach ·um 
rnez _e qu:ttt·o Llta~ depoi::;, ser 111 \'oc;i11tt pt1.ra. 
set'VLl' de l'.l.ccusnç;10 ao commaw lau te úas ur
rnas, qtte pr~1cecle1t como oxigi: . .un :.is lei:; mi
lit<lrc.-; ·~ fa v~ a t.:annn ·u qtte o uo!>ro t!epu
tat10 11;1.o tem ra%iio na sua acca:;ação; o devo 
d0clarar q Ul~ nesse tempo fez-se o 1.~om:;elho 
c!o invostig~L~·ü.o, mas o conselho 110 g-nerrot 
ficou sustado cl!:!o;1fo que u .. estado so leve 
conltucit11u11 to o!lit.:ial da pro:illl l••<L1·ãn tio de-
m•uto <lc ain1tistia. " ' . 

N<l.o l!Oot1~~to o dit·cito qno l1m10.~ ele 
Vt!lal' pela ti1;Jl e stl'icta oxocui;ão 1fo l.Jonsti
tuiçiío, o tle touwr m1Js1110 conhcd111cnto tios 
acontei.:itn1fütos que so 1\;10 nos e~t:ul os o 
que potlo111 Ct)n tt;ariar ostes in tuitos ; 111as nós 
•levemos l'<.i:GC3l•u com l1idn. •~ impai·L.:inlidàde 
1fov:Jmo.> tet· .~eu1prc elU \'Íii ta a t·a t.<1.n, <:L 
ve1·ila.ilc, e n. j ustiç t (a/JOicicla.~J ; porl] ue de 
out1·0 mo<lo, um vez do pu;;narmos peh ex
ecu~ü.o tie l tl•~ Cousti tuiçilo, ll[W ra~emos 
mais do C[Ul;J pcwturbar e ::tll '1rehi::;ttl' os e:-;tatlos. 
Accuse1H·JS com eni~t·~in, q1rnndo ltouvr!t' mo
tlvo pat·a b.;::;o, 1uus vojamt)s pt•it11l:lit·ú quem 
met•oi.:u 8ut• ~\ccusallo, e não venhamo; a'lui por 
iuti:lr!uaçOes r;u~peitas levantar accU:i!Wões ti 
quem n:"to as t'Ill!l'ece. 

Em relaçií.o tL<> meu estaclo, (lO\'O 1.lizer que 
inspira t<JLla, n conll.1Uç<\ o governo quo alli 
est•\ esl•\uelecido. O goveroador do Pt~r·tt é 
um cithdã,o illn:>trado, criterioso e republi
c~wo tlcconvic<;>.ão, por isso·é o primeiro a em
peohm·-:;e µ1~r;~ c1ue o system•~ rep11blicano 
não s~j..1, dísvirtu:i.do e se consiga · nntu
ralmente a miss:"to que elle tem em vista. 
!!.' neste sentido que elle tem puut:.t<lo o seu 
proceúimento, concorre11do as~im pu1·:.i. o on
granc.lecimento e prosperidade do estado. 

Eu vi uma carta de um dos membt•os da 
opposic;ão, democmta intransigente, e por isso 
im;uspeito, rm\s razo:i.vel e justo, em que este 
dizitl. qne o Sr. L:\uro Sodré esta g.:>verrrnudo 
o Pará mais como paraense do que como 
político, e tem foi to urna. administração digna 
de louvores. 

E, pois, não em possivel que este gover..: 
nauor consentisse nu. violação da Constituição, 
e que a amni~tía nã.o produzisse t odos os sous 
efieitos, si em tal importasse a ordem do dia 
do comm:.mdn.nto das armttS, quti o nobre de
putado aqui nos leu, e de que foi motivo de 
sua infundada e immerecidn, accusacão ao dis-
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-tiucto o br'ioso 1nilit:.u.• qnc cxc1'co c~:so carg-o 
·no me!:!rno est:lfln. 

Lev:rn to, \>tlrta.n to, c3le pr,)le;;to con trn. o 
rGqu~rimento !lo unt;re dcpnt.\do Sr. Z:irna, 
parà •}U3 a CMn:\ra, n;\ ncca.siii.o de vot:d-o, 
estejn. orienta:!:i, 1·oconh<;ça a inc;rnven i1rnei:t 
com q1w ellc fi)i apre~entiv.lo e l"1l~··i jn~tiç:\ a 
<JUC3ffi ueYe faze!- ;i. (Mttito bc111 ; mui/o bi:úi.) 

() sn:. PE~1'Srt11·:NT1·:- Em tempo submet· 
te1•ci :to conhocimcnto c.lu. CamarJ. o pedido 
üo e:-:o:ier.i1ç:l.o uo ~r. 2~ vice-presidente, nilo 
o f<l.zcntlo imrnediatamcn tc, por uão lmve1· 
1111niet\:> pnrâ YOt:tr; 

O Stt . F'M.1s1:1·: r,r.o F1wmE (pela ordom)
Sl'. presi lente, :>ó dcpoi::i do •.lfsm.u·so do 
i!lust1·ado . d<ipnta<lo po1· !\tinas, :L respeito 
tia í]Ue;;tão rio limites cnh'e Srrntl\ Cathari1rn 

O Sr. Ang-u.~;:to ele l.;~.J.-eid;a~- o Pat•aná. li o n.rti~o <lo llont•::v.lo senadoL' o 
Sr. presidente, venho api·oso!:t li' ú. e;onside- Sr. lJl.Jal;Jino do Amaral ern que existem. 
racão da cn~ét uma im!icnç:io por mim assi- lt'~d10~ ri:forentes :i mim, sol>l'e a emenda 
guadu. e por di ver;;ns l'ept'e,;·~nt.antos üos es· ri u•:i ti \'C a llour:i de apre~en tar ao Congres:;o 
ta.dos. Comrreh0n1le V. l!:x-. ::i. inutili11ndo, e l'Jllb hoje Jigura como dispesição consti-

. J)rinclpn.lmon tc iic~tc momento ~rn rino o:; tucinnal. · 
:n05sos trabalhos vãos~ :unontna111lo o estilo 1) ho:1ra1.lo senador, no iotnito tfo in tc1•pre
'lUO.Si n tcrnlina r · !io, <la l" ho1·•i de :ip r:~>' ·lll · t :it· :~ ilisposic:io da Constítui(;iio, 110:.,'<l.ndo 
to.cri.o 1lc rorpiori111011tos e · pt'<'.i t•do~ sujeitos :t t.::'lm;•otcnt~ia :10 Congrcsso p'tm r•r.solvet• :\ 
lloliborne;·iío cl:i cmat; apresvatnuto:; 1~sta intli- rptl•st:io do limite~. :tppolla par;L :L minlHt 
~nçiio pr, !a 1111111 flctir:'L pr11Yi.;1whntP11lc !'ns- · <'nww!a o 1lú-lho mu <::>pírito muito di
pens:\ a l!isp11siç:tn do rcgimL•11fl1, <l•J mrnlo :er·~o th~í]uello quo o prc~idiu <JUnn rlo a con~ 
quo n nltium hora. r1 1.1 llPS!'io:; t1•;1h:-illtns s ·.ia tec:,::011rn. . 
dostlon1l:t i\ cliscu~siio dos rnq1101·in1e11tos e () qn i lliO leva a pedir :i palttvr;~ ó tli.~
nro,jocto;:, 1mtrando·::10 iimnetliat:rnu:utc n:1s cutk a int-::1·111·.~taçii.o ll<Hla, JJeln nolire 
disc:ussii:!.:; ela:; mn.leritts ~onllllnp!a1.l:ts U;\ or- :;cnaclnr Gm <1ucstito riue mo ó n ffect•l. 
-dom tio dia.. Creio •JU•) jnlgo-·me com o dil'eito de sa1.Jo1• 

V. Ex. s11j<1it~r:'i !!Sta. inrlicn «fí ') :'t 1füc11ss:"io o o!!-[JiriLo dcl, e111entln que orrercci ao texto dt~ 
e poco si, por vou tnrn., núo l10a \·(•t' n 111u0 ro Consti t11i1;iio. 
llarl\ sei· vot;\da. n ttcnt.i. a nrgendn, V. Ex. ora. ou, p1·ocur.rndo intorprotar as p:i.lavr:\s 
consulte n. . cns·.i si permi!te, :io onll•a1· l\;\ do illnstro rP.pt•esentante ~)()t' Para!.1:í., concluo 
ordem do tlin., seja olb i111111c1li:1t:uncnte queS. Ex-. julgaquoeut1veintençfio rled::i.r 
~ujeitn. ii votuç:io . no Congre:';;;o eompetencfa. para resoh·er sobre 

Vem ú. rnc:;a, 1) li•Jn, npoi:vh. e 011'1·ia 1fa. à qucs!Cíes d1~ limites, ma:> que a re•.lacção da. 
c:>mmissão de polici:t a scgninle emenda. não corresponde ú minha in

Iwlicaçiio 
tençfin. 

E::;te pheno:neno é um cn.so de psychiu.tria. 
AS:;cgnrn n. Y. í~x. que a, emend1i ho,ie ar

Indicn.mos quo sejam provisot'iamente sus- tiõo constitnci::iual correspon<l~ :.'~ minha. in-
.pen~as tts disposições tlo Ngi meu to refür~ntr.s ten1;:iio. . 
. a, ordem tlos tr:tbalhos da C<una.r;t p :ir.1 rino Ent1·etnnto admiro quo o nobro sena.dor 
~seja destina.•la [l, ~1ltima. hora à apresentn.çii.o garanta qGH on th-c .ª i11tenção de dar ao 
de projecto;; e discu~siio _de req:1et·i~)len.to;;, 1 Con?l'~Sso n. com petenct::i. elo resolver a, questão 

·podendo S(ir a.bert:i. n. sess:io po.rt~ n, rl1f:icussii.O tio lumte~ e ao mesmo tem'!)o declu.re que esta 
' das materias comprehemlidns fü\ orclem do intenção não está cousagmd•\ no texto consti
·dia, q1111lquer que sejtt o numero de deputados tuclonal. 
presentes. Pol'gunto a. S. Ex. qtw prov:i. mt\lerfal 

l - 1 tem p:ira fünda.rriontar soa assercão ? 
Sal.1\ rns sessoes. 2 de outubro de 1?9 .- No.turn.lmente e a mesma emendn.. 

:l)o.mm?os de Moraes.- .·.\.iigusto de Freitas . - J~ntretanto s. gx. diz; que.esta não corres-
Glcceno.-:-Scalmi. - Gonçalo de La90~:-.fr- ponllcu no 'meu intento. . · 
!~.ºu~·-;-P•~::~· AllJ1•7•.11J1·~t'~ .-811.,..,bos~ Li ma.- E q1rn l serà. então a po~a tn(l.terial da 
9<&1 eia P 'cs.-Bcttai nitno Moii:lon,.a. minha, intenção siniío a i1ropr1a cmencl<l ? 

O Sr. Tb.oniu,z Delfino diz que 
·O 2° vice-pt'esitlente t!estt\ casa, o Sr .. Joaquim 
·Pernambuco, o incumbiu de trazei• a.o couhe
·clmento tlL\ cr:i.sa. quê não póde compn.recor po1• 
·iocommo:lo tlc saude ; e como estes incom
modos se ttg-g·ra.vam em dias de trabalho como 
'I> do hontem, S. E:\. pede que n. mesn. sujeite 
& deliberação da C;.unn.rn. o pedi•lo de dispensa 
.que füz do log-ar que occupu. 

V. Ex. comprchenrle, Sr. p residente, que 
não devo toml\l' :i attenç'io tle meus collegns 
discntindo este· a.ssumpto, desde que o nobre 
senn.dor cliscntin·o pela imprensa.. Tambem 
vou recorrer a ella para demonstrar que a 
compet0ncí<• do Coogresso parn. resolver 
quostücs cio limites está d<' nccordo com o 
espírito coustitncional, com o espirito de regi. 
mcn, o que a redacção do artigo não corre
spoudo t• minhn. intGnçiio • 
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O SR. Fn.ANcrsco GLicrmro - O Sl'. do
JlUbdo pela Bahia, Lcovigildo Filg uciras, 
refo!'in hontem rrue eu, m~ commh:;siio tle con
stitni'.'rí.o e j nstiça., cn troi om tlu vicb sobre a 
competencia do CongTesso para r<isolver a 
que~t:í.o de limites. 

Declaro que S. Ex-. cst:~ em cqni voc0; 
nunc;1 entrd em tluvidn, sobre a exclnsiv:.t 
competencin, (lo Clingres:;o para conhecer de 
assumptos do limites. 

O S:r. Gonç:u.lo do Lag·os-Yon, 
Sr. presiclonte, ro1oru· :1 Camnm as palavras 
qiw proftn•i ~lfrig-indo-mc ao Sr. Bellarmi no de~ 
Mentlonç:t: "- A Cn.m:lr:1 <levh~ vot:ir n. !',1 \'Or 
tleste additi•·o pai·~• repn.r.ir ns: i11jnstiç:1s pr:1-
ticadas twlos Sl'ii· Dnnjamin Coustant o [•'lo· 
riano Peixoto. » Ao pronunciu.1• üst:1s p:tltl
vra:;, Sr. pt·0sidento, lov:.i.ntou-so nm f()loJ, uma 
grande celeuma. 

Nin;;aorn m:.1.b 1!0 qno cu, Sr. pi·c:>itlentr, 
vcncr<t o nomo cio g·t';Lu<lo patriota, rpw pt.!!:1 
noSHt CunsUtuü;ri.o ó com>iclorr.do cnrnu o 
pntriarch<1 e t'uudador da J~opulJli~:L Br:tú
lairn. 

Em homenn.g-oni h sua po1•.:.;urmlid:1ilt•, :-:1111 
fümilia recebeu lh.voi·es oxl1·aot•r!inarios: <'11, 
tiois, não poolia. consentir quu p:issa~~'l c11rn o 
meu voto um additiv11 quo ia l'ol'it• :L mernnl'i:i 
daqucllo p:'Hclaro cirlur11io, pOt'([llO o 111:dm· 
numero 1le netos, coill rolaçào Ú!-l prtHllo~·r1e::i 
do cxzm'!i to, Jbr::un d:i a,);~ign;Ltu 1·a do llonjn" 
min Const.1n t. 

O Srt. uELt.AIUHNO DE MI·nrno:-;.;A-lfüc \·:1· 
tu.r·in. s: m, ::;i c~t i vosso vivo. 

o S1i. GoxçAr.o DM LAGo8-E' facto, )lO!'c.\m, 
qne o illustt•o irmii.o d1J Benjamin Const;u1t, o 
:Sr. M:il'ciano, votou n{t:o. 

13m fal (1llC$tiio quero g-unrdar Sêm manclm 
a mca1orhi do 1;r·1tn de pMriottl, quo por se11 
civismo o caractm· inquebrnnla.vcl nií.o i1odia, 
uem llcvht. pOl' molivos menos r.onl'essaveis, 
1;omm<! ttor injustiças nas promoçõe~. 

Tenho assim justil'ic:.Hlo o meu veto contra 
o additivo. 

O SJ.~. A.lexa:n.d1·e 8tockler -
Cidadrro prcsirlcntJ! convencido de que cst<tmos 
em uma epocacm que o homem,por SU:\ cnpa
ciundci conseg-niu a.vns~::dlar as fol'Cas da n<1-
t ureza,. su bme ttendo-as ao seu uso e bcneticio, 
g"raç::u; ao porlero>;issirílO COllClll'iiO da. SCÍC1:
cin, ; convencido aindtt qno os pro~-ressos mo
l'ftes devem acompanhar os mn.te1•ia0s p·im 
:l SSim car:1ete1•isa1·mt~s indelovelmen to o idenl 
du. incruentu e g-loT'iosa. revolução de 15 do 
novembro, qno eliminou a monnrchiu. e col
locou, 1lesr.lo logo, n uo~sa qnC>rid:i pn tritt na 
'·n.nguan!a. t.los poYos cultos; considerando 
<]Uc a Ropulllicn, reg imen ele ordem e deju::
tiça, tem o dever <lu fomentur n riquoza pu" 

1Jlicc1. o gnmntir e coadj11va1• totlos os qu'3 · 
trn.lrn.tharn nas protlssu<is l ll'Odnctivas, eu 0 o· 
nosso illL1slre coJlegn e men Llistiucto nmigo,. 
Sr. A 1 varo Botelho, <lopu tndo do impol'tan
tissirno estmlo <lo Mina~, que nos orgullmmos 
de fü]ni representar, temos:l bo11raduclmma.r· 
a ;i tteução de nossos dist iactos co1·1·oligiooa
rios p:ira a::; precari:.i.s condil;üo.) ila Javoum e
d•L industrin., <:mtrngnes, c111 quasi tutlo o uosso 
[Jaiz, Ú l'OlÍll:\, ~Stl:il'Í]ÍS1tlld0 CS!.'Orf,'OS heroi
COS, m:i.llJara bnilo elerncmto:; prodigiosos <&. 
luctundo com enormes di!Iir:uli.lwle::;. 

Hoje ning-uem dc>sconhcco <JUO o Brazil; .. 
pela capacidndo dos seus !Ul1os o nas condi-· 
çõ ~s excopcio11:1es do seu :-;Mo 111Jêlrl'i1110, tom 
todo~ osnlo1n~~1to' p:mt sn pphlll 11· Ili Ui to <lo,; 
pl'odnclos extr:rnµ·CJiros, íJLW ilnport: t, ilof)n.U
pnr:rndo-•c, t:1o sóllH:rn to pot·1p1e o~ g-o\·e1•nos 
do i1npef'io sompt•o rl1Hlcul ta r,1111 a illustmç:i.o 
do pnvo o 1n111ca prott'gr~raiu o lr;dJ:dho mt
cional. 

E~t:rn1lu fl!,j:-; 1.•111 '·indo prox i111a ro•disaçii.o 
n,; li:l:i fu11d:1111Pnlao;o; d:L l~cpti hlir.:i, ('otno a, 
d:1. l'.1zc11d11, cqtlitiur·andu ns l'l".'•uiwutos dn. 
do:;pr!;rn o il1L l'N:•.•ita, a oH Lora l l't•;;uhtmcn
ta11do o sull'r:t,!.!'lo tm ivm·sal o vi11cala.nuo a 
~ohprani:t llaciimal, o ;t do Ot'g":tn is~ ~~·iio muni
ei p il, t\ tempo rlo :-;oc11Jtclaru1os os esforços 
do1' pouco:; h1•:1xil<'iros quo ovn.ng0li~;nm cm 
1irúl 1l:1. l:lV11tl!':1., ou.mpunh;i glot•iosa. e f'ocun
J;t 1•1a quu s1JIJ1•osailo u lll' . L~nne.> de Souzn., 
,·olho rnpnblic•w~), tão nota.vel por sull llt'i
lhrrn l~ inlQ!li;;onchl como pe l:is virtutlcs 
~xcopcionn.1~s do sr.n cal'act.or. S;i.o as ideias . 
;tc~te nc:.sso di::;tincto co1t1p•ttriota f]\W proten
doino~ concrctisat• no :;03·uinLe rn·o.iedo da lei 
que tcrno.5 a honra do suiJmetLei· á c;onsiclera-· 
çü.o rla. Curnara. Ilfos, des1lo ,j ú, declaramos que 
rnl.o hesitaren10~ em nr,ceitar·q1ia] (JUt~t · modil'l
c:1çuo qno seja ntil e prn.fü·a. . o no:-;so int11it~· 
ltqje, como j:1 intlicnmo:;, e cotlor.:ti· a lavoura. 
cm condições de ni.lo só podor cornpcLi1· com 
o~ pl'oductos silllilarcs ext rang-ci1·0 .. ;, mas a.ti} 
snpc1•al-os, produzindo muito, melhor o b:t-· 
rato. 

A RepnlJlica, como systomn !Ie oi•uem e cle
inoralidüU.~., tem restrict:L 01J1·igação de fo
rncn t:u· o bom estai· do povo, :d!h·i<indo-lhG· 
o:> duros oncat·gos dn. virfo, tornandoestn.co.rJa 
dia mais l'eliz o mais facit. E, corn0 i·epubli
cn,no (lo todos os tempos, ontendo opµol'tuno 
declarm' com ~otla, a frnuq11eza, que tenho,.at&. 
110,j r. , votado contra todas ns 111etlid:ts quo ten-
d:nn •~ uug-mcutar a. des:peza ou a crc~11· nov.os .. 
impostos. 

Mas dar L4 lnvourn ó nntecipur no futuro, ó 
promover a l'Ífltleí.::l. o o cngnrndccirnento da. 
pn tritt. e sô por este moio nos i1orleremos eco
non1icr1.me11tc rmanciptu• t.l o t!Xt l'nng-ciro, pro-
1rnivondq t~ cousolidnçfío do re;imen democra
tico. 

Nós llrn:dlci1·os tl0Yia1111:s ter const n.nte--
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mente gr:wndns no nosso espirita, ris celebres 
palavr:is rio grundo ministro ele Henrique IV, 
a quem :i Prri.nçn, nos seculos passa.dos, deveu 
o seu melhor perioclo de glo1·ia n de riqueza : 

Sully. di'l.in., reba.nlios e pastos s11o as duas 
teias ']tiC a?.imenlam o Estado. Eis aqui o qne 
o Brnr.il porle fornecer em ~bundancía, com 
pequeno esforço, sem sacri11cio. · 

Si pen8armos que os ptiizes mais pobres de 
sólo são :1quelles que ostent<im maior expor
tação ngricob-industrhtl, em virtude da il
lust!'ação pratica dos seus filhos é 1.la sim cri
teriosa :letividade, nôs podemos implicitn
meute concluir IJllB I'elizes tempos de pi·ospe
ridade n:"io estão rnservndos a nossa. qnerida 
p1trin ! 

Em t'at~e ileste idmtl, ante tito b1•il11:1nte 
perspectiva. (jlló n rlemncracia!.irnr,ilf'ira nfre
reca :'1 dvifüaç:i.o n:fo prnlf'm !-im•g-it' resb· 
tenci:1s : a oxccr:•i;iio geral cnltiria solwo os 
que 011:-:ns~em p1·otonrler ;;:li vn nisur i n:-;tituí
çiles nwrlns, :i <pw d«vom,1s o n()s~o :1trnso. 

A no~:,\·1 , 1"puc'L in~tinctivamcnto rc11cllo o 
retl'O('C~sn o assi~n:1 la-se, sohrotndo, 110[:1 
genorn li~:1ç:fo da lncta· de to•los os povos-no:> 
progrf'S~41S ~cicntittcos. O riuietbmo nem :\ 
propr!a China ,iá o m:i.n te1n, qunntn mais a 
Amerw:1, o novo mnndt>, cujo ~ólo eticorrn. 
maravilh:i.s que incitam seus tilhos nos m •. 1is 
brilh:1ntes o arrojados emp1'<~hondimo11tos ! 

O extremo ~ui não póde nm in~tnntc:i pl'!rúer 
de vi::;b rn; tr:1 bnlhos e pro).!rossos fe .. unrlos i.ln 
e.<tri>rno not'te da AmCJ·fon._ Sc>m P"r·t!orn1os 
uma parce!l:i. ilo nosso cal.';1cter bmidosC) e hn· 
mano, no nos~o meio tão fortil, porlc>mos, mn 
breve, equipnrnr~nosao fümo~o povO!f''iihc:, si 
todo~ nos compenotr;trmo:;'rln~ 11ovc1·<~S 11ue 
nos 1mp<'.'ie o no~so tempo, dos bencllcios fJli<?i 
nos pro1t1ette o foturo, cuja mpil'açiio ó al
i.ruisrno e solidariedade. 

_ Uma. Vl'Z mo1•to o 1mperio, cnnset'\'adnres, 
hberaes e 1•epuhlicanos, todos· nos confundi
mos _no mr.sn10 acrisolado l1mor de rfodi1~ : · ção ú. 
patr1~, toilos somos, aeima r.lo tuf)(1, lirn zileirvs, 
constltuirno~ uma familia., cuja mis~ão lli::;toric:1 
apBlms fü3 inicia, mas tudo indica. qno seri~ 
dign<\ continmidorn do heroico e pequeno povo 
que tr:tn8pn;.; o Cabo das tormentas e u~L!JOL! 
eom os mvsterios do mar tenebroso. O nrnor 
da pa tt'ía;·pt·ospcn\. e feliz, foi o suntimento 
que .nos irnpel!l u n etrectuar :t transform!tcão 
das mstítuições sem vio!eocin, nem sacrifi
cios, foctn tle qn!'.\ povo nlgum, até hoje, pot!e 
vanp-lorinr-se. F:' :mte e!:'Se sentimento s nbli
maa o fJUe os ve 1 bos lrn bifos e pr&concc.>itos ns 
propri:1s atfoições 1)esso:1es emmudr~c~m. 
r ecorrlnndo o conselho <lo monarch1st:~ illus
tr~ e ben~merito patriota, france:i;; a repv ... 
hlica d a forma de governo qiw meno~ nui< di
"idc. 

Do facto nü.o só ello, tirou o, Fr:mça do 
o.bysmo, como n, elevou ao grão de forçn e 1'i7" 

quezn, que hoje :L impõe ao respeito do 
mundo. 

E toda.via, dedicados e ferrenhos ernm os 
monarnhistas francezcs ; os seus sentimentos 
baseavam-se em gloriosas o seculares tradi
ções nacionae:::, n:.1 vid~• in tima, daquelle 
grande lJaiz, m:1s a dil-('ni<lade huma nn, a 
liberdade, s[o tão nmro.vitbosas, teem t<Ll po
der rle seducçiio, que, hqje, eml.iorrL a repu
blica franceza não seja a inda um modelo de 
democr:1cia, os partídar ios cio thl'ono de~erta.m 
dos seus arraiaes, e leal e pat!'ioticamente 
oiforecem os seus serviços à R c!publicn. 

Nã<i fJH:!ro, por fôrma. :i.lgumn, censm·ar aos 
que, no meio 1la democracia ti·iurnphanté. ar
voram pacHl~ti o desassom\Jra1lamente o es
tan1l:1rto 111on:11•chico. Respeito ns crencas, 
acüo os sentimentos inti lllOS de cada um, 
l.all to eomo 1lespm~o o det4~sto o p1·ocorlor rios 
11110 poema sna intolligoncin, e lwn~;os 1v1 Hol'

vi<.;r. do <Jllí'lll mais l lws png-a~ pcrlli1•li·1mlo n. 
or1\11m, a 1111rchisantlo as conscim1t~ÍH'4 1 nl'igi~ 
1mnd~) t\ r11i111i tl:t palria. gxhil1!-rnt1 ~··mpro, a. 
potlo 1l!'~col'.crto, í'on tJ·a o S>~·stomn d1~c: 1 hido 
por1p1n o ioon.1 IJlHl cm 1.1Jlvo~ava m•n impes
soal, .i ust o, uti l o pl'atico, como ri. cxporiencia. 
tom co111p1'0V:1clo. 

Os int1~ressos :1u:;:-t1:4os da pntrin. mnndam
noio hoj~ entrai· ttleit•a!> o trnbalhnr no seu 
en~r:1 rnlecini,,n to_ 

Um:i. vez com;olirlat.l:.i a Ropulil ica. pela 
org:rnisn~~ão rio!:! c ~st:i.rlos (edcwarlos, é nr~ente 
qne tornemo.-: r onhecirl os na. Enropn, na Ame• 
riru, em todo o 'rnuudo cnl to, as nossas 
rí11ueza8 ~ os nossos productos, os nossos 
homGns rlil'ltinctos, todos os no:>:Sm; eleme11. 
t<Js de vidu, em \>ttmma, pii.rn. í]lle nns fa
çnm jnl'tiç•, retorm:.indo o fal150 j uiz:o de que 
o Br·nzil só valia. por um homem t:io notn.vel 
11:i. nrti:> de fazer e~taciouar nm povo como no 
de insinaar-se no animo do extr:ni g-eiro que 
ptidesse atigmenta r-lhe a celebridade. 

Unidos. pois, todos os patriotns, inspítemo
nos no pensamento que immoi·tnlison os he
róes da irid1:pe'1den.ci.a suissa ; scjarnC'S - um 
por todos e todos por um, µorque sô assim, es
quecendo os peqnen(ls interes.~ ·s indivi·luaes, 
áS gloriol:ts ephêmeras C futei,,: c;1pricl1os, 
poderemos mer·ece~· ns bonçfios dos milhões 
de trahalhadori?s que, com o i;en suor, fecu~
lln.m o só lo da Pntr'ia, nssim conio o r <'Conhe
cimento (las gerac:vc:is futuras e o re~p 1 .. ito e 
a admíraç1io do mur.do. ( o orador e .[clir;i
tado e abrarado pelos depu!aclo.~ presentes.) 

1',ic:t sohl•e n. mesa, para opportuna mente 
ser r:;ubmettido à cons\t!eração da Gamar a, o 
seguia te 

l'l~OJECTO DE LE! 

O Congresso Nacional decreta. : 
Al't. l. º Nas estradllS de forro da União 

ficam reduzidos a metade os preços uus tari-
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as a.ctuacs de transporte dos prod netos da 
grande hwoura, e reduzidos á ter<;:1 parte os 
preços düs t..'l.ríf~\~ actuaes de tr<11H;po1·tr.i dos 
productos d:i pe'luena. lavoura. 

§ 1. 0 O Gov<wno <listinguirá eotM os produ
ctos <la pr~qneoa e grnntle lu.vour:1 .. 

§ 2. 0 O Oov(~roo unil'ormisará ::is t .xns tle 
t1·u.osporte p1 lo preço mini mo actuu 1 dus tn
rifas. 

A rt. Z." Serão transoortudos, ii v res 1te des
pe;ws, os instrumentos; macllinas tlt~ 1:1 \'Olll't\ e 
cs reproductoc·es de criação de gado. · 

P!lragrapho unico. Estão comp1·t!hi>nrlidas, 
na dispc1sir:;ão dest.e artigo, as m•ichina ~ moto
ras dei;ti1.wd:i s a estaht1lecimentos a,!.."1'i<?11h<s. 

Art. 3. a O Governo far{~ :u1gmc.11 l ;1 rem ·Se 
os muio:: <l1.:1 trn.11sporte nas estrad1ts 1l<:J fo1·ro, 
desde r1r1.~ oxist1111l productos a !:>erem 1 mr1~ 
port:.1.•.los, 3.llm de tiü.o <le(ll'(Wiat'em-se r1or de
mora, 011 1~sl.ru;:arenM.'e po1· offeito d11 t ·mp1). 

Art. 4." I•'icam s11pprimi1las ;1::; at·ma;.:crnn.
gem; 1los p1·niluctos <l:i l:ivour:t e <las 1u:1chiu:u,; 
O do:; inst l'Ulllento::; rfostill:tUOS tL prodUCÇl.lo 
cola. 

A.rt.5. 0 ,\ <::ti e outros c.ilca.i•oos duslirnulm; 
aos di:ltl'icto;; rumes scmlo Í8tm to::; de des
ngri pozn. d e trn.n::; porte. 

Parag·rapllo unico. De igual is1mçito g·oim·[o 
os cstt·nmes cilimicos destinados il l:rvo .. r:•. 

Art. ô.° Fict\m supprimido:> ós inqio;;tos 
adminei1•os; d•' todo e qun.lqnet• in1;:'1!olie11te 
chimico, semente::::, rnuàaE', etc., de:;t.inailos 
ao mclhon1m1mto da industrit~ ng-l'lcoliL 

.1\1·~. 7 . 0 O Governo manda.ri~· d•!ln;\1·c;:u· 
· imme'1iatamcnte os terreno~ per·tcnr:~11tcs h 
União ~1m lotes de dous n. cltv·o h ·ctat·es. 
quanilo margi11:\es a e:;tradns de f'er1·0 e cté 
rodagem, ou pl'oximos elo estações e p;) railns 
das vhs de communicacão pertenc~nt'~" à Re
publica; e cede t-os-ha. directn.men te às f:i milia.s 
·de rnwion:tes ou de extr:mgeiros que quc·imm 
dediC:IJ:'-Se il li ~VO!lt'.'.l. • . 

§ l. º A cessi:\o destes terrenos serú feit<L 
pelo [lreço mi1limo da. lei de tcrrns. 

§ 2. 0 "Estn. distribuii;ão scrh foit:i segnndo o 
numer·o de pcssous da familia, v11Hdus p(tm o 
trubulbo r1ll'ttl. 

Art. 8." Sel'iío for·nccidns grntnitamente 
a.os novos l<Wtwlores as sementes de toda n 
sorte q ne recta.rn.;wem. · 

Aos alltig-os J;wrado!'es se t'Ornecerri..,, tam
bem gratüit.1rnente, as novas s1mw11tos, 
a\ndn. nã.1) cul tivadas, desde qt\e as recla.mcm. 

Art. 9.0 Será crando, no Distt'icto roderal, 
um postl) ;r,oe>teclmico, para o cru ;::i nwn to 
gratuito das rn~n.s existe11tes com estll lõe~ 
escolhidos o \\t1i trata.tios espccimens d:is rn
·ças bovinn, mun.r, cn:vallnr. ovini1, porcina e 
do aves divGrstts; constituindo isto uma 
granjiL modõlo. 

Art. 10. Fica. :•utorizado o Governo a. 
· creo.r uma escola primaria rurn.l em cada uma. 

das 1'reguezins rurae::: do Districto Feúer:l.l ; 
escola que ter;\ um profes$or prima.rio <3 
outro ue cultura p1•.ttica. e os r ecursos neces
sarios ao bom exito da. instituição. 

Art. 11. E' igun.lrncnte o Governo auto
t'iz::tdo a. Cl'en.r uma escola <.le agricultura 
pratica, para preparar operarias do cam po e 
pura O moliloi•n.1tiento u:J.$ cu[tUl'tlS existentes 
e de outms nov:i.s. 

Par:1g-i·apho unico. O posto zootechnic~ 
servirá t.le elemento p;i.r(.l. o ensino pra.tico 
nesta escola.. 

Art. 12. A União auxiliarà os concursos 
regionaes agrícolas de c1•i:1ção, com o fim de 
sor•~m clwlos pI'emioE' pelas comrnissões r u
raes ao:; product0t·es c1ue apresental'em me
lhort'ls s11ccimens: 

'") pro1l)io de um nnimul elo cri:.\ ao ex:posi
tor do mo! hot· protlucto tl11 caJn. r:ic;-.a ; 

fJ) Jll'Qlllio de ~OS a tó 100$ pelo melhor spe
cimen uo e:vh planta. ntil tltJStin;\da. a g"ra nde 
conlln1t10 pulllico, ~!lndo ücmon~tr•itlo provlr 
e!ltL du cu1~ura reg-ulac ; 
· e) pr•1.m1io rl1.:1 10iJ$ a tó 200~ ao propriet;trio 
do tcrre!lo que, em rnonor are:i., encerrat· a 
mel11or e a mais almndante cultur;i de catla 
plrml:L 11til, sünrJo um quar to de hecta.r o 
mini mo desstt úrea ; 

d) premio de 1un instrnmento cios mais 
aperfüiço:1dos de lavoul'a, ii. escolh~t 1.lo l:wra
dor, áquello qno j ú. empregar em sn:i cultura 
dos melhoros inst1·u.nentos e methodos ; 

e) pn1mios de met!~lhns de l>rom:e, pt·ntn. 
e ouro aos expositoros que, nas condições 
ncima, pi·efcrircn1 esles aos premios cm es-
peclo . 

Art. 13. Serilo com;tituidos p1·enüos de 20$ 
ll· 100$ ao::; prop1·ietarios de mo1·ros desc;1 lvn-
1los q:te os replanttirem metl1orlic~aml'lnte com 
f!orestas. . 

,\rt. 14 . Igul"tlmento se constituirão pre
mias de 20$ a 100$ aos proprietnrios de mat
tas que a,.., consorvarnm, fazendn os tra.b:ilhos 
nece::;sarios pam o melhoramento u iocremeu
to das n g-1ias • 

.1\rt. 15. O Governo mandnrh .estudar e.:i
pocii\lmente qnae,; os auxilio~ que µod~m ser 
<ln.dos a1\!:l primeiros occupantes ele tcrr:.1.!S in
culta:;, para cultival-as. 

A rt. 16. O Govemo nrn.nJ:irU. estudar 
tlS bnses para t\ organização de um co<ligo 
ruml . · · 

J\ rt. l /. Serão publica.dos grt\tuitarile11te, 
na. Imprensa Nacio1.ml ou na Casn d:i. Moeda, 
trabalho:; oscolhidos, sobre economia. rural, 
senilo destinada$ estas o\Jrns M ensino esco
lar, (~ pr<lpag-anda ugronomicn ou à investi
gação tle novos recursos rul'n.es. 

Art. 18 . . O Governo mandar<\ pnblíca.r e 
distribuir por todns as escolas publicas dos Es
t::i.dos e do Distristo Fecle:t-al, por inte:rmedio 
dos Presidentes e Governadores dos Esfudos e 
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tla. Intendencia. d:t Capital Fecleral, bons livros 
elemental'es ou fundamentaes sobre a agricul
tura, e cria cr~o tle gado. 

Paragrapho unico. A distribuição clestes 
livros se fü.r~1 tambem a:> associaçOes de fa.
voura. 

Art. 19. Fica. crenda unm commissão te
?lll~ica de cinco membros, qne se incumba de 
md1car ~1 cada. momento o.os poderes publicas 
toda e r1nal1Juer medida necesso.ria ao incre
menfü na lavoul'<t e criuciio. 

!\] 1- 0 Estti. commissfo funccionará na Ca-
11it:tl Federal e sera incumbida, sob conhe
cimenfo prop1•io ou informar;-<:ies dos comi
cios ruracs. de todo.s os nssumptos a que i:e 
refere est<i lei. 

§ 2." Aos membros desta. commissi'í.o, que 
servil'lo r;rntuitamente, nl1onnri1 a. União 
passagem em totias as estrad<1s de ferro. 

Art. 20. Não serão com;i<lcrudos no caso 
de recolmt' os a11xilios 1lispens;tdos pcl:i. pro~ 
se!'to lei os propríetnt·io:; de qualquel' dis
tr1cto, quo JLíí.o tunlmm constituitlo a !:ma. com
miss:1o 1•11ral. 

APL 21. Fic:1 o Goveruo :intorizRdo a fn;.:cr 
as opo1•::wues LlB credito ncccssarias p:1ra ~• 
cxecuç:fo d:1. presento lei. 

Saln, das scssoos, 30 <lo setembro de 1801. 
-A. Stochler-.-;1lvaro Botdho, 

O Sr. '\:~ i:u.b.acs m~ is uma vez dQclara. 
q~o estri Rcpublicn. nü.o ó o ideal que acali::i de 
Pl!ltn.1• o nobre deputado que o precedeu na 
tnbuna, eu. provn. está em que as classes iio
bres destn. c~pital luctam com grandes cm!Ju
raços para vtver. 

No di~t ! deste mez ct·esceu de preço a C:'irno 
fresca, e no e:itanto nenlmma medida sérin. 
yê tomar-se à respeito de um g"enero Vi.o 
importante como é esse 11ara. a populaçfí.o. 

Refür~-se u. outros genero:; · que v:lo em 
ai.ta, chz que a. Inteudencin. Municipal nn.d:t 
pode resolver a este :espcito, tão pouco o 
governo que n.ndn. a cogitar de outros assum-

. pto~ ; pn,ra que não se dig«t que a Camara e 
m~1ffercnte ~t todos esses rnalesi propuc que 
SCJU. nomeada. uma commissão d e cinco mem
bros para ínvestig~1r as causas dessa carestin. 
e rr:opor ns medidas que lhe parecerem con
Vementes ao u.talhn.mento üe trro r:;ra vo crise. 

Fica. sobre a. mesa, parn. oppo~tunamanto 
ser submcttida. à. consideração da. Cn.m:tra a. 
seguinte ' 

Indicaçao 

Proponho que se nomeio uma commissão de 
cinco membros o.fim de estudar os meios prn~ 
tic_os ~"4 melhorar os preços <lo:; g-eneros de 
primeira. necessidade, cuja cn.resti:i. torna cada 

vez n~ais '(:lrecaria ai existen~i a. das classes 
pobre~ desta c~q)ital. 

S:1la. das sessões, l <lo outubro de 18<Jl.
Augirsio Vinhaes. 

Em segnida, procerle-se U. chamada, a qual 
respon1lcn1 os Srs.: Mattn. Machado, Pa.
letta, Nina l-ti bolro, F:.et umb~i.Rodrignes Fer-
1nndes, Pn.rn.nagui'i, Be!fort Vivei t•a, Cantão, 
Pe1lro Chermont, .Matb\ Bacellar, Costa. l\.o
dr·ignes, Casimiro J1rniori.. Henrique de Car
valho, Anfrisio Fialho, l'Wlson, Pires J.<,er
t'eira, Martinho Rodrigues, Ba1•oost1. Lima, 
l3ezert•il, .Jofí.o Lopes, José Bevil:iq1w,Gonçn.lo 
do Lagos,Nascimento, Pcd1·0 Velho, Amorim 
Gnr. fa, l~pitacio, Costn. Cn.rtn.xo, Si de An
dr•ade, Tolcntino d rl Carvalho . .Tos i Marin.no, 
Raymu:1r!o B:rndeit·a, Ann ilml Fnlci'í.o Meira; 
de Vasconcellos, João de Sirrueira, .J~rto Vi
eirn., Luiz do Anrfr:1de, Espirito Santo, Bella.r
mino C•irneiro, Oiticica., Galiino Bosnuro, lvo
do Prado, Oliveira Va.lladão, Le:-tudro Maciel, 
Felblmllo Freire. Augusto de Freitns, Paula; 
Arµollo, Tostn., Seabra, ANh ur Rios, Garcia· 
Pires, Sevc!'ino Vhiim, S~ntos Pereírt\, Dusto
dio <le Mel!o, Paula Gnim::i.r5.es, Miitou 
Amphilophio, Leovi_a-ildo Fi !guel ras, Barã~ 
do, S. ?lfar~os, Pires e Al buquerque, 
Pr1sco Pa.rn1,;o, Athn.yde Junior, I•'on-
seca Hermes, Nilo Peca.nhn, Orbano Mrtr
conde.~, l\rfl.nlüles Bl\rreto, Oliveira Pinto, . 
FP:1nç:i Co.1'"\'alho, Bn,p tista. da ?11ottt1, Froes· 
da. C1·uz, Alcir<do Gu::tnnlJ<ir;1, Sampitio Fer
raz, Lopes,Trovilo, J acques O:~l'i qne, Fnrquim 
\Vorncck , Vinha.es, Thonrnz DelOno, fü1da.ró 
João Pin lrnfro, Gonçalves de Mag-;dhães, Ale:. 
:x:andre Stock.ler, Fraucisco Vcig-a, Costa 
Sennn., Alvnro Botelho, Gonçalves Chaves 
Amerfoo Lnz, Dutn~ Nicacio, Corrên. Ra: 
be llo, Manuel Fulgencio, Astolpho Pio 
/\ r istides Muíu, Gonçalves Ramo~. Ca.rlos 
Clwg:ns. Domingos Rocha, Co.sb1 Machado, 
Domingos Po1·to .. Jof.io de Avellar, Ferreil'a: 
Rn.bcil lo, Bueno d<~ Paiva., FerTeira P ires,J•'ão 
Lniz, li'P:i.nci.~co Glicerio. Cernrio Mott::i, Mo
J':leS Barro~, _Domingos de Moraas, Adol[Jho 
Gor<l:>, Carval nal, Ang-elo Pinheiro, M:11rsu, 
P::tuhno Carlos, Rod rigues Alves, Alfredo 
Ellis, Moreira da Silva, R.11bião Jnnio1·, Aze
reuo, Caetano d~ Albuquerque. Bellar
mino do Men<lonça, l\farcinno de M:.i"'a
lhães, Cal'lC1s Campos, Schmidt, Lacer.da. 
Co1üinlio, Victnrino Monteiro, Anfüo de · 
l<~aria.. Borg-es de Medeiros, A lcides Lim~ 
Abreu, Cassiano do Na.scimen to e Menna. 
Barl'eto. 

Abro-se ~t sessito. 
D1Jixnm ele compn.recer com causa partici

pada os Srs. : Eduardo Gonçtllves. Indio d.o 
Brazil, .Tustin i<\no do Ser·p:t. Fr·eucrico Bor
g-es, Pctlro Americo, R.o~rt. e Silva, Jo:.~quirn 
P<·lrnn,mbuco, Andi•e Cn:valcanti, Theophilo dos 
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Santos, Pontes de Miranda, Za.mo., Frn.ncisco 
Sodré, Vit·õa to d.e Medeiros, Cyrillo de Lc
inos. Leoi1r;J Filho,C11ag-as Lobato, Lamounior, 
Viotti, Francisco Am:U'al, Almeitlti Nogueira, 
Fleury Cnr:itlo, Leopoldo de Bulhões, Gui
marães Nn.tnl, Thomaz Flore.::, fto :·:lla. osorlo 
o Dem<itrfo Ribeiro ; e sem cauim pnrlicípn.il_a 
os Srs.: fosé Avelino, Almino Affonso, Mi
guel C:istro, Gonçalves Ferreira, .Juvencio tle 
Af?'Uín.r, P~rei!'a ele Lyra, l\fat•coiíno l\Ioura, 
Sebastião L•mdulpho, Dionysio Cel'qllcil·u., Mo
nh: Freire, J~onseca e :Silvo., Jot1.quim Broves, 
Vir-,dlio Pc:;son, Luiz Muri\t, . Erico Coelho, 
Ma.yrink.. Jc.;uiuo de Albuquet•quc, Flguoi
redo, ,\ntonio Olyntho, Pa.c:itlt!u i\fa~c:wo
nhas, J•'ert•eirn. Bl'a.ndão, Felh~ia.no F'l!nna, 
:\1outeiro ria. Silva, Martinho Prn.ilo Junior, 
J~opes 011:-i.vi>~, Bernardino de Campos, Cm;~::i 
Junior, F:•rnando Simis~ Lnin·<> l\Iüller, ,l ullo 
de C~tstilllo::; e Ferunudo Abhott. 

E' npprov<vla a acta <la. ses~fi.o do 30 rle 
setembi·o u! timo, cuj<, vol:içiio lic 1 r:i adindn 
hontem. 

E' lida e postlt em cllscttssito a n.ctn. lln 
sessfí.o nnt<irior. 

O Sr. Bellarnúno d~ J.\l:eu
do:uça- Lcn'.lo o resumo dos tr·;~bal!ws da 
sessão d<~ hontem no Dia rio O/ficial, notei mnn 
lacunn. quo muito i~teressa a.o hi~t~rico do qnc 
se p:1ssnn nn. sessao: é a 1hi doc1sao pro f•)t·1da. 
pelo illn~tre represent:i otC! q110 pl'esicliu os 
:aossos trnba lhos. o Sr. 2• vlce-pro.~i1len te, com 
relação :io voto não apur•ndo do Sl'. dl}putndo 
"Virgilk. Pe.:;soa. S. Ex. niío tomou nm:1 resn
luçü.o deli.nitivn. a esse respeito. S11jeit11ndo 
depois à discnssiío o arfditiYo, se!:undo a fôrmn 
regimcnt;1l , porque tinha havido um suppo~to 
empate na votação, osqncccu-sc de appel lar 
. para. a. C 1 mnrn sobre estri <Jllestü.o do voto 
nlio o.µurncfo. · Certo 6 Qnc, :;i tlvess~ l1:wirlo 
osto appc~I lni e possivel que n. Cn ma1·1-.. d~libe
rn.sse, como em lle rigorosa justiç·1 , n.purar o 
voto do Sr. Virgilio Pessoa, qun se ncha.vn. 
prosenle i1 votnção, e que ctl'ectivnmente 
votou. SinHlo assim, o projr.cto estava nppro
vado, estnv:t vencitla u cinestUo, e nós não 
tetfamos de p:issar pelo dissabor do ver l'ejci· 
tado um p1·ojecto IJtH:l fôra appro_vriclo. 

U:-.1 Sn.. DnPUTADO - Foi r~jcitado por 
enorme m:i.iorfa,. 

O SR. Rm.r.A.tnn:-;o nE MRxnONQA-N:io hu. 
clnvich qnr> mi seg-unfüt vot:ic;:"io 'foi 1•r,i0itnclo 
pot• grn.nde m:\iodL', rn:1s os-;n. rojei~fio im· 
porta nmr1 Victoria ele PirI'hO, Urrt:t victot•i:1 
con tr.i n. j ustiçn,. 

O Sn .. · Pn. E$IDE~'.r10:-V. Ex. i1fí.o põtle apre· 
c~:i.r u. decisão da Cnrnam, nestes termos. 

OSn.. lkLTu\.R~UNO DB MEC\OO~ÇA - E11 ex
plico as minhas palavn1.s. EstOlt con veocido do 

Cr.m:wr. V. l V 

que nn. 2"- votação to(]os vota.rum consciencio
samente ; sol.iro o espi~·ito de cach um elos 
Srs. rop1·esonta11tes nao pe:;ou de certo ne
nhum dos !Joatos qi.;e se esp:i.l ll<tvn.m por to<l~ 
u. p:i.rtc, e que jà vioh"m -úe dias anteriores~ 
· O SR. Pt'tEStDENTP.. - E.11 peço Uú l1(1b1•e 
deputado que se limi te a l'ar.r.r ouservaclífü> 
sobl'o qual<p1cr irre;:r11htl'iclado dn. neta, e nilo 
discut:i. ma.tot'i" venciúa. 

O Sn. B1~Lr,ARi\1l!'\O IH~ M1·:Nno:-;çA- Obde
ceudo a V. gx., com::! no :is oh:o;or vri ç:-11es que 
tinln :~ fazer, · ~ob1·0 ::i bcun:i. r1uo notei. 
(illttito IJClJI,) 

Ningnotn mais pede a lxtl:wm sohro ~ a.cta~ 
que e clad:l. por a.pprovut :1, 

O S1t. l ~ SECttET.uuo procedo :'.i leitura ll1> 
segninte 

E~PEDlENTI·: 

Oillcios: 
Do l\finistot'io dos i\cgocios_ 110 Inlcl'iOI', 1[c?: 

30 tio sotcntht•o l\n1lo, c!nt ndtl1ta111onto ti.o seu 
tlU tcl'ior olTicio tio 14 tlo mesmo mo~. 011 \' ian
tlo poL' côpit\ oH parecor·es t'.1cl!nicos , solJ1·e 1.' 
lnci><c:-rmlo1· 01'ti.::.-A' comm1ss:.to do (a;.~enda. 

Do mesmo ministerio, do 1 do co1·rcntc, 
enviando par ('cipin o rcg-~11'.l.mctlto d? m~n
tepio t.los emprogat.los mno1cipacs lln U1str1cto 
J.<'eúeral , :ipp1•ovudo pro".isort:i.mente pol' de
creto n. 3:H ue 22 de ma rn do corre 11 te urino
-A' commis1:;ão do con,; titui i;ão leg-blai;ào o 
justiça. · 

Tclo••rammas das intcndenci:is de Cnrytiha 
e cln. vfüa. Deo(loro, e.,;tado do P<tr •• n{1, protes~ 
tan•lo contr:i. o projecto de limitl:ls entr~ 
iir1uollo est~do e o. da· santn. C:itharina .- A -
mesm:i. commissã,o • 

Roqucrimen tos: 
Da Comp:i.nhil\ 'l'/ie Ceat'i .llu;·boui· Cvrpora

tion Limited, pedindo divel'So;; fiwo:·cs p:m1. 
µroseguit• rn1s ouras que tcom ue ser execnt;\
das im cu.pital do estado do GeariJ.,-A' com
missão de füzentla. 

Do dcpositn.rin pnl.Jlico .lonquirn SilYorio de
i\r.ov0do Pimentel, pedindo i ndemll"isaçii.o por 
tlespezas qne fez no Deposito Pttblicó corn :1;_ 
a!imentaç5.o dos escravos do Evcnto.-A· 
cqmmissii.o elo 01·çá.me:ilo. 

De José Parn.doll.'.1. T::wfJ ira; propolltl o-se
n orn·ani;;nr nm ban.~o de credito real di1•ecto .. 

O • ~ l I' d -A' conmnssao ·e o iazen (1. · . 

O Sr. Bellarini:no de l\:Ceu
donça.- Pedindo a pa.hwm neste momen-
to. é 'meu fim renov:ll' o requcl'imento qn& 
ti ~e a l1onrn. 1le envinr :'t mesa, si bom me r c-· 
cordo, un. sessão do 23 do mez passa.do. 
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Entretnnto, preciso preceder este reque
l'imento do algumas consideraçür~s em r el:i ção 
á discussão que se tem trn.vado ne;,ta me~ma. 
hora do expediente, relativamente M parecer 
<la comrn if!Si.i.o de constituição, legif;lacão e 
justiça sobre os limites de Santa Catharitia. e 
do Par:inú.. 

Vi conrlrmado o que eu .ja tinh<i dado n. en
tend i!r ú Cnma rà. na discussão com que ence
tei e:;tc cJelJate, ua, sessão rle 25 de setl:lrnbro, 

. isto é, l]ne a commtssão de coustit11ição; le
g is lfü;ií,o e jnst.iça ouvilt o::; representa.ntes de 
Sant:L O:Lthal'inti o deixou de ouvir os repre
sentantes <lo Par.má. 

E, p~l.rn. provrL tlil:;to, citarei a.s pnfa.vras do 
prop1·io presidente do estado de Santa Ca.tha
riua, o 11oss1l cvllega S1·. Lauro Müller. S. Gx. 
dis.-;e, referindo-se i1 discussão levant:u..la 
no seio oh co1nmissão, n. proposito d~i, íncom
P,et?ncia do Congt'esso para 1 ·es~lv1w snhr e os 
lim ites olo ~; e .~tados, atite:;; de UJUsto ou pré
via n<>µ-ociaQitn hn vicia. on tt•e elldK : 

« Sa hondo d iii..".JO (islo õ, d 11 1li.~c1.m:ão âesscr. 
preli 111 ínar) o or::ulot• e seus collcgas ele r epre
sentaoil.o, Juntamente com os dir:-~10~ t•epre
sentant 1~:,; rl,J Scrµ-ipe, pe1limm p:lra. serem 
ou vi1los pola commis;;CT.c, e perante ·~ l ln. expn
zet·:i.m a~ r nllões que tinltam, jn. pelns dis po~i
ções em -~ i . ji, pelo qne se passara no Cong-res
so Conlit.ituinte, p:Lrn. jnlgn.rcm sem fu'i:.da
meu to a projudicin.t levanta.da..» 

Ora. est.n. prejudicial, interessando directn. e 
imtnedin.tnmontc à i:;oluçilo dn. qn··sti.to, como ô 
que não intet·ess·iV(L ü. . represontnção rio Pn
r::lnil. íJUO ti li hn tanto direi to corr.o u. repre
sent:1ç:í.o do Sn.11t1t Cntharina de ir dfocutial-n. 
no soio d .t commissão ? 

O convite fe\to para ·n. i·epresent:ição do 
Par~1ni\ co01parúcer na. comni:s.;;ri.o !oi sim
plesmt>nte i:;nb1·e o projecto iiJJresentn.•lo pelos 
tllustre:; rep1•eseotuntes de Santa Cuthai·inll, 
homolog1vlo pel:i commiS&io, mns nüo. pn.rn. 
discutir esta prejurlicial, discus:;fio . que se 
deu ern nnrn ou mnis sessões especines. 

O S1-;.. F itAN'ÇA CAtWALuo diL uin a.piwte . 
O SR. Bt,r,r,ARllllNo m~ MENDONÇA - Os re-

. presentantAs rio Parnnh tiveram avisn pelo 
1Hario Of!icio.l pa1•a cornpnrecel' no seio da 
oommissiio ; mas no rlin. em que deviam com
pareí~er~ n. cornmiss:i.o não se reuniu por. falta 
de numero. 

O SR. F RANÇA CAtWALHo - Mas deYiam 
esper;11' que olla se 1•eunisse qua.ado houve!$Se 
num<:ro ; rcv conficlentttr hahe11ws. 

O SH. . · B1~U.AltMlNo D1·: Ml\NnONÇA - Não 
· á o cuso de reo con/identur ltaberm.l>. 

o SR. l<'RA'l\Ç'A CARVALHO - Deviam ('8-
per:1r para. o sabb:i.do seguinte , em que a 
·commi!>\ião devia novmnente reunir-se . 

o SR. B ELLARMlNO DE MENDONÇA - o no-

.bre deputado diz que deviam esperar lJ:.i.ra o 
sabbudo seguinte, mas isso não podia ser, 
porque esse dia estavn. designado ·)ara o 
comparecimento dos representantes de Santa 
Catharina ; mas então a commissão resolve.u 
não ouvir mais nem um;, nem outro», visto 
não te1• sido possi \•el ouvir no dia marcado os 
represent:rntes de Santa Cu.tharina., conforme 
fui infórmu.Jo por urn conspicuo rnombro da 
commissão . 

O SR.. Ft,.A'fÇA CARVALHO -Quem 1 
o SR. BELLARl\IINO DI~ M BNDONÇ,\..:... o pre

sidente d:L commíssã.o. 
O Sn.. ,\ i\rrmr.oPmo- :\. commh;Hfí.o resolveu 

ouvir os representantes dos dous estados. 
Fui tl l mpreuS1l Nocional leva.t• o :umuncio 
convidando-o::; pnm as duas sessues :;egnintes ; 
à primeira não compa reci por •loento, e à 
segunda l'ennião não compareceram . 0:3 re
presentantes do Pn.ranü.. 

O Sn.. BELLAR:1nNo DE M1rnnoNçA - Na se
b'nn•la ren11iii.o deviam com parecer sim~ les
mente os re[:ll'esenta.ntes de S tLn t :t Catltal'llla e 
não os do P:irantt, quo ~ó o po1leriarn fazer si 
houvessem ti•lo novo aviso, que nü.o ti\·eram. 
Portanto, !lca liquidado que os repr·~sentantes 
do Pa.ranú ~ó fomm convi1hdos pa ra a discuss;.1o 
pura B simpl(!S do µrojecto e não par<\ a da . 
prelimin:ir; que compareceram quando de
viam co111par~cr.r,mas não fornm ouvidos, por
que :\ commissiio não ~e reuniu : e não com
pnrocerarn mais tarde, porl]ue a commissão 
não os conviilo1t e resolveu oão os ouvir mais, 
tonto ri. elles como a.os representuutes de 
Santa. Catharimi. · 

G:m relação ú, preliminar da competencia. ou 
não competencia. elo Congresso par:t rei;olver a 
questão, sena preceder negociaetl.o en t r e os 
estados, responâerei uos illustres rneml•ros da. 
commissão, que clcclararam que esté.\ preliminar 
l'oi discnticla o não t\ii acceita, com a narruti.va. 
do illustre deputado Si·. Leovigfülo Filguei
ri1s, qne declarou l]Ue a commi~::;iio em urna. 
primeira renniü.o tiulm acceitndo essa pre
limioar por ellc n.presontnda o í]Ue até o 
OílC(ll'reg-ar:a de elatJOfnl' Uffi vr~jPCtO Sobre 
ella, determinando o modo de rea.hsar- se este 
n.ccordo en tre os estados. 

E' cer to C)ne depois cuhiu esta. questão o a 
commissão mmlou de opinião, qu:indo admit
tiu a discutil-a. no seu seio os representan
tos <ltl Sa nt;t Cnth::wiun e de Sergipé, interas-· 
sados em sentido contra.rio, n ii.o s0 dign:mdo 
ouvir os representantes do Purunâ.. 

Nüo vou agom discutir esta. preli?lin~r! o 
farei oppC1rtuoumente, mas, apenas a op1mão 
dnquelles que a ella. se oppuzeram. depois de 
a. lnwerem acceito, oppOl'ei a opinião. d~ Sr . . 
Leovigildo, membro trunbem tnuito d1stmcto 
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do. commh;são de constituição, legish1ção e 
justiça. · 

Para j us tificar mais o requerimento que 
vou renovar, darei scienci:i à C:1mitna de um 
t elogramma quo tive a hom•a de recebei' do 
vice-presidente do Par::iná em exercício, e em 
que S. Ex., precisando a data do a.ju~te rMlis;i~ 
do entre os. governadores ilesse est:•rlo e do de 
Santa Cnthá!'im1, transcreve ;.i clausula. re~ 
fereu te a limites . 

Eis o telegramma : 
« O nccordo c:!lel)l'ddo a. 28 d•! :t g(isto entre 

os go\·er.nndores Ser:r.etlello. ll_o Paranú e 
Lauro Muller, rie Santa Cnthar ina , para. co
brança tio itn)Jm;to sobre a hervr1~matte e a 
snpp1·1.•ssiio t1:1.s barreiras, temn S·'~l?u inte clau
sula.: Pod11·:io os dous govc-rnaclo?·as ao go
verno provisot"io a nomeacü.o de u m:1 cornmis
sllo, <JUC, com rL n1nior pre:::toz:i, lo·mnte :i 
planta da 7.(1J1:1 liti~ios:i, afim (lo nssentarem 
as b:is<:,.; <ln detcrminnçã.o dos limites dos dons 
est:idos, bago,; qno soriio apresont:1(ln.,; no Con
gresso Nncinr.a.t nllm de serem npp1·ovadn.s e 
pôr-se um t ermo its questões tl •·1xa!lns cri
minosamente t:;em solução pelo reg·imon pas
sado.» 

SI compnr:1rmos cstn. clausula com o artigo 
illSl·r·to no Jflnwl do Comrnercio p•·lo il lustre 
r epresenta nte de Santn. Catharina e gover
na.dor do n 1e~mo estado, eni <JU~ conviria os 
repr·esent:intcs do Pt1rnni~ pnrn uüo fugir 
dn di:;cus~ão, tenho o direito dr~ pP.rguntar 
quem ó . qno fugiu. Serio.rn, po1·v0nturu, os 
r opt•escntn.ntc:;; no· Parnnu, ou o g-11ver11 ·1dor 
dnqu<' llc os t11ilo? Cert:tmente não f11~iram 
aque!lo:-; l'Oprcsentnntes, que nüo leem fali.ado 
i1. dir<cnssi"w . Quern fngiu n.o cmn r-rimento r!e 
compr,1mii::::;o solomno foi o g-overnndor tlo 
Snnta. Cathn1•ina; porque foi elle 11uem esta
beleceu, como base essencial, o levantament o 
dessa plnnta . . · · 
. O S1t. Sc1rnmT":""""E' nm ajusto que nü.o (lcidi~ 

sub:iii;tir pe:·n.n te a Constitui<,'iio. 
O Srt. Bm,LAm.nNo n1~ MF.NDONQA-Pôde, 

e prnv:m~i na occasiiio opportuna. 
.f<J' por se ter preterido es&i iormalidn.de 

essencir1 l <JUe se ::icha agitndo até ú ultima 
fibrn o est:idn do Paranú . 

O SR. Sc11ll!IDT-Està enganado . 
O Sn. Bi' Ll.A1u111No l>E M1·:NnoNçA-Umu 

commissão eloitn pelo povo, camµo~tn de 50 
cirladãos dos rnai~ conspicuos, pernrnnece em 
consfante :•cção pnra. qne so ohten ha <lo 
Cong'I'.;sso Nadon:1l um.t solução, que não pre
tira os dir<->itos do Par:mà e qu•! estej~ de 
accordo c11m os verdadeiros intereS.'ies da Re
publica dos Estados Unidos do Bt•nzi.l . 

V. Ex. verá, Sr . presiden te, pelos termos 
do tclegrrnnma e pelos nomes qua o firmam, 
que os l'actos não se estão pasS<tndo do modo. 

supposto pelo illnstm representante de Santa. 
Catharina,que me honra com o:; seus apti.rtes. 

O S1t. Sc11:1nnT-O P1tranil. é muito gra.cide 
par;\ que cm um sú diri se sn.il>a tia r·eunirto 
de totlo o p•wo. 

O S.R. BGLT".'i.mn~o DE MtrnnoNÇA-Poi~, 
V. Ex. ig-nom que as povoaçõt•s LI.o Par~ma. 
estfio li 0 adas pelo teleg-rapho, rtnc pode traosw 
mittir '''in:;tanta.neamente o pensa.mente a 
tod:i.s elt::is 1 ! 

o Stt. :'.cnMIDT-Essas noticias sito for
_iadus pela~ inll'uuencias. 

O :31t. R1, i,LA.ll l'IIINOD8 MENDONÇA- Mnsentcr.o 
já o obice nã.o é :L t!rande extcn:;;ü.o, nem o 
'grande n f.1sl:l rnento ~ Veja V . Ex: . em qu~ 
fiea, par:i que po:;sn. respont.ler de uma so 
vez. 

A comrnissão p~rm:rnente, em se':! ~ele~ 
n-ramma, a ppclla pnr:i o nos;;o pn tr1otismo · 
pnra conscn-1lirmos a annullação •ln· 1weten
sãn 1lo Sr . ~·overn<1dor de Santa C;1thari111\ e 
1le seus eoll(' g-a:; de reprcse:1tuçt"1.o: n_ cnnclue 
perlindo riuo lho teleg-raphcmos drn.rmmente, 
noticiando o q1te ro1· occorrenc~o sol>re o. 
l') llestii.o. l·:~tá assig-nado P"IO ]ll'OSllhmto. or. 
fe!'nnnrle8 fü11·1·os é p~lo ~ecretario, Dr. Victor 
do Ama 1·a.l cidadãos Llistinct.issimos e de 
g1~andc p1·o~ tig-io cntl'e sen~ con cid::i.~úos. . 

Ja vê V. l'.:x. que o;; ~rn 1mos esta.o mmto 
rq>prehonsivos n:i<Juelle estado; ent r .. etanto, 
si o Cona're::;so julg·a qlle esta que:;laü c.le~e 
set' r nsolvirla immêdin.famen t.e, SM1 prévio 
ajuste tio~ estadns, com qnebrn do principio 
ferler:1ti vo e <la autonomh~ delles, então peço 
que ello ent:·e em · discussão . ma.i;; t1S':li•lua
menl0, <ln q11 r. tllé a!!01'a, pois so se t ratou 
1lollo 110 tlin. 2.5 e ho'íi tem, hoje j~\ nã.o está 
em ornem tio llia. 

o Stt. A 1t'r1 w1t H.1os - ffa questões mais 
ió1port:rnte~-

O SR. Bl,LLAIUIJ"o 'Oi<: M1mooNçA- Si hn. 
questões rn:1 is importante:", uão competo a 
nôs , repre;;cntaut.es do P.amna, pedir que se 
adie esta discussão, porque não quei•emos 
qno os nossr~s honrndos c1~1lega~ r?; sa12ta 
Cntlmrioa 1.hgT1m que fng-101 0~ ~t d1scussao, 
como j:1 disse1;am pGlu. i 111pt·ensa . 

O Sn,, Sc1n1wr-Não queremos que füçn.m 
o mesmo quo ti zomm o:; antigos l'epresen
tantes do Paraná. 

O SR. B 1H,r,AuMINO DE MENDONÇA-OS ::i.u
tigos r epreseutan tes, como os actuaei; e como 
t odn pn ran:iense, ,jnm:1is fngirnm dn. cliscuss:io; 
os poderes p11hlicos ó que tiveram sempre .o 
cri terio necessririo p:w:i. niío a.gitnr õ pa1z 
com uma. questão desta ordem, que iiúde abn
ln.1-o até os seus alicerces . (Muito beni; 1iiuito 
bem .) 

Não deixnre1 a. tribuna rnrn uma justi fica
ção pessoal n. quo sou obrig-a.tlo. 
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A folha. de mais circulação da Americn. <lo O S1t. ScimnD1' - Não apoill<lo. A questão 
Sul, o orgii.o dn, imprensn, <JUC tom esta.tio com Santa Catharina e . Po,r•an(\ e interna, 3. 
sempre, com muitos de seus congeneros. no do Brozil com a. Republica Argentina.~ inter
la<lo tios grandiosíssimo:,; problema<.:; soci3.es, nacional. g• mo.is um meio tle protcllar a. que
na defesa <los dit'éitos dos Ci(htdãos o rlu, nossa stüo a que nito podemos dar assentimento. 
iotegrido.<le, O Pa:;, noticiandons occ11r-i•oncí:.is Voz,Jl:!> _ Nilo hri.. a menor;f.tl id::i.tle. 
que tiveram log-nr nr~ste recinto hontnm, pol' • 
occasíilo <l:1 vota<,;ão tio pi·ojecto tio SeMdo, O S1t. NILO PEçA:-íHA- ." -t;;x. natural-
l'elativo ao casamento civil, da-mo como mento vae por em discussã.o meu requeri
teodo penctrndo ne;.;te recinto depois . dn. vo- mento; que ti c.b commisS[lO <le diplomac:a. O;; 
fação apurada e só en llio \'ot,1ndo. I:>to n[o e illustrc;; repi•esentantes de Santa C:ttltariw~ 
oxncto. Foi um cqnivoco de quem fo;r, l,) apa.- e ·f';tr;tnil. tP.J'ilo occasiüo do tlemon!:itl'l'l.r que 
nhatlo elas occurreucias. · sobro o ponto do ·\'lsta geog-rnphico a questão 

Achando-me, hu.vi.1 voucos minutos,fôra. do nü.o é igu::il. · 
recinto e · senrlo a·risatlo de que já tinha. sido Mas e conveniente a.fàst:mnos du, ordem do 
chamado, nelle penetroi conjunct<1.moote com din, este combate il'ritnote. ~- EX. s~ihe que 
os repre~entn,11 tcs de s. p,Htlo e votei na o Congresso dedicou à riuesmo-<Jc:i limites uma. 
mesma. occnsiàD em que elles Yolar:un. ~essão 8ecretu, e esli\l1rlo·O problem:.t prestes u. 

Foi i>x:actamente nest:• oc«a.siào que um ser entreg-ue ao jníí\ urt1itrn.l 115.0 é discreto 
dos uolJres colleg-ns, reforindo-se no modo ner:n patrit .. tico que forneçamos elemen tos ao 
dt~ votacffo, chtssit1cou-a menos airo&nnnnte. ath·orsarío nesta discussiLo, que, repito, é 

Tive ensejo de mostrar o engano ern qne irritante. · 
se n.cha vn. s. Ex. Vem à mesa o seguia to 

Quando so pl'ocedia ::L apuração e antes <ló Re'liiei·imento 
'P't'oclarnn,r-se o resultmlo, reclamei pot' n<lo 
ter sido nomcudo (a vot1ç:to foi uomitrnl). Requeremos que o projecto .sobre limites 

O Sa. AR'l'HUlt Rlos - Tudo isto e o'.\- cntt•c Parnnú e Santa. Catlrnrina, :>ej:.l adiado 
neto. ·nté que se resolva n. qne>.tfül ']IH! pleiteia. o . 

o sr .. BELL~.innxo m~ l\IBxnoxç,\ _ Por- Brazi l co:n a Re1m1'l ic:i :'\ l'gentina. 
ta.nto, não V<•tei clepois de feita (l, nr1u1·a- Sala das sessões, 2 de O<ltub·o rle 1891.
çiio. O meu voto dech;ivo, em relnção ;\o 'Vic~oi-~no Monteiro .- AugV..~tu do Fre:ws. 
problomu. ma.gw>, fui datlo antes dn i1.pu- .t. ilfilt01i--Nilo P eçanlw . 
ração; nem í)odi:i. ser d<•do, nem ·ai:?coito O SR. PR1·;srn1~~TE cfoclar.i que o reque1·i
?epois, por sei· i;;so ~on tra rio a~ 1·e~imen to e nvmto fica sobre ~\ mcs:t v:u·a . opp()rtttna"'." 
as i>~as praxes. (.Mmto bem; niii•tó bem.) me:ite, ser snbmcttitio ti, l~om;ir1cm.1ção dtt 

Fie(). sobre tt m0sri p:\1':1. opportnnninente ser Camnru.. 
' submettido à consideraçiio Lia Cnmnrtt o s1c~- o Sn. N1r.o Pr::r.:ANJI.'\ (pela 01·t1em) requor 

guínte lO minuto;; tle 11!·genci:1 Inra q;1c o requerl-
111ento se.in. submettiLlo :i, cliscu~são e votação 
il~1me1liafa. 

Consultada, a. Camarn concede a urgcncitt 
perlid~•. 

E' annunciudn. o. disc!ls&io do rcqueri
motlto . 

Requeiro no,·ameutc qite n, mei>n. requisite 
do Poder Ex11cuti\'O cópi;• do accol\lo cele
l:ir:1do em Cndtyba, n 2~ de agosto de 1800, 
1~ntre os g-ovemadores de Santa. c~i<ho.t'inn. e O Sr .• .Tacques Ouriq ue tliz 
Pa.mn~t . qne etn l \:l82 roí nomeado chefo de nm:i com-

mi.:;;;ii.o para ir no Prira11i1 e Sanl:i. C; ~ tl:a.1·jna Sahl úas sessues, 2 ele ontu!Jro de 1891. 
Bellarm:no de J)íendow;a. os Lurhr <?:\tlt questão. Por c:;sa. cp(lCit -~ 

q11cstií.o cstn.~·n. trto n.g-itacln. que o t!X-Impe
$-~t" rndo1• entcnden-$e com o rnin1$lr1) d:i,lustiç.a, 
' / O Sr. Nilo 1Peça.ll.ha - sr. pre- o Sr. l\1nr1·::i, illnstre tlll10 de Sa.lltJ C<~tht\,

sidente, :• commiss;Io de diplornaci:\ e trn.ta1los 1·inn e o distincto pnrann.ense · o Sr. iU.-es de 
vem offerecer umn: solução transitl1ri:~ n.o ele- ,\r:111jo intlicou um meio que 1110 · pt\l'CCÍ(~ 
bn.te qtw os Srs. repre:>entaules por S;mt yolvcr o pleito. 
Ca.th:u'ina e Prmu1:'t te em cntretülo nesta casn O orador estudou u qucstito e .os pCJvos quo
Nós entendemos nnnnirnemonte que tnnto rfõ com maior interesse pl)r e!ln, o ch t),;::-ou ii 

. !)?nto de vistn. gcogru.phico como no ponto do conclusão do quo e hem f10;;si vcl rcs0l\'el-n. l\ 
~, vist::i. historico a questão do P::mwit com contento gern.I, ::;i ni:io foi· ontre!!'ne á$ pa.ixões 

S:rnta. Cntlwrina, ê ignaJ 3.. quo o Bi·niil tom locnes ; por i::sG crlt1mdo que só o Congresso 
com n Repnblicu; Argentiu').. pótle terminal-a pacific•tmente. 
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<lo ,~t·et<> u. 18! Lle 2-1 de O Sr. Augusto do F rcit:.li~ di;: rct·o o a.rt. 122 do 
<JllC f!U~tn1lo ,~,;~ig-nou., como m1;mh_1'.1 tla corn- janeiro de IS0:J. 
missão de d1plornac1a, o l'81!1Wl'llllC!ÜO cm § 1. 0 No Distt•icto L<'c1lc:ral, os escri vães dos 
discu:-.~ilo, fel-o llepoi:i rio e,;tml o o 1mti~ pretri1·1~s niio p~re8bm·.'io cu~tas ou cmoln
:i.~,1r:1tln possi vúl S:)lH·c c~:;;:.i, qncst:"io tlc limites m•rnto:; pelas t'11uc1.:<J~s f')lte exerr!o rcm como 
entre Sn.ntn. C;ttlrn.ri:rn e l'nmnt't. officiQ,CS privnti \"C!-> do c:1~:tm~ 1 1tu, quer• se 

8:11.Jem n::; ill11st1·es l'cpresrnu1ntes rlcs3es ti·atc 1le actos prepn,~; 1to1·i os tle,;tc, qtwr se 
esta.dos flllC con vers:i.rnm com o oril.llot·, l}IW.l tl'ate d:t sim cel,~h1·n~·11.• l . 
a sim opinião n, i·espei to dess;t qucstii.o ; consc- § 2." Os mesmo::: e;;cpi \·<lei: porcohor:"io , :1. ti
guintemcntc devem subcr t.am!1om que nrto tnlo de retrllmição, como ofliciae;; dt) cas:t
ha. di~ su:\ parte nenhuma i:ltcnr;fto lll'Olela- rnento, l :200Sdt~ \'encimen to:;; :innnac;;, ~endo 
toria.. 8üll$ de ordcm~rlo e ·100.~ de g1-c\ litic;1 ~:ão . 

o Congre~so não sri,\Jc nem 11órlc s:\ lJel' 15i o § 3 ·" A g·r•n.lili·~o.çií.o só é ue \·i:fa relo effe
gov01•n<1 qnci· ontal1olar ncg-ociaçü·~s com a. ctivo exercício. 
repnblic~~ vh;inlta; ot·n, cst:i:s qnestücs inter- § 4.º .'\s Llisposi~·u:.is dcst t) nrtigo applicam
uacionMs nii.o dC\'em :,;cr• di:;c11ti'l:ts :\. luz da se ;i ~orlas_ o~ .;01·nmtn:u·íos cm ernp rcg-ados 
pnblicidnde ; eomo pois ::;o pódo c~ta.l1elec1~1' qne 111nco1onnrl'.!m no D1stricto Ferleml como 
dclJ:~tc sobro a q1.1estii.o de limites CJntrc tlous omci~:cs do registl'O rlc casamento . 
estados confitirultes com o tért•itorio conte~- O ~n. P1~ES11Jl~:'l'l':·: - Vae votnr-so a. 
tu<lo ? emenda su pprm;sivn, do arL 3'', oITerecida. 

N;ío acha cotweniento essn.~ di,;on~süc~s, ror pelo Sr. Atnpltilopl1io e outros. 
isso ó '1110 :\S)i,:;non o rcq11c1·imento d·:i tll.lia- o Stt. A:IIl'il!LOi'll!O cw~ ·a m·!.lcm) l'C'lllli~r 
rnento ífl1C ora do rendo. votlt1;ão nominal. 

E' adiacb n, discu~são pela hora. O SR. S1~n;m;-.-,) Vrnm.A. (peta 0J'fle111) aclm 
de conveniencia ú, boa 01·tle1u Llo:; trabn.lhos 
que a votnçilo reca.i.L do prnCcrencin. so l.Jre os 
a rtigGs cio proj ecto, om v~1z: de r·oct\llircm sobre 
as emendas sapp1·e~~ints ; ~i a C<lninra não 
quizet' n.uoptar tnl on qual <U'tigo, mnnifcstar
se-ll~t pelo voto dirAc ta,mente. 

PP..li\rEmA PAH.TE DA. OR.DE:-.IDO DL\. 

O Sr:.. PRg~rnH~Tt·~ dccl::t1':\..l'fUC se va~) pro
cederá continuação 1ht votnç:i.o do projeclo 
n. 83 (do Senado), sol.1r:.1 p1·ecedencin, tia ceri
monin. civil no cnsn.mento, a qual !icn,ra adiada O Sn.. Pn.mrnE~TR re;;pondo Ao Sr. denn

t<ldo que tal n l vitrc nã.o póde ser acceho, 
porqne o ReQ"imcnto dis põe que de p refe

(pdc-. ordem) rencia. n.os ::wtigos do~ projectos sejam votadas 
<L votos a sua as cmend~ts suppres31vas. 

pclti hor!t na .sessão :i.uterior. 
o SR. A UGl1S'f0 !)!;; F1tfü1'1\S 

peàe pam que se.i. t sulnuetlidtt 
imlicaçüo. i<)m seguida, é posto a votos e I'•'joitudo o 

requerimento do Sr'. Amphilophio. O SR.. PRESrnE~TE obsorv·:'\ r;ue :\ indir.nçiit) 
não p6d1:J ser subm2Wda â vot''<"iiO porque é 
contra n. exrressa rli s pnsi~ã.o do i•cg·ime11to. 

O SR. VrnHA85 (J)Cl(t ordem) di:t. qne peU.in 
que fosso nome:trla nmrt commiss:to de cinco 
membro:.~ afim de est1vlar o meio de minorar 
as diflculdndes que existem nn. iter(uisição. dos 
gcneros do alimentnção publicu,. 

O SR. . Pu.1'.>rnEN'TE - O reriuel'imento será 
discntido quando tizet· parte Lia or<locn do di~\.. 

Em virtude do reqnerimento hontem ap
provado, tbndo preformrnia. na votação ao 
prqiecto do Sen:tdo , estií.o prejnrlic,tdas tod:ts 
ns emendas oíferocidas ao ::irt. l'' do projecto 
<.lo Si:innclo, que ficon hontem a.pprovado. Vn.c 
sor votado o o.r t. 2.0 

Em seg-uirln., é posto n. votos e n pprovn.do o 
seguinte: · 

Art. 2.0 A celebl'.'.lçfí.0 uo castl.mento ó gra
tuita em toda .'.l. Republicn; cm consequo11cia, 
ús .iuizes, escl'i'vães ou officines do registro e 
riunesquer i'uncciona.rios nU.o µ:irceberU,o cus
tas ou emolumeatos pelos actos a que se re-

E' post:-1. :t voto); e rejeitad;i a emenda. sup
pres:.iv[l. do n,rt. 3°, eill'e recidn. pelo St• •. Am
pllilophio, e :1ppro\·:uJo o s':lguinte : 

Art. 3.° Continu:un cm vigor as disposi cões 
do :lecreto n. 521 de :2CJ 1le ,junho ele rngo, 
que não ti\·ercm si.lo ex:p t·m;~;i,me11t e alterada s 
pela 'J)resen te lei emqnn.nto ntto forem rno
cliticn.das un. l)arte processml.l peltt5 logisla.t1t
ras elos estados. 

E' iguo.lmento npprovndo o seg-uinte: 
Art. 4.0 Revog-um-se as dispos ições em con~ 

trario. · 
Ficam prejttdic:ulos o substitutivo dn, Ca

mn.rtt e as amendas o ll"orccid:ts o. este a ao pro
jecto do Senado. 

O Sa. P1tBSloE:--Tt~ decl:i.t•a que lia aillda. 
uma emenda acl1litiv:i llo Sr. Epita.cio , a qua l 
vae submetter n. Yotos. 

O Su.. EPlTACro (p~la orclc •n) requer a. re
tirn,da dn. Stln. emondo. , reSeI'vo.udo-se par a. 
u.pl'esent(l.l-a. cm 3~ discussão. 

Consultn.dn. a C:lmura, ê concedi la. a retí
rada. p~clidl\. 
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E' n.cloptaifo o pro,íocto pn.t•:t p:u;~at' ú 3" dis .. m•.1ra __ tem de dccli.i_rar si op'.··· p"lO iiro•iect·o 
CUSSÜ.O. pr11nt llVO Otl pelo SUU:>litutiVO~ '-' " 

O Slt· JoÃo DI~ SitJUEm,\ (pela orde m) re
q11er di:spellS'.\ de i11tcrsticio ptt1',\ quo o pro
j ecto· e11tce e m ~"' tli:;cusi:füL 

Consultnda, a Ca.nw.ra conce1le :1. di~pensa 
pedilh1.. 

O SR. P tt1·:;;10 :-:"n : aununci;t qnc se vae 
procodor à votaç:"i.o tio. pro,jGcto n. Hi 1 A, 
tixan·lo as de.>pczas tio Mini:;tet'io 1las Rela.
~ões Ex:terio1•0,;. 

O Stt. BAlWOSA Lt:'.\IA (~ic'.a 0~·1lcm.) - A 
Camnr;L acab:L de l'osolvc1· a 1lispu!l:S:1. <lo in
tersticio pa1·:1. entr:Lr .-1.manf1:í. om d is~n&'ã.o o 
projecto U(\ casamento civH. 

A insct'Í{H,liio p~1.ra projoetns q 110 consti
tuem mntérhi. da 01•1lem tio di:t ta111 ;;irlo sem
pre feit<t nn. vospem ; mas, i 11 form:1.rlo de 
qu,e a cnesn. não acceil•~ Jnscripçíto, dtise,io sa.
bcr do a.:>snmpto, aliin 1fo que a1n=111l1'L uü.o se 
estabeleçam tlilllcuhln.rles em vi::;t:i do umt~ 
lista que pótle parecei· rnai~ ou me11os nume
r osa de~~nte do l':tcto que acallo 1lu :1.pontar . 

O Stt. Pn.RsIDF.NTE-S(;)mpre 11uo se r.nn un 
cia n. discu::;sü.o do um projecto, os Sr:>. dopu
ta.dos pedem a po.l:wra e u mesa organisa n 
lista , · 

Muitas vezes não é possível Síd1er qtml o 
deputado que petl.a a p1l:tvrti em pl'imeiro lo
gar, m;1s <\ listo, orga.nisa-se tio modo m:ii-:; 
coovenir:mte; podendo a Cnmara alkt'.~l-(L de 
accordo· com o Regimento . 

O SR. R.ETUMDA (3" sac,.etario)..:...Qm:mdo o 
Exm·. Sr. 1° vice-presidente occn p:.>v:t esta 
cadefrn, disse que u.o 3° socrota l'io 1ic:W!t a 
incumbenci;L de fo.r.or n inscripçií.o, visto quo 
alguns dopul:tdos viuhn.m ii mo:> 1 e a alte
ravam, e por isso a m os:i vlu·se forçachi a 
tomar essa. modidn do ord1;1tn. 

Não se acha. ahortl\ insct•ipção n.l"'uma so
bre c11sttmento civil, por isso <JUG ~ Cnnmt'a 
·;otou ;l i:;p•HlSU. <le iutari'lticio, 11rns n:lo de
signou din. para o projocto on triir om dis-
cus~üo, e d~\do o caso q110 o projocto ontre em 
ordem tlo dia amtinhii., o :~0 !lucri:itarlo tom:i.r:i. 
a inscripção, de n.ccordo com o rug-imeuto. 

O SR. BA.RBOSA LIMA - Em que occasfüo ~ 
O Sa. R1nuMBA - No .acto de iniciar-se a, 

discussão. · 
O Sn.. BAn.nosA. LnrA. - Perfeita meu te. 

<::> Sr._ :Presidente- Vne proceder
se a votaçao d1\S emcndus <lo projecto do · or
çamento do Micisteriodo Exterior. 

H i1 o projacto dn commissão <lo orçamento 
e outro a.presentado pela commis;ã.o de di
plomacia., a que se póde considerar um verda
aeiro substitutivo, e, nestus condições, a Ca-

O ~1t. VIGl'lllt!);'o MoN l' lol! Ro- Quac<lo apre· 
s~ntarnos o nosso pl'l)jocto foi co1uo snbst1tu
t1 vo, mns cumo a c:ommi:ss<io de orçamento 
UCClal'Oll lfU•) con~nrd<W<t com a, ffi;1,jor pn.rte 
das no~sas eauendas, [ll)r isso Jiz <Lquelht de
claraçao por u1 n:1. simples deliCildt!Za. 

O Sii. PR r·:s101::NTg- E' dispcndn.•·e l a. con
s:iltrL a ~11ie ln pouco me ret'ol'i, porque na ;3 ... 
~J1_scussa.o _a.-.; emendns tei~m prefereor.í:t, e por 
1.;so vo11 [azer· votar o pr()J CCt1> o tis erneuilus 
que a. elle S? r~f8rcrn; o, approv.tdas as 
emenda:; suh,;t1 tut1 vas. ip.~o f.i oto, Hcu.m reJei
t::.clos os :.u-tigo:; do p1·imiti "º pr0j8c~o. 

O Stt. ltomttGUllS A LVES (pela orrl.iJ;n) nclm 
de tod•~ :~ con veniencia. qne o substitutivo 
d_a comrnb"ão de di plomacia niio sejit subrnot
h•lo a vo~1.1s eng-lobadamente, como ncaba 
de,ann11:icta1· o ~e. p'l'esidente; visto 1}11e pôtle 
:\ C~ltn• Ll~~ 'J IH:!r~r n.<lop~ar algumas disposi
ções nelle contidas e rejeitar out 1·n.s. 

. O Stt. P1rnsroF.::o<TE responde que it mos<~ 
somente c:tl 11 :~ snbmottor a. votos o substi
tutivo, ta.l como foi upresent<\do,. \•isto q•.tc ó 
nma emenda; üeseja vu, entrntan to,q•te algum 
Sr. uepu tadu requeresse a votaçã.o por partes. 
O Sr. <leputailo Rodrigues ldve::; acaba. de 
formular re11uerimento nesse sontirlo · vae 
p_oi.:;, suhmetter o. votos po).' pa,rtoso sub~titu~ 
tn·o da comm'.ssiio de diplomacia. 

Em seg-uiil•t, é po.>to a votos e <1ipprovndo 
o seguinte artigo : 

Al't. t • 0 O Presi1fon te da l~e
pul.>licl\ é a.l1to1'istwo a de
sr11~ni.ler 110 e:i:ercicio de 
1892, Jl!!la repar·tiçii.o do 
Mi 11iste l'i11 das B.el:tções Ex
terio1·13s, :.\ qu:Lntia •• . •...• 

As~im di:ltribuidu. : 

l ." Socmt:tr i-1. de Esbdo 
moeda do p:tiz .... .•.• •• . . 

2 .n Leg-o.ções e coust1 lados n.o 
ca1rtllio do 27 ds. por 1$ .. • 

3.• Empreg11-los em disponi 
bilidade, moeda do paiz . •. 

4."' Aj ud11s do custo, aocrun
bio tle 27 ds. por 1$- • . •.• 

5." Extraordinnri:.i.s no ex
terior, irtmn .•....• . ..•.. 

6." Di tu.s nu i n tel'ior •••..•.• 

l.333:200$000 

184:000$000 

909: l 00$000 

87:500$000 

100:000$000 

40:000$000 
5:000$000 

1.321 :600$000 

E' annnncin.dn. u. votação do nr t . 20. 
O Sa .Nw) PJJ:ÇA'NHA. (pela ordem) r equer 

votação por p:trtes. 
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E' posto :t votos e appronv lo po1· imrtos o 
se,,.uinte: · 

~\.rt. 2." !1icn-m cxtincto,s t\S legações cm 
s .· Pete~burg·o e na. Austria-Hung t•ia. e na 
Santn. Sú e l'eunidas n. de Vonezuel11 ao Me
xico, do Perú a Bol1~·ia, de Pot·tug:tl à Hes
paalla. 

Ficum prcjmlicndas as emendas que se re
ferem a e::;sas legações . 

E' a.nnunciada a. votação t.lo m·t. 3° do 
substitutivo. 

O Sti.. VrnHAHS (pola orr.lam) requer vott\-
ção por P•~rtes . . _ 

E' poiit·1. a votos e re.1e1t<Vh~ a i1;u•tc do 
art. :3° relativa. i~ extincção do COLb11l,1do ern 
Bordeaux. 

São succossi vn.meute aptwovatlns as seguin-
te!) parte:; do urt . 3° : .· 

Fica.m U\mhem extinctos o:; con:;nhv.l.is cm 
Berlim, em Sttutgard, na C:1 liforn i~~, no P:\
namh, C:lm Vet'<t- Cruz, Geor~·e Town, P;tm
maribo, cm C<iyeuu, em Bolivar, em Mittlt·itl, 
em 01l1~~sa o Syd oey e Havana. 

São hucce$sivameutc postos n, volos e ap-
provail<ts os ~cgui~ tes ·artigos.: _ . 

Art. 1. ,, Os mitnstros plellt potellClUl'LOS ue 
ln clns:>·.J qno esti\rerern exercomlo ::m a::> func
çüos em l ·~g.lções de 2" cln.sse perceberão, 
para dcspczas de l'epresentaçiio, a. quota rei a-
li va ú::; legações desta classe; . . 

Art. 5." l~evogam-se as tl1spos1ções em 
contrario. · 

E' posto a votos e reje itado o ;i<ILlitivo da 
coinmissão de orçamento ao art. 3'' do seu 
projecto. . 

E' pnsto :1. votos e a pprovn.do o seguinte 
a.tlc.litivo chL mesrna cornmis~ão :w art . 411 do 
substi tutivo dn. commissão de dip lomach\: 

O mesmo se applicará aos consules tle 1" e 
2ª classes, quanto às quotas :-e!ativas ao ser
viço do consulado e g-ratificações, quando se 
acharem em consulados de catogol'ia infe-
rior.. · ·· 

Siío successivameate postns a votos ·a n.p
provu.das as seguintes 

Emendas 

No capitulo - secretaria tle Esta.do, fica 
supprimii.lo um logar de continuo o creado 
o ele ajudant e de porteiro, com os mesmos 
vencimentos da.qualle, l :200$ de ordemido e 
400$ llo gmtiticação.-Rctumba. 

Conceda-se para a questão de lirnitcs, 
publtc.'lCõe~ de tlocumentos, etc., o. ve1•1.Ju, de 
100:000$000 . . 

1.-'ica o governo autorisaclo n. limitar,quando 
julgai• conveniente, a quota dos emolumentos 
quo p1:1lo art . 91 do decreto n. 997 B, de 
11 de novembro de isgo, pertence aos vice-

cunsulcs. - Ro1lrir;w.:s Alve~ . - Scr:atlallo· 
Cm·r(Ja. -P. Fi!Juciredo .- Al/Jc1·to Hranri.({o . 
-.llor,tes flrirros. 

Ficam !ll'e,iurlic.'\rla.s as ~men1las dos St•s. 
Bel lar111inn Cal'neiro o ontrns, no a rt. :::0 e 
S!!!US §~ I'' e ~·.e rt l" pal'te d11. orn,•nd>t do 
Sr. B1~ vi!arpm, suppl'ími111.lo o con~nlado em 
Bet•l i1n; ~e111lo rnJeit:vfa a 2" parte d·:~t<J. 
en1001la, ·n qnal rnantla cre:u• nm cons11lado 
em Vienna .. 

Fica igualmente. prejudicada tt omen<l:t do 
Sr. 1lt:v iL1q11a, pr·opornlo <jUC :;oj:im man tirlos 
tLO n.ntig-o;; vencimen tn$ uos eonsn le:;. 

l.<'ic:1111 hunhem pt•cju<lh~•las a~ etw!n•ln.-.: do 
Sr. Ai:e1·c1Jo e outros, !'errnimlo it !P.!!'aç:i c1 cfa 
Allcmm uh:1. a riu An.stt'ia-Hu ng1•i;i, : ·~ ·i1 1:, l'Ol'
tug-;t[ ~L de bfo..;p:wha, it do JJar.1gu:ir a da 
H.epnhli ca .\t•geuti1ia, i~ do Peru a 1h l.fo !ivi:i 
e :'L do !\lexico :t d:i :\moric:~ 1;ont.ml u Veno
znela, m:in t1.m•lo :tf; legaçth:s do ~Í <)l: ico <! eh 
B!!lr.;-iea. e s11pp1•irnt1Hlo o.~ consulitol 1>~ 1fo S yd
nH,\'. r;oorgl.!towu, I-fa vau ~t , B;1 v iura, C:111:~ d:i. 
e 1\fadrirl. 

E' rojait;\Cb n. omend:t 1!0 St'. . : \z1wed1) o 
outros, reunindo iL leg:tção cfa l~muça :.t da 
Sniss~. 

E' annuncíarla a votação cfa emenda il u Sr. 
Azorerlo e outros, :iu t1»•isnndo o g-overuo a 
<tpo~en ta1-, com os vencimonlo•q1w lhos com
petirem, os rliplo'llatas que com as .suppros
sües ndopta1.lm; não sejam ti prov~it;ir.ios , 

O SR. Az1.m 1rno ( pela. 01·dem ) requet• a 
rdtirarfa da sua. oincrnfa . · 

Consulta.tfo., u, C~nmra concedo n rotiratla 
pedida. 

Ficam prc,judiCD.clns as emendas elos Srs. 
Milton, Jo~ Avelino, Dionysio Ce rqueira, 
R.aymnnJo Bandeira e .Juslinianno tjP. Serpa, 
e o <tddi tivo da commissão de orçamento 
rel:ltivo :is verutts pedidas pam empre~arlos . 
em disponihi tidade, n.j udas de custo e t lele
gaoões e consulados. 

São r ejeitadas as . emendas do Sr , Sn.m
po.io Fer raz e outros e do Sr. Nascimento. 

Ficn. pre.iudicada a emend:t do Sr .. Homero 
Baptista. e outros, mandanrlo exting·uir <li
versus legações o reunir out1·as. 

Sii.o rejeitu.dn.s as emenda.s do Sr. Homero 
BupListi~ e outros, mandando reunir â. k1gaçíW 
da Belgict~ o, da l~rança e it,. da ltali:t a dtt 
Su!ssu, e creando um consttla.do simples em 
P0usudas, na Republica, Argentina. 

Fie:• prejudi!!adaa emenda do mesmo Sr . 
depntn.do ao art . 3" do projacto . 

E' o pro,iecto assim a_pprovado e remettido 
it commissão de reclacçao. 

O Sr-t. PttESlDF:NTE- Achando-se a Camara 
fatigada, · suspende-se a sessão por 10 mi
nutos. 

(Reabre- sa a sessito às 3 horas e 20 m im#os.) 
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.SEGUNDA PARTE D.\. OR.DE~I DO DIA 

Entra, em 2"' discussií.o o projecto n. H>7, 
~·egubndó o processo e julgu.mento do Pre
sUeato do, Republica. e do;; miui:;tros de E~
ta.do, nos crírnes ce>mmuns. 

O Sr. Epitacio Pessoa-Sr.pre
sidente, eleito por esta. Ca.rrmra pttra l'àzer 
p;1rte ria. commi~sã.o mixtu. onc:irr~g-:ida. ele 
elaborar 03 projecto;; de lei de rcsponsabi-
1.idn.de do Presirfonto d;~ Republicn, e, havendo 
assigMdo com rostricça'.l o projocto de lei pro
<iessua.l rpie ot'.1. so ach:i em (lh;eussü.o, corre
mo o <lovor imp)rios'> <lo vir clizor :LOS meus 
<::ommittontos qu11l o ponto em IJUG m~ nchei 
<)nl di~·er;;ench com a maiorin, cfa commiss[o, 
.qunm; o~ motivos (JUO detcrniina1•1\m css:\ <li
vorg-onci::i: O '}ll:J.CS as al teraçõ:lS <J!l<.! ontcndo 
devem sor fuil:~s no tr'alJalho om.H'ccitlo no 
·éxame do Gong-rosso. 

Ntt rapirln. cxpla.uaçií.o í(lle YOll l'a;i;er sohrc 
·este assnmpto, dous g-randes ol.>5taculos 
se me n.ntollmm : do um lado, o roconhoci
mento do minlui incompateucia nn maleri:~ 
·<~iao a1wicrdn.~), o que mo c1•enrh lt\lvez :1 rlil'-
ticuldct<lc, sinii.o :l impossihílitlada do la\·ar n. 
eonvicç<"to no animo daquolles que :ia di:.nam 
·-Ouvir-me ; de out•·o, o muito raspoito o com;i
<lel'L1çiio que tenho pela opinião <lo,; mens il
'lustrcs compn.nhciros de commissi'Lo, entro o:> 
quties encont1·oi um meu tintigo mo;;tro; cuja 
l~alavrn, autorisn.d<~ o convcncidn. estou acos
tumn.:lo o. ouvir com todo o acatamento, desde 
-OS bancos clll. escola d e tli rei to • 

Anima-me, porém, a convicção de que te
nho a meu lado a vertlatleira comprel1r.msã.o 

-<los pl'eceilo:> constitucionae,; que nqui es,.. 
tabelecemos, e a Cu.mam decidirá approvnndo 

·ou rejeitnndo t\ emenda que vou submetter â. 
·.sua sabedoda. 

Autes, porém, sej a-ma licito agitar uma 
questão j{1i aqui debatida pelo il lustre r epra
sentanto de Sergipe, o Sr. Felisballo Freire, 
.quo.l o. de sa.ber i;i o § 3° do arL 33 da. Consti
tuiQ1Lo · consagra a unidade ou a dua.lidadé <la 
pouo.s po.n os julgamentos politicoa do chefe 
da nação. 

O Sa. Fi:;:r,rsnELLO FlltHRE - E' umaques-

(

. tã.o importante. · 
:.. O Sn.. EPITAcio PESSOA - Sr. presidente, 

· .iá tinha sido npresentarlo no Senado o projecto 
que define os crimes de responsabilidade do 
J.>r.esidente do. Republica qun,ndo, por occnsiil.o 
da Uiscussfio do. lei processuo.l do cuja reda.c~üo 
·eu l'õru. encarregado e nn. qun.l pt•escrevet'a :i. 

·duu.lidn.de de penas, 'rnscitou-se a questão de 
saber si o intuito do legislador constituinte 
füra. estabelecer uma pena som.ente ou duas 
penas diversas,a por conseguinte si a perda. do 
,ciwgo podia ser imposta isolado.mente ou si 

devia sol-o sempre acompanhad:i 1fa incapa
cidade de exercer outro empreg-o. . 

Depois do largo deb'.lte ticon ;1sse11 tado no 
seio d :.L cllmmissão que se .trat;1vu da duas 
penas distincfas, uma, princip<LI e ontr:L accés
sot•iu, o que neste sentido se devia. coi·rigir o 
nrt. 2• da lei criminal, de cujos tet·mos se 
<l~prehendin. clrwamente a, opinião contraria. 

Foi para. este tim que eu e os rnen ,:; collegas 
representantes d;L Ba.hin. e tlo J\nnzonns apre
se!l tá.mos aqni o sub!!titutivo q 110 fo i impu
g1H\c.lo ·pelo illustre deputado tle Sc C'!.('ipe, o 
cn,ia votação foi. a. meu requerimento, u.tlindo. 
ptLra q un.mlo sa ti ve.:>se do votar o proj ecto 
qUA so rli~cnte. . 

Sr. pt•ositlente, est:\ <JUP.!;tii.o, cuj:i impor
tu.aci:l e ~ravidaila me excuso du oncnrocer, 
n:lo pcirte" sot' 1•e:::olvitla pot• um ost11do com· 
parativo dns constituiçüos ostmng-rir1ts l]Uo 
tonluun nclop~:\llo neslo 11onto um l'u;.:'imon po
lilico ig-trnl no nosso, o isto por111111 u; nrtigoi; 
co1·1·esponrlcrntris dl3Sb\S consti t11Íl;111's não so 
:1ch:un 1•011ig-idos rnn tormos tii.o cl1uw1, pl'O• 
cisas e ui1ifót'mos ri no aftt~tom todii :i. rln vlcltl 
sol.iro o ponto oni con trovers\11 , par.!cti1Hlo quo 
umns accoltnm n. unl11nrlo . de pn11as, ontras. 
polo contt"Urio, n duulltla rJo, Pnrn proVL\l-o 
\Jnstr\ füzor nlgumn.s cltuçüe~ . . 

A coustitui~io tlo Vonoiueln. clii: no 11rt. 
58 (Lê) : 

«ii.:~tns sontl)noas niio torilo ontro efl'eito · 
qua o 1lu tlcslituir o o.ccusndo cio s•iu em praga, 
Llccl:imndo-o im:apn.z de obter qu <\l'luer ou- . 
tro . » 

Esta Con:;ti t11içi10 consngrn. a. unida.de de 
pena. visto como ded117.-Se dos termos deste 
urtigo. qno a ioc:1pacidn.de deve s~gni1• imme
diatamente a dcstituiçü.o do chefü do lht:l.c:i.o. 

I\Ins ja n constituição dns Provinci11s Unidas 
ela Amarica do Sul dizia no art. 19 (liJ): 

« A sentençn. serit profaridn unicamente para. 
o e[eito de ser o :iccusn:lo removido · do seu 
emprego ou 1eclllrado inli.ibil · pai-.~ alcançar 
outro. i. 

E a constituiçlí.o da Yirginia uo art. 14 
diz (lê)i . · 

~ O govel'nQ.dor serú. decfarado incapn.i de 
exercer qul\.lquer emprego ou demtttido de 
sun.s fun~õ3S ~ ; pn.recendo qua uma G outra. 
cons(l.gram doutrina. contraria., i~to ê, e1;t abe
locem duu.s penns distioctns par•\ os cd mes 
da responsti.bilidade do Presidente. 

Aindo. mais. A constltuição da!; Estados 
Unidos no n.rt. 1°, § 3° n. 5, diz ( liJ): 

<A. pena. não pode1•:1 i r além da perda do 
emprego e da iucapacid:i.de para exercer qual
quer outro», parecendo ter ndoptado uma sô 
pen:1lidade ; entretanto a. constituição Ar
gentina diz no art. 52 (lG) : 

e A sentença. terit a.penn.s por offeito a. de
stituiçã.o do accusado ou a d'eclaração de sua. 
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incapacidacle para occnp:ir· 1111:L!qne1· om- nnnlyso ~ignillcnrin. a nnidatlo a po~:L, ontiio rt 
pl'cgo,., p;1 l'ecendo adniittil' ~L 1lu:llida . .lo do tlisposiçii.o co11stitucio11al serin.à u~t?J- o So
J)OOU.S. . 111t1lo nã.o poderá. impor outra. "lm::i. mais que 
· Assim, pois, as constituições estmngeiras tL íocapacrdada elo exercer funcções publi
ern geral, peta. s1.1:t 1livcrg-encin. não 11os for- cns, - nã'.o havendo mister de falar em -
necem snlls\dio valioso, não no~ y1rcstrn11 mn pct•tb do cara;o- por isso que a inca.va.cidade. 
vri terio seguro pelo qual possamo::; re;:,ol ver a como V. Ex. aca.ba <le dizei· o é mtuitivo, 

esfüo. · importa necessariamente a <leslituição. 
A Constituiç1to Brn.zileit·a, ::i. meu vet', con- Mas, desde que a. Constituição uso. das 
gm a d1w.Jida.1.le rfo penas. Bsb opinião de- uua.s expl·essõcs - perda. do cargo a ioca

t 1;r,o :1.ntc~ rle tndo tlm; termos em qne se . pncidatle - e n;1o é licito suppor ua lei a 
acha. conceilirll) u a.t't. :~:~, § ;}", onde se le~ « O (:l:dstencia L!o termos desnecessarios, é claro 
SeowJo nãl) potle1·ú. impol' 1J1drris.lmim1 1nais <1uc 1ill:~ rn·cv~ hypotheses em que aquella 
que :t p1wd:i do cai·go C\ a inr:apacidadc <le ex- incap:icidade não ~e dê, é claro r1ne a pena 
ot·cc1· riualqum· outro, simt pt·ujnizo da acç:"Lo tum duas modalid<tdes, tem dous lins: a. 
1l:tjw;lic;.;,t ut·t.linari:t cont.r·a o eo11ilc:11 n:1do.i. dcmi~'i:1.o ..to Pr<Jsidanta, o · que nii.o im-

o om1wog-o tia o:<:pt·ossi\o outms 1u1111ts, .110 ·porta a inc:~paci<hl1lo para out1·<is funcções, 
plural, como 1:01'!'os1lli11douto. 011 eú-!'Uhttrva ou a itte<lflttdcl:ula, o quo ~lcarreta ipso fircto u. 
rla:-1 ox111•11ss1los - p1JJ'<l:L dn 1~\1•;.:-0 o i11c:q1n.- 1lmitituiçii.o. 
cit..la1!0 do oxurc•Jl' 11ualq11ur out1·u-, o •~ olow O 81:. AMriiu.Oi'lllo -Isto ó irro~poudivel. 
to1·111i11aQ;1o po!o tll'ti~n da [ll\l:H· m-ir1r:r111f1ci- O St~. 1''1,r.1sm1r.r.o Fmmrn- Si V. Ex. <lo-
dcd1! - , corno parn ::ii;;uillcm· r1110 cllu. conlóm 
1111m itleu 1lh;ti11cla o alo corto JIOUlo in1lopun· mouslra quu 0 Sona.do .iulgl\ pol:t perda. do 
dou to cln 1111 turiol', tirn-1110 toda a clu viria s11- t~iwg·o 0 por•nuurnco n. cttp[icidnclo politica, · 
l11•0 o l1011to om C]ttost:'io o c1111 vouco-ma UI} ostou ilo plono nccordo. . 
quo o ogislndor constituinte lavo o intni~o O Sit. A~ll'lllr.or·1110- Capacitlacle politicn. 
cio o.~t1~i1c!IO"Or duns pernas ili rnr$1S: Ullln lllHIS e tot•mo g'cmet·ico. 
!ovo -:L pn1·d1L Llo cargo-; oult·a 1rmi~ ;.:·ravo o si~. 1·:1·n·Ac10 pgi:;l'l t>h - Núo vojo cm quo 
~ 11. dofllitnição acompn.11h111ln. dti inc:qi:Leid:ulo so l'nmlu. as::;n. corrolaçiio nocessu.rio. quo 
110 oxorcm· qtmlquor· ompreg-o- pam 11::1 actos v. E:c 11uur astabolecer. Porque um lnlliví~ 
qlto VLt.l'it\':!:;<: m tb intonsirlatlo criminrn;:i. t.luo <]Ue na.o tem ;Lptíuiio pn.r:i :;or Proshlento 

O ~lt. F1·:1.1:rn1-:r.i.o 1•'1~1·:m.E - o Sen:ic.lo dn H.opublicu. não Póde tol·tL para um out1•0 
1locidi11do \lClla perua tlo cargo, pormtt.uoce ~ cargo ~ -
c:\1mci<lado potitica ~ · · ~ru; prosigo na analyso grn.mmatico.l elo 

O , ;., l' l' 11 artigo. . 
S1t. i~l'11'Acto i-:ssoA - v!"ma eco ª Si rL Constituiç.1o ti.vasso o i ntuito de osta-

capacithl.de '\)ar::i. e:'l:.ercer outras funcções, pro-- belccor sómeo.te uma pena, outra. toria sido 
pruunento politicm; . ou não. · a. redal~çã.o <.lo urtigo. · A Constituição teria. 

O SR.. FEL1sn~LL0 F1rnm.E - Mas p:\1·cco 'dito como n. amodcana- a pen<.1. niio poderà. 
qµe o Sellado, .i ulgando palu. pordn do cnrgo, it· •~lóm, etc.-, usando da palavra.- pena -
lleslituo o Presidento I>ela ~li<\ · inci~p:tci- no !>inguh11•; ou entã.o-o Senado não poderà 
dado. irnpo1· outra pena mais que a porda. do ca.rgo 

o SR. . Er>n'ACIO PESSOA. - PClrl'eitarnén te, co1i~ incn.pacidade de exercer qual<J.uer outro
peln. su~• incapacirln.1le par<i ox:orcer o cargo mostru.ndo assim que a incapnctdade devia. 
do Prc~i<lcuto <la. R.cpuhlica.,o íJ.Ue não iml?ortn. acompanhal' sempra a perda do cargo; ou 
neces~a.l'iamcnto nega1·-lhe capacidu.de . para ainda, teria usa.elo das mesmas expressões de 
occupm• um outt·o ompt•cgo. que ::;e serviu o projecto de lei ct·iminal cuja 

altera<,:ão propuzemos com o substitutivo im-
0 si~. FgLlSH'Et.LO Ftrnml'l - A unic;\ f!U\.- pugnado, di7.endo~ o Senado não pcderâ im-

lldade visada pelo proces:,;o poJitico e u:c;apa.- por outra pena ma.is (no singular) que a pet•da 
cidatle. • · do cargo e incapacidade- sem artigo, para 

O S1t. Rf'I'l'A.CIO PRSsoA.- Perdão ; a inca- mostrar que a idêa contida nesta palavra ê 
pacidade para. quaasquc1• funcções não é o accessorin .• dependente e insepa.ravel da idéa 
unico objectivo do processo politico. . <tnterior. · 

O SR.. FELISUELLo FREmE - ••• e ilecrew O SR. FRANCISCO GLIClllRIO- Conio se e:x-
tandó u. in~1:pa.cidade, o Senti.do ipso facto des- prime a coustituição argentina ? 
titue o Presidente. . . o SR. El'lTAC!O . PESSOA.- A constituição 

O Si(. . EPITACIO PESSOA·- Nito penso assim. argentina usa da. disjunctiva- ou,- pelo que 
Si o julgn.meuto politico tivesse sómente paroce consagrar :~ dua.lida.de da peno.s. 
por fim inca:pacitai· o Presidente pa.ra q uaes• . Alêm destas ra~oes de ordem gra.mrnatica.l. 
quer funcçilcs pul.Jlicn.s, o .que em ullima. Sl'. presidente, considcm1c1Jes de outra natu-

C:uno.rl\. V. IV ;, 



Câ'nara dos OeplJ:ados- lmp-esso em 06/0212015 14:30- Página 17 cte 39 

34 i Sessão em 2 de Outubro de 1891 

re7A sufrragam n. intelligencia. que acabo de 
expor. Parece-me que a Constituição não quiz 
a.fasta.r-sa i4teiramente do principio que 
Dlnnda. esfabelecer uma. certa. gradação na 
pena, para. que ella possa corresponder, para 
que ena possa, por assim dizer, ajustar-se 
perfeitamente á gravidade do delicto. 

o legislador quiz dar uma certo. latitude á. 
pe.na, quiz . deixar um certo arbítrio ao exe
cutor, pll.ra. que este pudesse proporcionar a 
pena á. gravidade· intrínseca ·do crime ou a 
gravidade oriunda. das circum.stancias occur· 
rentes. 

O SR. FELISBELLO FRElIRE- Si o Presi
dente da Republica commetter o crime dous 
mezes antes de tlndar-sa sua funcção legal '? 

o SR. ET'lTACIO PESSOA- Chegarei lá • 
. No projecto de lei criminal factos existem 

definidos coroo crimes, que sii.o evidentemente 
de um& gravidade extrema.; outros, porém, 
com-eara.tlvn.mente são de somemos impor· 
ta.nem •• 

O SR. EPITACIO PESSOA-Posso dizer que à 
este o modo põr que geralmente se tem enten
dido o artigo constitucional. Compulsando 
as constituições de diversos estados da Repu
blica, notei que, á parte aquellas que copin.m 
ipsís ver-bis a Constituição Federal e que por
tanto não nos pótlem servir de elen::ento de 
interpretação; a pu.rte aquello.s que deferem 
a uma lei ordinaria a especificação das penas 
applica.veis aos crimes do Presidente ou Go
vernador, todas as outras entenderam o texto 
constitucional como consagrando duas pena
lidades diversas. · · · 

E para provai-o, lerei a Camara. a parte 
correspondente tle algumas desta:s constitui
ções. 

Diz a constitulcão da Matto Grosso no 
art. 27 § 3° {lê): e. As jlGnn.s para os delictos 
de ref!ponsnbllidade !.4eru.o sómante n~ d1) sus
pensão ou domissito, com incapacidade paro 
outro omprogo ou som 11lla. > 

Diz a con~titulçiío dn. Ba.hhi no tu·t . 34 (lê) : 
O Sa. AMPHILOPHto- Isto rnereoou censll· e . . . r~ pana. nilo póde sar outl"J. Rinii.o a flesti 

ras da impren&\ que disse havermos sido t!tuictio do emprego com ou sem inbabilitação 
muito rigorosos classlflcnndo como deliotos para qualquer outro.> 
taltas ligeiras. · A oonstituiQii.o de Minas Geraes, no seu 

o SR .• EPI'l'ACIO PESSOA-Ora, tratando--se n.rt. 29 § 1°, diz (li!) : 
de factos tão deslguaes em suo. gravidade, .: Collll) tribunal de justiçz, o Sena.do não 
parece-me que set•io. injusto. serio. mesmo ini· poderá imt:>or outros panas qne não sejam n.s 
qUo impo~lhes penas ii;ru~s, embor& em um de suspensão e demissão do emprego com 
processo de na.ture?.a po1Lt1co. . declaração de inhubilidade pn.ra. servir quo.l-

Dema.is é preciso nttender-ea à tm.tGI'07.& quer outro ou sem esta, comminn.das em 
dessa. pena. accessoria. dossa incapacidade lei anterior."» · · 
pa.ra exercer qualquer emprego. Actos ha. 
que, pratica.dos por um presidente de repu· O Sn.. FRANCISCO GLICERIO - Ahi não ha 
Dlim, àemoastra.m desde logo a sua ina.ptidão questão. · 
ou incompatibilidade não só para o alto cargo O · Sn.. EPITACio PESSOA.-Mas trago estes 
de que se acha . Investido, mas ainda. para subsidios para mostrar que tem sido geral a 
qua.esqner outras !uncçõeS publicas uo Estado. interprata.çã.o que acabo de ex:P<)1·. 
~ntr~ ha, noré~, . que D?ostram quando o Sa. FRANCISCO GLICER.I?-Não é questão 

mu1toa mcomr tenc1a do~res1dente paraexer·- de interpretação, e as const1tuieões estadoaes 
cer a1uelle cn1 o, mo.s na.o para exercer um .provam contra a argumentação de· V. Ex • 

. outro de catego:ia inferior ou qu~ requeira _ 1 habilitações technicas ou profiss1onaes ou O Sn.. EPITAc10 PESSOA Mas co~? ~ q~e 
a.ln.da. que não exija a. mesmo. elevada compe- é que te~ho sustenta~o ~e~de que subi a. tr1-
tencia, os mesmos profundos conhecimentos, a buna ~.E que a Const~tu?o Federal consigna 
tnasma longa pratica d.os negocios que requer ~ dua~idad~ de pen~ ' a.~ora mostro Q?-e ess~ 
a primeira. magistratura. d~ nação . 1ntalhgenc1a tem s!do ? optada e~n d1verSO:$ 

E taes distineções de certo não podiam es- estados da Repubhc~ - em CJUe . isto prova 
capará. previdenciado legislador constituinte. contra a. argumentaçao que tenho produzido' 
ASsim~ penso que a. ver~ade!ra ~ont!ina. é . O Sa. FRANCISCO GLiqERio-Peoso de modo 
aquella. que vê no preceito · constitucional a d1:trerente. V. Ex. póde provar que sus
consagraçã.o ds duas penalidades : uma- a tenta doutrina verdadeira, mas snstento 
perda do cargo-, outra-a incapacida1-e para que a uni<la.de _da pena é do2trina de direito e 
exercel' qualquer emprego-que deveraacom· estas constitmções, que sao expressas~ con
pa.nhar aquella nos delictos de mnior gravi- trariam a sua opinião. 
aade. o Sn,. FELISBELLO FREIRE - V. Ex. co-

o Sn.. Al\n>HlLoPmo-A primeira. nos deli- nhece melhol' do que eu a constituição dos 
ctos mais leves ; a segunda accessoria., corno Estados Unidos, e ahi vera que h~ disposição 
aggravação da. primeil"8.. inteira.mente clllrerente. 



Cilrnara dos Depctados . lm~esso em 06/0212015 14 30 • Pàglna 1 B de 39 

. . 

Sessão em 2 de Outubro de 1891 35 

O Sn. EPt'fACIO PE:.soA-Aindn. não pnde 
comprchellller em que é que as disposícõ.~s 
que acabo de citar contmri•1m :.\. mluh~1 Ol:Ji-
niii.o. · . 

Analysando grammatícal e logicamente 
o artigo da Oonstituíçilo b'edem!, justi· 
fiquei a opinião dti que elle tr<~tn, de du~1!i 
penas diversas, o para mostrar que esta tem 
~ido a intelligencin. geralmente acceita, ci
tei as disposic,:ücs ele varias constituiçõe:) es-
falloaes. · 

0 SR. Fíl.A.NCISCO. GLICGRIO - Que consa-
gram doutrina differente. 

? O Sn.. ErtTACto P1~ssoA -- Perdoe-me. As 
J constituições estn.do:i.es forn.m todas modela.
. das pela Cônstitniçil.O l<'ederal, o des·;o 'JUO 

o.tloptiLramo. o.lutilidaile do penas ó q110 onlc11-
dcmm qno l)St1i Con~tituiçií.o a havia tam l1•:lll 
COmln.grntlo, O roí Í~tO lllliC:LmOll tO n C)UO ti rtJ 
0111 visttt rno8trar com ns cit1lçu~s que Ili. 

O ~It. l<'ttAN'Oisr:o Gr,1c1m1_, <liL um apnl'to. 
O Srt. El'ITA.cro Pm;soA-Ma .. '{ Htn qmi ê rtno 

1:10 fu111lii a opínitio contrnrin, do •1110 1~ Co11-
~tlt11içi1o só tmbt de nma ponn UNn.s consti
tuições esll•tmg•d1•ns '? Niio, por·rruo · acidio do 
mostrar, com a divorg>oncia do roilncci1o des
sas constltnh;ues,qua olla~ nào nos po1lcm otro
reccr crltet•io !leg"uro para resolYer :L qucstii.o, 
pa.recendo qno urn:\S, como a..<: e.lo Venoilnolu. 
e ·tios Estados Unidos, cons.'\i,;r:i.m a unidade 
de pen:i.s, outrns no contrario, como n. e.la · Vir
gima, u, du. Republica Argentino. e a das Pro
vlncias Unidas da Ameríca do Sul, consagram 
a. dualidade. 

Em que se funda, pois, a opiniii'.o contrarin1 
Na nossu. Constituição 1 Tambem não, porque 
jà vimos que os termos cm que se acha con
cebido o artigo, sufl'ra.gam a doutl'ina. que 
acabo de defender. . 

Nos .iulgn.dos <los Estados Unidos? Tam
bem não. 

o S:n.. FELtSBELLO Fn.mn.E-Protesto ; o 
processo do ministro Belknap deu vantagem 
a. outra. opinião. 

o SR.. EPITACIO PESSOA - V. Ex. mesmo 
aqui declarou que esta questão nii.o tinha tido 
ainda uma solução oftlcial naquella repu
blica . 

o SR.. FELISBELLO FR.FllR.E - Não tenho 
culpa de que o meu discurso não fosse publi
cado; revi as notas tachygraphicas, entre
guei novamente o meu discurso revisto a.o 
empregado respectivo, mas po.rece que se ex
traviou. 

o SR. EPITACIO P!llSSOA - Mas a. quest.':í.o 
foi resolvida. ofücialmente? 

O SR. FELISBELT,o FREIRE - Foi resolvida. 
officialmante dizendo-se que a pena era uma. 

só e 11ue a perda. do crtrg·o. importava inca
pa.ci<lu.de: ll<m~ outl'O. 

O Sn.. A lltPHrLoPH!o - o contra.rio diz 
Story. 

o SR. FJ<:LlSJlEI.f,t) FREIRE - Story nãó 
diz isto. 

O SR. l!.:PcTAcro PEssoA. - A questãc. nü.o 
tevo solução olficia.l por (';\\ta de maioria legal; 
(j <.lema.is chamo a ;tttell<;;"í.o llO 1101.Jre deputado 
p::ira. o modo pol' que se exprime a constit.uiçilo 
dos E:;tados Unidos e r1a.l'l.l, os ter·rnos de que 
11sa <L uOSS<L Oonstittliç,ão e V. Ex. vet•il que 
ha, 1lifferenç:.i, : a Con'iitituiçrí.o dos Estados 
Unidos, quo :diús ora fa.la de duas penas, orn. 
tlo urna , tlíil : n. pena não pouot'tL ir n.lém, etc.; 
tmt:\, portanto, <lo mna pen:L, visto quo füla 
no sinr;nhtr ; mas :L nossa Constituição 1fü: : . 
- o Scua<lo 11:10 pollot•ú impot• 011/r-as p111w~·, 
otc.; ompt•11g:rnrlo ust1i o.-.pt•es:;ifo plur•al cnrno 
cort·olati vu Llt~ 1.losti tuiçilo o d:t incn.pacidudo. 

Mm1 si n oplniiio contrnrln. não so rund11 nem 
nas constitulcves estrtmçrolrn.s, nom na Const~
tulc;i.n hrailileim, om que so funda. ontfLO ~ 
l~uwla-~o ll!t nnturozn. 1.lo processo'? Mai> o 
1wocesllo, por ser politko, não exclue, não ó 
tncomp:1tivd com n. tln:tlitlade do per.as. A 
un io:L oh.iocção lovn.ntatla polo uolire deputado 
1!oJ Sergipe contra 1\ · intdligencia que ac.ibo 
<lo oxpor ó ciuo o Prcsi<lontu <ln. H.opnlJlictL p<'>de 
tlemittir-se voluntariamente do seLt cargo, 
tornu.n<lo pot• ast~ modo sem elfeito ô j ulg"ê\
rnento politíco, restando, entretanto, o de· 
Hcto de pé. 

O Sn. . FRLrSR'ELLO FREIR'E - Elle póde de
mittir-se tendo commettido o·ct•ime dous me~es 
antes do pr:i.zo leg1Ll. . 

O Sn.. Er>ITACIO PESSOA. - J à. chegarei a 
e;;su. hypotllese p<im mostrar que até certo 
ponto estou de accord~m V. Ex:., não 
qu<1.nto a unidade d:i. pe ,.,.. as 11.uanto à. ne
cessidade de prevenir o i ;,; oveaiente apon-
t'td.o. . 1 

~fasa objecção a que me referi perde in
teira.mente a. sua procedencia desde que se 
estatuir na lei, como vou propor, que tt re
uuncín. do Presidente da kepublica não im
porte a. suspensão de processo. 

o S:a.. Fn.ANcrsco GLrcERio -- Mas si ll pena 
n.pplicavel ao delicto que o Presidente com
roe tteu for sómente a de . ~ertlli do cargo, que 
valor tem isto ? 

O SR. E PtTACio PESSOA - E como se . póde 
sabei· que a unica. pena o..pplicavel é a de perda. 
do cargo sioão continuando o processo 1 A lei 
não dispõe que taes crimos serüo punidos com 
a perdu. do cargo e taes outro~ com esta e mais 
a incapacidade ; deixa isto ao urbitrio elo Se~ 
nado; este tribunul, porta.uto, é que tem de 
verificar si no caso cabe uma ou outra pena e 
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esta verlflcaçiio só po<le:rá ser fci ta si o processo constituição para os crimes de responsabili
conti auar atô t1nal. Por occa:;iã.o llo julga- dade do Presidente era. umá penD. meramente 
mento, si o Sonado reconlwcor que o crime é de disciplinar, o portanto não devia, acompan!iar 
tal gmvillatlc que exige a imposição das duas o criminoso a1mla depoi:3 de lle h[1Ver dei-

, penas, applical-as-ha; si, '[)orem, entender que xado de tini ti vamente o exercicio do cargo; 
a perda do cargo é ;;utficionte, a decroüwâ por que. sendo da natureza das penas disciplina
sentença, pouco importand() que o accusa.<lo .iil. Ires o serem applicaveis sómente a fllnccio· 
tenha espontanen.mente deixado o excrcicio de narios publicos, nü.o se comprehendia que a 
suas funcções. pena consfüirnional pudesse rerir um indivi

O SR. FELISBJ~LLo Fmmu~ - E' o que diz 
Thomaz Cawley; o tribunal commin<i. ~~ µeua 
de morte a. um cadaver. 

O SR. EPITA.Cto PESSOA - Piirece, de facto, 
que é uma inutilidade decx:ctar <i destituição 
de um fUnccioou.rio já. <lemittido ; rnas oilo e 
assim, a sentença não vis(!. sómente o resul
tado material da derni!:sáo, mns tam!Jem 
outros effeitos de ordem mora.!. 

"" Mas, tlizia et1 que, rlestle (]Ue se estabeleça. 
na lei qua o Presidente dn. Ltopnblica, a des
peito dtt rc:muucit•t co1ltinúa sujeito ao ,ínl;;u.
mento do Sónado, não tm•il. procedoücia a 
objecção formuladn relo nol.Jre deputado de 
Sergipe, não terá logn.1• o inconveniente 
que elle 1l"'urou. Assim, ~i o presidente ex
onerar-se âo cargo, seri.L n[o olJstante sujeito 
a julgamento paru. o aft'eito tle se lhe dec1•efar 
por sentença a destituiçüo u, tal seja a. "'ra
vidu.da do delicto, para incíl.pacital-o tam1&em 
de exercer qualquer outi-o emprego. Desta 
sorte a renuncia não frustrará o proce~so ro
sta.udo o delicto de pé, como se temia.. 

'( Em ~onclusp:o_,Jm.reco-me que n~o tem pro
cedencm. a, opinw.o daquelles que JUL~am que 
a Constituição consagrou a unidacle a.e pcmi~; 
e por isso espero .que a. C::i.mara approvarit o 
substitutivo que apresentámos ao art. 2° da 
lei criminal e que interpreta t1eJmento n. in
tenção do leg-is1s.dor constituinte. 

Eagora cabe-me dizer os motivos por que me 
acho em divargenoia com u maioria dn. com
missão de que 1iz parte; foi j ustitmentê sobre 
o ponto a que se referiu a objccç.'io do illustre 
represelltante de Sergipe que se manifestou 
esta divergencia. 

~ Sr.. presidente •. e.orno jâ. disse, fui en_carre
\ gado pelos meus ülustres companheiros do 
redigir o p:rojecto que se àcna em discussão 

No trabalho que ofl'ereci u.o e x:ame da com
missão,calcado nos moldes daloi de 1827, que 
estabelecia o processo a observar-se nos cri
mes de responsabilidade dos antigos ministros 
e conselheiros de Esta.do, inseri um :i,rtigo, em 
virtude do qual ainda mesmo qne o accusado 
ou denunciado já. estivesse fóra do exercicio 
do aarg-o no momento da denuncia ou accusa
ção, diíviâ ser- julgado pela maneira decla
rada. na. lei especia.L 

Este artigo S'9Scitou calorosa impug-nação 
da parte dos meos collegas, qoe objectaram
me o seguinte: 1°, qne a peha crea.da pelo. 

duo que jf~ uU.o exercia rn<1is funcções publicas; 
2", que o pi·occ:::so tL que,por nqnollcs dclictos, 
está su,jcito o Prcsitknto da Ropubliott, ó um 
pl'ocesso mel'mneutc polilico que tem por fim 
exclusivamente o..ri•cdl1r o Presidcotc do elo
vrvJo posto de que se acha investido,~ que, 
por·tanto, perde a sua razão de ser, logo que 
o Presidente por qualquer mo tivo, pela con
clusão do manda.to 011 iiela reonncia, Sé de· 
mitt:t da suprem<i magistratui·r11l0 pa.iz ; ~1 º , 
que com isto nii.o solfrem os interesses da 
j ustíça, e muito menos SG falta ás G.Iigencias 
constitucion:u~s. uma. vez qne o Presidente 
flc:t s llj eito a acção ordiuaria da j usti ca . 

Em vista desta. impugnação e por força. das 
i·azões que <Lcabo de resumir, foi substituído 
o artigo que eu consignam no projectopor um 
outro diametralmente opposto, em virtude do 
quo.l o processo só póde ser inteatndo dura.ate 
o per·iodo pr1:1sidencial o cassará logo que o 
Presideote,por qualrrner motivot deixe doftoi
tivameutG o exercício do seu cargo. 

Sobz·e e:>to ponto é que me a cho em diver
gencia. com a mniorit1 dn. commissão, e eis 
por 11ue venho submetter á apreciação dt~ Ca
marn. aernendu que em breve vou ler. 

A meu ver, as razões apresentadas -pelos 
impt10-nauores do artigo ern questão são im
proce~entes e nos levtim a consequencias fu
nestas é absurdas. 

Si·. presidente, a pena de perda do car'go 
é de facto uma. pem\ u.dministx-.:i.tiva; mas a 
incapacidade p<\t'á. exercer qualquer emprego, 
comqmmto seja uma medida preventiva de 
alta. relevanciu. o alcance politico, talvez não 
tenha, proT,Jriamentee!>tecaracter. A suspensão 
do cx:erciciodo cargo,a inhabilitacão tempora
ria. ::;ãu peuas des::;ana.tureza; não assim, se 
podera suppor, r.i. inca.pacid.ade1 perpetua o ab
solutil.. 

Entretanto, de ser essa pena umn, pena ad
ministra,tiva. não e logico deduzir que olla. 
não possa ser applicada a. individuas que de 
facto não são mais empregados J?Ublicos, mas 
que pl'a.ticaram os actos incrimmados no ca
racter de emp1•egados publicos, Comprehende
se que, si tal se J>Udesse deduzir, o preceito 
legal un. maioria dos casos tlcaria. le ttra 
morta, desde que o empregndo poderio. evita.r 
a sua applicacao demittiodo-se do c!Lrgo. 

Os julgamentos dos tribunaas ordinu.rios nos 
offerecem um simile perfeito. No dorninio do 
antigo codigo, cottto no do codigo actttal, o 
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funccionario publico que, nesta, qun.lidtltle, 
commette um delicto dado, perde o sau cargo. 

Mas si o emprerrado criminoso se domitte 
vciluntarinmenta d'e snns fnncções. o processo 
deixa tle seg-uit• os seus tram : te~ e o jni:1. 1leix::i, 
ue decretar a pena soh o pl'dexto de q110 não 
ha mriis ohjectiv o pn.ra a ~01ilençn. '? Nào, por
que a lei 11<lo tem :;<'>mente nn\ v istü n c!l'eito 
por nssim 1li'l.<H' mi\teri;i l (];~ 1l<':mi.:;sitn, mas 
~odos os e U'eitos do onlem mol':ii,<ptc se lig:i.m 
a nnture;:a.clrt pana .. No ~is;o tignrado o pl'o

. cesso coutint'la. e n. sentcni,:;~ contJemnittori:\ 
sera la vrncl<\. 

O Sn.. ·F1·:r.r:>BEr,r,o l~R.F.mF. - Sll[>Jlonha 
V. gx. quo o l'1111ccional'io n.'i.o p·?d•·l de1ni:ss;i">, 
mas as suas l'uncçüas terminarn 1\0\tur;tl-
mentu. · 

O Stt. I•; l' l'I' Acro pg~soA-0 c;1,;o ri :i.o m nt.!a 
do fl:.:-ur:l. Soh1·0 n. rnallwiti <h minl1n. emenda 
V. E:.:. m1tA cio accor1lo eon1111k1~, 111)i;;, \'tirá 

que a j 11~tilfco mostrando <i\io :i o;•iniii.o 
contm1fa tl:'L l(lgn.!' a todos os incouvoniontos 
11uo V. I~:.: . llgut•ou no seu lli.;cm•so. 

Cl S1l. 1•'1tANCt~o Gr,lct·:iun-:-.fo,; nii.o se 
pôtle lavrar umn. seuton~~IL <1110 .iii w1o pro
tluzir:'i o offoito qnc s•1 to111 em vistn. 

O Su .. EPl1'Acio Pr:is-;oA-En tretnnto HClllio 
de lembrar um Cl\SO em í)lfo i.~ to se Uá. 
E posso recot·far um outro . · . 

l'ül:t legislnc:.1o vig-ente :i prisií.n preventiva. 
rlo indicin1lo se C(11nputar:\. na ~11n. con•lcrnnn
ç;1o ; mas si olln. ltouve1· ::;j,fo tií.o Jo111;a. que 
ttJnh:t : ~bsorvido :i pena. csta.bcle1~itl:i. t1:i lei, o 
tl'ibun~l doixa rio lavrar a sentcnç:t condetn
nat,orin, ~olo fundamento dQ qne ~.:>b j:i. não 
pro:iuziro. o.etl'eitCl da. prisuo 1J.) rêo'? füi.o. 

O SR .. füt ANc1,;co Gr,1c1.:t'tIO-Nào h:-t p:1ri
<ln.de. 

O S1t. EPrT.\Cro P t·:s~oA_;,.I·:· , to<ltiví 1, urna 
prov:L de rp1e a sontenç:1. pôcle n(i(I vi~:q- sô
mente o facto 111 ttl!rin.l. 

P enso Qllf! :• mnsm:L lll':itícn. s~ r.lcve n1lopt:1r 
no jnlgnmento rlo Pr.,sidont(I 1Jn, Ropnlllic:i.: 
5i ullü llou rn l' 1!11ixa.tl.i tloJl11itiv:1.menLe o ex
ól•cicio 1Jo so 11 cal'g-o. nom p1n· i,;:so o pl';!ceito 
constiLucional cst:w:i. sa.ti5foito; é mister riue se 
decrete · por sontcnça. :t percl:t uaquclte carg-o e, 
si no <:aso crnher. tambem n. incap:Lcidade 
ptirn exercer qualquer ontr;L runcção publica., 
pouco in1portnnrlo, nn espocie, riue ,;e trate 
de um:• pe.11 '.i :idministrali~·a o de um julgn
monlo pol1t1co, ttnm ve~ qno o processo versa 
!:O brn nclm; prn tic:idos por ai111clle citlndiio no 
C1lracter tlo Pmsi(le11 ti~ d:i !~<~publica. 

J Diz-se,cm scg-un1Jo log:t1·,c111 0 esse processo, 
como meranlúrito polltico fJtlo e, visn. sómente 
o n.rred:\I' o Prcsirlcntc cio oxercicio de snn.s 
fUUCÇiJ0S j quu Ô Ulll UICl'O impeachmc:nl C 
como tal devo cessar logó que o Presidente 

nba.nclono <leflnitivn.mente o seu posto. Não 
ha tal. 

O flm do julgamento politico não é só a 
destituição do Presidente, pócle ser tamham, · 
em dn.dos casos, inllabilital~o no futuro par:L 
o exercício ue funcções publicas. 

Si o 11111 d o legisln.clor constitucional fosse 
sómente aq ue lia <lestituiçiio, n. pona unic..'t 
c.s tauelcci•fa set•í:i a úe pe1·da do cargo, mas 
r.losde cprn el lo consignou umn. outra pena.
a. i nr~npacitlatle para. exercer qualquer em
prügo--0 as tn. ~viclentemente não se satisfaz 
com :i. simples exoneração, cl.aro é que a 
:i.eçii.o do trílmna l po 1 i tico nã.o deve parar 
de:wtc dnr1uelle facto, deve pelocontrario 
pr·oscguir ntó verilica1• si ha ou não lagar para 
a imposiçfi'.o doss:t outrn. ponaliclade. 

Si o r•rocesso <!ova cessnr, como quera mu.io
rin. dn commisstio, logo quo o Presidente 
deix0 1lelit1itiv:u nonle 11 oxorcicio elo c:u•go, ao 
Presi<lonte fk:i rfL snmpro salvo o direito do 
illuiiir um p:\1'tQ a dis\1osiç~o <hi lei . Or1i sup
ponhu.·so rp10 o l'rosi( onto commotto um tios 
gTiWOS dei icto~ j:'t ilo!lnidos na lei cl'lminal ; 
:.mrvonlw.-~o rino é tal a grn.vitln.do tlo crimo 
o sito tao~ ns p1·1wn.s cxísteutos, que alio do l\D
ternã.o tom cet·to-:ri. do quo vae sor conlle
mnado polo Semnlo ni'io só a JHlt'll:t do cn.rgo, 
mas ainda i\ i nc11 pn.cidP.de pn.rn. exercer q uai~ 
quel' out1•c1. Ol! quo oxpetliente lança mão 
o Presiclonto criminoso em desespero de 
c.'\11Sa1 Ntul:\ nmis simple::;: renuncia. o sen 
rnnnihito t1 pot' ol;t:l fórmn. frustr:i. o processo 
politico; toril. ;i,;sim perdido o seu ca.rgo, 
corno :lliú.s tol'ia 1!0 :icontacer mais tardo com 
n. sontonc:i Üll Sanado, mas em compensnçü.o 
ter[i conservado!\. sun capnoidude pa.ro. exercer 
um outro emp1·ogo, mesmo o dê Presidente, 
que porterú. vir novamente a occupar, tal seja 
o nurmwo de amigo:; e o grão de influencia 
que se te11lw creatlo. P01lerit. ser este o in
tuito tln. lei '? · 

Sol'i\ n.1lmissivol riuc um ci1latlü.o que, como 
Presirlcrllc da R~publicu., tentou, por exem
plo, contr:i n cxi:;tcncin. politica âa União, 
continue npto :t occupar nov(\mente o cargo 
de ProsidcntcV ~videntemente não. 

Os que defendem a. unidade de peaa. e en
tenuem :10 mesmo tempo que o proC'esso dc;nre 
cessa.r com n. renuncia do Presidente, não at
tendem :1 qno is to import:i.r-.i. umn vfolnç5.o tin.
gro.nLo cl:t Constituiçfí.o. Com etfeito,si :.i pean. 
é um:~-rt lltn•cln. <lo ca.rgo com a incapacidade 
-o i::ii o processo deve suspender-se Jogo que 
se 'Vel'ifi q 1w a. renuncia; si esta., corno acto 
voluntario, não acarreta. forçosa.mente a. in
c:ip:1ci1lade, que só póàe ser imposta por sen
te11ça, 0 obvio que sempre que o Presidente 
:;o demitlir espontaneamente de seu cargo, 
:1 tlisposicão constitucional deix<:1.rú. de ser sa
t is leitit na. parte referente à. inna.pacidade, 
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por isso que o trilmnn.l tom de po.rar n.ntcs 
do proi'crir a, sootança que devo decrelnt-a . 

Mas dir-sa-lla. o já me tlissa1•am qno o í n
convenianta que ho. pouco tig-urci não tcrü. 
logo.r, por isso que o Presidente criminoso 
ficará. sujeito ú, acçiio dos tribunaes . ordina
rios. A este respeito se poderão suscitar 
duvidas na pratica, que em breve exporei 
á Camara; mas admittamos desde logo 
como facto inC'outestn.vel que o Presidente 
tique sujeito iL acç;.1o ordin;\ria da justiçn,. 

·. Isto não resolve sati.sfüctori:i.mente <'l. questão, 
não previne os inconvenientes referidos. 

Para demonstrai-o basta attender-se ao 
seguinte: . 

· Suppo!lha.:.se que o Presidente commetteu o 
primeiro crime definido na lei criminal; h;to 
ó, tentou contra a oxistencia política da 
Uniü.o. 

Esto crimu o:;tlL prnvisto no 1\1•t. l:l7 dn Co
digo Pennl vigonto o ó uhi punido ::iumouto 
com 1\ pomi do prlsão. Qunl u. consequonclt~ 'i 

Si o Pro!:!itlonto, dopois d'3 huvo1· commet
tido o crime n. quo alhtdi, domitto-se 110 seu 

· cargo e por este modo torua som oll'oito o 
processo político, o tribunn.1 orditmrio só pódc 
applico.r-lho n penu, tle prisão osta.bolecidn. 
pefo Corlígo Pom\l ; nuis, cumprida. esta, o 
Presidente continua com n cnpucitlatlo vnro. 
oxorcel' qualquer outra funcção. A que ftcti 
reclnzido o preceito constitucional'! A cou:;a 
algum(L, O O inconvouiente COlltiDÚa <lo pó, 
desde que o Presidente, contra u. lettra ex
pressa da Constituição, continüa apto a exer
cer qualquer emprego. 

Para que se possa av::i.liar a. que conse
queocias absurdas nos leva a doutrina. defen
dida pela. maioT'ia da commissiio, basta atten
der-se ás hypotheses muito possiveis que passo 
a figurn.r. Como se poderú ver do projecto 
em-discussão e dos prazos a.lü estn.belacidos, 
o processo movido contra o Pt•esideote da Re
publica, por mo.is rapidamente que sej:l. pro
movido, não poderit estar concluido :intes de 
dous mezes. 

Ora, sendo assim e si o processo tem só
mente em .vista a demissão do Presidente e 
deve cessar logo que por qmilquer motivo 
elle deixo o exarcicio do cargo, o que se segue 
é que, dada a bypotbeso do Presidente com
metter um delicto nos dous ultimas mezes do 
seu mandato, a Camara e o Senarlo devem 
cruzar os l.J l'aços e deixar que u·m homem ci•i
minoso contiuue impunemente a gerir os des
tinos do p:.dz, por isso que o fim uuico que lôe 
tem em vista., que é n, retirada do Presidente, 
serit attingido primeiro pela conclusão na.tum ! 
do mandu.to do que pelo processo ! 

Pôde haver maior absurdo 1 
. Podem estas consequencias escapar ú pre-
. vidoncia do legislador ' 

SupponhiH:lo n.g-om riuo o dolicto só vem 
n ser dmJcoborto qun ndo o Presidente já so 
ucha fúru. Ú•I o:curci<:io do cargo pala concln
:;ü.o do mund1ito; o processo não terá Jogn.r 
em virtude do art. :~0 do projecto em discus
são ; e assim _poderemos em breve ver este 
m0smo cidadü.o occupantlo o cargo de pri
meiro magistrado da Republica ! 

Supponha-Sti ma.is que o delicto só vem a 
ser c<inhecido depois de passado o intersticio 
lel!'al de 4 annos e CJUando o presidente se 
aclla, em virtude lle uma reeleição, :\ frento 
dos destinos do pn ii ; teremos de assistir ao 
triste espectaculo de ser o cargo de Presi
dente da Republica. exercido por um individuo 
convenci1lo de gravíssimo crime contra ella . 
, Ora. estas consequencias, que decori·em ue

ccssari;imento da dispo~ição rlo . art~ 3° do 
pl'o,jecto, nos convencem de que este artigo não 
pótlo sor uc<nito polo Poder Legislativo. 

A o tes inconvenientes oppõe a maioria da 
commis~ão o julgamonto rio Presidente da 
RopubHca pelos Mlmn:ies ordinarios . Mas já 
vimos que asse julga.manto nã.o remove os in
con ventantes n.pont:tdns, a rlem:tis a este re
speito se poderá levantar tilgumas duvidas na 
prr.tica. · 

Sr. 'Presidente, a Coostituicão, por motivos 
ele alta conveai·encia politica e attendendo 
a.os g-ra.vissimos inconvenientes que resulta
rin-m do facto de ser o Presidente sujeito á· 
nccão ordíoaria dtL justiça, antes que o Senado 
o tivesse apeado do seu elevndo · posto, esta
beleceil o processo politico como prelíminar 
no processo ordinario. E' isto o que se vê cla
ramente dos termos do § 3° do art. 33 da 
Constituicão(lê) : «0 Sena.do não pod~1-ã impôr 
ou tra::s penas mais que a perda; do . cargo 
e a incapacida.de para exercer qualquer outro, 
!:Sem prejuizo da acção .dti justiça. ordiuaria 
contm o oondcmnado .> . 

E' o quo se vê nri. Constituição dos Estados 
Unidos que diz no art. 1° (l8): «A pri.l'tojuZ
gada culposa pelo Senado poderá entretanto 
ser processada, julgada:, condemn_ada e pu
nida com as penas previstas no, let.>> 

E' o que se vê no, Constituição argentina, 
que diz (lí!') : 

<1.A parte condemnada ficara não obstante 
sujeita. a accusaçü.o, julgamento e penalidade 
eon ro1•me as leis dos tril.Junaes or1lina.rios. :. 

E' o que se vêna Constituiç;i.o de Venezuela: 
(lê) « ... sem que isto o releve de ser ii lterior
mente processa.do, julgado e s_ent~nciado pe
los competentes tribunnes ~le J)lSt1ça.» 

E' aind;\o que se vê em diversas outrascon
stit11ict.ies, como na tias Provincias Uniclns d:i. 
Ame1•icti do Snl, art. 20, na, de Mass11chusetts 
secç. 2"' art. 8",etc. Eis· porqne Tocquaville, 
fazendo um estudo comprwt\tivo dos julga
mentos politicos na Eurol?a e na Amarica, aiz 
quo alli os tribunaes pohticos podem impor 
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'}Ulllquor pena, umu. voz que esteja deliuida 
no ~odigo criminal; mas aqui,logo que aqual
lo trlbum~l tira ao criminoso o cn.racter ~u
bllco do QU" so acha revostido e o torna m
<ligno do o:corcer funccõas politícas, o. sua mis
são está esgotada., principiando então a ac-
ção dos tribunaos ordioarios. . 

. /ora, poderá dizer-se á vista dos termos em 
· que está concebido o artigo constitucional o 

da uniformidade na.s outras constituicoos, que 
o Presidente da. Republica. só póde Sol' pro
cessado perante as justiças comrnuns, si fo1• e 
depois que fór condemna.do pelo Sena.do: sem 
prejuízo da acç'io da justiça ordiot\rit'- contra. 
o condemnado, diz a Constituição. Mas si se 
der esta in telligancía ao artigo da, Constitui
ção, então os inconvenientes do art. 3° do 
projectl), que se acha. em Jebate, serão tantos 
e de t al g rn:vidnde e impart:i.ncia que o Poder 
r~eglslativo nú.o pôde cleixar de rejeitai-o i11 

liminc. Com eITeito, si o Presideute da Repu· 
blica só póde set• sujeito ó. acQão ordlnari3. d:i, 
justiça, si tor e depois que for cotHlemn!\do 
pelo Senado, e si o procr.s.so politico tem de 
cessar logo que elle deixe definitivamente o 
oxercioio do c<tr~o, o que póde fazer por 
uma renuncia, pMemos desde Já g-ar;intir que 
este projecto que estamos discutindo nii.o e o 
projeato doresponsabilidn.de do Prosídonto,rnas 
sim e do. sua irresponsabilidade. O Pt•osidente 
<la Republico. poder.i commetter os mnisgra.ves 
1loliatos que li lei não o a.ttiogirt\, porq11e,com 
u. renuncia., elle consoguirü. o silencio do Se
nu.do, a com o silencio do Senado elle tGrá. tü
ca.nçado tambem o silencio dos tribunaes or· 
dinarios, os qull.es só podem julgu.l-o depois 
qne aquella corporl\çií.o politica se houver mu.• 
nirestado. 

Entretanto devo dizer que para. mim não é 
esta a verdadeira intelligencia do texto con
stituciona.l; penso, pelo contrario, que muito 
embora não se dê o julgamento político, o 
Presidente. pelo fr1.cto oa remrncia, se torna 
um simples cidadão, e como tal incide na al
çada dos tribuna.as ordinarios ; mas o que é 
incontesto.vel é que o. Constituição usando dn. 
expressão restricta. - condemnaiio-oilo co
frifou da hypothese de o Pre~iden te fiaar Stl
Jeito aos tribunaes cornmum: pelo simples 
facto da renuncia.. Demais ja mostrei ó. Ca
mal'n. que o julg:i.meoto ordinnrin n5.o pre
vine os inconvouientes gue figurei. 

Todos estes inconvemontes são removidos 
pehi emenda. substitutiva. que vou apresentar 
ao a.rt. 3• do projecto, e qne é a. seguinte : 
(Lê.) O processo de que tra.ta. eata. lei poderi~ 
ser intenta.do não só durante o periodo presi
dencial mas . aind:~ depois quo o Presirlento, 
por qua lquor motivo, houver deixado detlni-
tivu.cnente o · exercício do cargo. . 

Umn. vez quo esta. i<léa seja ·acceita, como o 
foi n~ lei de 1827, na Constituição d l\ Pensyl-

v u.nia o nos Estados Unidos por occaslão do 
julga.monto do ministro Bolkon.p, perde in
teir;,1.monto l1e valor a df'l prccedencia n, objec
ção apresentada pelo i!lustre deputado, o Sr. 
Felisbello Freire,contra o substitutivo por nós 
oJterecido ao§ 2° da lei crimiru:i.l. 

o Sa . FELISB!i!LLo FRlfütE - A emenda de 
V. Ex. só demonstra que a doutrina l'.:orrecta 
é a nossa.. 

O SR.. PR.ESIDENTE.-A.dvirto o nobre depu
tado Sr. t<~pitacio Pessoa. de que ja excedeu a 
horH. destinada a. esta discussão e se deve 
passar à outra parte da ordem do dia. · 

O SR.. E t'ITACro PESSOA - Peço licença 
p<\ra observar a V. Ex., Sr. presidonte, t}Ue 
a segun<ln. parte da. ordem do dia. 1\l)vorin 
começar as 3 horas, e subi ,·~ tribuna quo.si 
as~ 112 . 

o Sn.. P1t~>SIDENT1~-Mns V. E:c. jii. oxoedeu 
em 15 minuto~ a horu rogimonto.I. 

o SH .. E:l'lTACIO Pr.ssoa. - Obedeço n. V. Ex:. 
Ji~ di:;se o repito que o~ lnoonveulontos quo 

figurei são inteiro.monto provonldol:I pelu. 
emendtt st:bstitutJvn q:.io llOU.UO do !or Ú. Cll
mura. Nü.o :;ui ul1iL!3 que ropugnu.ncl1L po11!lU. 
e:c:istír em n.ccoitar a d.outrill:L ccinsngrodo. 
ne:>tU- emendo.. 

Di7.·Se que ello. vem dosna.tnrnr n. miasito 
do Seno.do, que só pódo convertel'-so em tri
buuLd volitico pu.ra julgar o P1·osldento ihi 
R.opuiJho<~. e nessec:iso vaajulgar um homem 
que jti. uii.o é Presidente . tlu. Republica. Mo.s 
semollm.u te objecção t&mbem nüo tem pro
cedencia. visto que os actos que vii.o ser Jul
go.dos pelo tribunal político foram prU.tfcados 
pelo individuo mi. qualidade de Prtisidente da 
Republica., o que é bastante para. o.utorisar e 
justificar a competencia daquella corporação. 

Estou · certo de que a · Gamara. cornpre
hende p9rfeitamente que os inconvenientes 
ligurados, as hypotheses f1mesias e absurdas 
que formulei e que dimanam naturalmente 
do a.rt. 3° do projeoto, são inteiramente pre
venidos com a emenda. substitutiva qae a.cabo 
de apresentar; e isto ó bo.stante pal"J. que eu 
saia dt\ tribuna convoncido de que ella. será 
acceita. pelos meus illustres collegas. 

Tenho coocluido. 
(M uíto bem, muito bem.; o oraàtr 6 fali- · 

citado.) 

Vem á mesa, ó lida, apviadn. ~ declarad!' 
conjunr.t:Lmeute em discussão a seguinte 

Substitua-se o a.rt. 3° uó projecto n. 197 
pelo seguinte: 

Art. 3.0 O processo ele que tra ta. esta lei, 
po4erá. ser intentado nio sô durante o peri<>d.o 
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presidenc[al, mas ainda depois qu0 o presi~ 
Clente, por qualquer motivo1 houver deixado 
definitivamente o oxcrcicio do cargo. 

Sala das sessões, 2 de outnhro de 1891. -
Epitacio Pessa . . 

·:;_:• adiada a. discussão pel~ hora. 
.... -· -;:· , 

TERCEIRA PARTE DA OLWEM DO DIA 

O SR. P1-1.EsIDENTE annuncia a 2" discul:l:;i:í.o 
<lo projecto n. 203, fixn,ndo ns despezn~ do 
Ministerio da, Marinha, pn.rn, o a.nno üe 180~. 

o Sn.. ,MIL1'0N (pela ordem) <liz que ua ter
ceira parte da ordem do dia Hgnra o projecto, 
fixando as despezas do Ministorio tia Mal'inha 
pam o anno tle 1892, mns n.indn. hn poucos dh!:l 
a commissão votou que este prqjecto não se 
discutisse sem ([ue primeiramente fbsso vo
tado o ífUO llxn. n.s forens nnvaes. 

Essa deliboraçü:o da Cnm:w:t 1lnvfl sor 
acat:u.la, principalmcn te 11uando rcponsn, 
om um fundamento de tnda. proceiloncia. 

O projocto 1la orç:1mento ei;t{L d!!pcndente 
do outro ; nüo se poda il:mr as despez:is rla 
marinha sem ·conhecer antes qrnü a força 
fixada para e lia. 

Portanto,uma lei e conseqnencin. 1ln outra. 
Nesto sentido requer quo se mnntonlm a 

decisão dn. Cnmara, tomatln. :1ntoriormcnte, 
retirando-se du. ordem i.lo dia osto projecto e 
continuando-se a discutir ns nmtm·rns uo.. ~o
guntln. pt1 rto . 

o SR. PRESIDE!\'TM l'OSpon<le que estava 
nos intuitos da mesa adiar n. díscnssrro d~,,;te 
projecto até que seja. votado o p1·ojecto de 
rtx:açiio de forçu s de mor ; llc:L, pois, :Hliacfa 
a discussão. voltando-se ti trn.tar das mate
rias desíguatlas ua primeira parte da ordern 
do dia, até que se esgota a hor;1, reg-imental. 

Contlnúa a tliscussão u1J prqjectn n. 114 A, 
fixando as forças de mar p:tr;i 1892. 

O Sr. Gabino Be~ouro não oc
cu_parà. a attenção da cas:.1 senfí,o . por 11 lg_uus 
minutos, lJ'Orque a materin tem sulo Sufficron
temente díscutida. pelos pt•otissiomws tia Cu
mara. 

Era sou proposito tambem tomar por divisa 
o..s palavras do nobre doputudo pelo Parit., 
o Sr. Sorzedello, fazendo dn economin. dos 
dinheiros publicas o ponto capital de todas as 
questões ; seri&.. a sua delend(t C m·tfwgo, como 
é do illustre collega.. 

Mas, deante da attitude fJUe a Camar<L tem 
n.ssumido, desiste d este intuito. Si, real monte, 
ha. muito <linheiro, si n:1da lln. a recei:n', si o 
deficit é um ·pba.ntasnm, não hn motivo p:Lrn. 

· vir fali ar em economia. e sobriedade. 
Vae limitar-se a uma sim ples observação. 

O n. 15 do art. 2° do projecto dispõe quo scr:'t 
transferido para o Ministorio da Mn,rinha 

todo o so1•vico <lo ba.lis:imento e conservação 
dos portoi;. 

EsttL tmu:sferoncia não é conveniente. 
O 8crv!co do rpw se t rata ostc'.L organi&1do, 
com p~:;o:1 l e material a.propriado e a té 
nltinmmrrn te foi regulamentado ; ao 1ins~o que 
o Mini,;t1~1·io da Marinha. não tom esses re
cu1·sod, tlisponiln apenas de <lous engenheiros 
hyilrog-raphos, o o serviço exige pesson,l 
technico muito numeroso. 

Por consequoncfa, a trn.nsfe1•enci:t não Llis 
pensa ocoiwur1;0 do Miníst crio rla :\gricultum., 
]ll)l'quc o <fa Mariulw. nu.o dis põe dos meios 
nnccssn t•ios p~tra. :i sna l'ealisaçiio. 

Em vista destüs razões, maml:t umo. omen1.lrt. 
t~ mü8a, supprimindo essa dispmi(:fío que vao 
1lcsorgnnisn r nm serviço e dei xrw :vrnlsos 
rn11itos o rn pt'egados. 

O ~r. l"?elfhrt Vieira. não tinhn 
int·.m~~ii.o <l•• oceupa1· a t1•ibuna, principtLl mcntu 
cm ho1·a tão adc:111t:11!:1, m:t~ n:1.n p1'1rl r rlnixn1• 
do oppor algumns cousi1loraçi'lo!) ao qno disso 
o nolH'O 11oputarlo o Sr. nnlilno llosolll·u. 

Ha 11m;1; ;;ranilo opportu11id:uloem rosnlvo1·
sa o~~m quc::;t;i.u tia cunso1•vaçfLo o moll101·1l
mcntos i.lo pnrtns. t•: ' J'ncto pu bl ico o •wtol'io 
qu•1 os nn.vms qno navugnm f.lffi nossa s plngn:-i 
t·onc(II'!"Olll nal'll :l illuminnçü.o tios por los tl11 
1 itoml o pnl~'l. qnn possam mwontt-nr nas b:i hint:, 
nng-ras e em;emlas <lo! le tntlo qunuto ó nocos
sa1•io p:tr:L :t snti segurnnça.. Mm; b;to não llwH 
<i g:it•ntido paln. tlositli :L 11uo enh'o nc'>s oxisto 
a rn:::puito tio s~rviço hydrographíco, Llo m o
lhol':un •ntoe lmlisn.mentodos portos, sorvi(!O 
quo cst111•i:1 perl"eitamonto a c~1 rgo do. n11to1•l-
1.laue que :so chama ca.pilão do porto, a quolll 
pódorn ser commP.ttidos, mt\iLo n:i.t1tralmento, 
os tralmlhos o estmlm; tlo marés, tle sowfogotn, 
ntc., " tnmbern os do :::occo1•1•0 nn.vn.l. 

Não conheco o rogultimm1to expedi<lo pelo 
Sl'. U lícc1'io, pnrn. fiscn.lisaçiío das oln·:•s dei 
mclhornmcntos <los portos ; mn.s qnamlo 
houve tiio g·mn1fo numero de concessões a 
cmp1·ezns p:i.1•n. este nm. mais nece~sn.ria sti 
torna n. ot'ganis1icii.o tio serviço. 

Pi·osta, portanto, toe.lo o apoio ú, disposição 
propostn. pela. commissüo do ma.rinhn e guer
ra, passando o serviço do br\.lizamento o con
servação dos portos [inrti o Ministcrio da Mn
rinlw,,. 

Como profissiorwl, confessa-se coatrisfad_o 
dcant:J uo pessimismo de qno se nchnm possu1-
clos os illustres collegas que occuptiram bri
lhantemente :i attenção lla Gamam nn tliscus
süo cl a força. un. va 1. 

Dissen:uu que não tinhamos pessoal, que 
não tinhamos material. Parece qne llou'V'O 
um[\, hocatombe na, marinha. Apczar de afüs
tat.lo da vid:i. activa, em con~eqllencia de com
missões, não póde d eixar de toca1• ne~te us
sumpto, 
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Acredita que o <lesnnimo a que allude ·pro
vém dn. innctividade em que presentemente 
se acha a marinha. Depois dt\ evolução de 15 
de novembro, nilo consta ao orador <Jllo 
uma unica. viagem das que mais neces?:1rüis 
i:;ilo â. armada., se teohtL feito. Pareco quo 
·roltou-se a 1878, qnrtndo, por fatal írladu, e;;~ 
teve it testa da arlministr:l-<,,fí.o rln. m;;rinba n 
Se. Andrade Pintoi que co1d'undindo tllío g-as
tar com oconomisar, du11 cansn. a hwlof.J pre
juízos. 

Observa, por•ém, quo n:1.o olu~d<~cern :i um 
lJlano as irlüas de orgrtnisaç:i.o •los ~o;!rviços ria. 
m:trínlw. que teem shlo aproiWntarh1s ; appt
rocem emend:is isoladas 1-;ob1•e estn. ou :tqnclla. 
p:nte do serviço, riuanrlo tudo rlevin nhrnler.01· 
a um systema.. 

AlludP- iL ne~P.>:~idnrfo do melhorar·-~~ a 1.'s
coln cios m:ichini!-ltns, citnnrlo a insutncionto 
11roparar;iio qno antignnrnnla Pi k.~ i•oculiiaru. 
Devo convorg-i r, porc)nr, a :1 t lo111;ii.n da r.0111-
miss:"io parti r)1wt:ir-sn nquillo quu induvid:i
mentn ~o :u1~111n11tnn n mi.o ~1ltcJ1·nr-sn Sf'lll 

pio.no n rr110 nstr'r nrgnnl~a:lo, (IOl"qno isto p1'ulu 
nortu1·hni". 
' Q1mnto :1ns :11•:-1nn11m;, p11rg-1111l:~ si n C:npitnl 
Fouor11I rn1l11r:'1. H1•111111·0 no l\ío do .f1t111Jir11. 

H.oallmd11. IL 11111.larrcn 111u•n. 11111 pn11to cn11-
trnl cln llrnzil, c1 rn11v••lli<'lllo C\,ns1H'Var-~P o 
11rso1m l do 111111'[ 11 lm tLq 11 i ' 

Snnta Catlmrin11., ru1n 1~ mu pn11l<J n11tito 
mal!! m1tmtog-icn do qnn o ltio iln .l:..noii·o ~ 

Poln r,;11a posí1:ilo ma;,rn ilk~t. poltc8 eow Jic;õcs 
mnis rnccis d:t vill:t, pol:i n hnnrlnncht do m:i
doira, ufto dovo so1· pt·el'ol'hla [HLr:\ utn ;tt-~o-
111il' da ma ri 11 lia 1 

Nfi.o se rlovo, TJOrt~nto, pro1wr a extincção 
uoste ou ilLtquolle :t!'sonn l, som n ltcuder· lL 
um complDxo rfo r.onsidorncue~. P111·n. que o,;
tas motlic!n.s rlest:\cadas '? Pam (]Ue reform:t~ 
8obre rGformas ~A esMln rrnval, rlcs1Jo 18i2,j!L 
soffren qmüro. O ensinn niio pi'>rle o~~nr ~11-
jeito :\ estas al ~erfü\tivas. 

Temos ntn:t rnp:\t'tic::l.n metcorolo~·ic11,cro:\1fa. 
n:to sabe 1inra. q11fl tirn; porque a meteorolog-i:i 
aproveit~i :i a.gricnltur•tt ou ;i n:wcgação. 

Ora, para a a.g1·ic11ltnm nad:t n.don,;t[\. n. 
rf'r.~•rtiçIT.o e p:ira n. n:wegaç;.1o as observ:1çõe8 
fmt:1s tamltem de nada soi·vom. 

oxísta. umn. região no littorn.l do Brnzil, a. qua 
vac do cúbo Norte u, Maguur'y,qu~ ainda figura 
nas cnrtns francozas e inglezas como região 
n~o explo2•:llfo.. 

A nocessicülllo do a tternler -:se à organisaÇtl.o 
elo serviço hydrng-raphico, ue modo a dn.r a.os. 
o(ficiarn; t.la nrrrnult\. conllocimonto perfeito do 
littorn.t, ü tanto ma.is scn:;ivel quando, por 
est:1. f:llbt o pnla rio ba lisamento o lavanta.
r11e1\t<1 llas cai.·1':\í:l elo:; pm·trn;, tlcam os ofüciaes 
na, rfopo111Toncia d0~ pt·.tticos, o que muitas 
ve;r.es cntlocn. o corn11úrntlanto de um na.vio 
ela ar1rmúa cm Ull1l\ posiçii.o vcimtori(I,. 

Tenws nm pcsso:tl Jl<.1, 1·cpartiçii.o hytlro~ra.
plr ica Jmbilitado, corno o e o Sr. Indio do Brn.
zil e ontro~. m:ls, :Llem ilc di1i1inuto, niio clis
piío dn 111cio,; p:1 l'il ilosn1wolvimonto do ser
vi1,:c>, o ainda ullintn.uwnto 1lora.m-lhe par:i 
r.L~rt;1 C0.lnllli,;s:1o nrn:~ ct\nh1111 Qirn muito 11c-
1pwnn, c11rn :1:< calrlc1ir:n;jh 01Stmg-aclus. 

1•:nlt'•)La11t11. lnr11<H 11 avins om condições llo 
prusla1· sc)n·ii;os liydrogr.q il1icns, como n. La-
11w11n. o (Jri1111, u n11t1·os; ton10~ o::; 700 conto::; 
pr.;voniunlos ilo iatpos lo dl) pharúe::; ; tomos a 
\"nriln p:i.m a u1etNn•ologi:1, quo não presta 
snrvir;os. 

l'cHlom ser aproveitn.dt1s ust:ts qun.ntia.s pn.rn 
or·go:u1isnt·-su u111 hom servi~:o hytlrographíco, 
cujos ro:mlt:11los o or:»rlo1• aponta. 

\':1~1.;an1lo a oc..:up<w-sc do pesi'.o:'.1.l du. ar
mada, oU~01'V:t fJUC teIU-SC dito que elle .J in
t;Url!cicnto e u <lectarnu u proprio ministro. 
:'1!~1:; não temos pes.,;ou.l, 110t·que S. Ex . tem 
d 11!0 licença:,; a. qnasi tuth ri. marinha., de 
modo qne ha otnclues pu m twlo, menos pn.ra 
IJot•do do;:; mLvio:s. 

Ho.ic on arnnn lui,ta 1 vox, torú o Brazíl necas
siita1lo ele aprcscntnr omn. lorçu. naval emcuz 
~ p1:orn1)b .n. rop~ ll ir qmüquar .aggressão.
·1·:ll r! 11fio por.lo rnppor-so g-nmnttLI~ pefa lê 
rlo:-i tr;i,tado::;; ol les c:xistimn, quando mespera.
tllu1·,on Le o cobar1.te111en to foi insnltn<lo pelo 
1lictadm· do P:~1·:1c·u;iy. 

Ncss~is eonuiçoe::;, o p:tiz nfo deve cocl1ilar 
nGm ,101·mit•. Som ciueror disputar JWimazins 
on trc o si -u i~ po.ce1n pa1'a !Jellv.in o o si vis 
ymccm. 1mr,1 pacc:m, como profissional que 
<l.esej~\ rnnito servir ao seu l)lÜil, está. prom1>to 
o rwador ~i. :i.rrisca.r por ullo tL sua vida, mas 
nCiu quer soíl'ret• o esp~ctaculo da. carniça . 

V1~m ti mesa. ó lida, apoiar\a e decl::m:i.da 
coujnnctmnentc~ em di t>c ussiio a seg-uinte 

Art. 211 n. 15. - Supprimn-se. 

No tempn em ri li e tinlmmos umn. marin lin ele 
patachos, hiates, etc., ttppnrecia.ru trnhn 1 hn~ 
hwlrog-rnphicos quB honr:i.nm o prlix, comom; 
etrectuaclos pelo Sr. Hoonltolb, e, o mai8 
importante ele todos, o dtt costa do nmtc, 
Ll es!Íe :l\fos11orr0l at1\ :i. hnrr;~ d~ P.. l<~r::rnciscn, 
realizado pelo Sr. Vital de O livcir~\., ele· saudo
sissima mcmorin,. O Sr. :\fouchoz c:dc::on n 
seu roteiro frnnccz :;obre esse tra.\fa,lho, llecf<\
rando na ] "cdiçiio do out!e ó aproveitou; mas, 
depois ele fa.llecido o Sr. Vital ele Oliveira, 
deixou de ser leita n. referenci::\.. Sal:\. e.Ias sossves, 24 tle setembro de 1891.

qno Gaóino Bc$Oiwo .-Anteío de Faria. Mas é tris te e mesmo vergonhóso 
6 
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V~ro á mesa, é lida, aPoiada e envia.da à 
respectiva. commissa.o a. seguinte 

Emenda 

Substitutivo. 
Ao a.rt. 6° - Diga-se : 

Saltlo :innu:i.J Gr:itifle:i.çiio :innu:il 

. l Engenheiro ma.-
chinista capitão 
de mar e guerra. 3:600$000 3 :600$000 

2 Machinisfas de 
l"' .classe capitães 
de fragata....... 5:760$000 ü:000.'$000 

10 Ditos de 211. clas-
se capitães tenen-
tes .....•.. . ... . ~ 25:200$000 . 28:680$000 

20 Ditos de 3"' elas· 
se l 0• tenentes. • 36: 000$000 48 :000$000 

65 Ditos de 411 clns· 
se ·2°• taneutes... 8l:IJ00$000 140;400$000 

110 Ditos de 5 .. elas· 
se pilotos . • • . . . • 118: 800$000 211 : 000*000 

50 Praticantes sar· 
gentas ajudantes. 84 :OOO~ooo 

271 ; 260$000 521 ~ GBO*OOU 

Toto.l. .•.. 702:940$000 

So.la. das sessões, 2 do outubro du l SQ 1. -
Augiisto Vinluies. 

E' adiada a. discuSSã.o pall1. hora. 
Vão a imprimir os seguintes 

Proje~os 

N. 215 - 1891 

. Fiwa a despeza do Ministerio da Agricultura, 
. Commercio e Obras Publicas para o exerci· 

cio de.1892. 

Do balanço do ultimo exercício liquidado de 
1888 verifica-se que 0.; despeza do Ministerio 
dn Agricultura tb:ada para esse exercicio foi 
de 47.320:803$774 e a despezn. paga de 
40. 731:948$860 ou menos 6.588:854$914. 

Seguiu-se um periodo de expan~o de .mo-
· lhoramentos ma.teria.as e n. lei n. 3397 de 24 
de novembro de 1888, que fixou a despeza 
geral pam o exorcicio de 1889, 1tutorisou o 
ministro da agricultura, commercio e obras 
publicas a despender com os serviços a. seu 
cargo a. quantia de 46.873:576$6Sü, iucluidas as verbas para os servieos do Telegr.'lphos, 
Correios e Museu Nacional, na importancin. 
d!'l 5.526 :753$440 e exclnidosos credito~ espe
ciaes da tabeJla C, que se elevaram à somroa 
de. 19.851 :629$al3. · · 

Do balanço pro-visorio da receita e despeza 
do exercício de 1889, segundo se lê no rela
torio ultimo do ministro da füzenda, a des
peza do Ministerio da Agricultura nesse 
exercicio foi de 50.661 :829$485, sendo a 
despeza ordinaria de 42.204 :730$428 e a 
e:x:traordinaria por credítos especiaes de 
8.457: 099$057. . . 

O decreto n. 108 de 30 ele dezembro de 
1889 determinou qué 4. emquo.nto não fossem 
promnlg:ldas as Leis que deviam fixar a. des
peza e orçar a. receita federal paro. o exercicio 
de 1890 continuariam ~ vigorar as do ns. 
3396 e 3397 de 24 de no"Vembro de 1888 e 
fa.bolla e, que acomranhara • . » 

No exercício de 1&'90, em vista. dos dados 
ainda incompletos que nos fornece o citado 
relntorio do ministro da. fa.zonda, pois faltam 
p:.irn o cr.lculo bn.lnnçofl de <lifferontes es
tudos, a dospez11, pelos documentos apurados, 
l'ol de 44 .804:570$1~, tendo sido n.bertos cre
dito!:! supplcmentaros pn.ra occorrer ao da/icit 
lle vorbas na. impm•tu.ncio. de 20.425:877$519, 
convindo notn.r que o rasga.to da Estrudn. de 
Fol'!'ú S. Ptiulo e l~lo rle Janeiro foi reo..ll?.ado 
1101• melo do n.polices rio Juro ele 5 °/01 na. 
l<Jrnm do dao1·eto n. 825 do 9 de outubro de 
18UO. 

Prorog-a<lo o mesmo orcamento paro. o exer 
cicio ào 1891 pelo dect•eto n. 9~8 A, de 12 de 
novembro do 1890, determinou-se-e que as 
''erbae do orc1imento ant~rior seriam augmen
ttldas com os credites necessu.rios pat'a. occor
rer n.o pngu.mGnto das despezns tiutorisadus 
uos decretos expedidos pelo goveroo proviso
rio. ~ lJeterminou-se ·mais na.quelle decreto 
que - « no pro.7.o improrogn.vel de 15 din.s .• 
seri!l.m remettidas :l.O Thesouro, pelos diver
sos Ministerios, uma demonstração das des
pezas arcadas e a competente distribuição 
rios creditas pelas Thesourarias e delegacia de 
Londres». 

De accordo com taes disposições, o orça- . 
mento prorogado e augmentado para o 
ex:ercicio corrente, de 1891, eleva-se a. 
88. 538:023$427. 

A commissão de orcamento não recebeu 
propolilta pa.ra u.s despezas do proximo ex:er
cicio de 1892, mas do plano que se encontra 
no rolatorio do ministro da fazenda., explicado 
~elas tabel la.s que lhu foram t•em~t~idas! veri
fica-se quo a despeza !lo Mm1ster10 da. 
Agricultura. pn.ra. esse · exercicio ê ca Jc:u
lMa em 97 .100 :875$242 incluitlos os cre
ditos especiae.:l da. tabella e e excluidas as 
verbn.s para. « Correios, Telegra.phos e Museu)) 
que passar ão para. outros ministerios. 

Tendo sirlo s. despez•~ tixadu. para. o exercicio 
de 1889 de ti L 198:453$059, incluidos os creditos 
da. ta.baila. (], vê-se que hn. uma diirerença. 
entre esse or~'ameuto e o planejado para o 
e:i:ercicio de 1892, de 35Jl02:422.il82. 
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O quadro seguinte esclarece1•a a Co.mara dof; Oeputn.dos sobre o augmento considera
vol que tiver::i.m ns verbas destinadas a.o cnsteío <lo.;; serviços a ca.rgo do ministro da 
agricultura, hu.bilitando-a a comparar a. despezu. orçada ixi,ra. 1889 e a indicada. para 
1892. 

Orçame'!lto para 1892 comparado co-in o orçamento votado para 1889, incluídos 116$te os 
creditos especiae.1· da taõeUa e e e:r;cwidas ai; verbas para Correios, Tolegraphos e 
Museu, que passo:riia a outras repartiçues. 

• --
ORÇADO PARA. VOTADO PARA DlFFElU1NÇA Dll."FERE:s'ÇA 

1892 1889 PARA MAlS PARA. lllENOS 

1 Secreta.ria de Estado •••.• 393:510$000 219:948$000 173: 562.$000 
2 Eventuaes •• • ..• •. ••.. ••. 20:000$000 10:000$000 10:000$000 
3 Terriis publicas e coloni· 

suç[o .••••• .• •.••..••• 16.000:000$(100 1 o. oor 1: 000$000 ü,000:000~000 
4 Catéchese ... . ......••..• 260: 000$000 . 2~0:000$000 40:000$000 
5 ·Auxilies ú. a.gricultura., 
· .jardins, engenhos cen-

1.004:300$000 2.388:036$ô00 . traes, etc • •• ....... ... 3.302:330$000 
G Subvenção ás companhias 

de n:.wegaoão •i vo.por 3.890:240$000 2.730:800$000 1.153:440$000 
7 Subvenç"cl.O ü. Sociedade 

Am:iliadora, da. lndus-
tria Nacional., ...•••.• 6:000$000 6:000$000 

8 Corpo de Bombeiros .. ..• 582:340$450 397:799$800 184:540$650 
9 Esgoto da cidade .....•.• 2.536:3l'2S500 2.164:780~000 371:532$.500 

10 Hluminação publica •. . ... I. li 8: 090$000 869:802.5174 . 248:287~26 
l l Esti'Mà de Ferro do Sobral 241 : 63'2..'\)265 148:086$500 92:845.)675 
12 Estrada de Ferro de Batu-

rité ......• . .......... 60 l : 260$635 299:275$000 30 l : 985.'j;635 
13 Estrada de Ferro de Paulo 

Afl'onso .. . · •. • . • . : ..... 156:303$450 156:369$.500 ······ ... .. ... 66$050 
14 Estrada de Ferro Central 

de Pernambuco .......• 465:820$700 
15 Estradtt de Ferro Sul de 

Pernambuco .•....•.•. . 641 :055$000 684:213$800 422:661$900 
16 Prolonga.mentodaEstra.da 

de Ferro da Bahia. ..• . . 901 :660$137 602:358$000 200:308$137 
l7 Estrada de Ferro de Porto 

Alel)'re n. Uruguaya.n:.\ 
18 Estrad'a de Ferro Central 

l • 566: 3i 4$4:18 817:993$409 748:381$029 

2 

d.o Brazil ....... .. ..... 15.360:000$000 8 .811: ]84~948 6.548:815$052 
19 Creditos especiaes .• •• . .. . 18.386:352.'i757 19.851 :6295813 ... ...... ... .. ..... 1. 465 :277jg56 
20 Obras Publicas . ...... . .. 2.721 :790$000 3. 761 :081$500 .. . .. .. .... "' ... 1.039:291.,, 00 
21 G::i,rnntin. de juros a es-

tradas de ferro . ..... . . 20 . 2118: 84 7$803 8.231 :054$815 12.017:792$988 
22 Obras diversas uos ast:ldos 7 .405 :7()(:)$707 .............. 7.405:766~707 
3 FabriCá de Ferro de S.João 

de I pa.nema ........... 205: 175$800 205: 175$800 

97 . 100: 875$242 61.198 :453:;;05tl 38. 407: 055$'789 2.504:634$606 

Dift'erenQ.."li real para mais •••••• 1 ........ 35.902:422$183 
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A ~ommissiio estudou tletillumente o plano 
de orçamento da despeza do ministerio da 
agricultura., dominada do pensa.mente, que a. 
tem preoccupndo sem cessrw, de reduzir asdes
pozas publicas sem perturbação de qualqnor 
natureza e teve mesmo o ensejo de cielebt·ar 
uma tle suas reuniões na secretaria daquelln. 
repartição para mais facilm ente poder ser in
formada sobre a. naturew. tle va rios serviços. 

Não obstante parecer :i commissiio qne a. 
distribuição de ver ba,; poderia tet• sido feita 
com ma.is regularidade e methoclo <lo que o 
foi no plano n. que se tem refürl<.lo, todavia, 
para facilitar o ex:1n1e cfa. · Camnra dos De
putados e a apreciação das tabellns explic:.i
tivas, entendeu dever guardar no sell estado 
a ordem em quo rornm as ditn.s vcrbllS con
templadas. 

Secrataria da E stwlo- O orçamento votado 
pnra 188\.l consignar11 n .. verl.>:\ cio 219:948$ 
pnm o posso:.1.1 <l mn.torial 1ll\ socrotnria. · 

· O plnno pa.rn. o exercicic futnro nxo. a rles-
pezn. em 3U3:510.'iiú00. · 

A 1li/feronçn. do 173:.562.~ prot-·ém não só do 
augmento do vencimentos do pessoal, como 
de maíor qnnnfü\ pedida píl.ro. o materíitl . 

O decreto n. 449 de 31 tia maio ele 
1890 1·eorganisou elfectivamente n. secretariti 
creanclo um ~ahinete, nmrl !oieg-n11d1i directoria 
de obras publicas, orga.nisa.ndo o serviço de 
estatistica e d:i.ndo maior desenvolvimento à 
contabilid:l.de. Serviu rle fundnm~nto à reor
ganisacão a. necessidade de - n.ttencler a.o es
tado dos serviços e [~ {)]'cvi&to do se1l fllturo 
desenvolvimento. · 

Não pôde a oommisstto apreciar a tê agora 
as vant\1~etls <ln. reforma o sobre a estatisticl\ 
cujos tra.oa.lhos foram iniciados desde logo, 
segundo declarou em seu 1·elatorió o ministro 
da. a.griculturn. llO governo provisorio, ne
nhuma iuforma~ii.o foi a.presentada. no seu 
exame. 

Tendo de pass:i.r pt1l'n, os cstn.tlM e )'\a.1·n. o 
Districto Fedem!, em virtutle !lo preceito 
coustitucional, vario:; sel'vlços <lope111lentes 
hoje do Mlnistcrlo da. Agricul t11rn, não po1ier••, 
subsistir o numeroso pessoal da secretarin.. 

E' assim q uo a ln Directorü\ de Obras Pu-
· bUcas, a· quem incumbem os serviços relativos 
ás obrn.s publiros na. C(l.pital, n. illumina.ção 
publica. e esgotos - o a. zn sec~:io tllt dírecto
rin, da agricultura, n, qnem pe2·tenccm-a. me
dicã.o e demarcação das tet'l'àl> JlUblica.s, legi
timação e revu.lidaç:~o ele 1iosses, vendn. de 
terras do Estado. catechese e civilis:tcão dos 
indios-peruerã.o' t• sua raziio uo· sm.· logo que 
fiquem definitiva.mente constituidos os esta
dos e o Districto Feder11.l, a.os quaes ficarão 
pertencendo taes servicos, sendo tambem 
certo que por força dessas e outras desclassi-

ficações, carecerá. de nova reorganisaçiio a 
secretaria. 

Si estas suppresSões não podem tornar-se 
etrc~1tivo.s desde ja, entende u. commissão que 
nlguirias . despezas da verba «Secretaria'I> de
vem dcsaµparecer immedia.tameute, taes 
como-o. de g :600$ para um secretario; de 
3 :000$ para auxiliares do ofücitl l de gabinete; 
rle 3:600$ t.le gratificação do calcnlo a empre;.. 
gados <l:i. 2~ secç[o da directoria centl'al, po
dendo as funcçuos do gabinete ser perfeita
mente ciesempenhada.s par est:i. diroctorin.; de 
3:000$ para deapezas de estabelecimento de 
ministro, pol' existir já consignada. a mesma 
v1whn. no Ministerio do Interior; e da 15:000$ 
no material, por parecer exagerada a de 
35:000$ que se eocontr!\ nas tn.bellas. 

A verba para a Secretarin. tlcn.rii assim re
duzida :i :359:310$000. 

. Euentuac.ç - O orc.;ci.mento elo 1889 consi· 
g nara. p·iro esta. rubrica. n. qnnntio. de 10:000$. 
A <lespezn. é orçada ptiru. 1892 em 20:000$. 
A commissilo nU.o encontrou rmr.ü.o pn.t•o. o 
a.ugmento o propõe que se mantenho. a pri
mitiv1i conslg11ação. 

Cateche.~11 e cfoiJisaçt'lo tios lndios-No or
cn.men to de 1880 foi consigno.do. a verbo. de 
220 :000$ parn o serviço 1b cn.techese e ci
vilisação dos lodios. Essa vcrbn. foi eleva<la 
a.~0:000$ noexeroicio correnteº· ~ 260:000$ 
no plnno n.p'resentado parn v o::c"rc1c10 <le 1892. 

No velho ragimon, de cooformiuo.de com. 
o art. 11 § 5° do acto nddiciona.l, competi& 
ás assembláns provincines promover cumu
lativn.men te com n. nssem!Jléa. e governo ge
raes a e catechaso 0 civilisnçã.o dos inJig-enas. > 

Na. Constituiçff.o <le 24 üo fevereiro não se 
alinde n. este servíco, ao qun.l tambom não 
fazem referencia os ultimes reln.torios do 
Ministerio 1ln. Agricultura. 

A' commissü.o pa;roco que t.a.l serviço deve 
ser. füito pelos estados. Como, porém, n1io 
estão es tes orgn.oisauos e póde haver incon
veniente n:i. cessacão bruscti da verba em 
qualquer ponto <la. União, entendeu a co~
missii.o rlever mantel-[I. no proximo exercic10, 
reduzindo-n., porém, a. 60 :000$, que tlcl\rão 
no Thesouro para. terem a applicação neces
saria.. 

T ernxs públicas e colanisaç.:to- O orça
mento par;.\ o pi·oximo cxercicio indicn.. pa.r:t. 
o imporfanto serviço r:less:~ i·ubric.'I. a verba. !le 
16.000:000$ distribuidu. do seguinte modo, 
(:onformo se v~ nn.s ta.belln s ex.plica.tivas: 

Tn~pcct.o rí:i. (ler:iJ • .,..... íG0:700$000 
Hospodarii• d:• ilha. da.s 

l"lorcs....... .. . . • • .. • • gg:;:GS<ISG35 
•rr:i.n~porto do im inigran-

tos par:i. os est:iuos .. ... 707 :roosooo 
Ho~p11dMÍI\ dl' PiuheiroH.. . 200:000$000 i.353: !í8~;')6;Ji> 
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Servir;o du turrn.-< a C')• 
Jonl.s:içã.o nos estados : 
A m"zonllEl (delcg11.cin. do 2• 

classe)........ . .. . •. • . . 27: 100!j000 
Par:'1 ( delcgacb. e e omm is• 

. s :lo do torr:i.s).... . .... 73:!!0.JS().IO 
ldcrn (co 111111 i s sii: o d a 
. Guya.n:i.) . .... •. .. .. .... • SO:OOtl.~flOO 

.)far:tnh!iu ( rlclegnci:i. de 
23 cl:lssa},. .. ........... ~7:100 :000 

l'ornnmbuco (dele g :i. e i :i, 
h osped:i.rici <l :1. .b.qucir:i., 
nncfeo ~unsSUtJ!l G co111-
missii.o <lo rucd ir:ãn <lo 
lotes)................... !il)2: 'iOO~OüO 

Hahi:i. (del~;.;acin, h08\l<l•hl· 
r ia do Moo~ Serrai.<! o 
nucleo de !t<>p1tricti) .. .. ·iOa;ü00.~000 

.l!ispiri to San~o (delegacin, 
lio~pednri:t <1• im11>1gr:i.n
tcs, commissõcs •lc mri· 
diçio de lotes, de rl!s• 
c riminacã.o de terra.-< 6 
estabelecimento <1e iin1ni-
gr:mlos), ............ ,. . 723:ll20S()(lO 

::;. Paulo (de lcg-acia 110 "1" 
. cln~se, hOS[lO•l:ig0111 do 

immigrantcs. moà l•;.t\o d«~ 
lotei:, agencia olllcil\l '"" 
~n.nto~ e ho~Ju.!tl:nia. t.!llt 
~. 1':1ulo o G1<111pin:i.~ ).. :.s1:~~0$<)01) 

P••rn11:i. (tloloi::1cin, h11:1po• 
dage111 o ~r:in~portu do 
liomigrnntc!<1 :tb"-'ncin om 
l 'n.ra11n.g11it, ho1111ntlnr i" 
lllll l'n.rtinai::u:i o Ouri~y-
ba, comtni~~·ío~) •.••. , ., ~.i;.'l:·ll\0$11011 

i:;nn h• CrtUuu-lnn.(llológi1ci"1 

hoep•11lai;ou1a1111mtgrnn
to~, ho.~poúnri" n cn111-
llli~Ru•>8),,.,. ••• ",,. ,,. t\:l\1 ;1,).\0$1100 

Hlo Ora.11110 dn S11J (dolol(tt-
cln. tio 10. cla11110, ngn11Cl1L 
•>lllel"ll 1ln Hio Grnndo, 
ho:1podnrinoeomntlM••c11) 2.2'1-l_ :7ll11Sfl00 

:O.rin:i~ Ocr!l.o\4 (del11g1tcia, 
ho~po<laria do 1111111lgrn11· 
te~ o com1uiss1ios). •• .. •• 1&.~:~1lO-~OOO 

Mo.~·Gro:iso ('1oh!igaci:\), S:OOO~OOJ !1. ll l :~~O~l)IJO 

D~spozu.s oith'O.Ot'd;nariti~ (propu;;an<la, 
pn.q,~m.gun1" 1 otc.) n, . .. , .••. , . , ~ . . . . . . . S. H,2[; ;O;Jís;U;~ 

Para se poder bem aprecia.r a na.tu reza. cios 
serviços a que esta vel'lin. attende, cumpro 
ter em vista, certas inforrm1ções e que escla
recem a mataria. 

São 10 os contractos em vigor pat'a a in
trouucção de immi~t'<l.ntes, sendo cinco cele
brados em 1888 e ciuco.em 1890. O numero 
total dos immip-rantes, que J>Oderão ser intro
duzidos até o nm do prazo desses contra.ctos, 
ê (le l.257.000, seudo 377.000 por conta dos pri· 
meiros e 880.000 por coutt~ dos segundos. O 
pt•azo para. u. execução dos C9ntractos e pál'a 
aquelles de trcs a cinco annos, po.ra este.:; de 
tres a do7.e. 

Segundo um quadro que lhe foi distriliuido, 
o maximo de entradas de immigmntes no 
pa.iz, em virtude dos coutractos, se1·ú: 

Em 1891 de 261.166 
1892 254.166 
1893 244.166 
1894 107.500 

}8g5 107 . 500 
1891i 57. 500 
1897 57.500 
1898 57.500 
1899 57. 500 
l\:lüO 57. 500 
1001 2.500 
190Z ~.500 

A subvenção estipulad•t é p<wa os ~tlultos 
de _ç:, 6, 15 ou 6, 10 o a suu\•onçilo total itté 
o termo tia. nxecuçü.o •.los contm.ctos elevar-se.;. 
ha '" 63 .4i7:944$145, uo cambio de 27. 

A lértt dos onns rn·ovcmientas desses con tra
ctos, hu n~ CJne lülo do resulbr dos qne fo
mm celeLI':•dos par•:t a rurúhçtí.o de aucleos 
o collocaçã.o de famili a.<; om terras devolutas 
o de p1·opr•iellada pttt·ti<ml<'I.!'. A p1·imeiro. des~ 
sas concessões é de 20 do do:t.eni!Jro ele 1888 · 
cm 188V lizcram-sc 15, e em 1800, 239. ' 

PtJlo qtutlro a quo ::;o tem a, cornmiss:.\o 
1·1:1Cri<lo, o irnmoro <Je fttmili:1s rtxn.do nesses 
contmé:los ou u.::;timu.do ú de t. 372. 940 · o a 
responsnbilida.de lia União, cledu~ iuos os onus 
elos contrac10s rescimlitlos e o preço tias 
!°.~n~s~ . ~n~eil~das a titulo oneroso, ó do 
' D I • l>.JG: MI 1 $44D. 

A commissü.o uão entrou no exame destes 
contra~tos e GS_Lá mesmo convencida. de que 
<\ quast genora.l1t.latlo cl:\s concessões incor
rera ern cau ucidade_, r; or. falta de meios por 
p:wte elos üOoce::;s10 t1<tr1os p:1ra le"Val-as a 
oll'!~ito, cerno so prevê nos dou~ · ultimas 
i·e!11to1·ios tlo Ministerlu tla J\gricultura.. 

Mantern a verba dcstin~1la a.o transporta 
de immigrantes, não convindo ioterromper a 
cornmte e::;ta.\Jele<'ida. lmpressionou-a,porém, 
u. questão de snber si-com o novo regimeu, 
fJOi·teocerulo aos estados as terras devolutas 
nos seus respectivos tcrritorios (art. 64 da 
Consti!uicà?) ecn.beodo sôme!1te ao Congresso, 
m:.i.s m~o pr1 Vl.lti vamen te, wumar a immigra
ç110 (a.l't. :3~ n . 2)-dev~ria desde logo propor 
a, suppressao do.; serviços 01'g<lnisaclos nos 
estados, <pl•!hru.udo tt unida.de da. direcção que 
lues \erri sido imprimida ern virtude clu soa 
espacio.lidadc o tios encargos contrahidos pela 
União. · . 

Uma decisãci do ministro da agricultura, 
ordena,odo « a. transferencí:~ para. o estado do 
Espirita Santo ela. direcção do sorviQo do in
troducção e localisaQiio de immigrantes que 
pa.m. alli se destinare m, 1icando a. cargo do 
governo federal en~minhar os colonos 
constantes dos contractos actualmente em vi;. 
gor, e celebrados com particulares », med?da. 
tomado.já. em relaçU.O ao serviço de immigr:i.- · 
ção do Para, parecia r asolVer a questão. 

Da conferencia, entretanto, que teve a com
missão com o ministro da a,..."Ticultura, resul .. 
tou a. crençn. de que, trotando-se de serviços 
importnntissixnos, cuja irregularidade potloria 
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comprometter sérios interess~s e desviar 
mesmo ou perturbar ~\ corrente immi
gra.torio.., tão bem enc(l.minhada para. o 
po.iz _e tendo 0 govern;i contrah!do ? com
promisso da collocaçao do 1mm1graute 
cem algum nucleo colonial à sua escolha», 
garantindo-lhe auxilios e favores e obrigan
do-se a tel-o sob sua protecçã.o durante os 
seis · primeiros mezes que decorrerem após a 
sua cfiegada. -Dil'J seria prudente modificar o 
regímen estabelecido sem muito criterio e 
reflexão e resolver, propondo réducções na 
verba, de accordo com as ponderações do mi
nistro da fazenda em seu rolatorio, nu.o sag
ge1'ir, por emqua.nto, mudança no systema 
actualmente seguido. · 

No ;parecer do. commissão a verba pôde ser 
reduzida a 13.000:000$, que se distribuirão 
da fórma seguinte : · · 

Inspectoria Geral. .. 
Hospedaria. de' ímrni

gran tes e aloja-
mentos destes •.•. 

Transporte de im
migrantes pa1'11 os 
estados a a.gentes 
interpretes •..... 

l60:i00$000 

485:684$000 

007:200$000 
Pagameuto de pas

sagem de immi-
grantes.......... 8.000:000$000 

A commissão entende que deve pa.ssa.r 
para o Dist1•icto Federal o serviço do3 jar<lins 
e horta vític1lla da Penha. e para. o estado 
de S. Paulo a Escola Agronomica de Campi
nas, assitl'I como que não podem suhsistír as 
s11bvenções ou aux:ilios par<t escolas agrico-
las e collegios. · 

Sob esta rubrica existem a.s seguintes con
sígnações: de 16:200$, para pagameoto de 
juros e fiscalisa.çlW à Coudelaria Normal do 
Para.nà, de 150:000$000-subvenção á Com
p:1nhia Pastoril Mineira, e 1.500:000$, paro. 
~arantia de juros a duas emprezas de criação 
oe gado e sua c1•eação. 

Pelos decretos das concessões, as subven
ções ou . garantias tomam-se effectivas me
diante determinadas clausulas, que não póde 
verificar a commissão si fomm co::itempladas 
nos contractos respectivos o si. estes foram 
validamente celeb1•t1.dos . · 

Não pôde, pois, manter essas verbas, limi
ta.ado-se, como nas especies anteriores, a con
signar uma. ciuota induzida para pagamentos 
de contractos va.lidos e quo não tenham in-
corrido em caducidallo . 

A lei n. 2687 <le ü de novembro tle 1875 
autorisou o governo n. gnmntir até 7 °/o do 
.1uro annual.ao maximo c1.1.pital de 30.000:000$, 
para. o esttibelecimento de engenhos centraes 
ae assucnr e iilcool. O decreto n.525 de 26 de 
junho de l890elevou aquelle ca.píta.l ao duplo, 
reduzindo a 6 º/0 o juro garantido. . 

serviço .. de terras e 
colollísação nos es
tados, feito. o.. re
ducção proporcio-
nal nas verbas Ja 
tabella. .....•.... 

Para os contractos de 
introducção de fa-

Declara o ministro do. agr!cultura em seu 
relatorio, que encontrou coucessões garantidas 
no valor de ql.900:000$, e applicou a pena de 

3.000:000$000 . caducidade ::. varias, reduzindo de 21.850:000$ 
aquelle <'.a.pital, que é hoje de 40.050:000$, 

. correspondente a. 54 fabr icas em nctividacle 
ou projectadas. . milias e sua. loca-

Jisação, contractos 
valida.mente cele-
brados e em vigor. 
por . não ha:verem 
incorrido em ca-
d ucida.de ........ . 746:416$000 

13.000:000$000 

Entende a commissão que devem cessar 
taes garanti~s e neste sentido tem já opi.
uado em varios pareceres. · 

o orçamento ~igente contém a verba de 
621: 080$ pn.t-a. «Engenhos Centra.es »: a com
missão mantem-n'a~ por ser tambem a. que é 
indicada para. o pro::dmo el:ercicio, reduzin· 
do, porém, n. 95:000$ a quota destinada M 

Podendo pn.recer insuffictente a verba de pagamento V.os tres premios · de que falla o 
8.()()0:000$ para o pagamento de pasSa.gens decreto de 4 de outubro de 1890 e elevando 
de immigra.ntes (que é aliàs o que consta da a 476:000$ n. destinada ao pagamento da ga-

. tabella),si l'lntrar no primeiro ex:erckio o ma- rantia de juros ás companhias de engenhos 
ximo do numero de inmrtgrantes contracta- ceutraes, por ser visivelmente insufficiente 
do, conveniente será que o governo se en- a de 100:000$ contida nas.tabellas. 
tenda com ~s concessionarias ou companhias . S.iwvençao âs companhi"s de na'llegaçao a 
de navegaçao,_ reg_ulando ?'5 entradas, para "IJapor-0 decreto de 13 de outubro de 1890,quo 
q.ue a verba .. na.o s~Ja excedida,. ª~- neste sen- regulo. o serviço do Lloyd Bt':l.zileiro, estabe
t1do, tem Ja ense~.º a. C,?mm1ssu.o de se en- loce, nas clausulas que o acompanham (clau-

" teodor com o actu .... l mm1stro. sula 31, art. lº § 2º) « uma subvenção de 25 
. Auxilies d agricultura, jardins, engerihos contos de r~is por viagem 1•edonda destinada 
centraes, etc.-A verlJa pedida para o exor- ao transporte de immigrantes, sendo que 
oicio de 1892 ê de 3.392:336$600. . sómente terá direito a esta subvenção quando 
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tiver sido -votaila no orçamento verba des
tinada para esse serviço~. 

Foi contemplada nas tabellas a quantia de 
300:000$ correspondente a 12 daquellas via
gens no proximo e:tercicio, que a commissão 
parece dever ser eliminada, por estar já suffi
cientemente attendído o serviço de transporte 
de immigrantes. 

Finda-se a 1 de novembro do corrente 
a.nno o contracto colebrado com «The Am:i.zon 
Steam NavegD.tion Company)') e em junho e 
novembro do anno proximo os da Companhia 
Parnahyba, do estado de Pia.uhy, e Associa
ção Sergipana. 

Com rela.ção ao primeiro, declara. em sen 
relatorio o ministro <la agricultura que-« a 
ser renovado o contracto, convirá reduzir a 
subvenção, bem como o preço dos fretes e das 
11assagens ». 

Não obstante o termo proximo desses con
tractos, a commissão mantem · as verbas 
actuaes, r.ior se tratar de importantes serviços 
de transporte e de communicação entre os 
estados e faltarem-Ih() informações que habi
litem-n's. a supprimir ou reduzir as subven
ções. 

Propõe, entretanto, ~ue os ooutrnctos com 
aubvenf;)ão ou favores do governo, que forem 
renovados, sejam submeLtidos ú. approvação 
do Congresso. 

Existem nas tabelias explicativas duas 
quotas, uma de 150:000$ destinada á navega
ção dos rios Aragm:i.ya, Norte e seus o.filuentos, 
outr a. de igual quantia pa'ra pagnmeuto a 
uma eropreza de vapores frigoriferos. Com 
relação á primeira, consta do l'elatorio d(I. 
agricultura que só foi contra.ctado. parte do 
serviço a que se refere o decreto D. 862 de 16 
de outubro de 1890 pela quantia de 60:000$. 
Com relação a empreza ~rigorifera, a que se 
rer'ere o decreto n. 337 de 17 de abril de 1890, 
a subvenção< começará lL ser prestada (clau
suk.8") de~is que a empreza estiver em effe
ctivo serviço, tanto nos trabalhos de conge
lação das carnes como nos do l'espectivo tra
ba lho'!>. Não conhecendo os contractos re~ 
spectivos, a commissão, de accordo com o que 
ficou previdentemente estabelecido, propõe 
a suppressão dessas consignt1.ções, sub~ti
tuimto~as por uma geral de 130:000:!;, para os 
serviços refa.tivos a contractos que tiverem 
sido Yalidamente celebrados. 

Corpo de Eombeiros-A commissito. man
tem ;i. verba indicada para este serviço. At
tendondo, porém, â.o;; pGnderações que lhe fo
ram feitas pelo commandante do Corpo de 
Bombeiros, resolveu aunuil" a creaçílo da 
4"' companhia, a cuja necessidade se refer·• 
o ministro da agricultura á píl.g. 17 do seu 
relatorio. Para este fim, supprime a quota 
destinada. as obras de construcção de um 

quartel central e ma.is 9:877$935 no material, 
applicando aquelln. creação a quant ia de 
109:877$935. 

Esgoto àa cidade e lllumiriaçao PitbUca -
Sendo serviços municipaes, pensa à commissão 
qúe não podem continuar a, cargo da União, 
devendo ser transferidos para o Districto Fe-. 
dera!, logo que esteja este definitivamente 
organisado. 

V iaça:o fet"i-ea-0 serviço <l:1 viação fa1•rea 
absorve, no plano d~ orç<Lmento submettido ao 
estudo da commissão, quasi duas terças partes 
dn. despeza do Ministerio daAgricultura . 

A verba distrihue-se assim : 

Garantia de juros .••.. ,.. . 20.248:847$803 
Estrada de Ferro Central.. 15.360:000sOOO 
Estradas da União......... 4.574:112$525 
E8trada de Ferro do l.tio do 

Ouro. . ... . . . . . . . . . . . . . . 387:230$000 
Creditos especiaes......... 18.386:352$757 

58. 956:543$185 

Estradas r;arantida.s-Já. não eram peque
nas em 1888 as responsabilidades do 'l'hesouro 
pelas garantias de juros a estradas de ferro, 
quando a lei n. 3397 de 24 de novembro desse 
anno consignou largas verbas para o des
on vol vimento do serviço da vmçã.o, che
gando a. causar apprehensões em a lguns es
piritos a expausão que se b11scava. imprimir 
aos melhornmentol'I materiaes naquella época. 

« As estradas em questão, dizia entretanto 
o ministro da agricultura discutindo nesse 
anno o seu orçamento no Senado, represen
ta m extensão approxi:nada de 1,500 ki lome
tros. Sendo o· maximo ('.usto lí:.ilometl'ico 
para a concessao da garantia de juros 30:000$ 
e sendo de 6 º/o o juro ma.ximo, não exce
derà de 2. 700: 000$ por an no a. responsabili
dade do estado, ainda quando nenhuma l'enda 
liquida produ za as mesmas estradas, o que 
de neulium modo é para. r esumir.» . 

Não obstante as concessões então feitas, o 
decreto n. 159 de 15 de janeiro de 1890 de
terminou a nomeação de uma. commissão de 
cinco cidadãos para «estudar e orgauisar um 
plano geral de viação, consultando para isso 
as memorias, trabalhos o todos os documentos 
que jnlgasse conveaiente». 

A commissão nomeada para tal fim proje
ctou 36 vias-ferreas, cocsideranclo desde logo 
opportunas 32, com a extensão approximada 
de 15. 000 kilometros. A maior parte dessas 
estradas foi concedida, mediante garan
tia de juros de 6 °/0 pt>r 30 a.noos, sobre o 
maximo capital de 30:000$000 por kilo
metro. 

Para se poder a.valia.r a natureza e os en
cargos das concessões feitas, é conveniente 
ler o que escreveu o ministro da fazenda do 
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governo proviso!'io, U. pa.g. 15 de seu re
lo.torio: 

< Orçam essas construcções por 15.000 kilo
inetros de via-ferrea que, ao preço lülome
trico de 30:000$, importam em u1:n compro
misso igual :~ gu.rantin. rle 6 °/11 sobre um c,1-
pital de 450. OOO:UUO$~ oti !37 .000:000$ <le j ui·os 
annuu.es sobre i1 totalidudc das concessões 
outorgadas, e <listl'i\Jui<la. pelo dccounio em 
que se calcula u. tem1init11<1.o dos tmli:.t!IJos, a 
contar de 1892, aww cm fJHC esse.~ on1ill came
çanio a imeressiw o ·orçamento, por<]Üe o de 
1891 se absorvm·h nos o.;;tndo:; - t.las primt)i1·ns 
secções, e sua. a pprova1;lí.o, :u; g-at\tn ti:B con
cedidas peSt'trã.o :,;obre o T lrnsou i·o, n:L esea lu 
seguinte : 

1892 10 "/ .. on •.•. 
18!1:~ 20 "/u Oll •••. 
1894 ~0 "/., OH •••• 
18D!"> 40 " / .. ou •••• 
18\J() 50 °/o on • ••. 

2. iOO :000.$000 
5.4110:000::;000 
s. 1 oo: noo.~ooo 

10.BOO: UOO:f;OOD 
Hl.51JH:QOO~OO 

40 .500:000$000 

Teremos, pois, seguurlo infoi·rna~·.Ues quo nos 
communica o Minh;torin dl1 Agriculturn, dos
embols11tlo 40.500:000$ em seis :innos, :tté o 
1lm de 1806. Dessa. da.ta em doante <1.s prcstu
QõoS de juros não augmentat•ão, porf)minto 
as secçCes construidas ji\ ~ n.charifo em tra
fego, 'J)roduzindo renda 1>u.r íl. occorrcr ús 
necessidades <lo seu ca.pita,I e r.usteio. 

Pode-se calcular, pois, om 04.500:000$ ~• 
impórt.il.ncia despendida u.o c:iuo do d0z annos, 
quando se hóuv0rem terminado as con:>tt"uc

. Ções, imporfuneia que a fi.tzenda, <t zeu t~mpo, 
reembolsa.rà. » 

No plano de orçu.mauto pu.r<\ 18Ç)i, eonsi
gna~se verba não só para i~s estmtlm; garan
t idas, já. em t r aSego, e par;.i :i.s estradas em 
oonstrucçiio, mru:; tambem p<Ll'<\ :ts que con~ 
stam das novas concessões, sendo que, qurmto 
a estas, se consigna nas tabellas, Ot';.t impor
tancia. da. garantiu. correspondenb :~ touo o 
capità.l, ora para o capitn.l necess~wio ~~ con
strucç!io de 100 kilometros, e por ultimo, 
encontra-se a.indt\ Uffi(L quota de 2.000:000$, 
simplesmente com esto. nota : - impórtarici(~ 
para. t1ouas concessões. 

· A commis&\.o entendeu que niio devi:~ rno.u
tér consigna.çõ3S especia.es pa.ra. o.s estrwias 
nova.mente contro.dadas, porque poderiu. isso 
significar a sua U.\)provaçã.o a contractos dos 
quaes não tem conhecimento. Accrcsce que o 
decreto n. 862 de 16 da outub1·0 tle 1890 esta
belece as cfo.usulas para a aceitação do orça
mentos e fixação do eapital garantido e 
"das concessões feifas, 18- se no rela.torio ti.o 
ministro da agricultura, estão n.l«S"umns em 
estudos e sómente depois destes sera possivel 
d eternünar a extensão kílometi•ica. . dn.s vin.s 
projootadlloS, e, portanto, o encargo annual que 

n, coostrucção imporá. ao estado ~ . Cumpre . 
a.inda. reílectit· ,1uc o estudo de~t;i inateria foi 
l·emettiuo a. uma. commissão especial da ca.
mara, que com maior competencin. íllustrarà 
opportunnmcnte o a.:ssnmpto. 

Não sendo, entre tanto, o seu proposito 
pert11J"lJ1~r ::>erviços ou faze r pu.r•tr construc
ções, porvontnm IJem cont ractodas, aceitou 
a commi:,;são o alvitr·e ele consi~oar além da 
vceba ucces~<Lt'i <L put·;1 a g :wau tiit d:u; 03tradas 
em kil!C.~o e cm construcçiio, em virtude 
daquelhL lei de 1888 e autet"iore!>- uma quota, 
gera l , tHUs red uzida, p a t\ l u. g·ar:lnti a <le es
tt·;tdas cn.jos con trncto:; teuha.m sido val ida.
rwmtu /'eito:; t~ nãü 1.enltatn . incotTido fü:HU 
ve11.liam :t ir1co1·t·eL' em car\ncida.de, apl'esen
tando urn addi tivo o <tíi nal outt·as clausulas, 
qtte completura:n u sou pom;amonto. 

E.~11•mla rle Jiep•o Ccnt,·at - A tloSpoz:t 
vot:u!:i pat•a o oxoreicio do · l88Q foi dG 
8 .811: 184.$~48. 

Pnra o oxorcicio <io1·ro11to a. vet•ba. o do 
11. 482: 1 U5$:Ji3 <J pnm o •lo 1 !:!U2 so pado n. 
qm1.nti1t c:lo 15.360:000$ ou mai~ 6.fi48:8!~"012 
e.lo qna om l88U. 

l>à·so como nizüo llo tã.o gru.nrlo ditreronça 
o r!esonvo!vimonto dos i;er viços dn. estrada . 
• J\. recoilu o 1lespe:t.11 1la estrada Central torn 

sido no . .; tros ultimos e x:ercicio.,; a seguinte: 
ltocuiti\ Dc~poin. lwnoln. li111ià:i 

;-;,.q,~ i 2.573:(i;l:;.'}S!lt l\_.~O :S1~l!43 :. . r.~2 : 8t5.~ii·1S 
1S!l0 11.S71l;5ai:)!.Jn 7.10S:i:O l;}'J.18 lt.10S:33()i.$001i 
1:5JO it.O.U;l\f.i$21ll 11.184;083.')17<1 2.S.i7: 1fJ8.')7i3 

A rel[!.Çfo do custeio para a renda bruta. foi 
nestos t res :iunos de 54,72 64,00 o 76,02. 

P:).ra 1892. n. rlespeza é calculada, como 
se dh;se, em 15. :>60 :000$ e. t~ receita em 
17.000:00(X:iiOOQ. 

Apezu.r da importancia tlestu. via ferrea e 
do i:;eu cousiueravel desouvolv irneuto, não 
são :inimadores os dallos que a ponta.mos. 

Si u. receita apreseu ta crescimento, a. des
pe.w. tem. a s::enllido em pro ~orção maior, 

Segundo informu,ções r emettidas pêlo di
rector dn. estrada. ao Senado e publicadas n o 
Diario Official de 22 de agos to, pam corrígir 
as c:i.usas qu0 team im:pedido a 1·0gularid:i.de 
do ser viço d!1 estrada foi-lhe concedida auto
r isaçii.o para encommendar, por tolegromma, 
mate1•iul rodú.nte no v:1lot• de 2.400 :000$, 
esporando que n. partir de outubro o $é1•víço 
sejn. feito r egularmente. · 

Entendeu por isso a commissão dever con~ 
servar a, verba. votada parri. o actua[ e:iter
cicio, nugmentn.ndo-a cam a qurmtin. ele 
1.000:000$, em attençIT.o ao desenvolvimento 
dos serviços. 

Fornm presentes ã. commissão varios do
cumentos i•elativos ú. extiocção de um pan
tana na cidudo de Juiz do Fóra, fórmndo 
principa.lméilto pêlO.S a.guas do rio Pa,ro.hybuna, 
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que represaram depois da. conclusão das obras 
da estrada naq ue 11 a cidade. · 

A commiss5.o propõe que se proceda ao 
serviço dentro da verba - Estrada de Ferro 
Central. 

Ch-editos especi.aes - Sob astn rubrica. serão 
dotados varios serviços de prolongamento de 
estradu.s d.e fert·o e construcção de ramaes, 
autorisados por leis especiaes. Esses .serviços 
eram ::i.ttendidos nos antigos creditos d:i ta-· 
bella e, e serão agora incorporados ao orça-
mento orJinat·io. · 

No intuito de bem apreciar os . encargos 
desta. verbo.., -~ commissão solicitou a. 17 de 
agosto as se:;uiutes informa.ções; « Qnaes dos 
prolongamentos indicados podiam ficar coo
cluidos com os cre<litos docretaúos paru. o 
oxe1•cicio cor1•eote? Qm\l a. imµortanciu. ne
oessa.ria pn.ra a. conclusão dos demais, espcci
ficadumeo te pur•o. cndu; um, com tleclu.raçií.o <ltõ. 
extensão contitrnida o dn. que fült:i. pra a, sua 
conclusão 1 » · 

Ni'Lo teodo recebiuo essas informn~~õos, deli
berou a commissilo manter n verl.Ja, i•actuzin
do-a. em vista üo esclaroclmouto8 que póde 
obter, mas do modo n. nii.o perturbar os trn.
balhos em coustrucçü,o. 

A verba que u. commii;são propõe é de 
13. 392:000$000. . . 

Estrad'ls da Unic?v-COm relaçii.o u. esta.s 
estradas, são muito deficientes os dados que 
ministram as tab1~llas. A commis.<:f(.o espera 
que i~ administração superior colligil'â as ne
ce:..sarius informações, com tempo de se anu
rarem os calculas remettidos pehts directorias 
das estradas, e limita-se a mdicar ligeiras 
corl'ecções. 

Na Bstra.da de Ferro do Sobral, em vez de 
241 :623$2ti5, a aommissão propõe a verba de 
211 :623:$265, reduzindo-se a ditrereuça no 
pessoal íóferior · e no material, que se elevou 
muito a.lém das verbas do orç:i.mento em 
vigor. 

A Estratln. de Fe:tro do Baturità foi dotada. 
em 1889 com a vel'ba de · 299:275$, no e:<or
cicio corrente com 500:000$ e para 1892 ~e 
pede 601:260$635, ou mais 301:98~~635 do que 
em 1889. 

o augmento é considerav-el para ser expli
ca.do simplesmente pelo «maior desenvolvi
meuto da. estrada». A commissã.o propõe a 
reducção de 62:756$997, que se dá . na tabella 
para -Eventuaes- despeza que não existe 
nas tn.bellas do exercicio em 'Vigor e que nüo 
tem explicação. · 

Deve-se supprimir, pela mesmo. razão, a 
quantia de 30:000$ na. verba para a-Central 
de Pernambuco-e 18:467$918 na Estrada. de 
Porto Alegre a Uruguaya.na. 

A' commissã.o parece de conveniencia que, 
nas tabello.s futuras, as verb~ parà o-Mate~ 

Caaiara v. IV 

rial-:-das estradas venham com os necassarios 
tlet:tlbes, assim como que as do-Pl1S3oal-não 
deixem de traZr!r á margem us leis que crea
ram as respectivas despezas. Tol'na-so dtfficil 
e penoso o exame do;; orca.mantos com tabel
las incompletas e deficientes. 

Obras pul>licas da capital e Estrada de Ferro 
do Rio d'Ouro - A commissão propõe que 
pa$sem para o Distrícto Federal os serviços 
aesta. verbn., avaliados nas ta.bellas em 
2. 72 l :790$000 • . 

Obras diversas nos ~slados - O orçame'nto 
pam 1892 consigna pat\\ taes serviços a verba 
7. 405:766$707. . 

Estnthndo ns reducr;~cis que poderia sup
P?rtl\.l' o mçameut~ dii agricultura, diz o mi .. 
mstro da. fazenda, a }la.g; 24 do seu reln.torio 
a p1·oposito de!:it<~ rul>rica:-cont<t-se no orça." 
mento di'l. a;;ricultur•~ com urna verba da 
i. 405:7Gn$707; uão será demasiada. uma. re· 
ducçàt) 110 petlillo de t. 405:700:;,107. 

Es:amiu:\odo e.!Toctivn.muute ' ns dilfo1"entes 
pnrce!lus em quo :;e decompõe a verba, ve
rilicou a commissão qne muittlS podiam ser 
l'Ouuzidns sem incon.v1:inionte, jlOr haverem 
sido dotados os respectivos serviços com quan
tia .s1.1perior li que tleve ser despendida oo ex
eN~1c10 . 

Com t•elaçã.o às obras do Cermi., pareceu .a 
cornmisl:iiio que, não otistante os gastos feitos 
com a construcção de açudes, devia ml\.nter a. 
verba dastiuuda a esse s9rviço, em vista das 
informações que teve prin.cioalmente do es
t:ulo das obras do açude do· Quixadâ, redu
zindo, porém, a 500:000$. a ciue se refere a · 
-poços artesianos contrnctados.. . 

Para-Melhoramentos do Rios. Francisco 
-u. commissão propõe a verba de 187:000$000. 

Supprima-se a de 30:000$ para a -Estrada 
de "Odagem D. Francisco. . 

Reduz a 120:000$ a. destinada. t\- Melhora
mentos do porto do Mt\I";.\ohão, - em vista. do 
contrncto celebrado para. o.serviço desse ma- · 
lhoramento. · 

Supprime us verbas pn.rn. - Melhora
mento dos portos do Rio Grande do Norte a 
Pa.rahyba-, por terem sido attendidos esses 
serviços por decreto de 31 de outubro de 1890 
e 17 da janeiro do corrente anno. parecen. 
do-lhe que a:l leis de 13 de outubro de 1869 e 
16 de outubro de 1886 estabeleceram o moio 
mais adopta.vel para as obras de melhora-
mento de portos. · 

Supprime a verba de 350:000$ pnra as obras 
dos canaes da Feitoria, Cangussi.t, Leitão e 
Pombas, por haver sómente estudos a. re
speito e haver-se consignado pn:-a. as obras 
no •Uo Graode do Sal quantia. superior a 
3.000:000$000. . . 

Com as indicações propostas, a vorb(li ficará 
reduzida. a 5.541 :766$707. 
. Com as reducçOes a modificações indi<:adas, 

7 
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passando paro. o esta.d'? de S. ~aula a ~sta9':1o 3. Tet'ras publicas e coloni 
Agronomica do Gampmas, CUJO custe10 é or- s:ição - Sendo para : 
çaâo em 70:000$, e para o Dístricto FBcleral Inspectoria. Ge-
?1s1 ja~dins-' passu·eios, hbol~kL vditicol3'.,t e

1
i;gotl?s, ral . . . . • . • . • lôO: 700$000 

i umumcao, o ras 'f>U icll.s a capt a. o ~s-. Hospedaria do 
tradn. do Ferro do H.10 do Ouro, se1•viços or- immigrantes 
çndos em 0.518:018$500,a <lespor.a. do Ministerio e a.lojamen-
dn Atiricultum para o proximo exercicio ~cr:'t t l t 40~ ,,8 .,. 000 de f.Ci.771:D82.o;;,192 on monas :m.328:8ü2~7SO 0 

LeS es... o:J:v ... ';' . ..,, 'fra.nspot•te de 
do que a orçada no plauo do sr. rninh~tro da immigr<wtes 
fazenda· para os esta

AdditilJOS 

A commissão, conforme declarou por occn
siü.o de ex!tmina.r os differentes c:ipitnlos deste 
01•çamento, não pàd·~ entra.r no merecirnento 
dos multiplos contractos, a que se reforem as 
tabellus explicativas. Por essa raz:fo e porque 
a ca.mara dos Deputados nomeOLl uma corn
missã.o especial para cstuda.1-os, entendeu a 
cominissüo nfi.o tlever d;~r verba. especial para. 
pagamento dos onus ci·eados por cada nm 
aesses contractos, riceitando antes o alvitre 
de consignar verba ..,.oral para os servicos 
ref!.ulto.ntes dos que 11ouverem sido valida
mente celr.brn.dos e of>ti verem em vigol'. 

Assim pensando, nfí.o pouia deixar de otre
recer a considemçito d::i. Cnmara medidas com
plement::i.res, que facilitarão, em seu conceito, 
a.acção do Poder Executivo. 

Além dessas medidas, ofüirece outras re
' lativas aos serviços que teem de sei• transCe
rj<los da Unhio para os estados e Districto Fe
deral, a reforma da secretaria e ao resgnte 
das estradas LI.e ferro ·da Bahia e Perm1m
büco, deixando de entrar em mn.ior deseuvol
-vimento j)or encerrarem os additivos materfa. 
conhecidã e ja devidamente n.preciada. 

dos e agentes 
interpretes.. 607:200$000 

P<\g-a.mento de 
pll.ss::ig-ens ele 
immigrnotes S.000: 000$000 

serviço de ter
ras e coloni
saçü.o no;; es
tado~, !eita a 
red ucçii'.o pro
po1·cíonn.I nas 
verbas 11'\ ta· 
bella •.••...• 3 ;OOO: 000$000 

p,, rn. n, in tro
d u<'loU.o e lo
calisiwfo ele 
f•tmilitts em 
nuclt?os, em 
vi l't u de de 
cont r netos 
valida.mente 
celebntdos e 
que ni:.o te
nham iucor
rido em ca-
ducidade.... i46 :415$000 

Apresenta, nois, á consideração da Camara 
dos Deputados o seguinte 

------- 13 .000:00 0.~0Q:) • 

Projecto 

Art. O Presidente da Republica é auto-
risado a despender no e:cercicio de 1892, pelo 
Ministeno da Agricultum, Gommercio e 
Obras Pu blicn s. ai quantia elo G6. 771: 982$49?,, 
assim distribuidn. : 
l. Secreta.ria de fütado -

Supprimidas as conslgrrn.
çües de 9:600$ pa.ra um 
secretario ; 3:000$ para 
auxiliares do ofücia.l de 
g-abi nete ; 3:6008 tl0 grnti
ficução do calculo a em
pregados da 2n secção da 
directorin. ; :>:000$ pnl'(I. 
despez::i.s de estabelecimen
to do ministro e 15:000$ 
no materiri.l. ........... . 

2. Eventuues ~ Reduzitltl. a 
verba em 10:000$ ....... . 

359:310$000 

lO:OOOf?OOO 

· 4. Catecllese................ 60:000.~000 

5. Auxilíos ã. agricultura e 
cng-enhos centra.es, sendo: 
20:000$ pru•n. auxilio ao 
Instituto Bahia.no tle Agri~ 
cultura; 10:000.~ para a 
impressão da «Flora Bra~ 
úliense»; 12:400$ parA. o 
Lnborntorio de Biologia; 
6:000;;; d13 subV'ençüo D. co
loni11" Blaúanu; 621:000$ 
p:Lra. gMnntin, nos enge
nhos centrn.es e sun. tisca
lisaçü.o, reduzida a 95:000$ 
n. consignação das tn.hol
las parn premios aos fa
hrica.ntes de n.ssuca1• e 
800:000$ para :i.s snbven~ 
c~es e gamntias prove 
mentes de contractos va.
lidos e que rülo tenham 
incorrido om caducidade . . 1.469 :400$0(}(} 
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f>. Subvençü.ous cornpanlJias 
da navegaç:"Lo o. vupor -
supprimido,;: 300:000$ Je 
snl.>venção ao Lloyd para 
transporte de irnmigmn· 
tes ; 150:000$ pa.1•n. u. na.• . 
vegaçfto do Aragunya, 
Norte e sem; nflluentes; 
150:000;) de subvenção â 
emprez<t de linha. de va,
pores friforiforos . e con
cedido3 I 30: 000$ pn.l'rt. as 
l'espons~tbilidn.ues prove
niente~ Llo contro.ctos le
galmcn te feitos ..•.••.•• 

1. Subvençií.o il. Societlade 
Auxiliadora úu Industrkt 
Nacional. ...•........••. 

S •. Corpo do BombPiros -
· Suppriinidu. n. consignação 
de 100:000$ p:H'<i as ol.Jras 
do qmirtel central o de 
9:877$'fl5 110 rna.teria.l e 
cst:ioo!eci1.h\. :\ consig-na
çft.0 cfo 109:877$[!35 pa.ra a. 
croação da -1,u. companl1ia. 

9. Estracl::t de Ferro do So
bra.l-Redu'l.ida a. quautlu. 
de 30:000$ no pessoal 
inferior 0 uo muterial ••.. 

lC. Jdern <le Bnturité-Re
duzid•t n. verb.i de even~ 
tuues, U;l. importancia de 
62:755$~97 .•.•• ..••..... 

11. Idem de Paulo Afionso; 
12. Idem Cen trnl de Per

n::i.mlmco - H.e d u z idos 
:30:000$ de eventnaei;; .•.. 

13. hlem Sul de Permün-
buco ....•.• ~ ... . •....•.. 

14. Prolongn.mento da Es
trada de Ferro dt~ B.lllin.. 

15. Estmda d•) Ferro óe 
Porto Alegro a Urugu:iy
aua, reduzidos l8:467:i)Ol8 
ue eveutuae:; .....•...... 

lG. Estradti. de Ferro Cen
tral do Brazi!- Manticlns 
as vorb~s <fa tQ.bel!a em 
vigor e nddicioon.tl;• ·ii. 
qmmtit\ tio 1 .000:000~,com . 
a obrigação <lo affectu~U' ft. 
extincçã.o do po.ut:i.no de 
Juiz <le Fóra . ........ . . . 

li. Crcditos especiaes,gando: 
2.000:000$ para o prolongn

mento dn Estrndn. de 
i''erro Central ; 

3.420:240$000 

G:000$000 

582:340$450 

21! :632$265 

538: 503.$638 
15():303$450 

435:820$i'OO 

G4 l : 0.55$000 

üOI: 666$137 

J .54i:906$520 

12.482; 195$373 

3.!)00;000$ idem idem tl~ 
Porto Alegre a Uruguny
ana; 

l. 000:000$ idGm idem de 
Ba t ur"itl'.J ; 

l . 000:000$ idem itlem da. 
Bahia; 

3. 892:000s idem idem Cen
tral <la ·Pern.1mbueo; 

2.000:000$ idem idem Sultle 
Pernambuco. 

Tota.l....... . . . . . . • . 13. 392:000.~000 
18. Gl\mntia 1le juros do 

est!'adas <le ferro, ~endo : 
S.610:6~6$:152 l)ara,a g-arnn

tin. d,ts e~trnuus cm tl'a
fo;.;·o; 

2. OUO:ooo.) pnl'•L as c;;tradas 
cm constl'UCÇ.fto em Vil'~ 
tudo tlu. 1ei de 1888 e antti

. riorcs; 
1. 200:000$ par;i as novas 

concessões com;tan tes 1le 
i::ontmctos validos e qne 
nfio tenham incorrido ou 
não veuham c:L incorrer 
em caducidade...... . . ... l l .SI0:6oo'S452' 

19. Obras Jiversas no~ esta
dos- ReJu:,,idti a 5 00:000$ 
a verb<i. parii poços arte
sinn1J:; coatra•;tados; tL 
l87:000$a. destinada a.o ma
lhorarueoto do rios. r'ran
cisco; supprimid::i. n., de 
30:000$ para a. estrada de 
ro~ng-em D. Frr.ucisca; · 
re(lm,idn. a. 120:000:) a el o_ 
melhommento do porto do 
Marl.\nhã.o; supprimidas itS 
do me1hor<\mento tlos por
tosuo RioGrundedoNorte, 
Parahyba e a destinada âs 
obras tlos canaes da. I<'ei
toria, Cangussú, Loitão e 
Pombas. ... .......... . . . 5.541: i66$707 

20. Falirica de ferro tio S. 
Joúo de Iprmemn......... 205: 175$30(} 

66. 111 : 982.M92 

Art. A escoln. a.gronomica. de Cam[ioas é 
transferida p:i.ra o estado Lle s. Paulo. 

A:rt. Lo"'o que esteju. definiÚyrmiente or
~anisado o Districto Federal, o Poder Executi
vo far-llrn-lm entrega. dos Jardins Puulicos,. 
Passeios, Horta. Viticohi. e est: ~çü.o Plliloxeriw. 
da Penha, serviços de esgotos, illumínação e 
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de otras publicas do. capital e Estrada de 
Ferro !lo Rio d'Ouro, constantes dos§§ 50, 9", 
10° o 20° 1las tnbellns ex11licativas, p1•ovíclnn
cinndo de morlo a oxonorar-so <los onc,1rg-os 
pro n•n ion to:-1 da q un.osqnor contractos. 

§ Emrpmnto nil-0 osti>'or organis1trlo o 
Dislrlcto !•'odorai, o Podo1• l~.'wcuti vo ij n utori
sado a abrir Ô$ crctlitos neco8s.-irio8 para. cus
ta_:.1.r esse:; St~rvíços, de t~ccordo com o orcu
mento vigente. 

Art. Organisado o Districto Federal e feita 
a transferencia dos senices <" que se refere o 
artigo antoceàente, considerar-se-hão sup
primidos a lª <lirectoria. de obras publicas e 
2ª seccão da clirector[a da agricultura, ficando 
o govemo a1itorisado ::t. reformai· a secretaria 
e a !'azar outras reducções, que julgar neces
sarias no pessoal. 

Art. Ficnm prohibiclas, desde jú, as con
cessões com gnrantlns de ju1•os ou subven
ções, sem e~pecial autorisacão do Cong"ros.,;o. 

§ Ao Poder Executivo. niio é perí'i1ittido 
renovar em fnvor do individuo ou ernprcsu. do 
qualquer n:itureM as concessões com gar:m
tia, de juros ou subvençrto ri ue tiverem ca1lu
cado, e venhnm :i cadncar ou fiquem sem ef
feito por quaesquer causas de direito. 

§ R.9pUt:tm-se caducas as com~essucs com 
garantia. de juros ou subvencuo que não se 
tornarem e!Tectivas nos prazos das conct>ssões 
ou dos contl'actos, não sanüo licito a. reno
vação desses prazos. 

Art. A concessiio de privilegio du quu.lquer 
natureza não sa tornará effectiva sem a. ap
provação do Congr-esso. 

§ E~ta disposição é applicavel aos con
tractos de na vagação com subvençào e qu-e 
foram renovados. 

Art. Cootinüa em vigor a autorisação con
stante do :u't. i 0 § l 0 da. lei n. 3230 de 3 de 
setembro de 1884. 

&lla elas commissoes, 28 ela setembro de 
1891 .-Rodrigues Atves, relator. -Serzedello 
C-Orrfia.- Ro.ta e Sil1'a. - .ilforaes Barros.
]O(!o Pinheiro, com restricções. - Alberto 
B-rartdão. 

Orca.mento para o axercicio de 1892, (tpre
sentado pelo governo: 

Ministerio da. Agricultura, Commer-cio e Obras 
Publicas 

l. Secretaria de Estado .. . 
2,. Even tuaes . ........ " ... . 
3. Terras publicas e colo-

nisação .............. . 
4. Catechese ........•..•• 

393: 5 !0$000 
20:000$000 

16.000:000$000 
260:000$000 

6. Subvenção ás compa
nhias de na;vegacão a 
vapor ...•..•......... 

7. Subvencão a Sociedada 
Auxiliarlo1·a da Industria. 
Nacionul ....... , .•..•.. 

8. Corpo de Bombeiros .. . • 
9. Esgoto da Cidade .....• 

10. IHumiuação Publica .•.. 
11. E8Lr;~i!a de Ferro do 

Sobral ................ . 
12. Dita idem de Baturité .. 
13. Ditn idem de Paulo Af-

fooso ........... , ....•. 
14. Dita idem Central de 

Pernambuco .......•.•. 
15. Dita idem do Sul da Per-

nambuco •••••••••..••• 
16. Prolong-a.mento da 0s

trada de ferro da Bahia. 
17. Estrada de ferro de 

Porto Alegre n. Uru-

18. 

H}. 
20. 

21. 

gu;..ly~ina... . ........... ~ . 
Dit:1 idem Centra.l do 
Brazil .• . •..•.••...•.. 
Creditas especines ..... . 
Obr:.\s Pubhcas e estr::i.da 
lle fet·ro do ltio do ouro. 
Garantia 1ie juros a es-
tmdas de ferro ....... . 

22. Obras diversas nos es-

23. 
tados •.•..•.•.••. . .•.. 
Fabrica. do Fe1•ro de São 
João tle I pu.nema •.•... 

3.890:240$000 

6:000$000 
582:340$450 

2.536:31'2$500 
1.118:000$000 

24 l : 632$265 
60 l : 260$635 

156:303$450 

465:820$700 

6 41 : 055$000 

QOl :666.iI37 

l .566:374$438 

15.300:000$000 
18. 386: 352$757 

2. 721 : 790$000 

20.248:847$803 

7.405:766$707 

205: 175$800 

07 .100 :875$242 

N. 72 8- l891 

R.EDACÇÃO PARA A 311 DISCUSSÃO 

Recrmhece validos paraa maf:l"icula nos cu-rsos 
superiores de Uniíto, exames terminaes fei
tos eni estabelecimentos particulares de en
sitto, mediante condições que estabelece. 

O Congrosso Na.cional decreta: 

Art. l . " Serão titulo pur~1 a matricula dos 
cursos superiores dn. União os exames termi
naes feitos nos estabelecimentos particulares 
de ensino, uma vez que abranjam a l ingua. 
materna, duas línguas estranhas , a ari thme
tica, algebra, geometria e trigonometria, a 
mecanica elementar e astronomia, a physica. e 
chirnica, a botl\nica, zoologia o physiologia, 
a. historia e googl'aJ?hia goral o pa tria, noções 
de economia pol it1ca o instrucçü.o civica, o 
desenho e "' musica vocal . 5. A uxilios á. a,gricul tura, 

jardins, engenhos cen-
traes, etc .••.•.•.•. , •• 

Al't. 2. 0 A requerimento do director dessas 
3.392:336$600. estabelecimentos, nomeará. o director dos 
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cursos superiores em que oscantlidn.tos se quei
ram matricular, um commissn.rfo espccio.l, 
que o.ssi:;tirá o.. todo o p1•ocesso rios e1mrncs e 
teril. o direito de veto sobre o j ulg-a1uento de 
capaci(lo.de dos alumnos para o elTcito de nrio 
serem :.i.dmitliilos á matricula aquelles contra 
quem o lnterpui\el'. 

Art. 3." O aspiru.nte que se propu:t.er áma
tricula. de .::ursos superiores e que por· qual
quer cil'cumi5tancia. tiver deixmlo de prestar 
as provn,s de capacidade de que trata Oal't. 1°, 
em qualquer dos estabelecimentos <Je 0usino, 
o poder.:1 fai\et' perante a, faculdade que i>re
tendu. frequentar . 

Ar t. ·1 ° Terminados os examos, o commis
eario especial r cmetterá ao curso suparior 
que o nomeou uma rehção tios :i.lmnnos que 
1iouve1•em si<lo approv:;dos com u so11 tlS
seutimcnto, ~ um:L outrarlos que não houvo
rem obtido o seu plr.icet, e a. pt'im·~fra dessas 
relações i;erú. puulicada, sôaiente temlo direito 
i1 miiki <.: nl:L os cnndidn.datos uella. ln~lnlLlo:;. 

Art. 5. 0 Set•ão dispensado~ d:L li~c:Llisação 
de que trr.l:im os art1~os :~ntcriores , ,;.•1-vi tfa 
lei, aquell{ls estabolecimelltos J.o ensino que 
dur1u1te dez anuos houverem obtido o p&acet 
do commiss::i.rio especittl pnr.t todos os :1lum
nos a presentados a e:rnmo. 

Art. 6. 0 l~cvogam-so as dispo~içues em con-
trario. • 

Sala. das commissões,25 de setembt'o) de 189 l. 
-Fv.rquim 1Verneclt.-Alexandre Stoc/,ler.
Joiio Vieim,. -F. Ramos.-A::eredo . 

Vão imprimir os seguintes: 

PAitECEH.~S 

N. 188 -1891 

· l11defere o re9iierimento de Joaquim Addi,io 
e Sifoa e oi,tro em que pedem consentimento 
paf'a i1ico1•porai· ion banco tJ. qui: ele no m,'w;.
rao <Bcrnco .ilfonctar-io do Bra:; it». 

Ao CoogL·esso fütcto1rnl pedem Jot\quim 
Adelino e ~ilv:~ e João R. Pefüit>.•, consenti
mento pa.r:t incorporm- um b:~nco. a que ile
nomin:trã.o-Ba.nco Monet..-i.rio do Bra.zil,e que 
se de,; ti ua rá aos sug-uin tei> fins: 

a) oxplor:ição de minas de 011ro, prata, 
cobro e p :idra~ preciosis, que nd111irirú. por 
contracto quer com o govcc·no qul) r com par
tiMla.res; 

ó) mandará cunhar nas respccti va.s ca.S(lS 
da moeda e em qualquer pn.iz o ouro, o. pro.fa 
qne for de sua. proprimln.de \) bom i\SSirn 
a.quelles metaes 1ue lhes lorem . cn trcgucs 
por terceiros, medi:\nte commissii.o ; 

e) compr.ira, n.lém d'isso, mercadot'iU.S de 
qualquer especie na Republica. e exportn.1-as
lia para. os paizes que tiverem a circulaciio 

mooeto.rin,, em permuta do, moeda., corno p3.-
gu.mento de suas mercado1·io.s; . 

d) e1nittir:\ obl'ig·o.çõcs ao pol'tn.dor, de . 
cori/o'r'mirla(la com a lrJf/islt.tçli,o cm vigor-; 
1lnnuo profürencia, sempre ouc fiier tam; am
pi•e,;timos, as praças ae Londres, Berlim, 
Pn.rii\ e Nova-York; 

e ) fará ~eus pn.gamentos ntt Republica 
om ou1·0, rara rrue g1•adualmeate vá entrando 
uo mercado e:;te meta.l ~' tambcm pu.ra que, 
pouco u. pouco, so va oblepdo a. monch\lisa
çJ,o da moeda ; 

f) finalmente, o banco Carâ. todas as ope
rações que forem utcis 0 quo importem n. so
Iuv:!o Jo eznpreheudimen: o que se pro?õe ; 

g) o b:mco tambem so Jll'Opõe :.i. 1la1· entra
(fa. e curso t\ todn.s t\5 moe las cstrting-<ii1·as J.e 
ouro, prn.h ou cobre, deV·)ndo ter p:u·ti isto 
llllHL taliella. alll:l::ath\ nn. sn:1 the!ion1·.iria, 
mm•ca.mlu os t•cspoclivos n \lores do cad:t uma . 

:\ con11nis~ío ontcntlo l)UO, a vi.,;ta da lei 
1!111 vig•ll' snbrn :;ocictlatl 1J~ :rnun r1u:1:; e do:; 
llns prctflnui•los polos .s11pplicn11ttJs, 1i:t1!a ha 
CJUe de!'L!ril• pela Canmrn. 1!0,; Srs. Ucput.ados. 
-- ,\slol11lio Pio.-Marcolino 1\.lo1.1ra.. - Be:.cr
J'il. - .. 1. Mo1·.:i1•a Ú(I Silua.-Loitc Oiticioa, 
!'ebtor. 

N. 189 - 1891 

Imlcfei'C o rerz1!cdmcnto de Christicmo Baptista 
Pr1.1rw::i , a m qnc pcd~ diversos fi.ivore.~ para 
a oryttnisaçifo de wn !Junco izu.: a.~s1rnia a · 
re~pori~abilidar(c do pa9amcnio clit !Jarantfo 
de j1.1ros concerJ.ida pela [/Ovcrno ,''ederat ds 
c11traclas de fen·o. 

Ao Congl'esso Nacionn.l dirige-se Cltdsti:mo 
Bapth.;tu. Franco propondo <\ :idofi.;:1o de um 
pla11 ~i p:11·n. ~\ ot•g:inisn.ção de um ba.nco, t\ de-
1101rn 11n1--~e - 1Vacioriat de t1antnli r.1 - e que 
se propüe assumi~ a resp_onsal 0ilitbde ~lo puga~ 
mu1\t\} ,\a g~w:mt1a. da ,1nro:> couce1l1chi pelo 
g-ovurno ri:1dern l as estra!bts rle l'er·r·o, liber
tando o Thesnuro Nacional tlesse pesado onus i 
o btiL1co deveri~ ter o cu.pital ilo 250.000:000~ 
( d ut.1m tos e d ucoen tn. mil contos r!n réi~). · 

Pa1·,~ ;~lcM1çar o li:n n, que se pt'upüe, pede 
o supplica.nte os seguintes füvor·cs pnra a in
stituiç:l.o ideada no sen pia.no: 
· l 0 , \> go:r.o (le um scllo :i.dhesi vo, por elfo 
arrecad ufo, corc·e:>pondente it t ttxa do 2 ° lo 
sobre o valor d:i transfarencÜ\ 1h;; sn:~::; :icções 
e tle. quae::;quc1· outro:; titulos de hols:1, em 
tod:is n::l pr\lÇ•tS da. Repuhlic:i, 1•epartindo-se 
ig-u;\l men to o pn.;;amen to destti t :t.m entre o 
com1wa•lor e o venclod()r, tic<\n.lo do~do ja 
essr::s titnlos isen to~ rio sello de 1/ 11)00 e as 
rospectiv:ts companhias isent:u; do impoi;to de 
1 l/Z 0 /,, sobre o tliviLlendo; 

2°, a füculdn.de de emittir bilhet3s ao por- · 
tador sobre um lastro em ouro ftlito com o 
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pr•otfucln il11~ lwwn" 1q111rntlo;;, dos qunes de- N. 190 - 1891 
. vo111 t-1<'1' . dn•'11:dd11:,1 lO 11/ .. p:11·a l'nnrlo de re· 

l>Ol'VtL ,, (\ ·1., "ll.11·1.1 n 1•11tdl11l i•nnli:r.nc!o, to1hs Jriclcferc a petiçlio de D. Maria Caroli11a de 
ns vc~.u: '!"'' 11 1•1111d11 hw l11;.1111ldonto pn.ra Jl:lclto e Oliveira, solicita;1do wiw2icnsao 
p:ig-1.11• <1,,iJlll'11,; Ú'l •!i-f1•nd11~ •li' l'o!l't'O n litZ•.)l ' :is 
dotlucl,'iJl!:-. :u·ium, S•?tulo o dln~llo da crni:;~ão 
no doliro d11 lit~tn1 11111 ourn. 

Expo:;Los os !) .. ns l'a vul't'S soi ldlndos, :i ~om
missão é do pat'cccr que ollci; 11fü1 ['odctn ser 
concedidos. 

A arrecad:1r;iío da nm sello mlhesivo corro
sponrlente ::i. 2 °/ .. · do ··~lor d<t trmisferen~i:i 
dos ti tu los tk· hnl:;:l. con~t1 tue um ve1·dade1ro 
imposto. ;1ug-n:cnt:1do do CJHA ji~ existe e de 
que o Est:td•> se llispensa. em fü vor de um 
estabelecimento ptirticular, de credito, em
bora. 

Julga. a cnrnmi~sfio qn~ nã~ serâ de .cm~ve
niencin. adnpl::i r ::i. pi•ttllca de prescrnd1r o 

A commíss:1o <le füzemla e industria, ex. 
arni11n.11clo e, reriuorimento de O. Ma1·ia Ca.ro
liua de I\Icllo e Oliveira., viuva. e.lo cirurgfü.o 
d:L nt•nmd:t V1·. José l•'macisco de Ollveil'a, em 
que pctlo uma. pom;ü.o pal'a si e uma filha., e, 
tcuclo cm vista as inform:tções pr~st:ida.s pelo 
quartel general da i:im:inha e ~011sell10 ntwal: 
ó de 1mr=Jcer que SCJO. mdefei•ido es:;e reque
rimllnto. 

Sal~ tias C·1mmiS8ões, lG de setembro do 
1891.- Astotpho Pio.- Antonio Olyntlw.
JJiccno de Paiva.-Be.::crril.- 111w'sa .- Po
tycarpo Violti. 

N. 191 - 18!H 
· "'overno cl<'s~~ direito de cobr:ir impostos em 
~avor de P': rlicnlarcs, quantlo e muito m.iis 
razoavel e co:1s<:!n tanco llOS priocipios rcg·11la
<lores Lia tht::oria dos imposto:.:, que 0 E~t.ido, e Allci·a os disposiçucs (lris nrts. 06 e tlfJ do Rc-
sómentc r,!le, pos~a 1axar, ::iui:;-melilt:ir 011 J'C- fJÍmcnlo Ír1te1·11o , ll!tSSanrJo parrc O (i.m . de 
duzir as co11 trilini(,"ies,. devendo e:;tas ser rc- cacla sessilo a hora rc.~cn;ar/a ft a1wr.sc11taçao 
colhidas ao Thesouro publico e constituir a e jii"tifi.c(tçc<o ele projedos e . i·cq11erimcntos, 
receita. dlli n:•ç:'io. ctç. etc. 

Si a ess~ est~tbelecimento 1le r-rcdítc1 pótlc A oommissão de policia, n, qunm foi pro-
.ser concedido o ~rnwtc rendimento <lo valor sente a iuclícn.ção .do Sr. Ang-usto. de 1''reitus 
de 2 º/0 solir1• t•~clos os titulos úe \J()ba. neg-o- e outros Srs. deputa.dos, !lo :.:ent1do de alte· 
,ciados uu. H.opnl.Jlien, e muit_o mais ::ice~tav~l rnr-~e o re,'.!·imento, pass11auo. pttl'a o tirn ~e 
·estudar e5sc 1111pt>:o.to e, ace1t<0 a convemoncm c~Hla se~siLo a hol'a reserv,tda a aprosentuçao 
<la SU(l. decrefitç~o. o quo a comrnis::;ão tlis- e justificaçi.í.o <le projectos o requerimentos, 
pi:nsa-s~ de e~a.miuar, decret:1l·o em l'i.n:or· considerando qúe poucos são os tli:i3 que nos 
uo erar10 pnlll1co o. pat'n. occorJ'er ou u.ux.11 !al' restam p11r~1 o encet•rnme~to <ln~ presente 
o pagu.mento tlo onns com que o pl)tie10- sessão· const<lerando que u.1n\fa nao fo1•:.i.m 
!!Urio quer sobrecarregar O banco por ellc siquer ':ipresentttdC?S a discns:;ão :dg-uns dos 

· :1deado. orc:imentos ; cons1deranclo qur~ ·~x!:stem m~ 
·Quanto tto direito de cmi::;s::tc., pe<lirlo p:H'a or<le~1 cfo dia muitas leis Ol'f:!'itnicns in<lisp~n: 

preencher l'ntin·os e possh·cis deficits daquell:t sa ve~:; pan~ o bom :\n<l:lmen to dos. ne~oc15.'s 
receita, o pl:iuo <lo peticion:1rio é ittaceit:wel 'puliliços; e de pm:ecer que d~ve .~ 1~dtcaçao 
por causa. do vicie elo cw·so fo~·çaclo, que a ser . approvadn, . s1 bem q11c Ji. ov1':'oname11te, 
commh;:;:lo jnlg-:t ele toda convenienci:~, de sendo nesse sentido alterado o reg11nento. 
absoluta neci>s,;idaúe. não conceder m:tis :t s~fa. rias commissões, 2 de ontubro de 1891. 
estabe1'lcimento n.lg urn ue~te pn.iz. - Malta Macfw.(to.- Consta?Uil•o Lui:; Paletta. 

A commis~ão de fazenda. entende qnc é -.Tor<o~ rlf'I. Silva Rc;.wnba. (r~_la tor·).- Roclr~
·tempo de entrar LlO e1:>tmlo e no plnno (1Sscn - (JU!Js l•ernancles.- 1\ zna Ribeo o. 
to.do de nholir o curso for•çnclo ·pn.ra. totln. a 
moada. fülnci:1ria. cln. Republica. e não :1ceita· 
de m0l1o nl.Q"um pr~jecto que trugn. romsigo a 
imposir;üo iío pnblico de receber bilhetes de 
banco sr>.rn a. olirig;lc;:t.o <li~ sun. convcrsilJilidacle 
nq 11ortad0i; 0 ;'t vista., meio que ella. j u lgn. 
indispenso.Vc!I p:1ra :.i. reorganisação e ·valori-
snç.ão chi moeda flduc:aria.. • 

Pensando ::issim, suppue que ~\ petic.ão 
junta. niio <leYe ser deferida pela Co.ma.r{I. dos 
Deput:.i.dos. 

Salr. cfa.s oommissões, setembro de 1891.
A stolplio Pio .-A .. ]foreira da Silua.-31 arco
linollíow·a. -Bc:;cn·il.-Lei:e Oiticica,relator. 

JndicaçCio 

Indicamos que sc,jam l1rovisoriamente sns
pensns as disposições do regimento referentes 
ii ordem dos trtibulhos d::i. Cn.mara, para. que 
seja. destin::ufa. o. ultima hoN~ à n presentação 
de projectos e discussão de reque1·imentos; 
podenúo ser nllerto. a ses.silo pa.rn. as materias 
comprehandidas na or1lem do dia. qualquer 
que seja o numero ue clepufatlos p!·esentes. -
Att[J?.CSto de Freitas.-- ])omingos de 1l1 oracs. 
- Glicerio.- Seabra.- Gonçalo de Laaos.
Barbosa Lima.- Gar ct'.a Pires.- JJellanHino 
de Mendonça.- Argollo. 
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N. 102 - 1801 '!fação tle uma disposição lcg-1.'sla.t iv;i man-
'" . dando que se lhe 1· i:~ti tnn. a quantiíli de 
lndc(c;·e .ª pet:;c;ro rlc D. Mw·i(i Prn:!Jedcs Ca- 27: •143$850,que diz ter-lhe sitlo iudevidamento 

vulliciro e (:) •lva, solicitando uiim veniiito cobrn.cla pol' ordem d•• tlie:::ourari::t tle fozenda 
d;-ir1nelle Estado, a titulo do impostos de 

A' commi~slí.o ele füzandn. o iudustrhts foi transmissão, que pag-ou a. supplicante por 
~~·ese_nto .º. r<:'qucrimcm_to qu~ ao Governo P:o- eompt':l. fei~a ;1 Companhi:1 de _Bonds ?araense. 
'1s?.r10 d1r~g-m D. I\lar1_n. _ Praxede::> Ca 1allien·o :A comrm~sao (le fazenda e rndu~trias, a qne 
~.Silva, ~-.tuva <lo_cap1tao Adolpho Pellro da 1 foi ~ulJmettido ? ~studo dessa questão, não 
:süvn. Ctlll!U:\l, pedmdo unm peu~fLo. entm na a.precraç:LO das alle..,.ai;:ücs feitas e 

l'füo tonrlo vrovado a. peticionaria que se do;; documentos exhi lJidos , po~ lhe parecer 
acha. cm '~stn.do de pol.!reztt e 110111 Llornom;- que n:lo tenha. a. snpplicante esgotado os re
tratlo a i·elenw!°!Üt dos ser\•iço3 pt'ustudos por c1n·~,;'o;; '}Ue n, lei facu l ta., ante~ dé vir ao 
seu marido, o j:'t recebendo o meio soldo que Congrnsw NacionaJ, como tribunal ult imo. 
lhe C[tl.ll~ _prn· ~ei_, é tL com11!issão de pa.recer PenSt\ a c,ornr;1issão que, a. sitpplica nte deve 
que se.i:1 iullelem..lo o I'equonuwuto. recorl'cr p1-rnte1ro o.o TrihunnJ do Thesouro 

Sl>l:1 das comrni:,;sucs, 1 ~} do setembro de Nacional, gue ai~tl~ nãc foi on vido, o ao qual 
1891.- .. t.~iot1 it111 Pio._ Bticuo (fo Paiva.- e~.,~~t quo,,;tao dovrn. n• tee em primeiro Jogar. 
Be::c,•;·i/..- M 1w.rn .- ;l. Mor-oiM da Silva.- h ucs~cs formos <lcspac lia o rcqueririleuto da 
Polyc"''JJO Violli.-. .-lntor.io Ol!Jillho, snppltcanto. 

N, rn:1 - l8Ul 
Sala tlas commissões, 10 tlo setembro de 

189!.- A11tolplw Pio. - ; bilonio Olyntho .
Pulycarzln Violti.- J1/1,1l'"sa.- , t, llio1·eira da 

Indcj'ci'C a J!C/içi1o rle JJ. Maria Carnlúla de An- 8itt1a . - Bc:;crril.- B i1c;w i.l<.: p,â va. 
<frcute •lfm·UH.~ Costa, solicitando wna JJeYm"to 

D. l\.fnpfa C:in<lidn. d1} Andrade Martins Costa 
~riuva. do ur. Domingos úo Almeífa Martin~ 

·Costa, pe1le i1artL si e 1mra seus til.hos, todos 
menores, uni:i pensão, como recompensa dos 
rolornn tes serYiços prestat!r}S i1 Nnçi:ío por seu 
fallecido rnu1·ido. 

A comrni~~:Io de für.enda. e industrias, posto 
que convencidw que tues set•viç.os foram de 
<.tlto n.prt:ço, julg:1 que não deve set• deforillo 
esse roqnerimento, porque niío é eSSlt a unic..1 
condição exigidn. para ~t concess::Lo de pensões, 
~·~e deve, constit1.1ir u.mti. graç:i exCépcional 
1~~1ta uo,; hlhos e viu vn. elos servidoros da Na
ç[io, qmrn<lo essos tenham doixatlo uquelles 
sem os recnr·:;;o:; nocess.irios a vida, e comple
tamente de:,;a\Jrigados das necessidadBS. E 
como nií.o e:-;tiL provada essa condição, é a 
commi;Js5.o de parecer quo seja indeferido o 
requerimento. 

Sala. d::is commissões, 19 de setembro de 
l8Dl .- A stolpho Pio.- Antonio Olyntho. 
BrJZ/JrriZ .-.1.liursa.-Polyaarpo . Viotti. -Bueno 
~le Paiva. 

N. 194 - 1891 

Resofoc sourc a 1'eiiçao da Companhia. Ur-l>ana. 
de Est1·1,ul" de Per1·0 Par-aonsc, 1iir:ir11larzdo 
!JUO rocor,·a: in·imciro cio '.l'ribumr.l do Thc
soi,ro 1Vacional, qt'e ainda niío foi oiiuiclo 
sobr e a matcria. 

N. !05 - 1801 

lnde/b•e a pCti(:{fo de D. .Joamia úandida P i
nhei1•0 da G(t·1w.1nt, ~aliei/ando itma pen sl'to 

A' commissão de füzen rfa e iridnstrias foi 
presente o requerimento de D. Joam 1::i. Can
didn. Pinheiro da. C<l.mara, viuv:t do coronel 
da g-uardn. uucioua,l BoniC<icio F!'ancisco Pi
nheiro da. C<tmarn. e miill do l • cadete do 
excrdto Joaquim Toi·quato Pin11eiro da. Ca
mura, jú fallecido, pedindo uma penslio, para 
auxiliar sua, manuLenção, de sua filh;i, o de 
tres netos orph;:i,os. 

Esse requerimento foi antes dirigido ao 
Ministerio da Guei·ra, de onll0 veiu informado 
p~la, repartiçtto de njudn,ntu g-eneral. Pelo 
•>.:>tudo do reqrn~rimento e da. informação, é a 
commissão de p::trccer que sejn ini:Jefericia u. 
petição. 

Sala dLLs commissoes, Hl de setemb1·0 de 
l Sü I • - Astolplio Pio. - .A11tonio Olyntho. - A.' 
.Morcii·a !la Silt,a.- Bwmo do Pai lla.- Poly
carpo Viotti.-Bc::crr-it .-Miwsa. 

Veem it. mesa as seguintes 

D cclataçõcs 

Docltl,ramos que si estivllssemos presentes, 
hontem, por occnsiüo de votnr-se a preceden
ci:.t do c~tS(l.mento civil, teriamas votn.do n. fa
vor. 

Su.la das sessões, 2 ele outubt'o <l.e 1891 . 
A Compn.n hi::i. Urba.na. do Estmdni de Ferro -Lopes 1'rovao.-Lui:;; de Andrade . - Garcid 

~Pal'nense pedê ao Congresso Nacional a docre- Pires. 
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Declaro quo si estivasse presente nn. sessão 
de hoiltem, votaria · contra o projecto da re
visão nas promoçoes do exercito~ uem como 
votu.ria a favor do projeclo que manda pre
ceder o casamento civil ao reUgioso. 

Sala d tlS sessões. 2 de outubro de 1891. 
-João de Siqueira . 

Declaro que não compareci a sessão de 
hontem por incommodo de saude. Si tivesse 
eomparecido, teriu. votado contra o lnconsti
tucional p.rojecto <lo Senado sobre precedoocíil 
obrigatorh~ do casamento civil. 

So.la d~s sessões. 2 de outubro de 1891 . 
-Alcindo G1.tanabara . ·· · 

Declaro que votei contra. o pt·ojecto que 
obriga n. prioridade do casamento civil. 

Sala tias ses~ões, 2 de outubro de 1891 .
Henrique A. de Carvalho . 

· Declaro qne votei contra a snppressü.o da 
legação junto n S:inta. 8 1\, contra n r1Hrniií.o 
dns de VeneZtlcln. e Me:xico; Peru e Bolivio. e 
Portugal o Hespan ha; e contra a su ppras:;:1o 
dos consul:vlo~ em Berlim, Unyena, Mndri1!; 
Sydney, Borde:tux e H:ivn,na. - MartinJ.o 
Rodrig11eg. 

Declaramos ter votado contm ::i. suppressão 
da leg-ução junto ú. Santa Sê. -lgnacio Tosta 
- Pires de Albuquerque. - Barao de S c'ío 
Marcos. 

Votei pela conservação da. lcgaçUo do. Santo. 
Sé e dos consulados de Madrill e Berlim. · 

Salo. das sessões, 2 de outubro de 1&91.-
Astolpho Pio.- Moraes Barros. . 

Votei i>ol~ conser,;ação da legação da San ta 
se. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891.-
Rubião Jioii01·. . 

Declaramos que, si cstivessemos presentes 
teriamos votado contra a precedencia. forçada. 
do caSftmento civil. - Frues da Crtc~.-F1·ança 
CG.rvalho. -PTisco Paremo.- Leandro Maciet. 

. - Caetano de Albuquerque. 
Impedido por motivos vo..rticulares ele com

parecer ã. sessão de hontern, declaro que, si 
estivesse i>resen t!:l, teria votado con tl'a o ar
tigo 1° do projecto do Senu.do sobre a prece
dencia do casumeu to civil. 

S1tla dus sessões, 2 de outubro de 1891.
.Raymimdo Battdeira. . 

Declaro que, .si estivesse presente, hontem, 
por occasião Lle votU.r-se a p1·ecedcncia <lo 
casamento civil, votaria a üwor. 

Sal:i. dns sessões, 2 de outubro de 1891.-
Augusto Vinlw.cs. . 
· Declaro que votei contra a emenda da com

mj..~o do diplomacia., mandando extinguir a 

legação na Austria·Eíungrin., bom como os 
consulados de Berlim e Mudl'id. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891.
Ado/;pho Gordo. 

O Sti. PRESIDENTE desigmt a ~eg-uiote or
dem elo dia. para a sessil-0 de amanhã: 

1" ·parte (ate ris 3 hol"as) 

Parecer da comrnissfi.o de policia n. 191 
sobre n. alteração do r egimento, 1iara o fim de 
transferir para a ultima. hora da sessãó as 
m~Ltcrius de expediente ; 

Votação do projecto n . 80 B, organisando 
o Oistricto Federal (3& discussão) ; 

2• diSC!lSSã.O do projecto n. 154 A (do Se
nado) org-anis;mdo os servjços feuoraes ; 

continunçiio do. 23 discussão do projecto da 
com mi ssiío mixta, n. 197, regulando o pro
coi-:so o julgameuto do f1resi1fo1rte du. Repu
blica. e elos ministros de Estntlo nos cri-
me~ communs ; · . 

2" di~cussão 110 projecto n. 158 A, regu- · 
lanLlo :i extradicçü.o de crinliL1osos; 

3 .. discm:;são tlo projecto n. !03, regulando 
a, compet:~uc::i:i. <los poderes rcdel'l\CS e esta
doaes sobre vias de comrnnnicacão ~ 

P discus~ão do projecto n. 85, traçando os 
limites de Sergipe com a Bahia. . 

2"" parle (us 3 horas o~~ untes) 

Continuação da 3"' discussão do projecto 
n. 114 A, fixa.ndo as forças de mn.r par-.i. o 
exercício úe 1892; · 

3n di.scu~ü.o do projecto n. 90 A, .isent&.ndo 
de impostos os lcg-ados e doa ções feitos ã. 
Svcicúade Amanto da Iustrucç{[o e ao collegio 
lle S. Jottquim na cttpital do e.st<.1.rlo d:i. Bahia.; 

1" discussão do projocto n. 108, isentando 
de llireitos de importuçüo os mnteriaes. desti
na.d.os no motiumento 2 de- juttíu, n&."..:~pital 
do estado du. Bahia.; • . · 

l 11 íliscussã.o do pro,iecto n. 205, concedendo 
isenção de füreitos de import::icã.o par;.i o ma .. 
terial·destinndo a insta.lla.çã.o dt\ luz electl'íca, 
na cidade de S. Carlos do Pinhal, no estado 
de S. P:iulo; . 

l :1. discussã.o do projecto n. 193, concedendo 
â Comp.-inhia Manufüctureirn. e Agrícola. ào 
Mi:i.ranhilo, isenção de. direitos para. o mate
rinl destinado ús sua.s fabricas; · 

Discnssão unica do projecto n. l 1 l A, con
cedendo peosi"ío ús filhas do fallecido desem
bnrg-o.dor Antonio Aguello H.ibeit•o; 

Discussã.o unicn. do projecto n. 175, sobre 
melhoramento de aposentadorio. de MAnoel 
Pereira da Silveim Junior, ex-porteiro da 
Academia das Bellas Arles ; · ; 
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Discussão unica do projecto n. 179, sobre 
melhor·amento de aposentadoria a Bernar
dino Josó Borges; 

Disc:ns~ão uoica do projccto n. 207, rele
vando a penu do pt•e:;cripi,;ão em que incorreu 
D. OJym1Jia Can<lída. dos Guimari1es do Ama
ral; 

Discussão unica do pr·ojecto n. 196, licença 
ao capitão Antonio . Pinto de Almeida ; 

Discu::;i;ão unicu. do pro.iecto n. 1 i8, aposen
tado1•ia do inajor Antonio· Rodrigues dos 
Santos Frar.ça, Leito, ex-escl'ivão de or
phãos <lesto. cn. pi ta.l ; 

Discu:>são do parecer n. 32 A, indeferindo 
a petição c:lü D. Adelaide Telles Pires; 

Discussão do prQjecto n. 89, aposentüdorfa 
ao escripturario do Quartel-Mestr1~ General, 
Hermonegildo José Peroira. da Silva; 

Discus;:;ao unica do projecto n. 191, licencn, 
por um anno, sem voncirnento~. u. João 
Alexnnclre Veiga., escrivuo do juizo f'3dera.J, 
da secção do c,,tado do Amazoua::;; 

3a discust>üo do pro.iccto lL ü l A, alfo n
degamonto do~ portos do Garg-ahu, :\u;;i·tL 
dos Reis, Macahé (o;;ttido do H.io rio Jnneiro) ; 

l" discussão tlo pt·r~jocto n. 182, coocodon
do aos doutores Carlos Teixci m e Amt~jo 
Lima, arr•ernlantento po1· 50 annos 1los tel'
renos coinprehentlidos pela E::;trailn rio l"orro 
Central do Bl•nzil, Morro dos Tcle!."ra])ho,. ru:~ 
de S. Luiz Gonzng:i e .Jardim rln Quin
ta, não incluiudo o palucio da Bati Vista, 
para a const1•uccão de um novo bairro; 

3• discussão do projecto n. 72 B, decla
rando va.\idos os exames terrninaes feitos nos 
estu.belecimontos de onsino particular. 

Levanta-Sfl a sessao iLS 5 horas e 25 mi
nutos. 

8Qo. SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1891 

p,.esidencia do Sr. llíatta 1viachado 

Ao meio-dia, o ·sr. preiiiden te decla.ra que 
não ha, expediente n ler antes da :teta. 

O Sr. Barbosa Li:rn.a- Pedi a 
paJavra pttra mandar a mesa um reque1•imento 
que tenho em mão,h~~ muitos dfas, e que üeve
ria ter sido :1 presllntado em occiisião tanto 
mais oppcrtnoa quanto o formulei no dia. im
mediato áriu·~l le em que teve log[l,r a irregu
laridade pr·ati1mdu polo Poder Exec11ti vo, que 
neste momento sou obrigado a tmzer ao co
nhecimento th~ Cam:i.rn. ou a cham11r p[l.ra 
elle a attenção dos meus concidad~os repu
blicanos . 

A Constltuiçiio que va,e sendo tão systema
ticamente violada, a Constituição para :.i. qua,l 

Canrnrll. V. IV 

só existe por parte do Poder Executivo 
o mais completo dosdem, a. Constituição que o 
Poder Executivo suppõe que os nossos conci
dadãos nem conhecem, nem amam, a nossa. 
Constitu ic,;ão nci § 25 do art. 34, q ULtlldo trata 
das a.ttrilmições do Congresso diz (lê) : 
« Compete privativamrmtc ao Congres;;o Na
cional crear- e supprimit• empregos pi,blicos 
(edet'aest fixar-lhes as attrilmiçõcs e estipu
lar-lhes os vencimento;0 »; <1.0 passo qne no 
art. 48 quun1lo trato. dus u ttl'íLu içuos <lo Poder 
Executivo, tli;r, no § 5º , un ico que póde ter 
applicação ao caso (l8) : 

« il.rt. 48 ~ 5.º Compete priv:üivmnente ao 
Prc:;idente da Ropublicn. prove·1· os cn.Y'go$ 
cit1is e milita.res Lle caract~r federal e estipu
lar-lhes os vencimentos.)) 

O crcar de um adi g"<1 e o provei· d.o outro 
são dou;; vocalrnlos quo nrí.o po,Jiam s ~r m:tis 
crmwnientemeutc esco lhidos ; tfo hem rlcli
mitam as n.ttl'ibuiçOes de um e out1·0 poder. 

Ora., li no Dia.rio O/fi cial c111e, a p1·1>pnsito 
rle Ulll CtlllVOllio l'oit.:i UllL I'•! ;~ Uni:lo p !IO sou 
reprusP11lantu no.'itO 1·;~tno ilo :-l<! l'Vit,:o p1tl1lico, 
o minbtro o t-iocrotarío <h razoncla o o o.;t1vlo 
do Minas Geraos, t•np1·osun tndo )loto i:iou g-o
vei•trndor ... 

O Stt. Ouvr.mA l'w·1·n- Con vonio irre
gular. 

O Sn.. VEIGA-Muito mais convoaionte do 
quo o pl·imoil•o. 

O Sn .. BA1mosA Li}IA-A este r e:sp •ito, o 
proceú.cn· do ;;ove1·00 serú protligado po1• ~cs
sm~ mais com11etento, mais autorisa!la do que 
o hnmi:de orttdot'. (Nr.iO opoiados.) M:~ s li que 
:t 1n·o1Jl):;Íto desta. mmlidu, e como c.11t:;ri. que 
tal vez le rnbra::;sc a /'omwsa mulier d (!Sir1it in 
pisce111, do velho Horacio, li que tlcavam 
creados tres lcgaro::: mi :UCaml r~g:t d i t CiL pital 
Fecl(md; i~;to é, mais um <Jscri ptut·al'io e dous 
ccini'erel'.lte,;. 

UM Sn. Dgpu1·Ano-São pagos pelo estado 
de Mint\s; mas 11cam no qnaclro do:; omciaas 
de fazenda. 

O Sn.. BAnnosA LDrA-A logica e tl. grn.m
mtüica do Poder Ex:ecu ti vo nií.o andar am pro
curunilo nem out!'a syntaxo nem outi'os ter
mos com q ne encobrissem sen acto. V. l~x . e 
t\ Ci1rn:m~ hã.o tle perctoat• qao en dê á miohn. 
rocl:\mttc,;i~o uma rer:lac\'ão tão elementar; não 
vae nis::;o oJieu~ :1 intelligeucia da Cam~wa ; 
ffi<tS t~ que o governo polo Diario O/fic ial e 
<Llgum amigo seu em uma. ou outra sm·tida 
rapida, nas esca1•amu(~11s ligcit•:is que por 
vezes fazem, procill'am acobertar . com o so
phism<\ o uso extravu,gaute de vocu.bulos, 
mas tiio conscioooios11mento como si fo.ll[ts
sem pu,t·n. um paii: do bcocios. Tm tu.-se de 
uma. viob çü'.-0 1fog-r••nto da. Coosti tuiçü.o. O 
Poder Executivo Ct'Ôn. no quadro <los empro-

8 
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···gados ele f11?.endn. tre;; legares, usurpando res do despotismo que .hoje r:oúcretb:ain o 
evidentemente attribuiçües privativns do Pode!' Executivo, vã.o chamantlú no seu modo 
-0,ngresso. Não pôde colher a. ohservaçuo de ele ver- õom senso. · 
·qnc esses cnrgos sel'ií.o retribnidos á custa Entreta.nto, este jomá.l nos ol'l'ercce rnu.is 
dos cofres rlo estado de Minn.s. nm meio de verificar em que labydb.tho de 

A Conslituiçüo não deixa ensnnclms, por explicações forc;adas, em que meandros de 
mais que se esrorcem os dialecticos officiaes, clticauic1's e rabulices estã.o aqnelles que 
llªra. semelhante desculpa, que nrienn.s signi- m;tis ou menos representn.m o Potl<>r l!'.xecu
·fic11 qn~ esse poder prepotente. que esse po- tivo, declarando nesta mesma ra.rte não of
der que pouco zeln. o. seriedarle, n. sizudez ilos nc.ial, como meio rie evit."Lr t\S pertu\'l1ações 
actos officiaes, em nuua. se preoccupu. com d(l.l' capazes de influir no credito pn\Jlico, que o 
satisl'a~ões a quem quer riu e soja. ministorii.> uão Yaí recompor-se, qn::i o m.i nis-

Mas sobe de 'f>Onto, não a minlrn .. illdigna- terio continúa solitlo corno umn. peça inteil'iça., . 
'Ção, que farei todos 0:) esforços pam repri- ca.paz de ser a.precincl::i. pelos :i.matlol'es de 
mir, para gnar1l:il-n, talvez 1iarn. melhor oc- rn1·icladcs, mas em todo o ctiso a }>:trte·n1io 
casfüo; mas sobe de pnnto o meu puzar e o otncia.l, rlc duns .uma: si esta. pagin..\ não é 
des~osto, qne ncredito qne se1•[0 os sontimcn- officit\l, n.. dechmtção tert't tanto v:1lor '}Unnto 
'to~ 'íle quo po1• Isso se ncltariio po3snidoa todos terin. ~i fcsse feita em quah1 uer (llltro jorlial, 
os meus con~i1ln1.lri.os, qnando ve.io que este e, r.orta.nto, csta.rii privudn.Llaqne!la r1)rçn. 
c1\r;o foi quasl :idr·orle croado para ser ncllc <JHC se lhe nttri l.me, e que se snppüo nocessn· 
focluido um sollt'inho do Presi1lontc tla Rerm- ri(t pura. ovitnr as cspecultwuos i·osult:mto:.:; 
IJlicn., par·:i ser notnOi\do no dia sog-uilltH de umn. crise tniuisterrn.l. · 
~i.queUa <!IU que !'oi crenilo o c:n.rg-a, o Sr. So- No ('<ISO contr:wio n. parte 11cio of!i,dul ú si-
1\fet·iauo !\.011ri ;-;·ncs da Fonsect~ Hermes. mn 1 lo.neamun!e offeciccl . •. 

Nfio l'aço commentnrios; deixo-os no bom Com certeza scmolhnnte doclnrn•:iio foi 
sonso, U. sizude;r,, :l. rcspoita.hili<ln.de e h seriG- manr!n.da. fazer polo governo, como se tu:r1 foito 
d :.ule d~ c:w:\ctcr dos meus concidadãos; o em occ:tsiõcis nnnlogas, conto f·n o go\'01•no 
deixo tambem o f;1cto como um l'uclot• qno h:l prov isol'io tlivel'sas vezes; m"1s 1fa l• p:1gi1m 
de coopcr~1r vigorosamente p::tl'tt o prcl'nntlo !.lo jo!'nal, como urna tlecl.u•;1çií.o·olllr:ial cap:~~ 
dr!Sa.nimo de que se nchnm possuidos os meu~ do tr<lnquillisn.r os n.nimos 01.lu <JviL111· LI~ Ui'\[10-
eoncidadãos, <!lle acreditaram quci nm dío. culnçües trio r-rnjudicines ao crmlíto puulico. 
e.st.."l. Republic:i, podesso ser um governo sório, Sem querer com111entar mni::; lu1•g-ainonto " 
moralis:tJ.o, cn-po.z de i·e:;peitar toLlos os direi- esfa serie de coutradiccOes o tlo incohorencia~, 
tos e liberdades, e que não se desvial'i i das CJUP. resulta da. n.preci:u;ão comparalim lfo 
normas elementares da moml n. ma.is com- ;;cmell!anto incidente com ns 1lachu·acõe~· 
mum. · otllciaes, $OU, entrctu.n to. le vaclo n. ucroditnr 

A ooca$ião · n5.o comnortn. commentat·ios que si lle facto C<\uo no Día1·io O!fici.al urna 
mais io11g-os . Não prolõug-arr: i ti nin·ecinção · parto ond~ ~e pos~\ escr~ver· ~ohfü L1!mno:i.s, 
desta. que;;tií.o; mas antes de enviar ú me.:;;:i, 0 sobye mlm.rn1:>trnçu.o pubhca,em e11t1·elinhado, 
111eu requerimento, que me µropol'ciomven- e s1 n.credito que e.:>te systemn. tem unloomen
sejo de ser honrado com a a tteuçüo de~'tr.t i l- to a forç>./\ de seu~ po~tul!).dôs, as. vo.ntng<>ns 
lustre nsseml)lén., ]weci::;o fazer uma. Ji- 1los. ~1ygumentos sc1ent~fieos, e un.:> ~oducçuc~ 
geit•a reforenci:t, ('.!u~rnn.ndo pol' ella. a. n.ttoo- leg1tim1~s, .Perg-tm~o.ret a~ Si·: pr~tdan~? s1 
ção dos mem; clignos colle"M, sobre um facto 0~1·(;! D~m-ro hffio:al, prtr... cu,1n. com,ro:.tç~o 
-ex:quisito, extraordina.rio, 0 que nlío eleve ser to~os nos ?~nt1·1bu~mos~ cujo µessonl u .retn
motivo tle admiração, porque constitue um bm~o ponodos nos, pode receber ti colla.bo-. 
lios critcrios primordin.es para â futura elas- rnç:a? de qun.lqt~er dos memb1•os dp poder 
sirlcaçü.o do regimcn mais ou menos hybrido publico, e podere1, . ao ln.do elos artigos em 
que vamos a.tr:\vossando. que se procu~a defcloder esto governo. os-

0 Diario O[fici"!.· or•~ito nrt.o do Poder Ei:-- crever os artigos cr1.pazes de fazerem ver as 
ecnti vo mas do$ podere;'publicos, cren.do uni- bnsos em que mo fnndo l)a.ra dechu';,\r <1'!-e 
-ea.mente pn.ro. a. publico.cão dos actos olTicines. este g-overno é U!ll governo réo de lesu-patr1a. 
abre em um:i. dtlS suns vagina.:; uma. secçü.o o d? les,n.-ropubhca.. ~ . 
flâo officia!, om que um ::1.nouymo, porqne . \iem 2\ mesa.! é hdo, apoiado o posto em 
nem siquer o nome do dil'ector <les t:i. folha. d1scus&~o,qu~ e sem dobat~ encerrridn., ficando 
~onsta <ln. primei ri\ p:1 g-ina., como costuma n. votaçuo udinda., o s~gmnte 
constar cl::i. primei1•n. pagina. do todos os ,jor
naes; em que um anonvmo, digo, ag-g-ride, a 
princípio com corto. delicadez0i, e m1:1.1s tardo 
mais ou mei:tos desabrida.mente, os individuos 
e mesmo as corporações quo ous:lm dissentir 
·da. sabedot•ia o fficifil., e tlaq uillo que os proce-

Raqucrim cnto 
. . . 

Reriueiro que se solicite dei Presidente da. 
Repul.>lic..'1. a seguinte informaÇü.o: 

Em que disposição da Constituiçl'ío federal 
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se baseou pllirn. crear na n.lr:i.n<lcR"O. da Cn
pítal Fedor:f) mais um lo;.;nt' de 1° es
cripturario ~:·dou..; de conHJrcntes, scg-tmdo 
::;e vê do dcci·eto n. 574 de 2G tio setembro 
ultimo. 

Sala d<'ls sessões, 2 de outul)t'O de 1891. -
Bm·bosa Linw. 

O Sr. An~·olo Phl.heil.~o -
V. Ex. deve rocordar-8e, Sr. pl'esi .. lente, qne 
por mni;; d · um<~ vez tive <1 ltonl'<• de occu
po.r a, tt'ilH1t1(1, p;u•:1 fundamentar al;;nns pro
,icctos do lei q uo me pnt·eciam, o aos il
lustt·~1dofô col!Ggn.1> 11 ue oi.; :>t1IJscn~vm•arn, cl\1. 

maior inpoi'l~tncia e qno HHH'l.'ci::i.m :.L at
tenç~~o tb Cn nrnru. 

.:qmJsentci :'t crm;;hlcração rln. ca~:1, ilivon;o;; 
pt·oj1Jctos rlo lei e cntt·u üllus u111, l'í'gUl:1niln 
a co:upt•t<'lll'i:i. 1Jo,.; g-m•m·nos tloi; l·:;;tado;; lJ 
•lo l;OV(']'JlO da. lJni:io pat'iL :~ COllC1!!'S::ÍO do 
llulms ri.Jl'l'i'tL; o 011t1'0 . .; l.-iOlit·r~ cor1·oins tia 
U111:1.o <! ~0111'(! n :ilJ1111tl1]g:L1tlíl1tlo rle alguns 
11ol't118 do g1·a11do f'11llll't1 no gstado tle 
S, Pa.ulo. 

O [ll'i111ei1·0 1ir·n,iontn, ap1·e~o1ü:ido 11:1. 1t1:1is dLl 
rlous 111ezc.;, :llJ 111,jo nii.o tW!l'Ccutt :L attcn
r:.iio tia. 1•1 sp1·di v:t nonimi:;sii.o, assim con111 
ns oul1'<1s. L' 11 . .; nn1nt1~i,;suLl:J rcspcetiv;r» aind:1 
nii.o se ilig1wra111 apL'C:;elltul' à ca~u o.,; seus 
JJl\l'OeO!'P::i, - • 

l~ntJ'elanto, depois do tm' ª·Jll'<l:><'llhtdo o 
pl'imci1·0 ['L" j•~ctn, onL1•0;; se uprcsent:tntm 
::iob1·0 a u1ro~ma lll:ttetfa e P.Stcs jú ~3W.o 1.:itr1 
:l" discu~;;ão ! 

Por intoi•1111·rlio rio V. Ex., tie;o ús l101wados 
cornmissuo~ q no tGeJU de a p1•ese11 tat• c~~cs 
pa1·r~ce1' . ·s, p:im remarem na. devida conside
raçiW ~• 111i nlln jn:-.t:~ reclainnç:\o, de !Ornm a 
q u<f'. el les, ~10 mais breve esp~ço d~ temro 
poSSivel. :;e,i;un apresentados a cons1domçao 
da Camal':i, :l!im de serem discutidos os 
assumpt-:h dos 1wojectos, que !:ião importilntes. 

Em seg-11id:i, procede-se ;\ chamada, á qual 
respondem CJS Srs.: ~fatta. Macflnr.lo, P:tlettn, 
H.eturnlia. Rodrig-ucs Fernaµr.les, No~ueim 
Par:mng-uá. Bel fort Vieira, Uchôa. Rodri
B'ues, Cantiio, Hrnrique de Cn.rvnlf1f), An
iriiiio Fialho, Pires Ferreira., Martinho Ro-
1lrig-ues, H~ll'hostt Lima, Bezert•il, Jo:lo Lopos, 
.Tosê Avelino, José Bevitaqna, Gonçnlo de 
Ln.gos, Nascimento. Amorim fütrcia, S{L An
ilrmle, .1os1:: l\fariuno, .Juvencio de .Ag-uiar, 
l\reira. de Vnsconcellos, João Vieit•a, Bellar
mino Carneiro, Pontes de Mira.mia, Oitlcica, 
GaiJino Be:souro, Ivo elo Prado, Olivcirn. Val
latliio, Lr.andro Mnciel, Felisl1ello Freire, 
Tosta., A1'tluw l{.ios, l\faJ'colino Mom'n, Seve
t'ino Vieira, Santos Pereira,, Custodio de Mel~ 
lo, P:l.ula Huimn.rães, Milton, Amphilophio, 
Leovigiluo Pilguoims, B[l.rã,o de s. Marcos, 
Sebastiiio Lnndnlpllo, Ath:.i,yde Junior, Fon-

seca e Silv~, Fonseca. Hermes, Nilo Peçanha, 
t:rbauo )l.farcomlos, AllH.lt•to Bl'n.11115.o, Olh-cira 
Píu to, Virgílio PessoD., Fr;rnç:L Cnrv3.lho, 
Baptist:~ dti Motta, Fróes da Cruz, Erico 
Coulho, S:~rnp:ti() F<J1·rni , Lopes Trovfí.o, A1'is
Lid1is Lobo, fnrqnim \Vcrncck , Je,;ui no rle 
AllJuque1··qne, Tlwnmr. Dal1ino •. Jofio Pinheiro, 
P:1cif1co !IIa~(:arenlws, G<t11ricl :lo Mag-alh5.es, 
:\lt~xut1dre Stockler, l•'i·nnciSeo Veig-a, Costa 
Senn:t, Lamnuniel', Alvaro Botelho, Gon
ç:d \'c~ C!1a.vcs, Oll tn1 Nicncio, l\fanoel Ful
s·encio, Astolplto Pio, Aristides :'.\lain., Gon
çal \·cs Rumos, Ca1•los das Cli:i;.;· •S, lJoming-os 
lWclrn,, Costa, M:icllado, Domingos Porto, 
.lo;'l•1 úc ,\\"Olbr, Fcl' l'Cirn. n.alle lto, Bueno de. 
P:iiv:1, Fcn'1'oir:1 PiNs, Joi"io Luiz. l~t·:mcisco 
n l ic1~t'io, Cosnr·io '.\Io tta, ~Ioraos Ba1•ros, Do-
111ing'<·•s t[,) ~Ior:~eo:, Adolpllo Go1·<lo .. Ca1·val ha.I~ 
:\11;,ruln P1111lo1l'o, l\1nt'~a. l'aul•no C;u·Jos, 
llrnlri;.:·ues Alvc~, l\ ll'rollo l-:U is, \l rweira e.ln. 
:->iJya, !Wlii:1o .Juniot·, All tonio Aw1·Pdn, llcl
l:uwinn do !\Icndon~~n , ~Iarcia1 10 du i\fnga
l h:1Ps, g1f11nnlo c.ronçalv e~, l.n11 m l\li'tl Jcr, 
Ca1·Jos C:unpo:;, Sch1ni<lt, Lacui·tl •~ Coutinho, 
PMcim ti 1 Ci ·Sla. ilur'!..!'llS rio l\k<luit·os, Al
citlcs Lima, l Jonw:·o Iia plis t: t e C:t::.sinno do 
Nascimento. 

Ab1·e-se a :,;~s:;i'lo. 

Paltam cn111 e 111.;;n. p:1 l't ici p:trla o.~ Sl':-:.: .Toa
q11\m Pel'lla m\Jucn, N ina l{.ihcít'u, lndio do 
B1·azil, Innocencio Se t'zc rld!n, .lusl iniano de 
Scrp.1, Frederico Bot·g-:)s, Pcrtro Arrrnrico, 
Ro~n. I' Silvn, André ·ca.va lca nt i. T lieopltilo . 
rlns San tos, A ug-usto de Freit.:1s, Zam:i, Ft'llD
cisco So1!1•é, C\'l'illo d0. Lemos, \' l1•i:.i.to (le 
Medeiros, Le.'.:lncl Filho. Clwgas Lobato, Viotti, 
Francisco Anrn.rnl, Carlos- Gnrci:1 , Fleu ry 
C1m1rlo, Leopoldo de Bu l hu%, Gu!marãeS 
N;ital, Tllomaz Flores, Roc:h;1 0 .-.;orh• e Demc
tri.o Ribeiro ; e sem caus::i. rn1rticipada. .os 
Sr::;.: Costa Ro<ll'ig-nes, Casimim ,Jur,lor , Nel
son, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel 
Castro, Bp_itncio, uouto Car taxo, 'l'olentino 
de C:irvnlho, Goncn l ves Ferreira, R:1ymundo 
Bnndeil'n, Annilml r'alcii.o, Pcrní r·a. elo Lyra, 
João de. Si<p1eira, Luiz de Andr11<le., Esp~rito 
Santo~ Panl{l, Ar~o llo , SenlJrn, Ga. r-ci:1 Pires, 
Diony:;io Cerqnei:-a, Pires o Allm11trnrque, 
Prisco Parn.izo, Moniz Freire, l\tanh<1os Bar
reto, .Joaquim Bre,'es, Lui r. Mura.t, Alcindo 
GnanalJn.l'a, J acques Ouriqno, Mayrink. Vi
Hlw.es, Figueiredo. Antonio Otynt110) Badaró, 
.1ucoLi riu Paixão, Ferreira. Bl'(tndão, Amarico 
Luz, Pc liciano i>ennn, Corre(L l{.abello, Mon· 
tr~ íro da Silva) Martinho Prn.'lo Junior, Ber
nn.rrli110 .de Campos, Lopes Cbn.vei:;, Costa 
JnniC'''. Almcid:i No~·ueir.i . C<leln.no de Albu~ 
qnerq iie, Ferminrlo Sima:::, Victorino Monteiro, 
Anfü( tle Fal'ia, Ju lio de Custilhos, Abreu, 
Ferrnwdo Abott o Menna Barreto. · 

E' lilfo, o sem dehnte trpprovntla o. a.cta. d~ 
sessfio n nterior. 
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O Sn • . 1° SEcr.c.J;JTARIO procede ü: leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Legl\ç[o dos Estados Unidos do Brazil 

-:-Londres, 31 de agosto de 1891. 
Tiv~ a-, honro. Lle rece~er 9 telegramma que 

V. Ex. dignou-se de 11tr1g1r-me em da.ta, de 
26 do corrente, coucellído nos so"uintes ter-
mos= · º 
. < Na Cn.mnra dos Deputados M11yrink, pre

sidente. Bttnco l'tepulJ_Li~, e Conde ele Figuei
redo, d1 vorgentos opm1ue;;, declu.rarnm sor·em 
muito u.usptd_osas condiÇõeS politicas e tllian
celras Bra.z1J, o q~1e Ba uco ltopul>l ic:1 faria. 
fren.te f]U;le:>quci• dtlílcul<fadus. Aru!Jos h:u1-
que1ros · alllrmam su~tunt111• tlrruemento 
insti tuicuos 1·epn IJlii!arnt~. » 

Doí immodiat:: 1>11hlichladu a o,;w tolu
grt\rnma, C\11110 V. Ex:. VOt'Ú. cio incluso l'U
falhc) do 'rim1111· olu 28 110 corrnnto. 

.i\p1•0\'oitv t~ 111:c:1siüo pam, Exrn, Sr'. Dr. 
Munoul d1~ ~fatt1~ Machado, presiduute cl:t oa
mnr:~ . r.los Dopult\1!0::1, a1H·escrnt;Lt' a V. l~x:. as 
sogumnç1s de minha nmis alta coiisiuumção. 
-J. A. etc Suu:a Curi-êa. 

Amiexo ao ollfoio de :~l rlc :•gosto do 1891. 
Tlie Tiines- l?riday, august 28, l89l. 

BltAZIT, 

To tho editor ol' the Time~-Sir 1 sh:\ll b e 
yery mu~h obli~e<l ifyou will plen~e t o insert 
m next 1s:;ne ol' Thc 'l'imes the enclosed copy 
of the te_legra.rn iv1dresse.! to this Le,,.ation bv 
~he ~l·es1dent of the Ch:unher or Deputies Õf 
Bra.z1l: an1l ~~ncern!ng the political nnrl 
tinanc1:tl concht1ous ol fünzU. 

1 b_eg t.o Hlhl that l\!r. Mayrink. and Connt 
de F1gue1redo, whose decl<trations the tele" 
gram sets forth,:ifü the two most conspicuous 
feaders o f the commercfa.l and fiMncu•l cir
cles, an.d ~h~1t l;1oing in a position to h1we n. 
perfect ms1ght rnto the m·tttei>,their opinions 
assume a. most valun.ble cha.ractor. 

. 1 ha.ve tlte honour to be, Sir, yonr obedient 
serva.ut.-Gomes Fer1·ei1·a, First Sect·etary . 
-Brazilln.n Legn.tiou, Lor1d, Aug. 27. 

Rio de Ja.neiroi Aug. 26. 
. "ln th~ Clla.mber of Deputies Mt'. ~fay

rlnk, Pres1~eot of the B~uco da. H.epub\ict\. dos 
Est1tdos Unidos do Bra.ztl, a.n•1 Count de Fi
g_uetredo ~<:chwcd tlmt tlle politicn.I n.nd nuan
mal cond1t1ons of Brn.zil a.re most ll.opaful, 

and th::.t the Banco da Republica dos Estados 
Uuitlos do Brazil will meet an y difficul ties it 
mny 'be confronted wit.h. Both these lHnkers 
atDrmed that they will strongly sup11ort the 
R.epu'blicnn institutions. >)-ln teieada. 

Legaçlio dos Estados Unidos do Brazíl 
-Pariz, 1 de setembro de 1891. 

s1•. presidente - Tenho a honrn de accusar 
a recepção do telegru.mmn. que V. Ex. se ser
viu dil'Ígir-me :L 27 do ntez proximo passado e 
cujo teor· era,: 

« Na Camara. dos Deputados ifayrink, pre
sidente Banco Retiublica, e Conde de Fi
g-uoircilo,dí ve1•gontes opinii.íes, deduraram se
rem muito :i.nspiciosas condições politicas e 
tin;1 ncci ru:; ílr'u.zil, e quo füinco Repul>lic:i. füril. 
freufo qu:rn::;quer 11iffic11ldaúes. Amlio~ b!l.n-
11uciro:> aíllt·mn.1·am su:stontn.t· ti rmemonte in
stitui1.:õe..,; repuhlict\ nas.:.) 

Cal10-me as.;og-11mr il V. Ex. quo m:~otloi 
immocli:1Lament11 o r·eftlriilo dcsp:1ch11 Lologra
phicu il :\~cmcia lfavu.;;. tpt•J o pnlllicOL1, scudo 
ropro1l 11iido rol:L impl'(:lll~a lht11l!liZa. 

gxm. St•. con~ol heiro Joiio ela :\tatta Ma
ch:11lo, pl't.!Sklente da C:urnmi. tlos Oeput1~1los, 
agr:11.lcço si1m m;tmentc essa nnmmn11ictv;ii.o, 
que pl'o1lnt.iu optima. impressão nos cir~ulos 
tinancoíro::i. 

Os titulos li:·azilciros do 4 1/2, que est:wam 
cotados na Bolsíl. de Po.riz a 74.50. subiram a 
78 e os c!e 4 "/o subiram do 71 .15 :t 72.80. 

Saurle e l'rotcroi<lade.- Gabrici de Piza. -
ln teirl\dti . 

Do M.in isterio dos Negocios d.a Agricultura., 
do l do correu te, um resposta ao officio 
dest..1. ·Camaran. 236, de 18 do mez findo, com
muulc.'1.ndo que, na mesma data, foram exigi
<los d;i ln:;pectori;~ Geral de Illumioação desta. 
011pit<il todos os escln.:.-ecimento:; requisitados 
naquelle oillcio.- A í]Uem rez a requisiçíl.O 
(Sr. tleput:\clo Henrh1ue ue Carv;~lho). 

Do Mioisterio do.;; Negocios <la Guerr.~, da. 
mesm<ii ua.tt\, envhmlo tL s~guinte 

Senhores membl'OS rlo Congresso Na.cional 
-i\ lei n. 3018 rle 5 de novem:1t•o de 1880 
estabelece no u.rtigo 18 que o p 1g-amento n. 
credora:; de exercicios fintlos S<.WU. feito só
mente dauko dos creditos vota,1\0;; n ts dim~
rentes varbn,; das leis de orçamenlo do;; 1'9-
spectivos exe1•cicios. 

Como verei;; cln. ínclus:1. relaç1o, Ol'gaoi:t.ada. 
pelu. Conta.dor!:~ Geral <la Guet'ra., dcaram por 
pagar, pelo Miuisterio du. Gu:it'I'ôL, r!iviua.s 
pertencentes n. exercicioa j:'l. eucet•ral.los, D(I, · 

1m1Jo1•tauci.,, tota.l da 49:754::noz, as quMs 
nií.o podem ser n.gora. satisfeitas por nã.o 
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terem a:; respectivas verbas deixado saldo 
correspondente; assim, venho, em cumpri
meoto da lei, pe<lir-vos que habiliteis o Go
'Verno com o iiecessaric credito, aum de poder 
attender áqu01le compromisso. 

Capib1l da Republica dos Estrvlos Unidos 
. do Bra.zil, 1 de outubro de 1891.- .;.llaHoet 

])eodoro da Fonseca.- A'commissü.o de orça
mento. 

Da mesa cio Senado de Minas Gernes, de 
igual data, !lerlindo a decretnQtio dn. validado 
dos exames prestados nos astnbelecimentos 
publicos de ensino secundnrio, para a matri~ 
cu la nas fücu l<lndes da ltcpublica .-A' com
missilo d0 in~trncçuo publica . 

Do governador do estarlo do Amnzonas, de 
14 de sctomhro, enviando. devidamente an· 
thonticudas, as cc'>pias de diversas lei~ pro
mulgadas polo governo daciuelle estado.
A' commissão de constitni<:i'io, legisluçfio o 
justiça. 

Telü,.,.rammu. ela lnteo<lencin. Mnnicipnl de 
curytibn' protest:inrlo contra o projecto de 
Jimifos de S;111 ln. Cathurina Cô!ll o Paraná. -
A' mef;mn. commissüo. 

Requerimento dos telegr[l.phistM <ln LV>par
tiçü.o Geral dos Tolcgrapbos, pedindo e1tuipa
ração de vencimentos aos rlns empregados 
do Correio Gera.1.-A' com::lissão de orça
mento. 

PH.IMElRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' annunciada n. discussão unica rlo parecer 
da commissiio de policia n. 191, sobre a a ltB
ração do regimento, para. o :fim de transterir 

J)ara a ultima hora. dB sessão as materias 
e expediente. 

0 Sr. Rubjão Junior-Sr. pre
sidente, a indicação que foi npresentaaa. a 

. mesa e li. qual n. commissã.o de policia deu 
parecer, contem uma disposi~.ão de caracter 
provisorio, com relação unicamente à pre
sente sessão. 

Mas creio que a pratica tem demonstrado 
que devemos tornar. esta disposição de ca
racter geral, sempre que entrarem na ordem 
ti.o dia leis rinnuas. Parece-me que a trans
ferencin. dn. bom da apresentação de pro
jectos e l•equerimentos para. a ultima. parte 
da ordem do dia satisfaz melhor a intenção 
dos autores da indicação. 

Neste sentido vou manda.1· à mesa umu. 
emenda.. · . 

Vem ú. mesa., é lida, apoiada e posta . con-. 
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda. 

Indico que sempre que esti'Verern em dis
cussão as leis de orçamento e dé fixação de 

f~rças será. destinada á mnterh do expC3-o 
d1entc a ultima parte da ordem do dia.. 

Sala das sessões, 3 tle ontubrn de 1891.-
Rubi,;o Jtmior. · 

O Sr. França O~u·valho-Pedi 
a palavra, Sr. rresiden te, para 011 VÍllI' a mesa 
uma omenLla. afim de só poder-se requerer 
inversfo nas ma.terfas dadas para ord1<1m do 
dia no coineço da. ses~IT.o. · 

Na. ~essão do ante-hontcm quando devia 
ser votado o orçn.manto do Mioistel'io do Ex
terior 11ue precedia. o JH'ojecto sobra casa
mento civil, entenderam não poucos depu
tados qne sendo já 3 horas <la tardo a 
faltando . <Lpenas urna parti tot•miuat• a roS1-
pcd[v:1 01•dom do dia, não h11vi:L tompo sinão 
par:1 votar-se o dito ot•ça 111en to do o:doriot• 
o ne~sa crenç:1 reti1·arn.m-su. 

Foi, pot'lanto,com vu1·dauoif'11 surpt·uz::i qua 
tivorum 11>1ticia do liilvot' sido votado o pt·o
joctu •lo cnsamonto civil, g-mçm:i it invor~ 
Ja ort.lern 1lo dia o l'cc·orrc1·a m ao nlvitt·o úa 
ueclnt·a~·ii.o do l:iOU V11lO contm Ulll projccto 
quo ó · um attontauo cont1·:1 ti · rn,crdado lia 
con~cioocin., contra a Coni:;tituiçiio, o contt'll. 
o proprio t•ogiml.ln fndoru,ti\'o, Ei:;11ora, po1·óm, 
do sentimento d umocrutico 1fostn Camo.ra 'lua 
s~rú. e~se projecto l'('jo!tudo em 3" tliscussu.o. 

Vem ú mesa, e lithl, apoiada e posta con
ju netamente em discussão n. seg-uiuto 

Emenda 

Nilo seru perinitticlo, si não no começo da. 
ses~::i.o, requet·Br iovcrsü0 d<tS matarias dadas 
para ordem do tlia.-França Car,,alho. 

Ninguem mais pede a palavra o é e1,1cer
rada. n. discussão, ficando a votaçiio aàiada 
por fa !ta. de numero. 

O SR. P1m;;mENT8 observa. que nn. ordem 
dos trnbalhos tleve paSsar- se á. votação do 
p~·ojecto n. 80 B, que orgn.nis:i o Districto Fe
deral; mas, como não hi1 numero pu.ra votar, 
a Camn.r(l, occupnr-se·hu, i.Ias ma terias designa
das para o debate ato que ha,j<t numero. 

Eutra em 2~ dissussão o art. 1° do proJecto 
n. 154 A (do Senado), organisando os serviços 
l'ederaBs. 

O Sr. Severino Vieira - Acha. 
que precisamos de uma. lei que venhu. satisfa
zer à 8'ra.rnfo oecessi<lade de orga.nisar os ser
viços aa alta administraç[o fedeml. 

_Nu. adopção ~a systematisação e ort;;"auisa
çao destes serv1ços, parece que ha. vem occa-. 
sião aznda paru estabelecer um regimen 
rigorosamente economico, dividindo quanto 
possivel os diversos departamentos em que 
foi distribuído o serviço füdera.l. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:30+ Página 6 de 36 

62 Se~são cm 3 de Outubro de 1891 

Aproveita o ensejo pam dbrnr que aüop
tancto a fórm:i. do governo delinido e le:,!'ls· 
lado nn Constituiçü.o de 24 de revereiro. levn 
o seu pri11dp10 t'ederalist:L ate o ponto elo 
cllegar a, mlLis com plett\ n.utonoml:\ dos esta
dos, até o p0nto etn que seja possivel re;;trin
gi1' a.o ultimo apuro dos sci·viços fodcraes. 

o orador 11ner, em um:t rnltwt'a., f'llle todos 
os serviços concernentes 6. nrrecach\ç[o do 
imposto, ~oj::tm inc1tmbidos aos divet'sos esta
dos, e 'l uo t;:;tci:i niLo tenh::i.m mais do ri ltc con
correr com nrna quot~L 111·opot•cional com o.s 
dospczns clu Urli~o. 

De ttccurdo corn estas id.~as, pa1•ccc-lhc que 
o pr(\jecto n;lo consultou ús necessidnde:> nem 
iLs convouitJneias de momento, cJistribnimlo o 
serviço por ~eis minbtllrio::;. 

Acha, es:m 111edid1i conveniente p~tt·[t, ns 
rendt\S p11hlicas e !;Orn in·cjuiZo t.lo pul.llico 
serviço. Poiltll'-St~-hitt mesmo reduzir•~ cinco 
os diver::.us minist(;!rio:; da União. 

O SP.. Gr,rc1't~xo-A cinco 1 P6rJ11. 
O Sn. S1·:v1mrN"o VrnmA.-FoI2·a mnito de 

ser secund:tdn peln. pn.lavr;t nnto1•isat!tt do 
Sr. deputado p.,t• S. Paulo e pr.ra reaJoar 
os seus conliHcimentos Dl\, mnt~ria., u. sult 
grande i\lu:>tra1,:i10, tem o peculio preciso da 
experiencia •lurante o tempo cm que geriu 
uma. d;1s pa.:stus mais tro.balhosas no a-overno 
proviscrio. ~ 

Vê portanto ~i Camara q1rn a opinião do 
oratlol' não é ~ingultw ; jh tem a seu l'a vor o 
peso dn. u.utoi·hlade do nobre <leput::i.Llo tt que 
acaba da se roforir. 

O art. 1° do pri:i oct::i e concebido n o:s se
guintes termos (l~J : 

. «Os se1•viço:> ela administr:içã.o fellct'nl dis-
tribuem-se pelos :seguinttis miuisterlos ; 

Minislerio do. Fnzendit ; 
Mínisterio rlf\ Jnsticn. e Negocios Interiores; 
Miu[stcrio da, Industria, ViaQão e Obi-.i.s 

Publico.~; 
Ministerio dns Reln.çucs E:tteriores , 
Minis te do dtL G uerrn ; 
Ministerio •l;~ Mn.riuha. 
Cn.do. um dei les sarU. dirigido por um mi

nistro de 8st::do, de IiYt'e nomer1.cii.o e de
missão de Presidente da Rep11btica. (Oonsti
tuicã.o. twt. 48 §§ 2° e 49) u. quem ig-u:ümente 
compete prover :i.s sull~tituições temporarias.» 

Este urtig-o nii.o póde ser bem comprelwn
dido sem tt leitnr;i elos i1rLigos pt'ecetlentes 
quo são por assim dií::er o seu destlolm1urnnto, 
definem os di verso;, serviços que pertencem <L 
cado. um dos rninisterios. Assim é que o 
art. 2° ,orgunisando os serviços •• cal"go do 
Ministerio d:1 Fo.zeui.la, cst~•.bolece (lí!): 

<E' cb competencia privntivu. !lo Ministerio 
da. Fazenda todo o oxpadiente do serviço con· 
.cernente ú, fazenda. publicn; em todos os seus 

r:tmos (.l in tcresses, especialmente no que 
tlbser respeito: 

a) ao Tltesouro Fedeml o ú.s repartíçues 
fi::;cu.es a clle suhordinu.das, assim como ao 
.J uizo dos Feitos Lia r'azend:1; 

/J) ao Tribunal de Contas ; 
e) it dhi1fa 1iublica, que1· interna, que1· 

externa, e à Cai:m <lo. Amortizaç:'i.o; 
d) O.OS lJCLlS do uomi niofotfot•t:i.l , :;alvo qttnndó 

espGcia.ltncnte reservados a mistot·e::; .ou ser
viços de outros ministerios ; 

e) aos lnuçameutos do:,; imposto.,, llciu como 
{~ a!'reca.llaçií.o, distribuiç.io e coutttb ilid~ttle 
<l:t::; rcn<las füderaes · 
. /) à escripturnçüo 'relati vn, a pcn,;ionís tas , 
a.poseotutlos, rel01•mado., e emp1·1!1JUdos de l'e-
1.)<LI'tiçues extinctas : 

y) ú C«sn. da, Mo131fo., á lmprcns. ~ ~acional e 
ao Diai•io O!ficial ; 

li) an orçamento gerrt.l <la. r ecui ta e <lespozn 
publícn.; 

i) ao!:! monte-pios, ús caixas cconoinic:is e 
montes de soccorro da Uniito ; 

J) aos bnncos de emi~:siio, úc dopo~itos e 
clcscon tos. .,, 

Ainda. o art. 311 do projecto e~ lon•le ~lS a.ttioi~ 
lmições do .Miuistorio ua. L"aze1llla u.o se
g·ui n to (W.J : 

« Outrosim cn.lJe ao l\lioist~rio dn. Fazenda : 
1.:i, dirigir e unil'ormisa.r o ser·vico d;i con

tn.h! lid ~ulo got•ttl tlo. L"nião, exerml1Hlo thc1lli
~acão so!.Jre todas as r epal'tições, dependentes 
ou nao elo mesmo min isterio, quo t<i llllam a 
seu ca.1·go cscrlpturn.1' rec~itn. ou tlespeztt; 

2°, centt'<disar e lm.rmoni::mr, «lli:ru.ndo ou 
reduzindo, os orçamentos pnrc i :1 e~ <l.,s demais 
ministerios para o iim d(l orgunh t1 r annuíl.l
rnente a. proposta do orçamento rfa Unfüo, 
que será 1.i.1?resentsda ó. Cn.mti.ra dos Depu
tados no, épocn. e na rôrmu, prcscri pta veto, lei 
da conto.bilidado pull l icu. . ,. 

Ora pa.t~cc ao ora.dor que este :irtigo ó intei-
1•amente r·edundante ; u ml\terb. :;obre .que 
dispõe já foi previst::i. pelo art. 2.o 

Tinlm outms considerações a fazer sobre a 
ma.teria; mas rn'lo contando que o p1·ojccto 
tivesse de entrar tão ceclo em delrn.to po1·q ne 
tínhamos em ]lrimeiro lo~ur u voti\ç::Lo do 
pro.)ecto que organis11 o Districto .Foderr.l, 
nü.o trot1xn algumas emendtJs que tinha. i'or
mull1do sobro este artii;o e por. isso cleixn. ct • .,. 
expender outras considel'ilções ; o si :1. mate ri a 
for encerrn.ch hoje por não htwer quem peçn. 
:t pu.ln.vt•a, faz o seu. protesto ile a presentar 
em 3:i. discussão as emendas•~ que se referiu. 

Ninguem nmis pede a po.la vra e é encer
rada, a discussão, ficando adíl\dt~ :~ vntnção . 

Entrn. em 2" discussão o art. 2° do mesmo 
projecto u. 154 A. 
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O Sr. Leo-vigildo F' Hguei.ras 
llepois 1lc ler o.nl't. 2'' do projeclo, di1. quo 
pel~ dbi>osiçiio esta.bclecid::i. no nosso pacto 
i'umlo.meut::lil, sobre n, jusfü;a f'edcral, lu\ dis
posiçiies contidas na lcttm A deóise iwtigo quo 
mvolve ma teria jú prevenída, quer pela. Con
stituição, quor pelo decreto de 11 do out1lln·o 
de 18~0 que ol'ganison a justiç:.t federal em 
todo o paii. 

Uma das autoridades coureriMs nos j 1lizes 
seccionaes tios estados, l}eh\. 01•g•1nisL1.ç;ii.o tbuhi 
ao JlOdcr pulJlieo I'etlcral, foi a ele totmtr· c1~
n hecimonto o docidit•:>olJre qne:>Wes relativ:b; 
n.o tlsco, i;;to é, quanto a totfas as ci1ns:i~ 11~
caos, 110 modt) 1pio em c-.adtL est:u.lo o juir. 
sccciomtl substituilt o n.nti00 juiz dos foiL1>s 
1!a fü40 nd:i.. 

Nú.o sflndo cln.rn. ti disposiçio da. lottra A 
do art. 2°, p:Lroce ao Ol'atlor quo nãv so pó•lo 
1leixat· du ::;n pprimir as pal:t vrns que se rele
ram ao ,jniz dos lbitos t..h fazenda, como 
fü:n.nLIO sulJ :t :idministraQiio do ministro da 
faxenda, qu:wrlo 1lave llcn.t· sob a jul'istlicçtlo 
do. miuistl'u .dn. jnstiça.. 

O ormlor faz :Limla. outras consiLlct'n.çü.cs, 
terminnndo pot• prometter manLl:Lr á meii:t 
uma emenda. a. esta nrtigo. 

Vem ;i. mesa, e lida, ::i.poia.da e postti con
junctmnea.te em di:~cussão a ~eguinte · 

No nl't. 2" a) supprimnm-se as pa.ln.vrn.s:
assim como ao Juízo dos Feitos da F<izcndu.. 

S. H.. -Leoui[1ildo F:lguefras. 
Ningumn mn.is. pe1fo a p:i.lavrn. e 6 encerrntkt 

a discussão. 
g• posto em discussão o art. :1° do mesmo 

lWojecto n. 154 A. 

·O Sr. Arthn:c- I~ios pode a. po.lavea 
1Jela. ot·dem I>•~r<t fa:ier algumas ligefras oll
servaçue~. 

Si o [lt'Qiecto que se discute donotn. o desejo 
que n.uim:\. a rcpre$ctltaçü.o nu.cion:ü de 011tru.t• 
m~ vereda dn. economia, o ot1ador não pó1le 
deix::tr de n.pplaudir este procedimento. 

Com o syiitomo. adoptn.<lo ilo regimen fcdf]ral 
os diversos serviços que onet'iLV:J.tn a :i.dmi
nistr~ição gorn.l fica.mm clemasin.ihmen te re
duzidos ; dalii n desnecessidade de contiuuar :~ 
existir' tantos sccl·eta.rios. 

Acha, que o Sent\do neste pro;iecto a.indo. ·foi 
parco om reducçã.o. Acceita a idéa. lia. pouco 
externu.tla em ••pa.l'le que o numero de miois
terio~ póde ser redm;ido a. cinco. 

EutrtL em duvida, si o. guarda. n:i.cional 
tambem sob este regímen füderol nu.o deve 
osta.r sujei.ta. ~" União, mas aos estados. E neste 
sentido demonstra. as inconvonicncias da. 
fórma. u.ctual • 

Diz que ~ Consfüuiç.:t:o, ao pa:;so qoo por" 
um lado t.lotermin(I. a crea.ção de tl'ibunal 
ele couta.s, por outro vc<.lon ao . Podei• Bx
eti11tivo crear repa.rtiçücs e em tircgo;; ; ns:sini, .. 
pois, pal'cce r11ie css<1 cre;tçií.n devo Set' io~ 
cl1lidn. no pI'ojecto que se •fücute, pua que o 
Congresso or;;anis1~ CSSú tl'ilJLlllttl, rrne ti dn. 
ni<iiot• urgencia e nt'tlitlacle. 

Trata à.inda de rliversos pontóS refet·ontes n. 
outros :trtig-o::; do projecto ó tet'miua in:;istin<lo 
pelri, crcncü.o i.lo tribuual tle 1.:0:1 tas. 

o SR. Ptt1,s1m::"Tl'. tlecl:ir:" t\tlhldrL :" dis
cn~sii.o, vislo ,já ha.ver nnmci·o p:Lt';t \"Otnr, Cr 
:tnnunch\ riuo SI) vae· proccd0r tL voLa.;ii.o ela~ · 
m:iteria.s encerradas. 

l~lll scguii.Ia, é posto a votos e ~iptlri:H'n.i.lo o 
se.;;uinto · 

N. 101-1801 

Altera vs tli>1io~iç,;e.~ rlr;,· tll'I.• . GG ..: 110 rlo
rer;: /)Wll!Q \11tcr1w, 7ltlSrn•l!{o j)W'H O fim. de 
cmln. sess..io" 1~01·~i re.~a>·1Ja1lit ú apre.;cn.l11çélo · 
e Jv.~!ificaçl1o rle proji:clvs <J r1i']1tt:1·imc>1-· 
lo~, etc., etc. 

/1. commisslio ele po!Hn., a. quem !'oi pw~sonte 
a ini.líc:tçã.o do Sr. Augusto de Freitn::> e ou
tro::> Srs . depntado~. no sontitlo do n.ltcrar o 
regimento, passando pu.1·n. o nm de cri.dr, sessão· 
1t IÍorn. rese1·~·ad:i it a.prosontação e j u;; ti llcação 
de p1·ojectos o roquet'imentos, considemuclo. 
que poucos sã.o os dias ·qlla nos reShlm p~rra e•, 
euccl·rnmento d~i presente sessão; consider:tndo· 
qne aiucla niio foram siquet· at>t'~seutndos à 
lliscussã.o al~1ms dos 01·çn.mento» : cousiile
rando que existem ca oc·dem do di~ muitas 
leis orga.oicas mais pensavais ptu'n. o bom an
damento dos ne(;'ocios puolicos ; é de P<\r(:lcer 
que deve a indicação sei' approvadn., si bem 
que provisorhimeate, sendo ne:;se sentido al- · 
tcrndo o regimento. 

Snla t.lns co~missõcs, 2 do ontul.Jro elo l 891. 
-ll'latia 11:lacho.do ;- Constantino Lui::: P().letla. 
-Joc1o da Silva Retttmbci (relator). - Rodri-
[!UCS Fernandes.- Ninei RU;a{ro. 

São succcssh·amen te approva.das as emen
das offerecidas pelo:> Srs. Rul.Jiiü> Junio1· o 
Fr:inça Carvalho. 

Pnssn-so i\ votaçüo clus emendas ofl'éreciâas 
em 3"- discussi:i.o. no projecto n. 80 B, que or· 
g'•\llÍSa. o Districto Fedet•:i.1. 

O Sn.. Pn.ESIDSN'E - Seudo grande o 
uumero de emendas, e tenrlo sido impresso 
o projecto com as emendas no lado, pu.r:• 
poupm• tempo, como os Srs. deputados est~o 
munidos do respectivo projecto,limit.air-me-hei 
a ler o numero dos n.rtigos a que se reforem 
as emendas e os signnta.rios dei las. 
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E' posto a. votos e rejeitado · o substitutivo 
do projecto otrerecido pelo Sr. Alexandre 
Stockler e outros. · 

E' posta a. votos e approvada a. seguinte 
emeuda: 

Ao art. l" · 

Redija-se assim : 
O Districto Fedora.l~ conrprehendendo o nn

tigo municipio neutro, com ~mesmos li::1ites 
deste, e tendo por séde o. cuhde ·do lbo de 
Janeiro, é constitllido cm rnunicipio a.ritonomo 
com Poder Legislativo e Execativo. - F. 
Veiga. 

E' posta. a votos e rejeitadl\ a. emendn. do 
Sr. Sampaio Fc:irr~w; ao mesmo artigo. 

O Sr. Salnpaio Ferraz (pela 
ordem)-Entre o a.l't. I• elo projecto e a 
emenda do Sr. Francisco Veiga., ha uma. pe
quena. di1l'erença de fórma , porque no fundo, 
tanto o artigo como a emenda estabe lecem a 
mesm •~ cousa.. 

Agora, em quanto á, mtnhn emenda, parece~ 
me que a. Gamara não attenueu ao valor 
delln.. . · 

A minha. em(lndo.. é um aàditivo ao art. 1°, 
nestas condiçõ ,•s eu peço a; V. Ex. que divida. 
a votação, em duas partes. 

E' postn. a votos o re,jeito.d::i. a. P parte d~i 
emenda do sr. Sampaio I:<'ermz, flcu.mlo pre
.judicada. n. segundo.. 

E' posta. a Yotos e approvada a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2° - Accrescente-se - Nom con
trarias ás limita.ções a esse respeito pre
scriptas pela. Constituição da. Republica a.os 
estados . .:.... F. V eiga. . 

E' rejeitada. a emenda do Sr. Moira. de 
Vasconcellos ao mesmo t\.l't. 20 . 
. São succe;sivamente postas :i votos e rejei

tadas as emeuilas ao art. 3°, offerecidas pelos 
Srs . Sã Andrade e outro, Meira de Vnscon
cellos, Azeredo, Sampn.io Ferraz e Vinhaes. 

Passa.:..~;e á votação das emendas ao a.rt. 4°. 
E' 'approvauo. a seguinte: · 
Accrescente:-Se no art. 4°, entre os §§ 1° e 

·2°, o seguinte: 
. os que, o sendo, não ti'verem pelo menos 
-tres annos de residencin. no município. -
Epitacio, 

São successivamente rejeitadas as emendas 
dos Srs. Epita.cib, ao § 3°, Sampaio Ferraz, 
a.os §§ 7° e 8°, e Marciano de Maga.lhiú:ls, 
.o.o .§ l ()o. 

E' u.pprovarla a seguinte : 
Redija-se o § 7° da seguinte maneira: 
Os directores, sub-directores, officiaes maio

res, chefes _dA secção e qunesquer outros func
cionarios que dirlju.m ou administrem rcapa.I'
tições muoici1,:>:tes e publicas ou saus depen-
deucias.-Epitl.lcio. . 

O Sa. PHESIDE:"ITI-1 n.nnuncia que vai sub
metter n. votos :~ emenda otrerecida ao § 100 
pelo Sr. Fouse~'\ Hermes . 

O Su .. FoNsli1CA HE a~rns (peta ordem) re
quer a tetir,~do. da sua emenda. 

Consulta.da, i~ C<tmllr:i. consente na retirada 
pedida. 

E' approvatla a seguinte emenda o.o 11 . 4° 
do art. 5<> : . 

Su-pprimam-sa as pall\vras : - no territorio 
do rlistricto .-M eira de Vasconcelfo~. 

E' npprova<lo o segniote substitutivo ao 
:irt. 7° : 

O coosillho municip:l.l compor-go..hri. de 
tantos membros (intendentes) quanto;; foram 
os districtos municipaes (um por districto), e 
.da mnis tn.ntos, que serão os mn.i.s votados em 
todos os districtos, quantos correspondam á 
.um porqu:.ttro úistrictos. 

§ Para a primeira elaiçii.o cada uma das 
21 actuaes parochin.s do Districto F'ecteral 
será oonsi<lerad(L um districto municipal, e 
além dos re~pectivos intendentes, farrr.o parte 
do primeiro conselho municip:i.l os seis cida.
t.füos m$.iS voto.dos em todos os districtos. 

§ O processo eleitoral para a formação do 
primeiro conselho municipal ser-'.i. ·o que foi 
apresentado como substitt1tivo ao az·t. 59, 
com as seguintes alterações : 

§ Oito dins depois da eieição, os pretores 
dos 21 districtos se reunirão no editicio da 
lntendencio. Municipal, o depois de eleger 
de entre si um para presidir os trabalhos, 
darão começo tt. apuração gera.l. · 

§ Os trabalhos deverão principiar às 10 
horas d::i mn.uhã.; findos .elles ln:vra.r.,.se-ha 
uma, actn- circumstancin.da que contenha os 
nomes de todos os cido.dilos vota.dos em cada. 
freguezia., pela ordem numerieo. de vot<l.Çáo 
e em seçu!d<i. os dos. seis candidatos que tive
rem obtido maior numero de votos em todos 
os d istrictos. · 

§Essa n.cta será. ea.viado. ao Tribunal Civil 
e Criminal, onde ficar:i. a.rchivada; della se 
GXtrahirii uma cópin. p::i.m ser remettida á 
secreta.ria. do governo municipal. 

§ A cada um dos . 27 intendentes eleitos 
dirig:irá o pretor présideute um officio, com
mumcando-lhe o resultado da apuração na 
parte que lhe disser l'aspeito • 
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§O pretor qnc, por qutLlquer motivo ju:;ti-
1ica.do, não pudel' compa.t'<1cer ;to~ tt•alia.llici,; 
da. apura<;ã.o, thLri~ p;wt•) 1.ii::;,;o ao pre~í1leute e 
lhe !'emette1·:\ ns netas tfa. sutt !'l'euucúa .. 

§ Os trabalho~ d1) apura.çã.o ~o ~ter:1o lo;;·ar 
~tclmndo-se r1:Ju11idos doze pt•cto1·es, . polo me
nos. 

§ As v:1,gas que occonernm no pl'imei l'O 
con~elho mtmicipal. si r!ependet•em de inten
dentes de clistricto, stirão sn P\lri das p()J' 
votaçã.o no distt-icto, s i de intcll< entes, 1los 
mai,; votados 11ós districtos, pelos cida.diioc; 
que se ~eguirem :i estes rn~ ordem tlc 1mlio1· 
suffragío. 

Art. As cleíçõe;; subsequente:> scrilo foila.s 
por lei especial que o Congresso t!ecretm·i~. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 180 1. 
- Bellarmino Carneii·u. - L aura 1lfollcr. -
Laccrdti Coutinho. - Felis/;ello F1·eire. ·- Sú 
Andrade. - CaY'los Cam1Jos. - Paci/ic:1J ilÍlts
om·cnhas . - .Matla. Ba ccllar. - Ni11a lliúeirn. 
- BC.lfort Vieira. - Athaydc .7wiio1·. - U·1·
bano Xtarcondcs. - l1'o do Prculo. - Aristi
des .Maia:. 

. . Ficam prejudicadas ::i.s emend~is ao mesmo 
artigo otfürecidas pelos Srs. Meira. ue Vu.scoa~ 
cel!os, Samp:lio Ferraz, Pereit•<1. lle Lyr:1, A%e-
redo e outros, e Casario Mottn. · 

Sã.o successivamente rc?jeitadas as emenda::; 
offerecidas pelos Srs. Meira de Vu.scoucellos 
e Sampfl,iO f''erraz, aoart . 8°. 

Silo igualmente rejeitarias as emeudas tio 
Sr. Sampaio Fei:mz ao art, 10º e§§ 1° e 2". 

O Su .. SA~IPAlo FER.RA.Z (pel~ 01·cü:m)-Tando 
sido re,ieitada a sua p1·imeir:\ ~manda, que 
organisf1 os tres districtos, e todas as outras 
são consequencia 1.lessa, requer retiratla das 
outru.s. 

Consultadii a Gamara, sã.o retiradas as 
emendas. 

E' approvct.<la ;:i. segU,inte omeuda: 
Ao art. 12º - Em vez de - 12:000$000 -

diga-se 8:000$000.-A. A~erecla. · 

E' i·ejoit.<1.d1i a emenda suppressiva. oíl'ere
r.idu. pelo Sr. Pereira de Lyrni o.o art. 13º. 

O Srt . PRGSIDENTE annuuci:t que v:i.i sub
metter a votos a emenda do Sr. Meira de 
Vusconcellos ao § 5° do n. 15. 

o SR. THOMAZ DELFINO (pela ordem)
Como esta emenda. se refere i\ eleiçilo do 
pt'efàito, peço n. V. E:t. seja adiada a vo
t:.\9ÜO pa.1•a quando se vot\l.r o •\rtigo respe
ct1 vo. 

O Sn.. PRES!DENTE adia a vot:lçlto da. emenda. 
Sã.o successiva.mente approvadas as seguin-

tes emendas : · 
. . Ar~. - O conselho municipa.l não poderá 
.Jamais ficar a de-ver, · poi· qualquer titulo, 

IJam;u:a V . IV 

•111 a11ti•~ 11uc não po:=;:m .~mot•tiza1• em 30 au
nos, 1lisprrnwmdo no ma.ximo a. terça. 1)arte tla 
sn;L 1·1~ mi ;~ : perltt tle m1llithtde do excesso .. 

Capihd Fetleml, 21 de setembro de 1891 .
Morcw~ {Jarros. 

Ao§ 10" do twt. 15°-Substituam-se nesse 
;1,t'tigo as pu,l:tvi•as - lomm· conhecimento até 
s1.1stentar-p1iltts seg-uintcs:-autorisur a pro
positurn e desistcuà~ ou :tlmntlono das acções 
qiie interes:;a.rem ao município, bem como o 
accurt.lo ou cornposi1.il.o em qu:•lquer hypo
Lhese t1uc niio for contraria. n. est:L l6i, salvo 
os casos q 110 nã.o so írt•erem demora, nos quaes 
a ttutorisnção só seri necessa r ia para o nrta 
p1•oseg-ui men to de taes acçves . -Meira de 
Vw1c;or~cello:> . 

E' posta a votos e thtLl:.i por approva.<la 
a. ementla do SP. Meiru. de Vt\Sconcellos ao 
~ IS A do art. 15, estubeleccntlo o ensino 
obl'igatorio · na,; anla;; 11rimarias custeadas 
pelos cofre,; munlcipaes. 

o SLt. B.•:1wosA. Lii\tA (peta ordem) requer 
veriliciicJ".i.o tht vot;Lçrí.o, poL· oão acreditar que 
:t cttmara aeceite semelha.nte emenda . 

Procede-se ú veritle<Lçiio e é rejeitada a 
emenclt\. 

E' :ippt·uvmla a seguinte u.o § J9 do art. 15: 
Snbstituu.-se pelo seguinte: 
§ Crca.1· bilJliothec:i.s muoicip:tes e regu

lar o re;;pectivo serviço.-l!icira de Vascon
ccllos. 

E' <leclartvln. prejudicada o. emenda do 
Sr. Pe1•cira do Lyt•u. o.o§ 38° do art.15°, visto 
te1• sid•) t~pprovndo o sub~titutivo ao art. 7°. 

E:' rejeitnd1i a omenda do Sr. Meira de Vas
conce li.os tw art. rn~. 

E:' posto. ti votos e approvada a emenda. do 
sr. Meiro. de Va.sconcellos ao art. 18°, nas 
duas seguintes po,rtes não prejudicadas: 

SubstiLmt-se pelo seguinte: 
Art. O vice-prefeito seri\ eleito por suf· 

fragio directo do municipío e maioria absoluta. 
<le votos. 

f'.ara.graJ?ho. unico. Si nenhum dos votados 
obtiver 01:11or1a absoluto. de votos, o conselho 
municipal, por maioria. dos presentes, elegera 
prefeito e vice-prereito i:m dos cidadãos que . 
tiverem alcançado nas respectivas eleíções 
as duas m1•iores votações. - Mei1'a de Vas· 
conceUos. ' 

E' a.J.)provo.da a. seguinte emenda : 
Substitua.-se o u.rt. 18" pelo seg-uinte : 
O 'Prefeito. do Districto Fe<lern.l serU. eleito 

directamente polo povo.-Vínl1aes. · 
São projudicadus µor votações anteriores 

as emendas oft'erecidas ao art . Hl0 pelos Srs . 
Moiro. do Va.sconcellos, Cesario Motta e Pe
reira de Lyro . -· 9 
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E' approvada a seguinte : 
Ao art. 20, § 7° - Anteponham-se às pala~ 

vras de p:wagrapho as seguintes ; . 
Formular n. proposta do orçamento pat•a 

apresentnl-a. ao conselho no dia da abertura. 
de sua sessão ordinaria. · O mais como está. 
-Meíra de VccyconceUos. 

são successivamente rejeitadas ns emen
das, do Sr. Pereira ue r...yra aos arts. 27°, 28º, 
29° e 32°, e do Sr. Meira de VnsconceUos a.o 
lt1't. 29<'. 

E' appro'Vada a seguinte : 
Substitua-se: 

. A!t. 35. A' commissã.o permanente de 
.rnst1ça. cabe receber a.s communica.cões de 
infracçã.o de posturas e remettel-as ao juizo 
competente.-Fonscca Hermes . 

O SR. P1:msrnENTE a.nnuncia que vae sub
metter a votos a emenda additiva do Sr. Ca
sario Motta. 

O SR. CmsAR.10 MoTTA (peln. ordem) requer 
á. retirada da emenda. · 

Consultada, a Cama.ra. concede a r etirada. 
pedida.. 

E' approvada a seguinte: 
Art. 36. O prepa.ro e julgamento dos pro

ces~o~ $Obre. infracção de posturas compete 
ao Juiz dos feitos da. fazenda. municipal com o 
l'eeurso ca.bivel na justiça ordinaria . 

SaJp, das sessões, 25 de setembro de 1891. 
-Fonseca Hermes. . 

Sã.o successi:vamente rejoitada.s as emendas 
dos Srs. Pereira. de Lyra, ao art. 380, Meira 
de : Ytl.llconcellos, a.os n.rts. 38º, 41º e 42°, e 
Vinhaes, ao ar.-t. 51°. 

São suceessivamenta a.pprovadas as duas 
fJeguin tes : . 

Ao· n.rt. 57° - Depois das })a.lavras - ntio 
pode1·i,- accrescente-se - à custa dos cofres 
municipa.es.- O mais como está. 

Sala. das sessões, 24 dé setembro de 1891.
Francisco Veiga. 

R.édlja-se assim o art. 58: 
. Para. a. prill:leira eleição são incompa.tiveis 
os Cidadãos que fizeta.m parte das intenden • 
cias, depois do. promulgação da. Constituição 
Fetlaral. - Vinluies. · 

Fica. prejutlicada a emenda do S1·. Pereira 
de Lyra ao o:rt. 59•. · 

E' rejeitado o additi\'o do Sr. Sá Andrade 
ás disposições gera.es. 

O Sn.. PRESIDENTE ::mnuncia qne vai sub
roetter a. votos o additivo do Sr. Meira de 
Vasconcallos. 

O Sn. AR?.'HU.R. R.1os (pela, orde"!) requer 
vota.çã;o ~l' \)ârtes. 

E' riosta n. votos e approvada a seguinte 
parte: 

Accrescente~so onde couber, o seguinte: 
Art. Peln, presente lei passtwão para. o 

governo municipal do Districto Federal os 
seg-uíntes serviços, actualmer.te a cargo da 
União: 

a) limpeza da cidade e das praias ; . 
b) i~ssi~teacia. á. in1'<1.ncia, comprehendendo 

o Asylo dos Meninos Desvalidos e a. Casa de 
s. José. 

O Sa. Pn:esmtrnTE annuncia qu~ vai pôr 
em vota.çiio ;i, lettra. e) do additivo e lembra. 
á Gamara que a esse respeito jâ. foi vofada. 
utna. dispo:iicã.o ilo orçamento do Ministerio 
das Relações do Interior. 

O SR. BARBOSA Lrr.tA (pela ordem)
Si estt1. ma.teria já 10i votad.a no orça
mento do interior, pa.rece-me que não póde 
de uovo ser suumettida á votn.çã.o. 
os~. Pm::sIDENTE- ?arece-rne que não é 

inconveniente que a lei . municipal trate · 
do mesmo assumpto, mas seria \:onveniente 
que a Ca.marn. prestasso attenção ao que se 
está votando para nã.o se collocar em desac-
cordo com o que j :.l. delibe1·ou. 

0 Sn,. CEi;A.RIO MOTTA. (pela ordem) -
Parece-me dasnecessario votar-se sobre este 
ponto, visto que jâ. foi votado quando se dis~ 
cutiu o orçamento do Ministerio do Interior. 

O S&. Pn.ESIDENTS- A commissão de re
d.acção corctgirà: estes defeitos. 

o SR. AMPHILOPHIO (pela ordem)- Estou 
prompto a '7otar qtie o servico de bygiene 
tique a cargo do municipio, mas para. vota.r 
com conhecimento de causa, desejava que 
me .dissessem que estii.balecímeuto é este de
nomina.do-lnspectoria de Hygiene~ 

O· SR. PaESIDENTE- E' o estabelecimento 
que dirige o serviço de hygieue pertencente 
a Capital Federal. 

E' pasta a. votos e rejeitada a iettra. e) do 
addit1vo. 

O Sa. JoÃo PINHEIRO (pela ot>dem) -Tendo 
ha.vido certa conf'usão sobro a passagem de 
serviços para. a muuicipa.lido.de, peço a. V. Ex. 
t}Ue rectitique a votn.ção, porque muifos 
deputados, que votaram contra, estavam na 
persuasão de que não era. necessaria. a vo
tação, uma. vez que já. se tinlla votado o 
-orçamento do .Mínisterio do . Interior, e 
portanto julgavam questão veMida.. 

O SR. AU.THUR Rros (pel<S ordem) - Pedi a. 
pa.lavra para <::hama.r a. atteução da Cnmara. 
e especialmente a. dos representantes dos 
estados vara. a. declaraçiW feita pelo illustro 
deputadó pela capital federal, demons-
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trando •t <lesnecessidarle da votação deste Po:>ta a voto.s, t.i approvada a seguinte 
udditivo. lettra.: 

O orçamento do interior t'! uma. lei nnnua · e) Corpo de Bombeiros. 
esto.belecida. n. passagem desses serviços u~ o Sit. s 1~vimrno Vrnm.A. (pela ordem) re-
orçame1.1 to, ellc só v ig-01·:1. do l" de janeiro a quer veriticn.çã.o ct11 votação. 
31 de clez;~~mbro, pc'ide yir a dar logar a ciue 
taes serviços voltem a üi:n.1• <\ c:Lrgo d:i Uniil.o. Proeede-se à verilicaçiio e reconhece-se que 
A lei que ostamos votando~ umn. '1ei org-anicn., nii.o h~i numero. 
nella é que •levemos cons1gn:11· os senicos O Su .. PRt•:SIDl':N'n: observa. · que no recinto 
q ne devem ficar a c~u·go da muuicipa.lidade. não ha nnmero p~wa votar, mas ha na casa 
(Miiito bem.) 105 Srs. 1leputados. • . 

O St~~ THO::líAZ Di.,:r,FINO (pela ordem) observa (Soam, os tvmpanos.) · 
que estes serviços já passar:tm pa.m. a muni- O SR. . Pn.ESIDENTE-Ji~ lia. no recinto 105 · 
cipalidade, por deliberação da Gamara. S1·s. deputados ; vai proceder-se á verifica.-

O Sn.. SAMPA!O FB!tn.Az (pela ordem)..:... Pot' cü.o ua vota~o d::i. lettra. e) do additivo do 
maior que seja o acatamento quo deva ao il- Sr. Meim de Vo.sconcellos. 
lustre colle::a, reluiot' do projecto, todo.vin. E' po;:;t<i, "- votos a. lettra e). 
sou obrigndo :~ divergir intoirn.mento das O Sn.. P1u;:sIDEN'rE-Votarom a favor da 
consitlet•açõos que acu.ht~ de :i.dduzic· . ementlà 5'! Sr::; deputados. Está approvada. a 

Não ha duvida. que vOtamos sómente os emenda.. 
ariditivos e suh.Sti tu ti vos ao orçamento do O SH .. Az1m.imo (pela ordem) requer veri-
Ministerio do Interior. ficaçiio da votacão. · 

Mas n. vofar:fto deste additivo na lei organic;i. O S1t. P1mstnEN'rE-A mesa., pela. decla-
tem por tlm tornar bom explicito o s~u ser- ração dos S1·s. secretnrios, que sao responsa
viço, que fica. ::i. cnrgo du. muuiciptdidado. veis peru.nte a 0<.l.mu.ru. e perante o paíz, 

NA.sla.scondições, peço:~ V.Ex.que consulte :.t u.tnm1a que votarnn1 a favor 54 Srs. depu
casn. si considera esse substitutivopre,j urlicn.do. ta.dos e que S!3 acha,m presentes 105. 

o Sn.. PRES!DEl\TE observo. que não ha ne- Nestas coudições, a mesa não póde acceito.r 
cessidade de consultti, porq ne o substitutivo nov~L ve1·iticação. Entretanto, vou appellar 
não esm prejudicado. . . da decisão. da masa pn.ra a. Gamara, e. si a 

Oamu.rn. qmzor a.Iterar o · regimento, submet-
o SR. MEm.A. DF: VAscoNoELLos (pala ordem) tP-ndo "!:ma -votação a duo.s ou tres verificn.

diz que não ouv!u as oonsidern.çuos foitns nelo ções, assim se procederá. 
Sr. Sampaio Ferraz. i\fas nfigum-se-lhe "que 
foram no sentido em que 0 orador itt pr•ontrn- O SR. BELFOn.T VIEmA. (pela ordem).:... 
ciar-se, isto e, contra ns obj ecções feitas pelo Sr. presidente, V. Ex:. colloco.u a questão 
illustre relator dó pro.iecto em -votn.ç.l.o. De- am um pé que não me parece de todo proce
clara que s. Ex. nü.o tem razão, quando dente. Não houve segunda verificação; apenas 
pretende qne, pelo facto de se te1• consiqnado se contou o numero do deputados que vota
eotre ns attrib11içües do conselho municipal, ram n. füvor . 
sorvicos dn. mesmii 11n.turoza. elos que cootém O Sr::.. P1rnsIDENTE-Antes de V. Ex. pro· 
oad<litivo do or:.uior, devia·S.? considerar pre- seguir, direi que da. primeira vez votaram 
judicado essa additivo. 47 Srs. deputudos, e da. segunda vez foram 

Bem póde acontecer que não passt\ndo ex- coutallos 54, esta.ndo pt•esentes 105. 
presia.mente serviços daquollu. natureza, que Consulta.da a Camaru. sobre si deve pro.
tinham estado n.tú no presente a cargo da ceder-se â. nova. verific:i~o, responde negaw 
União, para o Districto Foder:tl, sejam L elles tivamentG. · 
consider:tdos como de con:rpetencin. eumula
tiva, vindo :t :::01· feitos conjnnct:~mente pelo 
Gove1•uo Fet.loml e municip~Ll . Nestas condi
ções, pedo no Sr. presidente qne submett.a. 
o seu additivo ü vota.ção. • · 

São postas successivamonte a votos e appro-
va.das as seguintes lettras : 

e) Inspectoria Gernl de H:n;ieue ; 
d) Asylo de Mendicidtiue . · 
O Stt. P1u1sIDENTE declara. que va.í sub

metter u. votos u. lettl':t e), que manda. muni
ci palisar o Corpo de Bombeiros. 

O Sr. l.~residente-Permittu.-me a 
Cu.mm·a. q uo. façn, uma ligeira e:x: posição do 
incidente, afim de constar dos ru100.es parla
meuta.res. 

A requerimento de um Sr. deputa.do, veri
ficou-se :~votação nos termos do regimento. 

Pelo, conta.o-em feita. pala mesa, viu-se qu~ 
tioluLm votado 47 81•.s. deputados contra. e 48 
~favor. · 

VerifiCltndo pelo resultado da votação que 
não havia. numero, n. mesa, no desejo de pro- . 
seguir nos trabalhos e terminar ea~ dffll.cil 
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"Votação, mandou convidar os Srs. deputo.dos igoru;ões serão communirodas, por offlcio, ao 
· que estavam fóra. do recinto, fei1 a.gitar as nctua.L conselho da Inteodencia Municipal e a 

campas e os Srs. secreta.rios, contando os cada um dos nomeados, devendo tamhcm sor · 
deputados presentes, declararam acharem-se pnblicados por editMs e pela imprensa, onde 
DO recinto 104 Srs. deputados; entrando houver. 
depois o Sr. Juvencio de Aguiar, que comple- Art. A Intend1~ncia Municipal, tendo em 
tou o numero· de 105. · vista; essa. coznmunicacão; remetteril. ao pretor, 

Em seguida., procedendo-se á verificação da com a possível brevidade, os livros, urnas e 
votação, pela contagem feita pelos Srs. sect·e- rniiis objectos uecessarios á eleição. 
ta.rios e verifica.da por mim, viu-se que § 1.° Ca.so a Intendencia deixe rle remetter 
tinham votado 54 s~. deputados n. favor. . os objectos precisos para. a eleição. o presi-

Ora, achando-se presentes HJ5 Srs. depu- dente da mesa eleitoral, no acto da iostalla
. tados, 54 é a maioria; fican<lo, por conse- cão, toma.rii providencias,· fazendo acquisição 

quencia., pela mesa. declarada nppL·ovnda : ~ de tudo que faltar; ma.nda.rá lavrar n os livros, 
emenda.. · por um .eleitor que lhe servirá de seCI'9tario, 

Depois desta. triplice vel'itlcaçüo, um Sr, os competentes termos de abertura., rubricará. 
deputado requereu nova verltic!lQií.O ; com- as folhas e clellas se utilisara 'Para os traba
quanto a mesa nunea até ho.ie tenhu. des- lhos eleitoraes, encerrando-as depois de tudo 
attondído u, 'Pedidos de igual naturezu, neste termin

0
ado. . 

momento entendi não dever accader, poi·que § 2. E~e tra?a~ho SUJ?pletor10 ~~ falta da 
. seria. nutorisar desconfiança. nos Srs. soct'a- . ln~eudenc13: tera imm;diata. PU:b!tmd.c't~e por 

tarios e na lealdatle com que a. mesa dirl•re tid1taes ~tfixados _nos lo0 ares mais pubhcos da 
os traba lhos. 0 freguezw. e ~la i_rnprens11, onda estii houver. 

. Art. Os cidada.os nomeados para formar 
O SR.. RETUMBA (3°. secretario - pela or- ns mesns eleitoraes que, por qualquer motivo, 

de:mJ-Paço que se cons1gni:i na actn, gue vo- nü.o possam comparecer, deverão participar 
te1 para que o cO!P.º d~ bombeiros n11.o PM'ª seu impedimento ao pretor, a té ús 3 horas da 
sasse para a mumc1pa.hdada · tnrde da vespera da eleição . . 

O Sa. R.ona1GUES FERNANDES (4° secrcturio Para"'rfJ.pho unico. O pretor provídenciarà 
- pe'la ordem)-Decla.ro q1.<e vote! contra A logo sobre a substituição. 
umnicipalisação . do corpo de bombeiros. Art. No dia da eleição os rr.êmbros da. mesa 

. . E.m. seguida, são successivamente appro- eleítor:1J, que ralfarern, serão s tlbsti.tuidos do 
vadas as. seguintes lettras : seguinte modo : . . 

f) Inspectoria de Instrucção Pl'imu.rin., pes- 1.• O presidente, pelo cidadã.o cujo nome se 
soal e matel'ia.l ; seguir immedfatamente na lista dos nomeado:il 

g) Esgoto <la cidade ; pelo pretor. · 
h) Uluminação publica. 2. 0 Qualquer outro mesa.rio, por um eleitor 
São successivamente rejeitados dois 1.1.dui- da secção, a convite do presidente da mesa.. 

tivos do Sr. Meirll.· de Vascoacellos. Art. Os traba1llos eleitoraes começarão 
E' a.pprova,do o seguinte : ás 10 horas da manhã, depois ·de . reunida a 
Substitua--se o arl. 59 das disposiç!5es trans- ~esa, que deve ·ser installada na vesper::i. a 

itorias pelo seo-uinte : igun 1 hora. · ·. · 
· º . . . . _ . § 1. 0 Si a installação da mesa não so tiver 

.Ar~ . 59. A J?r1me.1ra ~le1çao ~u11101p~l no etrectua.do na vespera, deverá sel-o no dia da 
D1st~cto Federa.1 sem fe~ta 30d1~s depois de eleiciio até às 9 horas da ma.nh~. 
sancc10nada 3: presente 101! cumprindo ao go- § 2 o o escrivã[) do pretor, 011 em sua falta 
ver.no expedir para tal tim as ordeus neces- um cidadão nomeado ad hoc pelo presidente 
sarms. . . _ . . da mesii, la vrn.rll. lo n-o a o.cta do. installação 

Art. A ele1çao ~e fara e1:!1 ei1da freguez1n. no livro que tiver 8e ~rvir pat'a a eleição. 
por secções que nao poderao ter meaos de _ . . 
50 . nem mais de 250 eleitores. Art. A votaçao devera ficar term~na.da. 

Ãrt. ·Em cada. secção ha.verã. uma mesa até ás 7 ?1ora~ da. no_?te; mas a apur~cao de 
. para o recebimento de cedulas, u.puro.çiio do vqtos e a escr1pt1:1raçao _da ª~.ta. podera.o p:r;o-
votos e mai.s tra.ba.lhos eleitoraes. longar-se até_ o dia segumte, SL t al for_prec1~0 

Art. Vinte dias antes do mn.r<:ndo para. a pnra concl.usao dos trabalhos, que na.o ser:.i.o 
·elei~o, os prtttores dividirii.o suas respectivas mterrompt<los. 
freguezias ert~ secções e designa.rií.o os edificios Art. A n.cta dos trabalhos oleitoraes será 

; onde devem funccionar n.s mesa.s oleitoro.es, escrieta pelo secretario da. mestL, em seguidCL 
nomeando para .cada uma dollas cinco eJei- D. da iusta\l11ç5.o, e t ranscripta em livro espe
tores, dos qua.es um expressamente para. pre- cial por tabellião ou pelo escrivii.o do pretor, 
sidente . ou, na falta destes, por qualquer cidadãQ, a 

Paragra.pho unico. Essas nomaacões e des~ convite do presidente da. mesa. . . 
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Art. A mesa fará extrahir duas cópias 1 Ficam prejudicados - o substitutivo offe
dessa act.-i, bem como <las a:;sigoatura~ dos reciclo pelo Sr. Pires Ferreira e o_utr_oa, ~ os 
eleitores que tiverem votado, devendo todas additívos dos Srs. Vinhaes e Fmnc1sco Veiga.. 
ser assignadas pela mesa e concerta.das por E' posto ª. votos e a.doptado em 3~ dis-
tabellião oú pelo escrivão do pretor. cussão o proJecto n. 80 B, com as emendas 

Pu.ragrapho unico. üma dessas cópias sera approvadas. · 
remetticta :to pretor· e a. outru. a, ~ecret;1ria Vni á commissão de redacção. 
do governo mur:ii~ipal; estn. u.ltima será. acom- o SR. PRESIDENTE-Achando-se a Cama.ra 
panlrn.da _ele copia. :iu~hent1ca. dt\ acta, de fatigada, em consequencia. d::i. longa. votação 
installaça~ da ~esa el~1torat . . _ . que · acaba de verificar-se, suspendo a ses- . 

Al't . Oito dias depois ria ele1ça.o os pres1- c;=to por 10 minutos. 
dentas das mesas eleitor:1es :ele 1·em1i rfí.o n:i " • . . ... . 
sala. de ·:rniliencias do prdor, sob :.i prcsi- (Suspende-se a sessr.to c1,s 3 !ioras_ e oO mrnt1-
daoci:i desse juiz, e a hora que tiver sirlo por tO.I' e 1·eab1·e-se ds .'J horas e 4:J mmutos.) 
elle previamente mnrr.ada, pur;~ o fim de 
rever ... s act.1s rias mesas e proceder ú. apn
ração ger:il. 

Art. O preto1• _potletà co11vitlar qualquer 
cidadüo pa.m tornar parte nos trabiilhos da. 
apuração ; o, lindo~ estes, mandarii lavrar 
uma acfa circum:stanci:i.da qua c.intenha os 
nome~ · d.e tortos os citladü.os vofados na rre
gucúa, pola ordem numerica da votac;üo, e 
1~xtrabit• dei hi duns côpins, um[L p:ct~L so t• ou
t1:egU \! u.o canuidato mais votndo: a t~ tu lo de 
d1pfomu, e outr(~ pat•:.t set• 1•emott11.h\ a scct'e
taria do govecno municfpn.l. 

Paragrtipho uuico. Essa nctn. sarú tru.n
scripta pelo cscrivU:o tlo Jll'etor·, etn livro 
cspeciul, 11ue llcara arellivado uo cartorio cln. 
pretorin., onde sora tambem reco! hitlo o 1le 
transcripçã.o da. acta. eleitoral de r.adn. mesa. 

Art. ü~ livros da nssigantm•a dos alei-· 
tores e os das actai> eleitor:1es set·ão anvin.tlos 
pelos presidentes das mesas it secretaria. do 
governo municip:.t.l, juntamente comn.s cópias 
a que se Nfere o pa.ragrapho unico do at't. 

Art. totlos os livros que tiverem de ser-
vir aa !~leiçito, seriio rubrica.dos pelo pretor, 
salvo o caso do paragrapho unico elo n.rt. 

Art. Os moinl.Jros do governo municipn.l 
ele itos se reu1.irão no edificio da Jntendencia 
Municipal, 20 c.lit\S depois <la oloiçüet, par a. 
dar corneço às sessões prepn.ratorias, elegendo 
um pre3idente intel'ino. 

Art. A posse tera loga.r log·o que estejam 
recouhecidos dous terço::;, pelo menos, dos 
.intendente:; eleitos e sei·a dadu. pelo actual 
Conselho da lntendencít~ Municipal. 

Art. O primeiro tt•iennio ter mina ri em 7 
de janeiro de 1895, q11alquer qne seJ1i o dia. 
du. posse . 

Art. Ficam em pleno vigor para. ti pri~ 
meírn .elo.iç:.1.o rnunicipu.1 as clis~siçõGS da lei 
n. 3209 de 9 do ja.neiro ele 1881, rafe1•eotes ü. 
ciciçt'io em gc;-al e a. pm·ta penal, em todos os 
pontos que nü.o tiverem srdo a lterados pela. 
presente lei. 

Sa.lu. das sessões. 24 de setembro de 189.l . 
Aristides Lobo . - Tlwmà::: Delfino.- Furguim 
W eniecll. 

Sl~GUNDA PARTE DA ORDl<~M DO DIA 

o Stt. P1u1sw1o:;-.·T11 a.nnm1ci::i. A continunção 
da 3~ discussão do projccto n. 114 ,\, fixan
do n.s !'orças do mar p:wa o axorcicio de 1802. 

O Sr. Ou'"-&todio ele Mello
No 11ltimo discur,;o qua pronunciei nestn 
Ct~mu.ru. concltü p1·ometteuuo que, na terceiro. 
uiscussã.o rlo projecto de. llxat;ii.o de força 
naval, voltariu. a tratar de nosSli mo.riuha de 
gucwra, a.ponttmdo outras necessidades ele 
que ella se resente, além d.as que jU. indiquei. 

Venho ho.je desobrigar-me deSile C-Ompro
misso, bem como respouder nos illustres ora
do1•cs que tomaram parte neste debn.te. Antes, 
porém; de o füzer gaja-me pe1•mittido adduzir 
tllg-u1nns consitlec·acões s~bre [~ poli~ico. inte~
no.cionnl qne temos segmdo a.té hOJG, reln.ti
vnmento ás · republicas híspano-americanas. 
politicu., a. meu ver, orrooeo. e que já uma. . 
veii nos toi fatal, entt'etanto, sem havermos 
1iproveitu.do ru cruel lição que dahi rece
beCuOS. 

Neste particular não me remontarei a. uma. 
epoca muito a.fastada; partirei, sim, do tam
pa .em que prestámos ao Paragaay au.x:Uios, 
de que elle depois serviu-se contra nôs. . 

De feito, Sr. presidente, quando . devia.mos 
seguir a opiuião de um escriptor militar. que . 
tlisse, a µroposito da. guerra franco-prussiana., 
rp10 os povos são inimigos entr~ si, sobre
tudo os visinhos, mandô.mos engenheiros bra
zilfliros íntlic:ir no ~overno rle Lopez as 
posições estrntogicn.s ao sett paiz, sendo uma 
della~ Hnmaytá que L'l.nto mal nos veiu a. 
produzir; nssim como enviimos officiaes para. 
instruil' os soldados pa.raguayos, os quaes 
mais ttwdo empnnhn.ram armas con~ra nôs. 

sustent1\mos contra essa R.epubhca uma 
gucrm de mais de cinco l\nnos, 11 qual nos 
custou uma somma enorme, que ficou, quasl 
toda, na Confeder-a.ção Argentina., além da 
perdu de milhares de brazileiros, que a.Ui 
ficaram sepulta.dos. 

Dessa Iucta titn.nico., em que se cobriram dé 
gloria nossos marinheiros e sold(l.dos, o que 
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terminou pelo celebre feito do Aq1.üdaban, de Ainda mais, Sr. prcstdento, ninguom ignora 
que foi protogonist:i. o glorioso marechal Ca- que, :ünd•• p~ndente de soluç:"i.o n. quostfí.o 
mara, depois ·Viscoode de Pelotas, esse notn- de Missões, a l{cpublica Argentina tlei.·rnu de 
vel brazileiro a quem a patrfo, tltnto deve e tomar parto no congresso pau-americano, cujo 
que no meio elas liherrimLtS instituições que fim µrincipal era justamente resolver-se, en
nos regem in non1ine, está. votado ao ostra- tre os povos :i.mericanos, por rnoio do arbitra
cismo; éiessa lucta gigaotescn, quero dizer, não menta toclas as questões internacionaes; e isso 
colhemos os ensinamentos que nações mais mostra. de alg-uma sorte que dt~ parte desse 
cautelosas Cértamente nã.o desprezariam. paiz hn.vin. um an•i(Jre-pemda, que em nada 

Na verdade, dessa justa colossal apenas enteo<lia com n. paz. . 
conseguimosa libertação de um .povo con- Além tle que, ~r. presit.lente, não é de hoje 
demnado á unica t yrannia ontii.o ox:istente no que e,,;so paiz alimenta o pensamento absor
Novo Mundo. Sim, porque as vantagens ma- vento do restabelecer o nntigo vice-reinado 
teriaos nós as cetlemos to<las á Republica. Ar- <lo Prato. ; desitleralwn a que nós não pode
gont.ino.,a qual,ontretanto,nilo tem snl1itlo cor- mos dl•ixttr .do oppor-n?s çom todas as fot~ças. 
respon1ler u. nossn. dosmarca1.la o in,iustiílcavol .h\ vê, pois. Sr. prcs1dt>r1to, qno sobram-uos 
genero:.itda.de. motivos pnra dcsconllarmo;; tias intonçOos 

Cedemos, rea.lmonte, n. asso po\l"o atú :is po- clc~so 1wsso víz\nhn, e tanto mn1s quantlo 
siçl:tes ostrn.to::!cns que hn.vi11mos co11r11tistad11 :dnt.ln. agor·n. cstit ol lo so provcmlo do todos 
exclusivo.monto corn o nosso s1rng110, o p:1ra os elo111c11tos IJellicos m1tis :tperfciçoados, 
provn. n.hl esti'L 1i illm <ln Goi•rito, sontinoll:t como ó publico e notorio, o protentlo nmmlar 
nvnnQnrln. nn. con!htoncin. do!!! rios Pnt•ng-1my o orn pn.ssolo polm; nossas costus a sua esquadra; 
Alto Po.rnná, o qno llrnlurli tolhol'-tlOR os p:is- o todo osso a rreganho não ac1·cditomos que 
sos nostos rlo1'1, n.ss rn sq)n oll1t t"ortlllcnrln l>O.i:~ para manter a pn.i; ni~so estú. onvol
co!Jio m1tl\ Mn.rtim Gnrcia com oscalHh\losn ·vidn., som duvida, algunu\ cous L mais'. 
tnfrncQ[Lo do codlgo intornnclonnl o g-rnvis- Do nossa. le~\ltlado o intonçi'los p:tcillcas é 
slmn. vlolo.Ql\o llo <llrolto~ qno it nú~ e h Ro· qno os povos americanos não podam ter a. 
publlcn. A1•gontin1~ nssl!ltGm ii.;uahnonto mh:ima <lu\·ida. (apoilldos), princi[>almento em 
qnanto ú nn.vegnQ11.o do Pnran:'t o sous atlluen· t•olaç:io aos n.rg-entinos a quem, om todos os 
tes. tempos, temos do.do mostr;\s oviúentes de 

Isto tnnto mai~ füllo. c.ontrn noss:i. desitlia il limitada generosidade. 
qul\nto é sn.bido quo M1u•tlm Gnrcia. começou l:>nr,~ce-me, pois, qne é tampo de pormo-nos 
9. augmento.r su:i.s fortiftcnções ox:u~tü.ment0 alerht, e 11repar.1rmo~nos, niw [lllr<~ o presente, 
depofs dn guorrn. contra. o Parnguo.y, nn qnn.l ma:) paro. o ftlturo,porqne, émhorn.:i. H.epublica. 
os o.rgontinos tomo.mm rnrte comnosco e com Argoatina sonhe com hegemonia!:\ e conquis .. 
o Estado Oriento.l em v1rtu<le de um tratado t as, não é de crer que ell::i. seja. t:lo falha de 
de o.Uio.nç.a,no qual estavn. consignii~lo o a.rrn- bom senso que nos qneira fazei· a guerra no 
zamento de todns as fortificações paroguti.~·ns estndo daplorabilissiruo em que se achn.m suas 
para liberdade da mwegr.çft0 dnquelles rios, rtna.nças, mesmo porque ella niio encontra.ria 
caso coubesse a Victoria no:s n.lliados, como de quem lhe empresta~e dinheiro, mormente 
facto succedeu, ficando etrectivn aquella clnu- para um tal fim. · 
sulo., que foi logo executada, para ser irzcon- .Mas, Sr. presidente, qnn.ndo dtgo qne e 
tinente burlado seu íntuito pelos argentinos, íernpo de Prepararmo-nos, não me u.nimt~ o 
que trn.tara.m de, sem demo1•n., trancar-nos n. pensamento de a.ugmento, desde jà, do nosso 
porta. dos mesmos rios e a elo Uruguay . . materia l maritimo, isto é, de nossos navios, 

E como si tudo isto não bastasse para pôr- mas o lle adquirirmos e instruirmos pe::;~oal 
nos de pravenção quanto aos intuitos oc1;ultos que delle Se possa utilisar com v::tntagem 
desse nosso viiin ho, lembro :'.\ Cama:ra os vara nossa segumnç:-i. 
factos a.inda recentes dos v~pores Corumbá e E' verdade, lia quem opine que a ncquisiç;1o 
Diamantina, cuja pussagem pelo rio Paranú, de nosso materin.l deve-se fü.zer pamllela
quiz elle imtiedir; cito mu.is o descredito que mente a <lo pessoal, mas quem ttsslm pensu. 
elle tem procura.do, por todos os modos, lançar necessariamente deve-se referir ú iustruc
sobre nós com o fim de desvin.r-nos n. immi- çã.o e não ao qiwnti.tm do pessoal. E com 
~ação; pois não se lha sepo.ra da mente a etreito, <lo que servem na.vios de combato som 
i<léa. de sua hagemoniu. na Amarica do Sul, bnver quem os tripule, visto não podamos 
,o que aliás o Sr. .André Lamns, logo após confiar em gente recruta.lla à, ultima. hora? 
nossa mudança de regimen, procurou incutir, N~o estll.rnos rm\iS na. ópoca.. dos navios de 
por meio de seu ,iorna.I, no espirito publico na vcb, a bordo elos qu:.i.os so podi1i fonçar ho·
Europa, .iá existir realmente, o qno a tiepu- mens que, arrn.ncados tlo seus la.res, tornn
blica Brazileil'a «devia-se a no~so contacto vüm-se do tim rlia pn.ra outro ntrovido~ cor
com seus homr:1ns de Estado e á leítura. gue sarios; são precisos hoje homons ele protissões 
fazíamos dos livros argentinos». difficeis e variadas. 
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E entre nós, no qno rcspcit:\ ao numero <lo Taes devem ser as qunlidndes ele quem 
possoo.I. tudo éproblomo.tico, o muito pr-oblema- com manda, mas eU::ts tornn.r-se-hiam inuteis, 
tico, mórmente si o. Cnmara insistit' ~m recusar o mesmo ticariam como que po.ralysadttS, si 
a modidn. proposto. peln. commissão de mnrinha os officiaes e guarnições mio tivessem as qua
e guerr~ rela.tiva á. admissão de menor•es lidndes milifares que se deve dellas exigir; 
marinheiros, e que a mesmo. commissão resta- sendo dentre todas «S primeiras a dísciplinn. 
beleceria agor::i,, si ,lú não o honvesse feito o e a obetliencin. absoluta n.o oommando. 
nobre deputado pela Parahybn, o Sr. Re- E foi sobretudo aquella. que fn.ltou á es-
'tumba. quadr-J. italiana, na qual, segundo dis:;e o in-

Dir-me-hão que nus mariohas G3trnn?eiras feliz almirante Persano, as guarnições, com.,. 
augmenta-se todos os difl s o numero ae na.- postas. na mnioria, de recrutas, pecli11m mi
vios ; mas ó que nesses pn.i:r.es n.s cousas est •o sericordiu. nas baterias, e, é forçoso dizer, é 
por tal rórmn. organisadas que de antem::to a disciplina. o que principalmente faltai~ nos
pode-se saber ao certo os contingentes an- sa. marinha.. 
nun.os paro supprimento de suas esquadras, 
sendo que em algumas potencias, como por O .3n.. BF.LFORT VIEIRA-E ox:ercicio. 
exemplo1 o. l''r<LnQ:i o a Allomant-m, esses con- O Sri. CusTonro n1>~ M1u,r,o-Pois ó por isso 
ti11g-e11tcs cxcodem, rlc ordinario, ús necessi- que ou n:io <!ttncriroi elo in~istir no prepnro 
daaes do serviço : exCC8so que [lUSS..'l. t\ ft\7.er de nol:lso pca~oal marítimo, isto o, no. sua in
pu.rte da reserva . strucçtio em g-ornt o oducaç1i.o milít:ir; o nu. 

Iiecônher.illn. como rloixo n. urgente nccessi- roalitlndo, ~i till tnr 1t um pesson.l cornba.toato 
da.de de augmeotn.r-se nosso pest;oa,t muritimo; oxporioncla, hnuilidu<lo pruUssion;il o lnstruc
aos collegas, que impugnam minha opinião 1:ü.o militar, ou bom (l.iniü1., si lhe fültnr co
~obre n. não u.cquisição tlcstle ,)i~ do material, mgecn, energia o porsovern.nça, o mnterin.l 
incumbo mostru.r dentro <lo qno tempo pode- mais JlOdcroso por<lo todo SOU Valor ll!l.S m :loS 
remos ter pessoal necessnrio o ccmvonl•mto- 110 um tal pessoal, o esto pódo então sei· van
monte instrui1\o pnrn. trinuln.r, jú não llig-o os cir.lo por um inimigo mais fr:.ico, m1rnido de 
n[l,vios que tivermos de i~ilqui1•ir, mas os ox- instrumentos decomlmte inferiores, mas do
istontes e outros que estão u. ontrnt• puro. n. t:ido do qualidades mora.os e intellectuaes 
nossa armada. mnís oloviidus. 

E' preferível, Sr. presidente, termos um1~ Assim ó que "imos 0 .fficascar, couraçado 
esquádm pequenn. porém efficlento e tripulndt\ de torre a.rmndo com artilha.ria da grosso ca~ 
por um pessoal hem instruido,) militarmente libi•e, posto om ruga pelo Shal•, um simples 
bem educado a uina grande esqnadra guarne- cruir,dor ele madeira arma.tio de canhões me
cidn. por pessoal sem instrucçã.o e sem qnalit!n- nos poderosos, vimos to.mbem 0 mesmo Huascar, 
des militares; é mesmo penso que, no calculo na bata.lha de Puntn. Angamos, batGr-se com 
para a construcção de navios, artilharia, tor- hcroismo contra. dous fortes couraçados, 
pedo,emttm de todos os instrumentos de com- Lord Cochran.c e Blanco Encc:lcJ.da, emq~anto 
bat~, deve-se eutra.r com um elemento, a 0 comma.ndou 0 br:wo n.lmirn.nte Grau e, 
saber: as qualidades moraes do pessoal que npós sua. morte, emquanto houve ofilciaes 
tem de ulilis:i.r esses instrumentos.(Apoiados.) ihg-oos que 0 substitlliram; vimos mnis n bl).-

Fullando dn. l1atalhn. de Li~sn, um escriptor talha de Lissn., .já. cita.da, n(l. qu;;,l a esquadro 
disse qne e•.ln. mostrou o que poclinm navio.s mais fraca bo.tou a mnis forte; vimos nindn. o 
ele madeira. dirigidos po!' um homem elo ferro feito do rio Min, n::.. China, no qua.l o a.lmi~ 
contra mwios de fért'O dií'iG"idos 11or um ho- mnte Conrbet, cnja. morte a. Fl"'J.t1ÇU. i~utq 
mem de madeira. deplora., destruiu, com elementos inferioras 

Nessn. batnlha, em que tomnram parte uma aos do inimigó, nesse rio, a esquadL'a chineza 
esqu~ra italinnu. e ()utrn. a11striac3., si. ex:pri- e fez calar os fortes que~ defendiam; vimos, 
mir-se por l os tres f:lctores : ca.nhão, ca- fintilmente, em Tonk.in uma cida.della., defen- · 
vnllo-vapor o homem,-os nustriacos tinham didn. por l.ôOO homens a guarnecida por um 
sómente: pa.rl\ o primeiro füctor, 0,954; para. gra.nde numero de ca.nhõas; tomado. de assalto 
o segundo, 0,691; para. o terceiro, 0,699 ; e~ pela equipagem de um esca.Ier frn.ncez armado 
no entanto, foi a esquu.drn. n.ustríaca. a vence- do um só co.ahií.o ele cn.mpanha. 
doru., e isto pela superioriditrle moral ele seu Mas não bastn. instri:::r e etlucar militar-
possoal. mente o pesso11ol; ó precisotambem, p..'l.ra .delle 

I~ devhL sei· assim, Sr. presidente, porque tira.r-se todo o proveito possivel, estudar-lhe 
a. habilidade na direcçü.o, a promptidilo na as u.ptidões afim de dar-lhe os encargos da 
deci&lio, a energia no commando e o vigor conformidade com elln.s, dahi n. necessidade 
na acçií.o podem não só nssegura.r a victoria dos especüüisttis, pois não é cu~·it~l encontrar
coutriL forças iguaes, Nas ainda com- se em um homem a mesma. a.ptrdao para todos 
pe-qs[l.r, para uma esquadra, a. inferioridade os serviços da pr.ofissão naval que é muito· 
à.o numero de navios e do nl'ma.mento. complexa. · · 
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Assim taml:lem, Sr. presidente. faz-se igual-' maraty. e que deviam estar a bordo para. ad:.. 
mente preciso, para que se conte com um quirír os habitos da vida marítima o a pre
pessoal âigno e dotado das qualidades moraes cisa pratica, mesmo porque são oJticiaes mo
de que fallei, que se o estimule, ele-.·ando-lhe dernos e não teem o intersticio de embarque 
o espirita. e isto se consegue principalmente req•erido por lei p:wn, que possam desempe
fazendo-se-lhe a m:Lis absoluta justiça., mõr- nh:.i1· empregos de te1·m e pu,ra, serem pro
mente no reconhecimento de serviços; razão movidos; como ~sses, cligo, são tambem consi
J)ot que apresentei nesta casa um projecto rfe deraJo:; embarcados os officiaes de gabinete e 
lei de promoções, o 0_ual, me parece. ac:rnteln. o ajuchnte de ordens do ministro rln marinha. 
o mais possivol os direitos do pessoal superior Ora, Sr. presiden te, basta o simples onun-
de nosso. armada,. ciado tio facto rHtra VOl'-i>O O muito que ha de 

Sendo esta um'\ das necessidades mais p:Ü· injusto e ab:;;nrdo cm semelh11nte pratica; e o 
pitantes de nossa mar'inlw. e riue, entretanto, que é mais de admirar e que lm uma. lei per
não foi satisfeita pelo illustre ex-ministro ria mittindo tnl monstruosidade ! 
marinha, quen.liús tll.ntns r0Carm:1s fez; :issim o s:n.. Hm,FORT VIEIRA- E' em virtude de 
como núo foi sn.tisfeitn. taml1em nmn ontrn, insti•uc~:ões li:ti:rnrfrts pnrn regar 0 serviço rle 
nocessidmle ni'Lo meno~ importante, :t l'o!'ormn, emh:i.i·crue, <]uando ~• lei ile · promocc>es está 
tlo.s escolas ele n.p1•endizes-mn.t·inlwiros crimo orn vig·or. 
madidn. complementn.1• do decroto q110 :tl1oli11 o 
cnstigo corporal: rcform1t css~1. no )lonti1lo de 
do,r-sa aos aprendizes uma molhn1• irtstru~cifo 
ou, por outrn,clo oducar-lltes tullmn,p01•ritto do 
tüo importante decreto pudessem sul'tir lodos 
os dese.jados oífoitos. 

E, Sr. presidontu, <]Ullndo, corno <loixoi ili to, 
füz~~e preciso se a leve o c~,;pil'i to do pc~sna.l 
para que alio possa contrahí1· as qualiilat!cs 
moraes indispemmveis a um militar, vemos 
reinar no pesso[Ll superior <le nossa. mal'in lm 
o maior deso.nimo, ::>emlo tn.ngivol o ltO[tti
mento de seu espirHo, não obstante tcr-so-lhe 
augmel)ta.do as vn.ntagens, o que n.lias alie 
,iâmais pediu. E' que esse pessoal não viv'(} só 
pelo estorno.gol mas ta.mbem alimenfa-se de 
glorias as quaes o officiltl cte mu.rinh:1. con
quista não em navios funrlcados nos porto~, 
como costumam esto.r os nossos, mas no oceano 
que é onde princi paimente so l ilo a vigora n. 
alma, sendo essa. inac~1ão uma llns causas de 
seu desalento. 

Outra causa depressorn. do espírito ria om
cialidade de mariúhn. é n injustiça no modo 
por que o goYorno aprecia se11 merecime nto, 
deixando-se levar pelo espírito de pu.tronato; 
de so-rte que os ~erviços não siio devidamente 
galardoados. 

Agora. mesmo 'Vemos tres o!liciaes de mn.
rinha, um moderno e dons mo1lernissimos, 

. desempenhando commissão infoirn.mente n:.; •. 
tranha à profissão , no pa.lacio 1 tamu.rnty, e 
m élhor remunerados que os que estiio servindo 
a bordo. 

O SR. BEtFORT VrnrnA- Contando-se-lhes 
tempo como s1 estivessem em ser vico ~ bordo. 

o Sn. CtJ~Totno 01~ M1u,r.o-L•~i 1m iu~trnc· 
çl'!Ps, o ri na ó certo ó 11110 ó por tiutorisr4ç[to 
orlleinl 'lllll 80 dito tnos ru.ctos, os rpmos, com 
out1•ns qno na:.ir.om do nopotismo, con~tituom 
a~ princlpnoN cansas do des1ini 1110 quo so notn 
Lla. cli\sso dtt ~u·mtvh. r, r!omprolwnt!o-so que 
os otnciao~ quo, em grande nnmoro, niio so 
acluun nns g-rnQLlS cio 111'1ler o não contnm com 
fl justiça, deixam 1lo interessar-se sorinmento 
pAlns consn.s do sna prollssão, e vão o:npreg-ar 
sim ttctivMu.do em outros mister~s , quando 
de8cl•l l0go n!io peclern ctomissii.o. 

o governo provisorio, entre as muitas re
formos que ren.lizou, umn. fe?. que pt•íma. pelo 
ubsul'do, o é a das t u.beilns de vencir11entos 
i.los otllciaes da n.rmn.Lln., em virtude d::t qual 
os officitwS commissionados em terrn são me
lhor remnnerndos crno os om serviço a bordo; 
d.;i ondo resulta que os otficio.es, sobr ~tudo 
certos da que não teem apoio na justiça, ~.ba,n
donam o convez do navio e só procuram os 
empt•egos ele terNl.. Por• isso é que agora, com 
ig-rave prejuí zo do r;erviço, vemos os navios 
uesertos de officiaes, como se nota nas novas 
m1nhoneiras fluviaes, nctualmente no Ama1.0-
na~, as quaes só teero o commandante e uma 
pequem• g-mtrnição. 

Entret.into, Sr. presidente, desde o tempo 
cm que commaodei a esquadra couritçtula 
mnis de cem o!ffciaes subalternos e, portanto, 
c~wecedores ele pmt1ca, teem estado uns com 
licençti, outro8 <lesempenlmndo commíssues 
particulares e a maior p~trte em r;ertas com
missões militn.res de terra, qtte por foi só 
cnLem a otl'lciaes superiores. 

Pelo que Lleixei di to em meu ultimo dis~ 
O Sl{. CUSTODIO DE MEtr.o~ E' verdade ; r~, curso. relativamente à instrt1cção pratica de 

mais ainda, sii.o considerados como de.sempe- oosso pessoal naval, não S(:) pódc fazer uma 
nhando commissIT.o de commando e, conse- justiL iuén. do que a. respeito vae por nosst1 
guintcmente, como fazendo mais jus à pro- marinha, porquanto entao eu não disse tudo. 
moção que aquelles de seus companheiros que l Mostrei. que, em materitt d~ artilhn.ria e 
,se acham no pestLdissimo serviço do mar. torpedo, nossos officiaes e marinheiros prati-

Como os ofliciaes que: estão no palacio Itn- cu.mante pouco ou nada sabiam, e ora accres-
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cento que o mesmo acootcco rolativamento il :'t. !nrlnstrla pnrtlcnla.r, o ultimn.mente umti. 
infantari:i., o bito por i'al tii tio uma 1iacoln de coinmissii.o nomc:ula polo i;overno dos Esta.tios 
tiro de fu1.il convenientemente montttdri,. linidos tlc1 Núrtc pafü ostnrlar n:i. Europa o 

No entretanto, e de gralllle importu.ncia. fabrico de n.rtil haria, opinou pelo systom:l 
nos combates nn.v:i.es a. fuúlarin, quaudo par- usado na Frnnçn, o qual consiste em serem 
tida do cesto tle ga.vea ou tln. borda dos ntwios. n1; per,,as de l')ue se compõe o <'.anhão fübri-

Oomo se 'Vê, Sr. prcsidcutc, nossos mari- nadas cm otllcitl::tS pnrtieulures a depois mon
nheiros ignoram a technici~ naval, e, no cm- tndo clle ém est:\belecimauto do governo 
tanto, a povutnção desta. ('.0.pitnl os :em pal'(l, er:;se !im destin,_1do. 
visto em parnda pelas rllas, bem unifor- E11tendo que devemos a<l<'pt.ar o systema 
misados com polainm; brancas, l.Jonet com so~·uido pelns referidas naçües, reduzindo o 
l:Jorlas encarnada e a.znl, a isto em clesMcor- numero de nossos arsimaes, isto ó, extin
do como respectir,·o plano de uniforme, que, g-uindo o de Pernambuco, que de n::idn. serYe, 
desta arte, é infringido pelo Sr. ministro, 1~ diminuindo os el t:!rnantos dos que ficarem ; 
pois não creio f]Ue tal :i.buso parta do com· t.J elltfi.o entre~·tn·mos i~ industria particular 
mandante do corpo de mnrinl1eiros qne. é um parte tias obras ele qne c:irecer nossa marinha, 
official distincto, e iocn.pa;,, de con trario.r rm\s tal r1~i.luccão devorá ser feita á madi.dt~ 
um:~ ordem de sou superior . que se for desenvolvendo essr~ industria., 

Outro ponto p:ir:L o qual elevem "on- desenvo!vimonto que cumpre no governo 
Yer•?ir ns vistas de quem fl'erir a pnsta ria nuxilín.r. 
mnrlnha é o tra.hnlhn util clu nossos n.rso11aos1 Mesmo pOl'f(Ue, u:i opiniilo de Gougeard, 
mórmonto do dostn capital, o q11al cnm;orno gr'un1lo ndministr:1<lor, minii>tro dn marinha 
t\nnu1\lrnento cet·ca do 2.000:U00$ e re!nti- no goVcl'no do G::unbatfa, ;u; m\ções que niio 

. vo.mento n_mfa tom. pr~du;ddo 1wste;; ulti~~or-:: conta.r()m com a indu~trin. pnrticular pam 
tempos, pois, como .ia disso e111 outra oce.1:;mo, acquisição l'!e seu material do guerra em 
hn. um n.nno qlle nussos melhores navio\>! osfüo pouco teinpo se dtstanciar:1o do cnmiuho l:lns 
precisando de t•eparos, o, no 1.1ntn11to, Cl°•Htn potencias quo tiv<'rom tiúo a sr:ibodoria de 
esse arsenal 3.oou opernrios, o não lm. um ~f'> asscgnt·ar-sc o n.poio 1!0 tão valioso au ... 
navio no estaleiro. ~ntt-etanto é pr~eh;o q1rn xiliar. 
se dign. que essa. inactividmlo rn1o ó por t':tlta Cnmo ~o vô <lo que <leixo exposto; o mal, 
de el t1mentos, visto como durante a guerra t•el.1tivam<mte :iO tmbalbo <lu arsenaes, é 
contra o Paragun.y, quando h:tvi:\ intot'esse reconhecido por todas m; potencia~ mari
pelo trabu.lho, pois trntava-so ela si\lvu<;ilo cl~t timus; mas entre nôs elle sobe de ponto, e 
honra. nacional, esse estabelecimento l'ez; ver- infelizmente tiinlfa nfi.o se procnrou conhecer 
tladoiros prndigios, porr1ua.nto em qun.tro qun.l o trob.."\lho util d~sses esta.belecimentos, 
am1os cons~ruitl nove couraçados e duns bom· para que se possu. medir a grandez!.l. de seme
bardelras, e lançou ao mar a cOi'vetu Vital 1hnnte mal e dar-lhe remeclio. 
de Oliveira, alem do oiitras obras impor- No .Japiio, q11" onti·ou francamente. na 
tantes. estrada úti civilisr.çü.o e onde ha um arsenal 

Esta questão de trabalho de arsennes é tão importante ou mnís que o desta. capital, 
muito antiga e <levid<t principalmente n, ser o de Jokoska, tratava-se, quando alli estive, 
esse trabalho effectuado a jornal. dt:i estud:lr essa importante questão, para o 

Jâ Colbert, o grande ministi•o ue Luiz X l \' que puzeram no estaleiro desse esta.beleci
reconhecia isto, e tanto que, em uma carta mento um cruzado1• ele quatro mil e tantas 
que dirigiu ao intendente do a.rse1ml de H.o- toneladas, e mandaram construir outro exa~ 
chefort, dísse o seguinto : ciamente.igual no estabelecimento de Fo-rges 

« Nã.o creio 'que se possa ser servi<lo et Cliantiers de la .1.rléditcrranee. 
bem e barato emqutl.nto se fl%erem ob1•as n, Como deixei dito. nossos navios estão todos 
jornal, tanto pelo difficultl:1de mt (\SC:1.!isu,ção preCÍS<LnÜO UC reparos, O póde-se dizer (].UG 
como porque nasce de tal modo de proceder. assim estão quasi sempl'e, e isto em part9 se 
nm:t t~\l ou qual incertezn, que importa evitar. deve a fa.lt:u· aos respectivos commandantes 
Assim recommen<lo-vos que füçnes todas :is essa v:ifiosa quo.lidndo paru. um homem do 
obras por contracto e a peeços estipulado::;. )) m<'lr, qu(Ll é rL de ser apto a consarv:i.r seu 

E hoje todas as nações marítimas reconhe- n;\vio efficiente som tLppelln.r para o auxilio 
cem que os trab:tlhos realisados em seus de arsent\as. 
arseua.es sii.o mais caros que os execuU1dos em Comprehende-:iu que na paz a, necessidade 
estabe.le,cimentos particulares . Ntt lnglnterl'a d_ess"' illdependen<:irt. de acção é manos .sen
<lssn cldlerenç~ ó de 10 a. 15 "/v. hda qnc na guerra, quando ella é de vitaes 

Por essa razão a;:: ditas potencias mari- consequencias. 
timu.s, como n. Inglatorrn., França., Allema~ Em sua correspondencin. com o conde de 
nha, etc. confiam parte das construcçues e S. Vi~eote, lord Nelson refere-se frequente
outras obras de que preci$tun suas mti.rinhns mente a essa questão pratica. «Ensinastes-

Cnmn.rA V. IV iO 
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nos, escreve elle a Lord S. Vicente, a 
conservat• nossos marinheiros sadios sem 
entrar no porto e a manter-nos por muitos 
annos no mar sem carecermos de recorrer a 
arsenacs J>ara coocer~:i,r nossos na. vi os. » 

E' preciso que nossos officiaes tomem por 
modelo esse grande marinheiro, par::i. não 
termos nossos navios constantemente com 
operarias a bordo. 

E' esse um mal que vem de longa dn.ta, e 
póde-se dizer que, de hn. muitos annos, no;;sa 
esquadra conser\'a-se desapercebida do que 
1 he . é mais essencial. 

E J?arn. que dessa verdade se possa formar 
uma idéa basta-me declarar que, tendo-se de 
emprehender um~~ viagem em volttt de nosso 
planeta, viagem que bojo nação alguma 
manda, effectna1' sinão por mwio solidamente 
construitlo e munido do roderosa machina a 
vapor, o navio quo para isso tivemos em 
melhores cou<lições fot o Atmfrantc Ba"rros i, 
no qual circumnaveg-uoi o glolw t1vc11tnmndo· 
mo aos maiores perigos, pois que nesso nnvio 
com caldeiras estl'l~gad i ssimi1s ~ltm vessâmos 
regiões on<le são communs as tempestades 
gymtorfas, conhecidns por cyclones, e justa
mente nas epocns em qne ellas cursam com 
mais frequeocin., tompcsto.clos a que só podem 
resistir, e isto com g-rande risco, navios 
dotados de poderosas mnchinns. 

Para prova do que levo dito lembro.rei a 
merr.orn.vel catastrophe tias samoas, a qual 
occorreu estando nós n. uns lO grãos destas 
ilhas, em n·osso trnjecto de Vàlparaiso a Aus
tra.lin, e na qual só logrou escapar com peque
nas avarias o cruzad.or Íll.~Jer. Calliopc, e isto 
graças :1 sua poderos;1 macnina, sendo que, elos 
demais navios que a.Ui se achavam, uns per
deram-se e os outros tii:!t\ram grundemonto 
estragados~ 

E para quo es~a Camam possa njuizar do 
estado das culdei,:-as do Aimirantc Bal"roso 
dur:)..nte essa longa viagem1 direi riue, nove 
dias depois de nossa partida do porto do Rio 
de Jaueiro, no co.nal do H.io rta Prata, uma. 
das caldeiras vasou !1 ponto de se tor!la.r 
preciso apagarem-se os fogos. Isto mostra 
a incuri:l. que reinava, no :trsenal desta. capi
tal, pojs o Almirante Barrosa fot conside
rado em ,estado de omprehender tão difficil 
y iagem .. 

Chega.ndo nús a Valparaiso, n.pós 11ma. t.ra
vcssia.. durante a qual as calcleiras continua
ram n. vasar, tivo de as mandar rementlar, e 
então o engenheiro incumbido deste trabalho 
declarou a bordo, em presonç;.i, de varios 
officines, que melhores do que ellas tin h;'t. 
alie entre os ferros velhos existentes em seu 
estn.lielecimen to. 
Eta~ em o estado dessiis caldeiras que, 

apezar dos remendos por clln.s recebidos ~m 
Valpamiso, ao doíxn.rmos o porto de Colombo 

a rnachina pn.rou por si; e ter-nos-hiamos per~ 
<lido de eocootro ao quebra-mar desse porto, 
si eu não mandasse immediatamcmte hLrgar 
ancora. 

A causa deste triste a.contecimento foi terem 
nsado todas as caldeiras, do que resultou ex
tinguirem-se os fogos. A agua então extra-
vnsa<la foi tanta que subiu acima do estrado 
da machina, sendo preciso, para esgotal-a, que 
a guarnição trabalhasse incessantemente du
rante 24 horas, mais ou menos. 

Por ahija póde esta Camara avn.liu.r quanto 
me· foi penosa essa commissão. E não é só 
isso ; ainda depois, no porto de )3omllaim, 
onde as cl\ldeims soíl'reram novos e grandes 
reparos, o que nugrnentou consideravelmente 
US de::;pozaS desS:L Viagem, paSSUffiOS pela V0r• 
i;-onha tle lermo;; om um orgão da imprensa 
loca,! uma notici:L que cobria de r!cliculo um 
11a vio 1lu guer1·a tul'co rp1e condu~ia condeco
raçue!l para personagens no Japão e que não 
pudem passar de Singapura, .iustomente em 
virtude do estndo do suas caldeiras. 

Orn, comprohende-se, Sr. ri1•esidente, que 
i,:emelhante ridiculo reílectia-se sobre nós, 
<]llO nessa mesma occasiii.o e por identico mc
t.ivo tivemos de recorrer ti.o n.rsenal rle ma-
rinha. daquello porto. · 

E cumpre-me ndvertir que, do mesmo modo 
que o navio turco, não poCleriamos passar de 
Bombaim si niío fosse o anxilio ll,Ue a.Ui nos 
prestou, sendo de notar que nos fazíamos 
uma. viagem de circumnavegacão e o navio 
ot.tomano destinava·se apenas ao Japão. 

Sr. presidente, si á certo qno nosso mn
terial uaval, por lhe faltarem certas qualí· 
<lades, tie entre as qm1es uma das mais im
portantes para um navio de g uerra, qua.J é a 
volocidudo, como jt't tive occasiã.o do mostr11r, 
ó defeituoso e qunsi impresta:vel , nu.o é menos 
verdade que, paro. sua acquisição, não s~ tem 
obedecido a um plano, o quu.l nij,o póde deixar 
de ter por base o inimigo ou inimigOs provn
veis que se tenha de combater, e, portanto, o 
theatro provavel da lucta.. 

Assim é que a !!'rança, '[JOr exemplo, pro
cura organizar su:t esquadra na previsãn de 
uma guel'I'a com as potencias alliadas, Alle
mn,nha, !tn.lin. e Aust r ia, e, como os theatros 
·pl'Ovaveis das operações serão o trecho de 
mar comprehendirlo entraas Bnleares e a Sar
denha, a costa. norte do continente africn.no e 
t1tmbom os m.ar~s Adriatico, do Norte e B:i,l
tico, trata de dotar SU<J. esquadra. com pavios 
apt•opriados aquelles ma.res e i natureza de 
operações que teem de desempenhar, assim 
como em ntlmoro sufliciento para fazer frente 
ás osquadrns colligadas. 

A Inglaterra, obedecen.do no mesmo -pla,no, 
org-anizlt sua esq11a.dra., e, como seu objectivo 
principal, em uma ~~erra com uma potoncin. 
poderosa, mórmento si esta for os Estados 
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Unidos do Norte, quo tivornm n sal1oilorin., 
qne uiio ti vemo~. do . n:i.o adhol'ir :10 tratado 
de Pnris ele. l8lJG, o que jít deu Jogar n <JUO a 
In""latei·ra cedesse na questão tlo Alabwna 
co~cordnndo no nrbitrnmcnto, qnnndo eita, 
aliás, declarou gncrr:i no Egypto pelo sim pie~ 
facto de ha.vor Ar::thi P:tcl1á n.ngmentullo a 
deresa de Alexn.udria, prctcxt:rndo n vcllrn 
Albioo ser este facto unia ame::ica â. soberania 
brita.nica.. a. lng'la.torru, quc1•0 dizei·, po1• ter 
como pr!ncipal . ob,jecti vo n. dcresn. .<le ~eu 
comaierc10 ma.ritimo, curn de, uesto 1ntn1to, 
augmentnr o numero dos crnxat101·cs de sull. 
esquadra, e isto porrioe sn.be nlh.\ qu~ t\ min·~e 
ilesse seu commetcio lhe acarretara o anm
qni!amento ; o qL1e .iit disse Lord Berc;:~·o1•d, 
o heróe de Alcx:1 ndri::i nostcs termos: «St por 
espaço tlo sete dias deixarem ele entrai· 11os 
pot'los th Britannia nado:-: do cornincrcio, 
todo o povo 111or1·orá do fomo. >'> 

ltoalmon to, Sr. 111·csido11to, um p:iii: rpto, 
sú no anno do 188~, rccoli•m por so11,; portos 
75 milhoos do hectolitros do tl'igo, <'. ao todo, 
JO milhCies do tonol:Ltlm; do Ctll'g"a condm;idns 
pot' lU mil mwios, nfi.o \·lótlo viver, n·~m nm 
dia, sogrog-ndo tio mundo 11011i disponsar 
umn. grane.lo e~qtrnd t•o. cm que pt·ov;deç11rn os 
cr11zado1•os. 

Assim fambom nós, os l.Jpn;:ilcit•os, 1lovcmn;.; 
organisar nos.;;o materi:ll nnval do nccoi••l('I 
l\om o pln.no gor:\l de que fallei. 

Ora, qual t>0de1·ii ser nosso inimig<• p1•0-
i:avel e qu,~I, portanto, o thoatro prevn vol 
uenossusopernçOe:; bellicas '1 
Certnment~ nií.u podemos ter n. velloido.do 

t\o uos bater coui t1ualquer Lltls grnnrlos po
toncius mitritimu.s conhecidas ; para repellir
mos qu-.tlquer ngg-re:;;são tlellri~ poderiamas, 
qur..ndo muito, fortific:tr nosso litoral. O quo 
é, porém, mnis curial é que, ntlentos nossos 
interesses na Amarica. mel'itlionn.l, tenhamos 
como muito provttvel uma. ~uc1•rn. com al
gum dos estados visinhos, cspcci:ilmente <!Oro 
aquelles com que tomos questões pendentGs 
e, destes, o mais pi·~vaveL parece-me set· l\ 
Confoderução Argontma . 

Neste cnso, pois, o theatro t1:1 luctu soriti 
prova.velmente o estuario do P mtn. ; pois é 
de crer que ess11 republica, quer nos declaro 
n. ~uerl'a quer nós ~t clla, se manton ha na 
defünsiva, sendo nós , · portanto, obrigo.dos•~ 
tomar a posição in"Vors:L 

Vejamos ng-or~ si, cladu. somolluinto hypo
these, conttl.inos presentemente com o neces
S..'lrio ma.terin.l maritimo. 

Posso dosda j:i. rc,;pcintlor por um:~ nogati v[t 
ulisol11to.; o, .p:n•;i nrto tomar tempo t\ c::unam, 
não tlesenvol tto o nssnmpto. 

O Sn.. BIHNOH.'l' VmmA.- Mas seria con ve
niente parn. que:\ Cnmara concedesso os cre-
ditas necessarios. . 

o S1t. A:.1rmr.oP11m-J\ Camara ouvil-o-1m 
c0111 a r11:aínm atlmwü.o. . · 

o Stt. CUSTODIO nN i\Wr.r.o-Falta-me tem
po ; s}. não mostr:u•in .. á C\'idc1;ci~ que, para. o 
citso .J<~ figm'.~1do, oshlmo~ \lostitmdo:> de t~do; 
nii() te.mos nem o material pn.1>n. contraminur 
nem nn.víos pnra forçai• Martim Gn.rcin., nem 
ainda toq~dciras cm 1rnmevo su!Hcíente 1K\rti 
atac;ir os oavios inimíao:S nom pam prot~gcr 
os qnc tivessem c]I) blofjnear as c.osta:s ~r;;eu: 
tinas; sondo qno ali.o lia hl.oqno~o possLvel SL 
o ininii;.ro 1lispuc dü t? t'pcclou·a:;, 1m;t~·ument2s 
rle comt1ate que, no d1ze1· de u~ esc~iptor~ s;.io 
o pcsndolo (cm.rchcnwr) do marmiteiro. 

Comn se vú, Sr . prcsidonlo, pam o.c~so.<l.e 
tom:lrmos n. o ll'ensiY<l. · ~·mtr~t o;:;to rn1m1go 
pro\'ª vcl faltam-nos de todo os pt•incipaos ol~
mcrn lc •s; 11n Clltt'etanto manda.mos construir 
ti·c:; oi·uztidorc~. 011.ia mis::::i.o n:'to l>i°lilu s~1· 01~
t·c·a siruio n cio,.: na vins <lo:-:t:L 11:1 tu1'•.'i'.:t1 isto o, 
dnl'endm· o co111i11orr.io :1111ig-o n hoslilisat• o <lo 
i11i111i;;u; e nú,.: n:io tm11os t:11:s inloi·ossos 1\ 
dolii11d<)C\ p•>i.~ não L' llWt> m:u·m lta rnm•cni! t1.1, 
nem tilo pouco 1L tom esso nosso pruvnvol mi
migo. 

o SH. íl"r.Fcitl'l' \ 'ttrn:A.-Tomos mosrn? o 
c0111•11•or11is~n moml du l'uspoitnr :L fll'OIWlO
dadJ l'r•i ntil:i snl11·0 o mn.r. 1~onl"ol'mo so vô <la 
nQta do ::ir. Par:u1ho,.: ern 1857. 

o S1t. Cr:sTonto n1-: '.\I~:r.r.o-E' vo1·dade, 
<liz muit(J hc•m V. l~x . ; o jú. quo f:tllo nesses 
c1·n:1.adnrns, tlk1•i o quo sei :\ rospoíto tlelles. 

.J ú. th·o occ:isi:i.o .lo mostrar nesta. c::i.s:1 a 
:d t:L i11qiort:incia d:t volo~i1lauo, Qll? ê n'1 opi
nii.1.o d:L escola. modorn:i , um dos iactores da 
~uporiorid:.ulo dos navio~ ~!~ ~o.mba.te, sendo 
os (11ttros o numoi·o o a 1hv1sib1hducle : entre
tanto par'" um <lo nosso:; ct·u;:u.doros en~ .coo
strucc;io, o do 1.320 tonelac~as, o:ng11;1-se 
apenas umn. volocidado de 17 nos com a t1r::i.
""'H1 for~dn. e 15 cnm a tiragem natural, 
quando cruzado1•es ha. ele mon<?l' <l.eslocame~to 
qno aq•Jolle, os crazadore~ itahu.n~s Goitó, 
Morztcbcllo o Tripoli por exom~lo, cu.1a.s tone
lagens vnt'i:im entre 750 0 830, e que toem 
rc':lpcctiY:unento as marchas de 18, 18, 8 e 
l Q nôs. 

g , o rino ó inn.is, pn.1•n. o ou~ro cru;mdor,_o 
de 762 tonelmh\s, nft.o tlotm·mmou-se v~loc1-
da<le; Ll·~ sorte que o constructor po<lel"<.1. da.r 
a velocidade que lho apronver. . 

E nindr\., u5.o m::i.r?Ou-se, n~m J>O.ra .um nem 
para o outro, o raio de acçao, lSt? e, o per
curso que pó~lo ser foi.to pelo navio sem este 
rera.í\er~se de combust1vef; e, no cntan~o , é 
isto de g-t·irnllo relov;tncin. pnm nm rn1v10 ~e 
guerra e, so\Jrob1Llo, p:u:::i um cruzat~?l\ pois 
n poder rio mn ~ai nav10 llepen1lo P! 111c1pa.l
ment0 eh qua.ntt<lado t.le ~ml.Just1vel que 
ello pódo trazor em sen b~10 o. corno est."\. 
quaotidado é limitada., da faculdade qu.e elle 
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tem do 1•ofn.zer-so <lossl\ provistt.0; E por isso 
ó que 1\ ln$11\torrn tom HUns oíltnc;õo~ do cnr
vão, o nit1t10 clln. tom suporiorlrlrnl.1 11ot1wol 
sobro torln.i; ns outrai; JIOlonclns m1Lritimn..-i. 

Esso.s lacunus, <pto ncaliei llc apontar, n.t
tribuo a e:;quoclmento 1.lo olllcial encnrroguclo 
do.s cito.das constrncçues, e :1dmim q11e a re
speito o actual mini~tro ri.a ma.1·inha não hajn. 
àado a menor prov1dencia; 1:1cunas, entre
tanto, que reputo muito serias, pois hoje nii.o 
restu. n. mínimo. <l uvida. sobre a. im porfancia. 
da velocidade e, quanto ao combustivel, nã o 
é menos importa.ate o as;;umpto. A proposito 
lembro-me das seguintes pu,lavrns cio coutra
a.lmiranto H éveillere: « g• preciso não ex:ag
gerar cousa. alguma nem tndo tomal' ao pé da 
lettro.; mas, ern uma mui forte medida, pó· 
da-se <lizer que o melhor almirante será aqnel
le que souber melhor economisar seu ca.rvão. 
O carvão sera o cassr.-tête dos commandan
tes e dos almirnotes sobretudo.» 

Passo agora. a. responder aos i\lustres orado
res que tomaram parte no de'bo.te. 

o nobre doputn.do pelo Piauhy, o Sr. Nel
son, que tilo bril ll:u1teme.ote estraiou nesta 
tribuno., apresentou varias ema_ndas~ algumas 
das qua.es pr~ndem-se uo proJecto ds reor
gn.nisação da cscoln naval, tnrnlJem :\pt•esen
tado por s. E:t , e que 110 eutender mesmo de 
S . Ex:., deve ser destac:i<lo do projecto <le lei 
de ilxaÇ<io de forç:~ naval, para formar um 
proje.;to especin.1; noque estotl de inteiro ac
cordo com S. Ex., pois ó esse um nSl:!urnpto 
importante, que requer um estudo longo e 
reflectirto. · . 

Acceito a. emenda. de s. E:t, mnndo.ndo que 
todos os alumnos machinistas cursem a n.ula 
de to!'pedos; pois é cOl'lveniente qt::e mesmo os 
machinistas que oão tiverem de fazer pnrtê 
ela classe de machinistas-torpedistns conheçnm 
a arma, para. substituirem, em combate ou 
em outra qunlquer emergencia, aos espe
cialistas. 

S. Ex.restabeleceu a medida., proPosta pela 
commissão de marinha o gne't'r11 e rejeitada 
pela Camara, no !;eutirio de serseparttda :1. of
flcina de electricidarle dti, de torpe.elos. E' esta 
uma medi<la. necessaria.; porquanto, como bom 
disse S.' Ex:. o Sr. <leputado pelo Piliuhy, a 
electricidade tem va!!tas a.pplicações na in
dustria e nas artes, e na mn.rinhn. nü.o poucas 

. tem tido tambom. Assim e, digo eu, que, hoje, 
até a artilharia ó movidtt por esse poderoso 
agente.Portanto,é de toda t\ conveoiencia que 
tenhamos uma officinn. especiu.l onde prepare
mos e concertemos os n.ppa.relhos electricosdv 
nossos navios e eduquemos o pessoal proprio 
a esse mister, afim de que não !le reproduza 
em nossos vasos de guerra o que hoje nelles 
observo.mos; os app:irelhos electricos estraga
dos, quasi inutilisados. Alem disso a commis
sã.o de mn.rinbn e guerra propoz que s~ <le-

fendesse nosso littorul e nel:!ee importante 
trnha.lho tar-lfo·ha de empregar a el~ctrici
dnde om ln.t'lfll escnla, 

o nobre deputitdo pela. Parnhyha, o Sr. ltc
ltt1nha; na sng-uncla rli~cussilo ilo p1•ojecto Ol'a 
um de lmto; ªim~sentou umti serie do emendn,s 
e, nn. actunl r iscussão, nova serie. 

Antes de tratar dellas tlirei â Camara que 
a commissílo de mnrinha e guerra bem 
conhece qnaes as necessidades de que 
se resente noss:~ marinha de guerra, mas en
tende que ellns devem ser satisfeitas eni 
glouo e em obediencia a um pln.oo 'le antemao 
org:Lnisado; mesmo porque poderia a Camarn. 
:i;pprovar hoje medidas q ue se tornassem um 
obice a execução desse plauo geral cuja indis
pensabilidade não na contestar. Nem outro é 
o motivo pol' que a mesma commissão só o/Ie
receu medidas que lhe parecem urgentes, 
inadiaveis . 

mla propoz que novnmente so puzesse cm 
ex••cu~i.o a disposição leg-ii1 l:ttiva. que vigornn 
até pouco ciepois do dia 15 de novembro do 
1889 e marcava p:wa os mnriuhéiros nncio
nfles o serviço de 12 nnnos, sendo qu~ os tres 
an!loS de rese1•vu. ,ia estuvam estauelecldos 
pelo nobre ex-ministro dn mn.rio hn.. 

O nobre cl~putado paio. Pnruhyba, poróm, 
propOe que se redu~a o tempo de serviço 
activo u 10 a.11nos e qne se augmente de <lolls 
iLntlOl:i a reserv;L e, mais, que se abone um 
qunrto de soldo aos mal'inheiros depois <lo 
oito aooos ele serviço. O nobre da1,utado polo 
Pari\, meu illustre a.migo, nropõe pnrn. o sor
vico activo o tempo decretado pelo governo 
provisoric como medida. de occn.siã.o, medicht 
que adnal veiu :i recoolteccr·so ser prejudi
cial, pol"qu1mto com isso 1\briu-se um enoi·me 
claro no corpo cie mitrinheii'os nn.cionti.es, que 
o actuu.l ministro, procede ndo illega.lmenta, 
teve de mandar sustar as baixa.a por terminn.
ção de tempo de serl'iço ; c lo.ro que aindn 
está por preencher-se, nem .tão cedo se pre-
encher{~. · 

A propost:i r.la commissão, coino vc n. Ca
mam. consulta. perfeitamente ns necessidades 
do sorviQo; além de que o distincto almirante 
Barbosa., quando chofc do Quartel Genera.I, 
já reconhecera que, mci;mo fonccioao.tido to
das os esoola.s · de u.prendizes-mt\rinheit>os, 
então em muio1· numet'n que us de hoje·, os 
contingentes por ellu.s fornecidos ero.m insuffi
cientes para s upprir o.s Vtigas que se d:wum 
por difft?rentes motivos. e com maioria de 
razão prevalece hoje n. . opiniü.o do i!lustre 
almirante qun,ml.o os nu.vias da nos~:i esqua
dra. estão, quasi todos, desguarnecidos. por 
falta de pessoal e as escolas du ap:·endizes
murinheiros são menos numercsas . 

Ora, si com o serviço de 12 tinnos d::i.va-se o 
grave inconYeniente que acabo de fazer sentir 
:i. Ca.mara, com as reducções propostas polos 
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nobres deputa.dos n. quem me referi, a com o o sorvico activo, pois dalli só na velhice 
p~qu1m~ numero de escolas que ho,ie temos, vem :i sn.hir." 
na~.s~ra d9 ~,gp:t.nt~Lr que .er~ ~ireve l":ar;0· Nú.o occultarl3i, dermis, quo a medida p1·0-
nu,,~os navio:; este.iam dosei tos de m,\rl- posta pol;L commis:são ó tod<~ tl'ausitorio.; e lla. 
aho1ro:,i. ws~:1 ru logo que as \lscolas de aprendizes, 

1-:0eleva aíuúa eousíde1•a1• que nossos ma.ri- agnl'n a.ug-m"'ntadu.~, possam fornecer' pessoal 
ulleil'os contra.hem com o pttiz u1na. uivill;l pela snmcicrnte . Eutret:tnto, •L commi:;::;ão não fü.z 
eLlUC<lÇÜ.O que este Lhes llropót·ciocm o pAlo qnestilo de tal medic.lu. ; disso lu.vo minhas 
futuro que llles garante, podendo ell~s che- rru.'tos , um~ vez que cumpri o meu dever. 

· gar, não sómente ao 11o;;to de sargento, coo- Mas não tliwo ,~oncluir, Sr. presiuente sem 
forme disse o uobre deputado p~lo Pará, mas dar .a. sculit· n. eslt• Ca.marn. que 0 ill'ustre 
atê ao de mestl'e e, qnando fora. do serviço U(:jputado ('c io Pura ui'í,o tem mais interesse 
militar, empregar-se na marinha. merc:iute . pefa so t'te do:s marinheiros, meus companbei-

E' , pois, justo que sirvam um tempo rel~- MS de trah<•lhos e fücliga.s. do que . o humilde 
tiva aos beneticios colhidos do paiz ; tanto deputu.clo quo or<i occupa : ~ tribunu. . Em que 
mais quanto é muito complexa i ~ profissã.q do me pe;t,e. pot>ém, não posso fl.irtar- me ao de
ma.r inheiro, e a. ta.l ponto que, entt•e uós, só ver de llíier toda. a verd<\tle a esta assem
ao cabo de seis annos, como t om pi·ovndo :i hló:i.e p1:opugu:tr os ma.is vitaes interesses da. 
e:<perieocin, póde elle udqui1•ír os conheci- pat t•1a , :t qual todos tlovemo,; servir com len.l
mentos que t'ot•mo.m um marinheira comploto •lu.<ll.! u 1fovott~mento. Meu illustt•e amí~o nü.o 
mL m1wínhtt de gw~rru. tevo, pois, razão quaildo ave1•bou rio inJ usto. tt 

E nom se ili~u. quo 0 mri.rinholro nã.o tem corruni,,sf~o tle marinha e guerra; inJusto, sim, 
hojo no.col:!l:!illntle t.le aprendor o mistor de !:iim- p1t1•oco-1110 tet· sido~. EK . com omittil" seme
plos homem do mitr ; visto como o contra!'io lllante coucul to. 
1lc.:ou clumoustrado em parecel' tip1·esontndo Aind1L linhu. urnitas con~idorações a adduzir 
nltlt11111nonto paio •:':>n:::1eilho t.lo 1ilmirn.ntt),tlo :i 1•os1>uito do ontr:is omoudm; apresentadas, 
1u1 1ugfaturru., o r1uo dispr.füsa uo l!c~onvolvor mas ftLlta~mu tornpo; o, por isto vou termi
!lomelha.nto u:-;sumpto. . ll11r, e o füço com as so~uinto$: pu.lo.vras de 
· Do expo~to i;u vô quo o mn.1·inheit't1, g~!:I- um r.tran<lu pem!tldm", t\~ qut\OS fo1•am o prin

tu.ndo sô no u.prcrndiz:ido sels a.nuos, sô pres- clptt l ~u:;~ustivo de meu discurso: úc qi,'it 
W.rú l'C;JU.0H t1orv iços d1l1'a.11te tNS, u previilocer /aut 11ow· lc Jlr'O!fl'ds lnmiain, c'est la cr-itique 
n. emenda do Sr. tleput::i.do pelo P1trii, o <lu- complete, <i W. fois dfot>ée et sco·1ia11tc, ~11dut-
rnnte quu.tro, a sei· u.doptado. n rlo Sr. Re- gente ct impitoya/Jte. · 
tumba. Voz:::.s- Muito bem, muito btm. 

Demnis, Sr. presirlente, na. Inglaterra, onde 
nú.o ha. o sor..,·iço obrigatorio mas o volunt:i
riado, o qual n.lli é dividido em serviço geral 
o continuo e serviço incontinuo, o.contoce riuo, 
no primeiro destes dous casos. o serviço ó do 
12annos, com reengaja.monto por 10, e, no 
segundo, de cinco, com reengojamentos por 
poriodos semelhantes ; e é justnmente a la
gla.terra que devo trazer em meu a uxilio, 
visto que, sobre ser u. primeirn. potencia ma
ritima do mundo, é tn.mbem aquellu. onde 
toda a. marinhagem de guerra. sahe das esco7 
las de moços, instituição analoga a nossas 
escolas de aprendizes-marinheiros. 
. Ora, si isso acontece nn. lngfaterra, onde ha 

auperabunda.nCia. de pessoal, com ma.ioda. rle 
roz<to SA deve da.r entre nós, que qnasi não 
temos onde ir buscal-o. 

Qun.n to a.o serviço da rese1·va, olle de modo 
nenhum sobrecarrega. o ma.riuheiro, o qua.I, 
em tal caso, ÍiC<"'li completamento livro, obri
gando-se apenas a. ter o nome e o logo.r ·de 
rcsidencia. em registro, pa.rn o caso d'1 :llgu~a 
eventua.1idade. Entreta.nto1 em certas mar\
nhns estrangeiras, como ã a.llemã, fmncez!\, 
lta1ia.na, etc. , o marinheiro passa na reserva 
quasi que o resto da vida., após haver deixado 

(O orador J co.'Z"primcntad() por m uitos Srs. 
(lepiitados.) 

v.eem à mesa., sü.o .lida..c;, ~apoiadas e postas 
co1JJunctn.mente em dlScussao as seguintes 

Emendas 

Ao v.rt. 21) do iwojecto accresoente ... se : 
N... Altemt• uo~ l'Ogularo.entos d;:i, secre

t::wi;\ de estado, contndor1n., o.rsena.es e mais 
çiependenclas do Ministerio da. Marinha, a . 
pa.rte que concede aos emprega.dos civis o 
uso de uniformes militn.res, no sentido de 
serem taes uniformes usados sô e exclusiva~ 
mente nas repartições . 

Salu.. du.s scssoes, 3 de outubro de 1891. 
J. Rctwnba.- F. Scl~midt.-B. Orirneiro.
Ou.stodio de McUo.-Bctlarrnino de .Mendonça. 
- B arbosa Lima . - Cassiano do N a.~cimcnto. -
M. Vattadão.-Barão de 8, Marcos. -Paula 
Gui maracs . - Miiller. -E'l uai·clo Go?\çafocs. -
ll1anoet Futgcncio.- Domingos Porto. - Buen() 
de Paiva.- úarfos Oampos.~Lacerda Co11ti-
nl1.0.-Beitort Vieira.. . . 
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Entre os urts. 5° e 6° intercale-se o se
guinte: 

A rt. 6.° Fica. tmgmentadti de 100$ memm.es 
a gl'atltl.cacão dos commandaute::> <las e::>colas 
de aprendizes mrLrinheiro:; do.s estado::> onde 
não houver ar.senal, llcando, porém, elles, 
por força. deste ca1•go, obrigados a exercer as 
funcções de capitão do porto. 

Sala. das sessues, 23 de setembro de 1891.
Da commissi.Lo. 
§ a) do art. 18. Redija-se ussi m: 
A nova. repartiçao assim org-anisada. ::>em 

augmento de despeza, constarà de quatro 
secções, dirigidas por offlciues supe1•iorcs, 
tendo a de pharóes, de mais, um ajudante 
capitãl')-tenente ou 1° tenente, e o pessoal 
subalterno stricta.mentc necessario, e a de 
meteorologia tendo sómente de miü:; este 
pessoal. 

Sala das sessões, 23 do sotomlJro tle lRvI .
Da. commissão. 
Ninguom m:iit> po•limlo ti iia(:LVL'l\1 u oucol'-

1•tu.lu. a dii>cussrto e mliittln :i vnt1u,:rw. 
E' anuunciLt1l:i ti :J• tl1S1!tl~s11u rio 1w0Jocto 

n. go A, h;outtmtlo 1\0 lt:tpnstos ns dmu;ilm; 
o os logrufos fültos il Sooiodndo AuLll11to da 
Insti·uc:c,;ão o no \.lollogfo tio S. .roiv1ul111, na 

· cttpitnl tlo o~tntlo uu ·aahlit. 
Vom u mo6rt, e lida, upoiu.tltL o posltL !lüll

junctamento om discussão u. ~og-uluto 

E monda 

Additivo ao 1woj octo n. 1)0 A - A':> assn
ciu.çõos Anmnte 1li.1 ln~tl'UCGâo o Cotla1;in tio 
s. Jonquim, do estlltlo dti Bahia, nccrm;ccnto
se - o Lyccu de Artes o Ottlcios du, Cttpital 
~~edera.l. 

Sala. das sesües, 3 de outubro de 1801.
Thoma:: Del(ino. -Sampaio li'er;-az.-Fw·qidm 
Wcmeak. 

Ninguem pede a pn.lnvra. o e eucerruda tt 
discussão, ficando adi::tdtt a, vot;lçào. 

Sã.o succossivamente encerrados sem <lebate 
em lª discussão os projectos seguintes, cuja 
votação ficu. adiu.da: 

N. 205, ooncedendo isenção de dil'oitos do 
importação para o material destinndo à instnl
lação de luz electrica na cidade de S. Crwlos 
do Piuhcd, no estaclo de s. f'a,ulo ; 

N. 11}3, concellenuo i:~ companhia Mü.nu
factureira e Agricola do Maranhão isençao 
de direitos para o material destinado is s uas 
fabricas. 

São successivameute encerrados sem de
bate, em discussão unicu., os seguintes pro
Jectos, cuja vott\çÜo fica mliadn: 

N. 111 A, concedendo i)ensão ús filhas do 
fallecido desembu.rgadol' Antonio Agnello 
Ribeil'O; 

N. 175, sobre melhoramentos tle aposon
tarloria de Manoel Pereiro da Silveira. Junior, 
ex-1Jorteiro d1~ Academia das Bellas Artes ; 

N. 179, sobro molhoramonto de a.posenta
doriai a Bernardino J osó Borg-es ; 

N. 201, relevando a pena de prescripção 
em que incorreu D. Olympio.. Candida dos 
Guirnarã.es do Amu.ral. 

E' n.nnunciarfa n. discussrto nnica do -projecto 
n. 196, concedendo Hcença no capltfí.o Antonio 
Pinto do Almeida. 

Vem á mesa, é lida, apoiadn. e posta. con· 
j uncfamento em discussão a seguint e 

Emer1.da 

Deferidos requerimentos identicos enviados 
i'L Gamara, accrescente-so : 

Art. Fica ignnlmonto concedido nos tú· 
nontcs do osttUlo-mnior 1lo l ~ classe Oviclio 
Alll'ILn tC!s o !•"iloto Piro~ Fcrroit·a, um nnno do 
licon,;11., som vcmclmentos, pa.ra tra.tn.rem do 
sous i n toross13s. 

S:1 li~ tlü:s :sossõos, 3 .lo outubro do 1891.
Barbosa Líma.-Ba;;arril. -J. B cvi.lar1ua , 

Siio ~ncces~ivamento ot1co1•radns sam debn.to, 
om discussão unicn., 1t!3 :,;oguintes mn.terhls, 
cuju voh·:ão fica adindo.: 

Projecto n. 178, aposeiutndoria do mnjm• 
Antonio Rodrigues dos Santos França Leite, 
ox-esc1·ivão de orphã.os desta cn:pital; 

Parocet• n. 32 A, ir..doforindo a poticão do 
D. Adelaide T.illes Pires; 

Projecto n. 89, a.posentadoriu. o.o escríptu· 
ral'io do Quartel-Mestre General, Herman.ir 
gíldo .José Pereira d.a. Silva ; 

Pr~jecto n. 191, licença por um o.uno, sem 
veocimentos, a. Joõ.o Alox(Lndre Veig(L, oscri
vü.o do juizo federal, dtt secção do osttl.dO do 
Amazona::'. 

E' nnnunciado, n. 3" discuss5.o do p rojecto 
n. 91, que mn.nlla alfande~ar os portos de 
Gargahu, Angra dos Reis e Macahé no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Vem.ú. mesa a seguinte 

E menda 

Ao art. 1 º accrescente- se - e os portos de 
Itttpemirim o S. Matheus no Esta.do do Espí· 
rito Santo.- Sala da.s sessões, 25 de setembro 
de 1891.- Athayde Jtmior .- 11Ioni~ Freire. 

O S:x-. Nilo Peçanha tendô ap1•0~ 
sentado em nome da reprosentu.ção fluminen• 
se nesta, Camara o l>rojecto em discussão, toma 
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a palavra apenas para tornal" Sltliente, que 
não S3 trata de uma aspiraçi"io norn., mas tle 
uma idéa da qual se preoccnpou <lumnto muito 
tempo o pai:-lamento da monarcltia. 

Somente devido ú. centralisaçü.o tio ttnti;;o 
regímen, eUa nilo conv<Jrteu-se cm realíd:tde; 
mas hoje, corn a. federação, o estado llo Rio 

. de Janeiro tem direito a pedir o alfunuoga
mento de seus portos. 

Para isto não se reclama subvenção de es
pecie :1lguma nemga.rantiade juros. A me
aida de que Se trata Vi\e d;W gt·a.nde .expan
são ·industrial ao sul e ao léstc d0 Mmn.s, uo 
sul do Espirito Santo, e não prejudica os in
teresses de S. João da Bart'a 011 de nenhum 
outro porto. · 

Jà. teem sido demonstrrufas na C:Lmarn, as 
-v;i.utagens que resultam ao projecto, excu
sando-se por isso o ot~,ufor de demo:<ir-se, 
Gm hora. ttio adeantu.da, no llesmvolv1mento 
da mo.teria. sobre a qual som uuviuu. n. c.u.
maro. decidirá com a sua costumada. ~mbedoria .. 

O Sr. 1'-J:oreira. da. Silva limi
ta-se em razão d•i hora, ti apt•esentar como 
emo~dn, um substitutivo da commfssão da 
fazenda, no qual foi relator. 

Vem á mesa, é lido, a.poiado e posto con
junctamente em discussfio o seguinte · 

Suóstitl<ti-vo 

N. 148 A-1891 

Oréa uma. alfandega. em I,quape, S. Paula, a 
alltorisa o Presidente da Republica a atear 
opportima:mente. uma alfandega em cada 
uni dos portos de Ubatuba, i:J. Sebastitlo a 
Qmatiêa., no mesmo estado. 

A commissão de razencia, depois de estudar 
o projecto n. \.i8, que crêa uma alfandega 
em cada um dos portos de 1guape, U~atub~ . 
S. Sebastião e Cananéa, no estado ae Sa.o 
Paulo, . 

Considerando que a alfandega da c1d~de de 
Santos no estado de S. Priulo, é insutflciente 
para a.' facil expedição da. carga e descarga. 
dos navios que alli aportam ; 

Considerando que, por isso, o estudo de 
s. Paulo necessita abrir novo~ portos ao 
despacho das tnerca.dorill.'.3 de suo. producção, 
bem como para o· recebimento de mercado
rias do seu consumo ; 

Considerando partícularmen te que o port<;> 
da cidad.e de Jguape, pelos serviços que ja. 
presta á zooa fertilissima que fica. a. uma e 
011tro. mai•gem do caudaloso rio Ribeiro, paios 
'melboromentos que actualmente nelle se 
fazem e pato destino, qne ha de ter, ~or forca 
de sua.posição geogra-phica., a() sul deS. Paulo, 

de GlUpOriO C0ffin1ercia.l de Y:l.StÍSSÍffiO e 
futuroso territorio, que comprehonde as dua.s 
marg-eus do rio Parana.panema até os rios 
Tieté o Pa.r::má. : 

t~· de parecer que se a.tloptu o seguinte ; 
Substitutivo ao projocto n. 148, que crêa. 

n.lfüudega nos portos de Ig1mµe, Ubatuba, São 
Selia.stião e Canano.i:l, no estado de S. Pa~lo : 

O Congresso Nacional decreta. : 
. A.rt. l.• Pica. úesde jú Grend~\ uma :üfündega 

un cifatle de lguape, no estado üe S. Paulo, 
e bem assim e o Pre:si1lente da. Republica a.u
toriz:\do a crear opportuna.meute umu. :.i.tfan· 
deg<t em cada um dos portos de Ubntuba, São 
Sebastião e Cananéa, no mesmo estado. 

Al'L 2. 0 Revogam-se as disposições cm 
contra.rio. 

Sala d::is commissõ~s. 26 de setembro do 
}801 .- Astolpho Pio.- ll:lm·c0Zi110 Moura.
Leite Oiticic~.- A . .ll1Jreiru da Silva., ..... Bc
::crril. - 1li1eno de Pafoa. - ill«rsa. 

N. 148 - IS!Jl 

Crêa al(t!ndcyo.s nos po.,.tas de !guapo, Ubaluba., 
S. Scbastic'!o e Cmim1da1 110 estado de SIJQ 
Pat(~O. 

O Congrasso Nacional decretii : 
A1•t. J, 0 São creadas alfamlog-as nos portos 

l}e I~uape, Ubatuhn., s. Sebastião e Cnnanóa., 
esfa.C1o do S. P;tulo. 

Art. 2. ° Ficam revogadas as dispoEicõos 
em contra.rio. 

Sala dt\S Sflssões, 29 de agosto de 18~1. -
Antielo Pinheiro.- A. J.líoreira. da .Silva. 

o Sr. Am.ori01 Garcia-Sr. pre
sidente, devo declarar desue Jogo o. V. Ex. e 
aos meus illustres co1legas nesta Camara, que 
nü.o venho impugnar de modo algum o pro
jecto quo ora. se discute, tnnto mais quanto 
met•eceu elle , em seu apoio. as ma.is judiciosas 
cousideràções o.ddu~idas pela illustra:dn. com
missão de fa.zendn. o industrio.s. 

Não venho oppor-me a esse projecto • .• 
o Sit. Nu.o PEÇAJ:i'líA.- Apoiado. 
O S1~. A"101tu.r GAH.C!A-• • • ao eu vez disso, 

jâ. tive occasião de votar a fü.voi• delle e espero 
fo.zel-o aind~t. . 

Pedindo a pa.lu.vra, Sr. presidente, venho 
apenM ap1•esentar uma emenda. afim de que 
o estado do Rio Grande do Nor te goze de 
igual melhoramento, alfandegando-se o porto 
de Mosso1·ó. 

O :.Ldditivo que, 11este iutuito. teuho a honra. 
do offorecer <'~ consideraçü,o da casa., 6 o se· 
guinte: 

" Fica o Poder Executivo igunlm.ente auto-
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. risado a. alfandegar o porto ele Mossorô, !;ell\ 
g'!lorantfa de juros e sem subvenção de especíe 
alguma..» 

Sr. presidente, para quem conhecer de 
perto a.s necessidades recfamadtis pelo est:idv 
que tenho a llonru. de representar, o addi ti vo 
que ora apresento independe de ju!>tifi-
ação. 

Effectivameote, o 11lfandegamento uo porto 
de Mossoró é uma ·necessidade d~ ha muito 
reclamada. pela sutt importancia commer-
cial·. · 

O Su.. FRANClsco GLCCERIO-Apoia.do. 

o SR. Ar.10RI:'II GARCIA - Basta considerar 
que para alli affiue mais tle metade do algo

. dão, que, em larga aSClt.la, é cultivndo no e::1-
tado, constituindo uma das principn,es foutes 
de sua. pl'oducçfü). 

De lm muito sobo <le ponto ·a. importancia 
eommercial de Mossoro. 

Sr, presidente , Offorece!ldO iL i!IU!>tratfa, at
t0!JcáO da Cn.marn. o fü!diti vó que tenho :\ 
honrn. ele envin r iL mesa, não deixarei de refe
rir-me a.o melhoramento do porto do N~tal, 
pois que é <la lo<leclimwel necr.>ssidade. 

Apraz-me tel' occasião de reconhecer a.inda 
a tal respeito a attenta. solicitude dos poderes 
publicos, oomeadarneo.te dos dignos ministros, 
que teem occupado a pasta da :~gricultm·o.. · 

E, refiro-me ao ex-ministro Sr. Francisco 
GUcerio, como aos seus dignos. successores, 
basbndo nota.r que, no plano do orçamento 
apreseotu<lo pelo actu:ü Sr. ministro da agri
cultura figura a verba precisa P•\r::L tão indis
pensavel, quão util melboru.mento. 

A illustra.da. comm\ssão de orçamento, ins
piraodo-s~ no desejo louvavel, sem duvida., de 
realizar economias, I'eduziu, n.penas, n. quan
tia. que devidamente fóra orçada. para. o me
lhoramento do porto do Nata.L Mas não des
conhecera, estou certo, a sua palpitante ne-
cessidade. · · 

A realisacão desses uot1s melhoramentos de 
que, embora ligeiramente, acabo de trufar, 
concorrerà do modo mais efficaz para. que o 
estado do R.io Grande do Norte possa .entrar 
resolutamente, facilmente, nu. nova pha.se 
de sua vida social. · 

Peço a V. E:x: . , Sr. presill.ente, se digne de 
mu.ndar receber a emenda, que, peço permis
são paro. limital."-me a submotter ó. douta ::i.pre
ciaçü:o da Camara, n.ttenta u. hora. ndeo.ntarla 
em que me cabe fazei-o. 

E' meu intuito uoico, exclusivo, acautelar 
o bem-estar do Rio Gmnde do Norte, o ~ual, 
como o de todos os outros esta.dos, tão intima-
mente se prendo 3.o da União. · 

Vem ó. mesa, é lirJ<i., apoiada e posta con
junckimentc em tliscussão a. seguinte 

l.!.'menda 

l"ic:i (J Poder Executivo igualmente auto
ri~ado a alfandegar o porto de Mos::>oró, sem 
gara.nfü, de juros e sem subveoçã,o de especie 
alguma. 

Sa.la das sessões, :30 de setembro de 1891.
Amorim Garcia. -:Jiartinho RodrirJues. 

O Sr- Belfhrt Víeira; tinha a,lgu
mas ol.1servaçuesa r:~zer <t l'espeito do projecto; 
mas notando que ha da parte dos coUegas 
presentes o de~ejo de se encerrar os trab~
lhos e convenculo de que todos teem conheci
mento exacto elo assumpto que se v:ie votar, 
<lesiste <la pi.1.la.vrit. . · 

Nioguem mais pede a. puln vra. e e eucerrad<t 
<t dil:;cussã.o, tica.ndo a votação udiu.dn.. 

o SI~ ' PttBSWENTE ;.i,nouncia 1\ 1" uiscussão 
do projec~o .n. 182. ~on~edendo nos Drs. 
Cttrlos Ten;:e1rn e il.raUJO Lunn u.rrendamen to 
por 50 annos dos te!'reno1:1 comprehendidos 
pela. Estrada. de Ferro Central do Bra.zil, 
Morro dos Talagrtiphos, rua. de S. Luiz Gon
zaga e Jar•dim d;L Quinta, não incluindo o 
pa.lacio da Rott Vista, para a construcção de 
um novo bairro. 

o . Sr. Gabíil.o Be~ouro acha que 
deve ser ou vida a commí::>São de obras publi
cas, da qual e membro, sobra o projecto em 
discussão e neste sentido o!ferece requel'i
mento. 

O Sa. l?JtESIDENTE::'--Não ha numero pa.t'a. 
votar . 

o SR. GA:BINo BESOORO renovara o reque
rimento em outra occasiào. 

E' adiada a discussão pela hora. 
veem ú mesa. as seguintes 

Decla:raçúes 

Declaramos ·que votámos contra o a.dditivo 
que fGz passar e Corpo de Bombeiros pn.ra' o 
governo municipal do Districto F ederal. 

Sn.la. das sessões, 3 de outubro de 1891 .
Adolpho Go,.do.- Mora.es Barros.- Astolpho 
Pio. 

Declaro que votei a favor da. emenàa offe. 
r ecida ao projecto n. 80 B, consagrando o 
principio da gratuídl'Lde e ollrigatoriedadc do 
ensino, nas ;:i.ulas primarias custeadas pelos 
cofres municipaes . 

Sala das sessões, 3 do outubro de 1891. 
-Amorim Garcia. 
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Declnmmos que votii.mos poln. emcmdn. quo 
estabelece o ensino primari.o graLuito e 
obriga torio. . 

Sala. das sessões, 3 de outubro ne 1801. 
-A. Azercrlo.-Nilo Pcr;anha.-G.Besouro. 
-J. E . .Meira de Vasconr;ctlos. -.1.11arlúilio 
Rodrigues.- Palctta.- Lopes T1·01.'cio.- J. 
Refumba. 

Declaro q11e a minha emenda. ao§ 18 cJo 
art. 15 do projecto n. 80 B, deve ser lid<i 
como se segue e ni1o como foi publi.<:u.thi: 

b) nas a.\1las p1•imarias o ensino serii obri
gatorio, sendo g-r·atuito nus custeo.das pelos 
cofres municipaes.-J. E. Meira de Vascon
cellos. 

Votámos contrn. a. emend~ do S. l\feira. de 
Vasconcellos, que manda passar á. munici
palidatle oCorpo de Bombeiro8. 

S::tln dl\.S S!)Ssi:les, 3 do outubro do lSlll.-
811 Amlrnda . -Ivo elo Prado . 

Declnrnmos <JUO votiimos contr:~ o actüitivo. 
quo pa.ssn. pn1•a 1i n.<.lministrac;iío munlcipnl uo 
Districto Fedornt o Corpo c.IG l:lombolt'os • . 

Sn.l:i. dn.!! sessõGS, a do outub1•0 de ISOl.
L11ouiuildo Filt1uoiras. -A . Pafoll1l. 

Docln.rnmos quo votú.moi: conkii n. pnssagam 
do Corpo de liomlJeil'o::I pD.m n. lntenc.lenci1i. 

So.lo. du.s sessões, 3 elo outu!Jro do 1801 .
Alberto iBrandd.o.- Nilo PrJt!anl1a.- Pir~s 
Perrclra. · · 

Deol•rn.mos qne votú.mos contra. a. muni
cipalisn.Qão do Corpo de Bombeiros d!\. capital 

· Federal. 
Sn.lo. das sessões, 3 de outubro de 1891. 

-Rubil!o Junior . - J. Retumba. 
Vão a imprimir os seguintes 

PROJEC'l'OS E PARECERES 

N. 153 A - 1891 

Julga digno de consideração e cst'«do da Ca
marâ o projecto n. 153, que r-e[J'Ula as rcla
çiJes entre toca1lor e locatario de prcdio,,·. 

Foi presente á. oommissn:o de constituição, 
legislação a justiça o projecto n. 15:3, que re

. gula as relações entre loca.<lor e loca.tario de 
predios rusticos e urbanos. 

O projecto dispõe sobre -n. prova dos con
tl'a.atos,-:i. a.lteração dos :i.lu~!lere.s, prazos ~ 
condições em q_ue t1sta se verilica.ra,-bomfo1-

. torias uteis e mdemnisa.veis,-perdas do fru
ctos e casos em que estes serão pn.gos. Regulo, 
tambem os casos de despejo e de aba.n~ono do 
predio pelo locatario, etc. 

- Camarri.·. V. IV' 

O Tll'C\jecto nã.o n.ttentn. contra o direito de 
propriedade garantido iioh Constituição ~ ao 
contrario, regula. o seu uso quanto ao domi
nio reconhecillo no senhorio e garantido ao 
inquilino. 

Sem estudai-o em seus dota.lhes, a commis- · 
süo jnlga. dig-uo da consideração e estudo d:t 
C•<ma.r~ o projecto n. 153. 

Sala das commissões, 3 de outubro de 1891. 
- Presidente, Aristiclcs Lobo.-An(Jeto Pi
nl~eiro, relator. -Leo1Jegildo Filgueiras. -Gli
ce1·io. -Gonçalves Chaues.-Frariça Car1Jalho. 

N. 153-1891 · 

O Congresso Nacional decreto. : 
Art. l.º Os contractos de locação de pre

dios, qualquer que sejn. o valor, provam-se por 
escripturn rmblicn. ou escripto particular. 

P:trngTaplto uaico. Sonclo o contracto feito 
por cscripto partícul<w. :i nssig11a.tum o ido-- . 
noiJ:.i.do das po.rtes contrnctantes, ou de seus 
rapresontnntos, t)erifo reconhecidos e certifl
cnt!os por tnholliüo. 

.\rt. 2.ª Nü.o lmvon<lo contracto osoriP.to, 
ou s!lndo ollo omisso quunto no p1•eço do alu
gnol e p1·azo, presume-se : 

§ 1.0 Nos p1'0dios urhanos, que o aluguel é 
o induzido do 111.nçamsnto fiscal para pa.ga
mênto do imposto; nos predios ruraes, que o 
aluguel é o mesmo que pagava o antsrio:.- lo
ca.ta.rio, ou, na. falta, o que for arbitrado. 

§ 2. 0 Nos predios urbanos, que o p:i:azo e o 
semestre fisca.l; nos ruraes, que o prazo é o 
ua. sementeira.. · 

Art .. 3. • O preço do aluguel sô po<lerá. ser 
altera.do para o semestre ou colheita seguintes 
ou find<;> o prazo estipulado, precedendo sem
pre notificação coin 60 dias de antecedeucia, 
pelo menos, foita a outra. parte, a qual, dentro 
de l O dia.s, responder-.1 por petiç-d.o, valendo o 
silencio como consentimento. · 

A falta de .notíficação1 nos termos deste a:r
tigo, quer haj•t prazo determinado, quer 
prazo de prêsumpção, importará sempre e 
continu~1.da.mertte proro8acão <lo cont:rncto 
sob as outras condições existentes, até 9 a.nnos, 
ma.ximo peazo das locaçUes. · 
Art~ 4.0 Nos contractos de prazo presum

pti vo, o proprletario só no fim de dous annos 
poderit elevai· o aluguel, si se basear para tal 
~ugmento un\cn.mente em bemfeitorias . feitas 
pelo inquilino. 

Art. 5.0 Presmne-se qlle as bemfeitdrias · 
consistentes em -plantações feitas pelo inqui
lino em predios ruraes o foram com consen- · 
timento do proprietario. . . . 

Art. e .0 As bemfeitorfas de qualquer . es
pecie feitas pelo inquilino são consideradas 
bens moveis. · 

u. 
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Art. 7 ·º o comprador do predio é obrigado raes poderão despejar o locatario antes de 
a manter e respeitar a locação pelo prazo ando o prazo do contracto ; 
presumptivo do contracto, salvo, nesta hy- § l.º No caso de falt o de pagamento. 
pothese, o caso de ter comprado o immovel § 2. o si o locatario usar mn.L para. ilns illi~ 
para nelle construir casa oU: pam augmentar citos ou deshonestos ou que o esterilisem. 
propriedade sua contigua, devendo sempre § 3.º No caso de não cultivai-os ou não 
indemnisar as bemfeitorias. cuidar das bemfeitorías existentes. · 

Art. 8. 0 O inquilino póde conservar-se no Art. 17. Só poderá usa,r do processo 
predio por tanto tempo quanto baste p:i.ra h" 
reél'Jlbolso dé quaJquer imposto relatlvo ao executivo o pt•oprietat'io que ex lbir contracto 
predio que, pelo proprietario. houver pago escripto · 
em época laga.l. · Art. 18. O proprietario tera sempre pre-

Art. g. º Os locatarios são obrigados a ferencia a quaesquer credores parn. ser pago 
conservnção dos predios e bemfeitorias delles dos alagueis devidos pelo proiincto dos mo
e os indemnis:.n·J.o, quando a deterioração ou veis, excepto os titulas de divida, compre
damno provier de facto seu. de pessoa de sua henditlos os de que trata a segunda pa\•te do 
familia ou empregado ou hospede ou subloca- art. 5°, quét' os bens se achem a.inda no pre-
tario. dio, quer delle tenham sido retirados. 

Servira de base á indemnisação o valol' Art. 19. Veritlcando-se que o despejo foi 
dado as bemfeitorias no inventaI'io com qug maliciosamente requerido, o locatario tera o 
for lócado o predio, com o desconto de 6 º/o direito de occupar o predio, gratuita.roente, 
por anno decorrido, nos predios urbanos. pelo Jobro do tempo que faltava parn. pre-

Art. 10. O tocntario de predios fnngiferos encher o prazo estipulado do presumptivo. e o 
ficn. desobrigado de pa,ga.r a. renda. annual, si propr~etario o indernoisari~ dos prejuizos que 
os fructos se perdernro completamente por soffrer. 
caso insollto, como inundação, incendio, secca, Art. 20. O loca.ta.rio poderâ deixa.r o predio 
invasão de inlmigo e outros semelhantes. antes de !indo o prazo do contracto ou pre-

Art. l l. Si a ;perda dos fructos for parcial, surnptivo: 
o lO(Jatario ficara desobrí.,.ado de pagar a § L~ Si ellc ameat;<'\l' ruina, sendo urba.no ; 
renda, si entregar ao locafo.r a colheita s:i.lva, e, sendo rur~tl, si for esteril · ou jmproprio 
reservando para si as sementes. para a cultur:i. declara.da no contracto; 

Art. 12. Si nos outros annos de locação, § 2.º Si o predio for insalubre; 
antes e depois do anno estaril, a. producção § 3.0 Po!' motivo de molestia sua. de pessoa 
for extraordinariamente. abundante, o loca- de sua familin. ou tutela.elo· 
tarío serã. obrigado a pagar a renda do anno Art. 21. O locab.rio que maliciosamente 
esteril. . abandonar o predio pagara ao proprieta.rio o 

a.luguel correspondente a.o tempo QUl!l faltava, 
Art. 13. A perda de fructos, occasiona.da estipulado o presumptivo, sem direito a vol

l)or acontecimentos ordinarios ou por ·culpa, tar a occupar o predio, o qual o proprietario 
ir:npericia. ou negligencia do locatario, não o poderà alugar a outrem. 
livra de pagar o aluguel estipulado. 

Art. 22. O proprietario não podará recusa::
Art. 14. O locatario póde usar do>l reme- o fiador que prestar caução, no caso do§ l º 

dias possessorios contra quem quer que o per- do art. 14. 
turbe na posse do 11redio loca.do, inclusive Art. 23. Findo o prazo do contracto, o pro-

. contra aproprio locador. prietario do predio urbano sómente indemni-
Art. 15. O proprietario, antes de findo o sara o inquilino do valo1· das bemt'eitorias 

prazo do contraçto, estipulado de presumptivo1 necessa1·ins1 e o do predio rural do valor das 
só poderá despejar o locatr.rio, tratando-se de arvores fructiferas. salvo, nos dous casos, 
predio urbano: estipulação em contrario. 

§ Lo p01• falta da pagamento ou de tlador, Art. 24. O locatario só poderà oppor à 
quando fór exigido. penhora ou despejo para suspender-lhes os 

§ 2. 0 Quando o locatario usar mal da casa, e:treitos: 
istoª• para fins illicitos ou deshonestos ou l. Provn do po.gamento do aluguel, ou 
que a da.mni.tlquem. 2 . Certidão do pn.gu.men.to dos impostos a 

§ 3. 0 Quando o proprieta.rio quizer fazer que se refere o art. 8"; 
nâ casa r eparos necéssarios, devendo, porém, 3. Provo. documenfa.da de que a notificação 
neste caso, tomar a casa o inquilino até des- por outrem recebida não foi feita nos termos 
contar o prazo do contracto ou presumptivo, do art. 3°, primeira parte; 
descontandoo-se•lhé o aluguel correspondente 4. Nos predios urba.nos, a existencia pro-
aó tempo que deixou de occupal-a. "Vada iri cont&rienti de bemfeitorias feitas com 

Art. 16. Os proprietarios dos predios ru~ expresso consentimento do proprietario; 
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· 5. Nos predios ruraes, prov~ i ri cori.tincnti 
de bemfeitorit1s. 

· Sala das sessões, de agosto de I 89 l . -
/:<'Ydes da Cri':. -Cassiano <lo Nascimento". · 

N. 115 B-1891 

Il.EDACÇÃO no PltOJECTO N. 115 A 

Fi~ando as forças de terra para o exercício 
de 180:2 

O Coograsso Nacional decreta. : 
Art. l-0 As forças de terrn, p().ra o a.uno 

tinnnceiro de 1892 constarü.o: 
§ 1.0 Dos offici:Jes das di !ferentes classes do 

qmtdro do exercito ; 
§2.0 Dosalumnos das escolas militares até 

600 praçns e das companhias da aprendizes 
artilheiros, nfío axcedondo do 400 pr:iç.as ; 

§ 3.0 De 24877 praçM de rret, de accordo 
com o decreto n. 56 de 14 de dezembro 
de 1889, as quaes poder5.o se!:' oteva.da.s 
ao duplo ou mais, em circumsta.ncias e:dr•1-
ordinar.ias ; 

· § 4.0 O governo, porem, não poderá preen
cher os claros actu•\lmente e:dstentes n.lém 
do effectívo de ,20 mH home~1s, sem quo se,ja 
decrt:itada a verba necessarrn. ou se dê nova 
orgii.oisação ao exercito, so.lvo circumstn.ncia 
e~trttordinaria. 

. ArL 2.0 Estas forças sel"J.o completadas 
pela fórma. express,i no art. 87, § 4° da 
cons~ituição, isto é, pelo vo.luntarhW.o sem 
premio e pelo sorteio previa.mente orga
nizado . . 

Art. 3.0 Emquanto não for decretada. nova 
lei de sorteio, será considerada em vigor n. lei 
n. 2556 de 26 de setembro de 1874 e os sous 
respectivos regulamentos, com as seguintes 
modificações : · ' . 

l", :\s isenções tle que trat.il. o art. 1° § l.º 
ficam reduZidàS uo que dispõem os ns. 1°, 20~ 

. :;io,. 4°, 5'>, 6° e 9° desse paragrapho • 
2°, as juDtas de alistamento e as àn. revisão 

serão1 em cada estado, compostas de tres cida~ 
dãos, designados pelo respectivo governador, 
devendo, sempre que for possível, ser prefe
ridos ofilcia.es reformados ou honol'arios do 
exercito ou da. mn.rinba, e rnt falfa destes of-
tlci.nes da. guarda nacional i · 

3°, os trabalhos .dessas Juntas serão re~u
lados pelas üisposiçüe.s dos §§ 2°, 3°, 4°, 5° e 
9'> do :\t:'t. 2° d.ã. citada. lei ; 

4°, das deliberações das juntas revisoras 
cabera. recurso de qualquer cidadão ou dos 
interess11dos : nos estados ptira uma. junta. 
fiscal, com sõde na. c:i.pital do estado, composta. 
do juiz seccional, do commandante da guo.r
nição e do chefe do serviço sanita.rio ; e .no 
Districto Federal, para. o ministro da guerra ; 

5n, incumbe :i. junta üscu.l zelar -pela fiel 
execução do disposto nos arts. 86 e 87 § 36 da 
Constituição Federal; · · · 

6°, os contingentes de qne trata o art. 87 
da. Constituição Federal serão distribuídos atê 
que se faça. o recenseamento regular da 
U.ni.<io proporcionalrnonte i1 representação de 
cada esta.do, na, Gamara dos ·Deputados ao 
Congresso Federal ; . · 

7°, a idade para o a listamento militar de 
que trata a. presente lei sera de 18 aunos ; p<>
dt:lndo, entretanto, ser admittidos nas escolas · 
militares os índividuos que tenham mais de 
15 a.anos, conveniente robustez pbysica e a 
garantiu de va.o"'ll.s para a.s respectivas mar 
triculas; 

8°, o temt.io de serviço para, os voluota.rios 
e os sorteados quo se apresentarem dentro do 
tempo que for marcacfo pnra apresentaçli.o, 
ser:l. de tres n.nnos ; . 

9'>, os sorteados que não se apresentarem ã. 
autoridade local compet13ote no tempo que 
lhes for mm~cado e só o ftzerem dentro de 30 . 
di•~s depois, se1•vír!'i.o por qun.tro annos, e os 
que n.ind?. não se o.presentarem, dentro destes 
30 diu.s, serão considerados desertores e 
obrigados a servir por seis aanos ; 

Pa.ra.gra.pho uníco. O engajamento sô po
det·a ter lagar uma. unica. vez e por tempo 
nunca ma.ior de tres anno::. · 

10. Os volunta.rios serão admittidos quando 
e onde quer quo se a.presentem, tendo di
reito : 

a) a ser incluidos na. guarnição do estado 
onde se a.presentarem, comtanto que o seu 
numero não exceda. ás ·vagas abertas nessa 
t;uarnlçã.o, caso em que terão preferencia : 

1°, os casados com filhos ; 
2°, os solteiros ou viuvos que sustentarem 

mãi ou pai decrepites oU: valetudiuarios, irmã 
honesta., solteira. ou viuva ; · 

3°, os viuvos com filhas ou filhos menores 
de 17 aonos. . . · 

. b) serão prefer~dos em igualdade de con-. 
d1çõGS entre candidatos a empregos de cara.-: 
cter fecleral, uma vez que satisfaçam as con-: 
dições de capo.cidade . e:x:igidas ·para. ta~ car
gos . 

Art. 4. 0 Nos estados em que, por qua.lquer 
circumst::mcia, não se houver procedido a.o 
alistamento, será este immedi::l.famcnte feito, 
::1.brangendo todos os cidadãos, na fórma do 
art. 86 da Constit1lição, exceptuados os cori:J.
prehendidos no u. 1° do art. 3° da presente 
~i - . 

Art. 5. 0 Os voluntarios percelÍerão, em
qua.nto forem praças de p1"et, mais wna gra
tificação igual â. quarta parte do· soldo de 
pi·i~eim praça ; os voluntarios e recruta
dos que, lindo o seu tempo de serviço, ·con.,. 
tiuua.rern nl.\S fileiras, com ou sein enganja
manto, perceberão uma gra.tidca.Qão igual à 
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.metade do soldo de primeira praça, e~ quando que contarem .mais serão nos termos da legis 
forem escusos, se lhes concederà nas coJonias lação ,;igente. · · 
do Estado um prazo de terras de 1089 Art. 13. Fica igualmente extincta a classe 
ares. · · · de cadetes, continuando os existentes até 

Paragrspho unico. Os individuos volunta~ terem baixa. 
riamente alistados nas companhias de opera.- Art. 14. Sem prejuizo da ínstruccão militar 
rios servirão por seis annos e os menores propriamente di~. deverá o governo empre
aprendizes dos arsenaes por oito a.nrtos, con- gar o pesso<}.l do exercito em trabalhos t echni
tados da data era que passarem pn:ra taes cos, tae~ como construc~ões de linhas telegra-

. companhias. . . phicas e de estradas de forro, levantamento 
Art. 6. 0 A partir da. data. da presente lei, de cartas, etc., nfim de que o dito pessoal 

nenhum official, sendo de corpo arregimen- adquira pratica nesses serviços tão adstrictos 
ta.do, poderá. ser tl'ansfel'ido nem prome>vido á sciencia do. guerro. 
para. corpo especial ou estado-maior da. arma. Art. 15. O governo mandará pratica.l'; pelo 
a. que pertencer, sem que tenha.. um anuo de tempo de seis mezes a um anno, nas estradas 
o1l'ectivo serviço nos batalhões ou regimentos de forro, telagraphos e outros serviç0s de 
de sua arma. engenharia do Estado ou per este subvencío-

§ 1. º As promOQ(Sas dos officln.es do esto.do- rui.aos, os nlumnos das escolas militares que 
maior de artilharia serão sempre · para 05 concluírem o curso ela engenharia . 
batalhões ou regimentos da respetivn. arma, Art. 1B. Ernqun.oto não for decretada uma 
e B6 podendo ser transferidos outra vez para. lei gtiral de promoeões, serão obser-vadas as 
o estãc!.,..me.tor depois de um am:io de efl'ectlvo disposições que vigoravam anteriormente a.o 
serviço na fileira., decreto n. 307 de 7 de abril de 18go para os 

§ 2,0 os que servem t\ctuaimente 110 estndo- medlcos e plmrmo.ceuticost e as do aeoreto 
mrlior da arma e nilo tiverem, no posto em n. 1351 de 7 de fevereiro de 1801. pa:ra os 
que se aoham, 0 intersticio exigido pela lei de officiaes do.e outras classes do exercito, menos 
promoção, serão transferidos para os corpos no 9ue diz respeito :i. interstício, que só po
arre~mentsdos afim de satisfazerem ú.S ex- dera ser menor de dous nunos em tempo do 
igencias deste artigo. . guerra e deveo.do pafü as promoções ser 

Art. 7.º Deverão cessar, desde jti., ns trans. exigidos os exames praticos·de que trata.mos 
férencias . de ca.pitaes do corpo de estlldo- n.rts. 28 e 29 do regulamento de 31 de março 
maior de l• olnsse para o de engenheiros. de 1851. · 

Art.8; o Dovorii:o cessar igualmente 6.S trnns Paragra.pho unico. Os pha.rmo.ceuticos, en-
ferencin.s paro. os quadros extranumara.rio e treta.nto, poderh.,o ser promo'Vidos! logo que 
extra.ordi.Iia.rio, que ficarão assim limitados ás se dêm vagas, amda mesmo que na.o tenham · 
condiQ3eS actaaes. . os l(') annos de serviço de que trata. o n.rt. se 

Art. 9. 0 Os offiei11.es da armo. do artilha.ria., do regulamento de 7 de março de 1857. 
que exercerem emprego3, dos meociooa.d0$ Art. 17. As disposições do art. 7°. do de
no a.rt. 40 do decreto n. · 3526 de 18 de n o- ereto n. 1351 de 7 de fevereiro do corrente 
vemoto de 1&65, deverão ser transferidos par~ anno, não cornpreheildem os capitães que 
o estado--maior da dita arma, em substi~uição nesta da.ta já haviam renunciado o direito ã • 
aos que, por ventura, alli existirem sem estar transfereocia. para o corpo de engenheiros 
nas mesmas · condições e não tiverem nos como facultava a lei n. 3169 de 14 de julho 
corpos da arma o tempo de serviço· ma.reado de 1883. · 
no art. 6°. · Paragra.pho unico. Ficam sem effeito as 

Art . 10. Os medicas e pbarmaceuticos que tran.sferencias ef!ectt1adas desde aquella data 
da ora em deante tiverem de entrar para o até a promul.g:i.cao da presente lei, dos capi
guadro eíl'ectivo serão : estes, no posto de al- tães que se achavam nas condicões indicadas 
feres, e aquelles no de teaente, até que, qúe desejem r?verter a.os respectivos quadros. 
pol' este meio, fique o numero de inedicos- Art. JS. Ficam extinctos a. coudeJn,rfo. do
capi~ e tenentes redusido a 40, e de pha.r- rnes~ic?- e d~ . experiencias de Santo. Cruz, 0 5 
maceuticos-tenentes e alferes a 16 em cada pres1d1os rrulltares de Goyaz, e autorisado 0 
um deste.s postos. · governo a emancipar, medoJa.nte as providen .. 

Art. 11 Ficam reduzidos a. simples enfer- cias indispens~weis as colonias militares, com 
ma.rias os hospitaes de 3ª classe creados pelo excepçi.lo das que estiverem collocudas em 
regulamento ae 7 de ·abril de 1890 que será fronteirns, ou nas suas proximidàdes. 
revisto~ posto . de ha-rmonia. oom a pre- Art. 19. Fica o governo autorisado n. re-
sente lei . . . · .. . . formar, sem augmento de despeza, a. Escola 

Art_. l~. Fica des~e Jª extmct? o pessoal d.e Aprendizes Artilheiros, transformando-a 
ecclesiastlco . do exercito. Os officiaes-pad~es ·em ama. escola. de sargentos para. todas as 

. qat contarém ,lllenos de 25 annos de servico armas. 
serao reformados com o soldo por inteiro, e os Art . 20. Fica o Poder Executivo tn.mbem 



Cilrnara dos Depctados . lm~esso em 06/0212015 14 30 • Pàglna 29 de 36 

Sessão em 3 d~ Outubro de 1891 85 

autorisado a reformar, segundo as bases do 
regulamento de 1855, o systema. de forneci
mento -aos corpos, revendo para isto os regu· 
lamentos vigentes. . · 

Art. 21. E' transferido para o Ministerio 
da Guerra o proprió nacional denominado
Fabrica de Ferro de Ypanema-adm àe oppor
tunamente ser · alli fundado o Arsenal de 
Guerra. Céntral da Republica. 

Art. 22. Sã.o desde ja declaradas, perma
nentes as disposições dos arts. 6°, 7°, 10, 11, 
14 e 15 do. presente lei. · 

.Art. 23. Revog~m-se as disposiçõe~ em 
contrario. 

Sala das commissões, 3 de outubro de 1891. 
- Felisbello Freire.- Bapti.sta da Motta.
J«'l1encio de Aguiar. 

Ns. 216 e 216 A - 1881 

:J.. o Dá por finda a convimçlto sanitaria cele
brada entro o go1Jerr.o impe'l'ia.l e as repu
blicas Argentina e Oriental do Uruguay, a 
que adheriu a do Para9v.ay 1 e autorisa o 
Presidente da RepTAbUca a entabolc.r 1'ma 
reconuençao scinitaria ad referendum. 

2. 0 Dei. nova organisaça.o ao serviço sanitario 
maricimo e fluvial do Bra~il 

Foi presente ã commissão de instrucção e 
saude publica. a mensagem do Presidente do. 
Republica., datada. de 18 de julho do corrente 
anno, acompanhando um projecto d'3 re9«la
m6mo do seruiço samtario marítimo do Bra.zil, 
o qual consolida d.isposiçoos dos dooretcs 
ns. 9554 de 3 do fevereiro de 1886; e J0.319 
de 22 de agosto de 1889, este ultimo · expe
dido de conformidade com a convenção sa
nitarla, celebrada entre o Brazil e as repu
l>licas Argentína e Oriental do Uruguay, ao 
que adheriu a do Pa.raguay. 

Entende a. commiSSãô que, cornpetind<i pri
vati'vamente a.o Poder Executivo o expedir 
regulamentos, escusado era o Presidente da 
Republica consultar o voto do Congresso 
sobre a regulamentação do serviço s11nit!l.rio 
mal'itimo do Brazil; tanto mo.is quanto neste 
particul:1r o governo tem de cingir-se ao 
aisposto na alludida convonção so.uitarin, 
como é de rigor, emqua.nto durn.r esse ajuste 
internacional. . 

Si, com submetter o regulamento em pro
jecto á consideração do Legislativo, o Ex
ecutivo teve em vista chamar a. a.ttenção do 

· Copgresso sobre a convenção S..'l.nitaria. de 25 
de novembro do 1887, comprehende-se; no 
caso contrario, u. commissão não atina com as 
razões que induziram o Presidente do. Repu
blica a abrir mão da prerogativa que a Con
.stituiçao lhe confere na. especie. 

Visto como escapa á alçada do Congresso o 
criticar o regulamento que o Poder Executivo 
eln.borou, a commissão deixa de emenda.1-o 
nos !ogares onde evidentemente esta. obra. é 
omissa, Incongruente e desalinhada. . 

Entretanto. a commissão aproveita o ensejo 
que lhe proporciona o Poder Executivo para 
formular dous projectos de lei, que a Ca.mara. 
tomará na consideração que merecerem_; o 
primeiro autorizando o governo a. notificar 
as republico.s Argentina,Orienta.l do Urugua.y 
e do Parag-uay da fatenQão de dar por ilnda. ·a 
convenção sanita.ria de 25de novemiiro de 1887 
firmada com essas potencia.s estrangeiras pelo 
governo imperial, salvo si as altas partes con· 
tractantes accordararem em uma reconven.;. 
ção ma.is consentanea com os interesses do 
Brazil; o segundo relativamente ã. orS!'niza.
ção do serviço sanitario ma1•itimo do .tlrazil, 
cumprindo ao governo expedir em tempo o 
regulamento respectivo. 

AS consideraçõos em que a. commissão se 
estriba para. propor á Ca.mara a rejeição da. 
conveoQio l)anita.ria supra.mencionada. .~o . 
estas: 

Pelo art. 3" desse a.cto internacional a Re· 
publica Argentina obrigou-se a fundar laza.
retos ; no emtanto, ba dous a.nnos que rati
ficou-se a. convenção sanitaria, não deu cwn-
primento ao ajustado. . 

Na Ilha de Martim Garcia encontra-se 
um barracão paro aloJar immigra.ntes, onde 
existem algumas estufas de desinfecção . e 
mais nada; o que não obsta que os nossos 
vizinhos do Pra.ta intitulem pomposamente 
de lazareto essa installação ma.is que deft- . 
ciente. · 

Quanto ao regímen quaréutenario, as pro~ 
videncias . do governo argentino limitam-se 
a. incornmunicaoilidade do navio, indepen
dente de desinfecção de bordo, como se ooser
vou ainda no corrente anno com o paquete 
francez C&rrierites. · 

A Republica Oriental do Uruguây, qué 
aliás tem na. . Ilha das Flores um lazareto 
conveniente, estava obriga.da pelo art. 7°. 
a ea. treter um corpo de inspectores ss.nita-. 
rios de n•rvio; entretanto até hoje a.inda. 
não S<'\tisfez esse compromisso, de so:rte ·que 
os inspectores &1.nita.rios de nav.io, argen
tinos e brazileiros, se acham sobrecarregá.dos 
com o serviço que competia. áquelles. 

Accl·esce que a convenção sanitaria de 25 
de novembro de 1887 e desfa:vora.vel aos in
teresses do Brazil, como se verifica em va
rios pontos qne carecem de reconvenção. 
Assim, por exemplo, entre os gene1•os que 
o Brn.zil importa. do Rio da Pra.ta7 li-vres 
de qua.esquer precauções sanita.rias, figuram 
muitos, cap1tzes de transmittir as molestias 
pestilencia.es. Ainda mais: a convenção sa
nita.ria. não definejustamente a incubação 
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do càolera. mor bus, por uma parte ·e da 
febre ama.relia por outra parte . De ma.is 
a ma.is: obriga o Brazil, cuja situação :;eo
grn.phica, em rel~ uos paizes do Prata é 
mais exposto. ás correntes opidemicas exoti
cas, a nüo repellir rm.vio algum, qualquer 
que seja. o esta.do sa.nitario de bordo, muito 
embora. nü.o se destine a.os nossos portos. 

Nestes tel'mos a commissií.o resolve apre
sentar o projecto de lei que se segua: 

Da por finda a coni;enç<to sanilaria celebrada 
. entre o _qoverrw impe·rial e as republicas 

Argenti1ia e Orieneid do Uru9t1ay, a qv.e adhe
riu a do Paraguay, e autori=a o Presidente 
da Repul>lica a entabolar uma ?"econvençao 
sanitaria «ad referendum-» 

Art. 1.0 O 'Presidente da Republica d.nr:i. 
por finda a convenção sanita.ria, celGhrauo. 
entre o governo imperial o ns reoublicas Ar
gentina e Oriental do Urugua.y; n. que :vl
lieriu a do Pa.roguay. 

Art. 2. ° Fica o Presidente da Republica 
autorizado a ontabolar <:om as referidas ·po
tencias estrangeiras uma, reconvonçi'io sani-
taria, ad referendum do Congresso. · 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

N. 216 A-1891 

.Dá no't7a . organí~açilo ao ser-oiço sanitario 
marifüao e flu'Via i. do Bra:U 

Art. 1.0 O serviço sanitnrio maritimo e 
:tluvial do Brazil será entretido pelos cofres 
federacs. 

Art. 2.° Fie.ara este ser'Vlço adstricto ao 
Ministerio dos Negocios do Interior. 

Art. 3. 0 Para execução do serviço sani ta:rio 
dos portos maritimos e iluvines da Republica 
haverá as seguintes repartições : 

§ I.o Inspectoria Gera.! de Saude dos Portos, 
com séde na Capital Federal ; 

§ 2. 0 Snb-inspectorias de lª classe nos es
tados do Pará, Pernambuco, B;thia, S. Paulo 
e · .Rio Grande do Sul ; 

§ 3.0 Sub-inspectoria.s de z .. classe nos 
estados do Ama.zonas, Maraohã.o, Ceará., Pa
raná e Santa. Catharina; 

§4.0 Sub-ins~ectorias de3• classe nos estn.dos 
do, Pio.uhy, Rio Graudo do Norte, Pamliybo., 
Aln.g61).s, Sergipe, Espirito Santo e Matto 
Grosso; . 

§ 5.0 Os portos do estn.do do lUo do Janeiro 
ficam sob a. immediata. a utol'idade da Inspe-

. ctoria Ger:1.t. . 
. Art. 4,• Além do Lazare to da lllio. Gra.nde, 

haverá um no Pari~· e outro em Per
nambuco. 

Art. 5.0 Os portos marítimos e fluvia.es da 
Republica., cuja importancia commercial com 
011tros estados ou paizes estrangeiros for 
r econhecida, t~rão um delega.do sanitario do 
inspector ~.:stntloal i•esp~ctivo . 

Art. ü.0 A Iospectoria Gora.l de Sande 
dos Portos comprebenc!c os fuucc1onarios se-
guintos : . . 

O ili:>péctor geral _(medico); 
4 ajudantes (med1cos) ; 
l secretar io; 
l oliicia l; 
2 amanuenses ; 
1 interprete; 
l porteÍ!"O ; 
l continuo ; 
2 guardn.s .. 
Art. 7.0 As snb-inspectorias de P clnsse 

comportam: 
O inspector estn.don L (medico) ; 
2 ajudantes (merlicos); 
1 secr etario ; 
2 guardas. 

Art. 8 .0 As sub-inspectorias de za classe 
constam de: 

O inspector estadoal (medico); 
l ajudante (iclorn) ; 
l secretario; 
2 gua.rtln.s . . 
Art. 9.0 As sub-in$pectorin.s ue 3" clnsse 

tarão: 
O inspector estadoal (medico); 
l secretario ; 
2 gu11r<las. 

Art. 10. Pnra o serviço de ca.cl:i Ia1..n.reto 
ha.vera: · 

O dircctor (medico); 
l phn.rmo.coutico; 
l :\! moxarífc ; 
l amanuonse. . 
Pa.ragropllo -tltlico. Paro o serviço medico · 

em qull.llr:\s de quarentena o goyerno nomear::, 
o demais pessoal em commissão. 

Art. 11 . O il~pector gera[ será tle escollm 
do Governo Fede1·al dentre os inspectores 
cstadoaas e os ajudantes da lnspectoria. Gernl 
de Sa.udo dos Portos. 

§ l.º Os inspectores estadoaes, os ajnda.ntes 
dn. lospectoria Geral e os directores dos 
laztiretos serilo igualmente nomeados pelo 
Governo Pederal, precodondo ·proposta do in
spector g-era.l. 

§ 2." Serão t<:l.mbem nomeados pelo Governo 
Federal os ajudantes do.s su~iospectorio.s, 
precedendo proposta uos respectivos inspe
ctores • 

§ 3.• Os n.judo.ntes, ue que trata, o paragra
pbo _anterior, serão preferidos para os ca.rgos 
de iospectores estadoaes. 
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Art. 12. O~ demais empregados · serão de 
livre nomeação do Governo Federal, salvo os 
guardas, que ftcurão sendo da escolha dos 
respectivos lnspecto1·es, cn.uonilo a ostes, 
bem como aos cllrectorea lios luzarotos, t~ 
adm!ssií.o dos sorvontos, quo fo1•om necossn-
rios para o se1·viço. . 

Art. 13. Os funccionnrios de serviço su.ni
tario marítimo e fluvial da H.epublica, salvo 
os de commissão, toem direito i aposenta
doria, ua fórma. das leis em vig-or. 

Art. 14. A' InspectorüL Geral o ás sub-ins
pectorias, que lhe ticam suuordioadas, in
cumbe: 

l. 0 A policia medica dos a.nco•adouros e <lo 
littoral; 

2 .0 A visita .e policia. saoilõ.l,d<U> dos navios 
entra.dos, surtos nos portos o a sa.hir; 

3." O serviço da.s quarentenas maritimas 
e fluviaes; 

4. 0 A superfiscalisação dos lar.a.retos, no
tando-se que o inspector g-eral enteade com 
o dn. llha Uramle, o inspector de Pernam
buco com o que se installar neste estado, e 
da mesma. sorte o inspector do Pará ; 

5.0 A fiel execução dos tratados sunitarios, 
quC o Brazil tiver com o estrangeiro. 

Art. 15. São obrigados a apresentar cnrtn. 
de saude, por occn.sfüo Lia. entrada em porto 
brn.zileiro : 

l .0 Os navios procedentes tle qualquer porto 
estrangeiro ; · . 

2 .0 Os que vierern de portos hrnzileiros onde 
houver iospe~toria de sautle; 

Paragrnpho unico. Ficam dispensados da 
e:d1ibiç:i.o de carta de saude : 

1.º os navios que via.jurem regularmente 
entre portos do mesmo estado ; 

2. 0 Os vasos de guerra estrangeiros, esta
cionados em portos brazilefros, que fizerem 
excursões em aguas da Republica.; . 

3. 0 Os cruzeiros ; 
<i. o As lanchas de pesca ; . 
5.0 Os navios que eutrarem por arribnd::i. 

forç.td t~ . 
.Art. 16. Todo o navio vindo do estrangeil'o, 

que entrm• em porto brazileiro , deverà vir 
muni.do dos seguintes documeutos ; 
· 1. ° Ca.rta tlc saude expedida pela nutorhlade 
sanita.ria e.lo porto de procedencia, visada pelo 
consul braziloiro nesse me!>mo po1·to, e, na 
. fültti · deste, pelo consul <l e umti nação que 
esteja em relaçõ;;is de amizade com o Bra.zil; 

2.° Curta tle saude de todos os portos em 
que t ocar, vis.'lda semelh:mtemonte á do porto 
<le procedencia ; · 

3.0 Carta de sa.ude dos portos brazileiros 
com que houvel' communicado. 

Paragra.pho unico. Si no porto .cl!3 proce~ 
<lencia, ou nos portos tle escah• estrangeiros, 
não houvel' repartição de saude, os consules 

b1•azileiros deverão fornecer ú, embarcação 
que n pedir uma declaração manuscripta. do 
estado sanitario deste porto ou portos, e essa 
docll.lraçiio produzil'à, nn. H.epubiica, C1S eft'eitos 
Ju \!artn de saude, competontomonte visada. 
SI núo houver nos referidos portos autoridada 
consular, <lovorão os commanLlo.ntos de nnvio 
pt'Ovar-so cios <locurLLontos que lhes puderem 
garantir a certeza. do estt~tlo im.nita.rlo do 
porto ou portos, e submettel-os, no porto de 
escala mais pro.x::imo, ao exame do consul 
brazileiro, o qual JOrnecerà aos mesmos com
mandantes a informação manuscripta de que 
trata a primeiro. parte deste paragrapho. 

Art. 17. Os soceorros medicos nos bomons 
do mar e aos pn.ssageiros não entendem com 
o se1·viço sanita.rio dos portos mu.ritimos e 
fluvia.es da Repul>lica., Salvo os casos que se 
referirem n.o regimen quarentena.rio. 
. Art: 18. Sobr.e os doentes de molestia pes

t1leacial, occornda a bordo dos navios sm·tos 
nos portos, as \nspectorlas r~ol verllo . de 
accordo com as autoridades sanita.rias da 
terra. 

Art. 19. Os governadores ou presidentes 
dos estados não podem interferir no serviço 
saui to.rio dos portos da Republica, nem conhe
cer das decisões do iaspectoi· geral, com 
audiencia do ministro respectivo. e :cem das 
que tomarem os inspectores estndones, .sob o. 
reaponsnbilidade tlo inspector geral. . 
Para~rapho unico. Nenhuma . n.utoridade 

aduaue1ra ou policial poderá exerce!' jurisdic
çã.o so!Jre navio que não tenha. sido visitado ; 
e, quando os empregados da alfandega ou· da 
policia se dirigirem a qualquer navio conjnn
ctamente com o da visita de saude, este 
ultimo ter~ precedencia sobre os demais, que 
não poderão communica.r-se com a embar
cação sem liceu<.>.a daquelle . 

Art. 20. O governo expediril. ns instrucções 
nec3ssarias para a execução da presente lei 
organic:i.. . 

Art. 21. As despezas com os funccionn.rios 
e com o mo.terial necessarios para. :i. execução 
da presente lei constam da ta.bella. annexn.. 

Paragrapho unico. Nos voncimentos dos 
fuuccioim1•ios duas torçns pn.1•tes serã.o consi
deradas ordenado e a outra. gra.tiflcaçã.o. 

Art. 22. R.evogam-so as dispcsiÇQes em con- ··· 
tm1·io. · · 

Tabella. a que se refere o art. 21 do proje
cto de organização do serviço . sanit9,rio 
maritimo e fi.uvial do Brazil 

DE:SPEZA ·coM o P ESSOAL 

Capital Feclcral 

l iuspeclor geral .. 
4 ajuda.ntes .••.. ~.. 6:.000$000 

9:000$000 
24 :000$000 
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1 secretario.. . . . . . 4: 800$000 
1 ofilciaL . . . . • • . . • 3: 600$000 
2 .amanuenses... .. 2:500$000 5:000$000 

DESPEZA COM O MATERIAL . 

CAPITAL FEDERAL 
1 intei•prete.. ... .. 2:400$000 

. l pol'te1ro......... l :800$000 Serventes, livros, 
1 continuo........ l :20ú$000 objectos de expe-
2 guardas......... 1:600$000 3:200$000 diente, impres-

------- sues, desinfectau· 
55: 000$000 tos, desínfecta.clo-

Sub-inspectorias do 1 a classe : 

l ins~ctor •••.• . .. 
2 ajudantes....... 3:600$000 
l secretario ...... . 
2 guardas ......... · l :200.$000 

6:0008000 
7:200$000 
2:400$000 
2:400:)000 

18:000$000 

res , eventuaes, 
a luguel de casu. 
para inspectoria, 
e te • .. • • • • • • • . .. 25: 000$000 

Visitu. ~tinitu.ria ex-
terna e iuterml.. 31 :000$000 56:000$000 

l~STADOS 

5 sub-inspectorias de 
l& classe ª·. .... 18:000$000 90 :000$000 

P cmi, Pemamõuco, Bahia, S. Paulo e Riu 
Grande do S11l 

-~-

Sub-inspectorias de 2n classe : 

1 inspector •••..... 
1 ajudante ....... . 
1 secreta.rio .• , •••• 
2 guardas......... 1 :200$000 

5 sub-inspectorias de 

4 :800$0000 
2:400$000 
2:000$000 

2:400$$000 

li :600$000 

Objectos de expedi
ente , desiotec
tantes, patrão,re
madores, otc., a 
12:000$ cada es-
tado •.••.•..•.•• 60:000$000 

Ama.;;o.oias, Maranhlto, Ccarà, Paranà e Santa 
Cc.eharina 

. 2a. classe.. • • .. . • • 11 : 600$000 58: 000$000 

Objectos de expedi
ente, desinfectan
tes, patrão,rema
dores , etc., a 
7:000$ cu.da es-Sub-inspectorias de 3a classe : 

1 inspector . . . : ... . 
l secretario . .•. . • . 
2 guardas ........ . 

7 sub-inspectorias 
de 3~ cJasse a.... 7:800$000 

.'C.azaretas 

l d.irector ... . ... .. 
l pharruacoutico ••. 
i · almoxa.rife •••••. 
1 amanuense ....... 

·3 lazaretos a ..... 16:000$000 

tado • .•••••. - ..• 35: 000:;,1i>OO 

f ~~~~g Piauliy, Rio Grande do Norte~ Paraliyba, Ala-
2 400 ~ooo goas,Sei·gipc,Espirito Santo e Matto Grosso · : $ 

7 :800$000 

54:600$000 

6:000$000 
4:000$000 
3:600$000 
2:400$000 

16:000$000 

48i000$000 

305:600$000 

Objectos de expedi
ente, desinfecfan
tes, patrão,rema
do1-es , etc . , a 
5:000$ cada es-. 
tado .••••.••..•• 

Material gera:t 

P ar a. acqms1çao, 
concertos e ;ipres
tos de lanchas e 
escnleres 113 Ca
pital Federal e 
uos e~tados, etc .. 100:000$000 

Pam custeio de la.n-
. chas a va. por em 

alguns estados , 

35:000$00C 
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( comprehenden-
do pessoal, com-
bustivel, lubrifi-
cantes das machi
nas)............ 40:000$000 

Para fornecimentos 
de moveis e car-
tas de saude..... 20:000$000 

Aluguel de casas 
para as inspecto-
rias . • . . . .. . . . . . . 20 : 000$000 i 80 : 000$000 

La:w.retos 

Alimentos, guardas, serventes, 
medicamentos, etc., do Laza-
reto dt\ Ilha Grande......... 15: 000$000 

Idem do Lnzn.reto da Tn.tuoca, no 
Para, e mais a installação do 
mesmo. • . . . . . • . . . . . . . . .. . . • . 50: 000$000 

Idem idem em Pornnmbuco.. •• • 50:000$000 

115 : 000$000 
Total das despezas com o mn.- . 

teríal .• , ..•.••.• , . .. .. . • .. .. 481 : 000$000 

RECEITA 

Taxas de cartas de saude, quarentena e 
desinfecção 

Carta de saude (em estampilhas) 
Cada passageiro de 111 classe pa~ 

gara a diaria de ............. . 
Cada passa~eiro de 2" classe pa-

gara a d ia.ria de ............ . 

10$000 

8$000 

4$000 
caaa passageiro de 3 .. classe pa

gara a diarfa. de. • . . . . . . • . . . • 2.$000 
As crianças menores de um anno não paga

rão tt\:i::a alguma. 
As maiores de um unno e menores de qua'

tro paga.rã.o o terço das taxas acima. 
As maiores de 10 annos pagarão a taxa por 

inteiro. · 
A's cargas sujeitas iL desinfecção serão ap

plicaveis as taxas seguintes : 
Por desinfecção do pollcs, couros 

tecidos anima.os em bruto,cado. 
100 kilos ou. fracção ....... .. 

Por outros objectos susceptiveis 
não especificados, cn,da l 00 ki- _ 
los ou fracção .............. . 

Por tecidos de lã, o.lgodão e ca-
11hamo, pelles e ca.bel!os, em 
obra, por 100 kilos 011 fracçilo 

Pelu. desiofeccão das bagn.gens de 
passageiros da l• classe, cada. 
100 kllos ou fracção ...•.•...• 

C11mnr:i. V. XV 

2$000 

1$200 

1$200 

2$000 

Poli• do1.1lnf'oct,!ítn cio lingngons tio 
pnssngol1•ot1 tio 2" cl n~~u. cml1b 
!00 k.tlosou rm~cáu. ' ....... . 

Idem de 3u e lns:oo 1 1 c.l om hl uJfl ..• 
1$200 
$600 

o coasi•Tnatario, dono ou capitão de navio, 
que for desinfectado tleverú, pagar nuo só 1.\ 
importancia dos desinl'ectantes gastos, como 
as uiarius dos desiufecta<lores. 

Sala do. cominissão de iilstrucção e saude 
publica, dn Gamara dos Deputados, 24 de 
setembro de 1891 - Erico Coelho, relator.
Gonçal1'es Ramos.- Oliveira Pinto.- Santos 
Pei·eira (voto em separado).- Jo,-io Vieira, 
vencido corn voto em sep~~rado.- Alexandre 
Stock.ler (com restricções.)-Ft,rquim vVernech 
presidente. -Cantao. 

V atos cm separado 

o Generalissimo Presidente da Republica 
em mensagem de 18 de julho ultimo uo Con
gresso Nacional, transmittida por aviso do 
Ministerio do Interior de 22 do mesmo mez a 
esta Camara, no intuito de executar a con• 
veoção sanita.ria com as Republicas Argentina 
e Oriental do Urugun.y a que adhe1·iu a do 
Parnguay e ao mesmo tempo de:.envolver o 
sarviço sa.nitnrio maritimo, enviou um pro
,]ecto de regulamento, declarando esperar que 
o Poder Legislativo,attcndendo as p.:>nderações 
feitas na mensngom e r.prcciando aquelle 
projecto, habilitasse o governo com as provi
dencias que a. sua sabedoria dictnsse. 

o sobredito projecto de regulamento, ser
.vindo pn.ra mostrar o plano de organização e 
direcção do serviço, ter ia sido convertido em 
regulamento obrigatorio, como incumbe n.o 
Poder E:xecutivo na esphcrilo constitucbual de 
suas attribuições, si nilo foru mi~ter a. inter
venção do Legislativo para votar a de ·peza, 
a.rrecadar a receit.a consistonte em ta.xas sa.
nitarias e crear e supprimir empregos, fixan
do-lhes attribuições e estipulando-lhes venci
mentos, quando uão fosse indeclioave l a in
tervenção gera.l do mesmo poder por se t1·atar 
de assumpto que entende com as i:elações 
do commercio internaciona.l,com a exiBtencfa, 
de convenções com as naçues estranb·eiras e 
até cóm uma. legislt1.çãó especial <t que devem 
ser submettidos pontos do t erritorio da União 
onde· podem llssontur osta.belecimentos e 
instituições de caracter fedoral, como s~o os 
sanitarios maritimos. 

Isto posto, parece que, si pol' um fado o go
verno deve executar ú r isca a convenção 
s::i.nitaria. e por outro montar o serviço em 
condições de perfeita. exequibilidade para 
attingir os fins que tem em vista: 

Atténdondo que por si e seus agentes é que 
j2 
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assume a responsabilidade da sua organização 
e do desempenho aa.s funcções inherentes á. 
essa mesma organização, o Podor Legisln.tivo 
déve occorrer para autorizar a realizaQão da 
reforma projectada e decretação dos precisos 
meios, sem mutilal-11, ou contrariar o pensa
mento <la a.dministraçiio que prP-cisa de uma. 
certa liberdade de acção, ma.xime m1 parte 
relativa as relações exteriores. 

Estu. deve ser a solução, h não se querer 
ma.nter o statu q1,1,o, qua.nto ao serviço e sua 
uotaçã.o actuo.l, estado incompati vel aliús com 
as arguições formuladas contra as oHtras altas 
partes contracta.ntes. 

Entretanto nealrnm inconvcnienta ha em 
que aquella autorir.nçilo comprehenda lam
bem a. l'acult.!ade do lnnovn.r n. convenção ~m
nitarin o n.te do donunclio.l-n., si o govot•no 
entender quo nüo hn meio do as~ogurar por 
qualquor modo contliçüos do p!cm1 oxecuctto 
por parte das me8mas nl tns partos contra
ctantes. 

Assim, parece que se devin. simplesmento 
autorb:ar o Poder gxecutino n l'oformar o 
serviço sanitario marítimo, dando-lhe a fa
cult.lado de innovt~r ou denunciar a con vençito 
sanitaria, habilitando-o a abrir o necossar-io 
credito para occorrer à. despeza que excedesse 
o votado para o referido serviço neste e no 
futuro ~xerc!cio. 

~sta. simples ~utoriznção facilitaria, na im
minencio. do encerr<\mento cio. o.ctun.l ses
são, a decretaçi1o das provideuciu.s reclamadas, 
que são de caracter urgente, quer em si 
mesmas quer por sua connoxã.o com as rela
ções externas. 

Eis o mau dosautorisndo voto.-Jou:o V- ieira. 

Opino pelo parooer apresentado, divergindo 
na parte em que se refbre ao esta.belecimento 
de lazo.retos nus costas do Bro.zil. 

A experieacia tem demonstrado que a intro
ducção de molestias epidemicas tem sido pro
duzida. pela. falta de medidas saaitnrias nos 
po1•tos, perm1ttindo-se o contacto de doentes 
ou passageiros de vapores que veem de pontos 
infeccionados com a população d.:is em que 
chegam. 

A Bahia, que é um daquellos que mais 
visitado é por navio~ e vapores estrangairos, 
po~sue jü. um lu.zaí'eto, que o iüteresse pu
õlico exige que continue, afim de evitar on 
impedir a. propa.gaçií.o de epidemias. como jú. 
se tem infelizmente re:..lizado neste porto. 

Peuso, pois, que ha necessidade de manter~ 
se este lazn.reto, por ser uma. medid~ de grande 
e 'alto interesse publico. -Santos Pcreir(),. 

Vue a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 196 - 1891 

Reclama a arlopçtf.o do projecto n. 18 A de.çte 
anno, 2uc regula o provimento por concurso 
<las ca.deiras do ensino sacundario e superior 
ou tecltnico. 

( Petições dos Drs. Ignacio Monteiro de Al
meida, Gouvê1l, Domingos Alves de Mello e 
Francisco de Paula Vo.lladarcs.) 

A' commissão de instrucçã.o e saude publica 
foram presentes as reclamações dos cidadãos 
Drs, lgnacio Monteiro de Almeida Gouvêa, 
Dominr•os AI ves rle Mello e Fr:u1cisco de 
Puula :v1idladares, todas do mesmo genero, pela 
circumstaucb~ do governo tl:i. l{.epublica não 
os ter contemplado entre os lentes sub~titutos 
no11wados consecutivamente á expedição dos 
decretos ns. 1340 e 1341, de 6 e 7 de feYereiro 
docorrente auno. Estes ddQ.dilos pertenciam i~ 
uxtincta categoria dos adj un tos, os dous pri
JO(jiros <la Faculd11<le do Medic int~ da Bahia, o 
terceiro da Jo l:tio de Janeiro, de conformidade 
com o regímen creado pelo decreto imperial 
n. 9311 de 25 de outubro de 1884, tendo siuo 
providos por concurso. 

O Dr. lgnueio Monteiro de Almeida Gouvêa. 
allega que o ensino sotrreu com a sua con
versão forcada, de adjunto da cadeira. de 
clinico. ophtalmologica para prepm'ador da 
cadeir<J, de oparacues e apparelllos, tanto mais 
quanto a funcção que exercia, junto àquella 
foi confiada pelo governo ao Dr. Clodoaldo de 
Andr[l,de, que uão e'.ll.hil.liu, como elle o fizera 
em. concurso e na l'e"'encia interíun. d:i. cadeira, 
provas rle c(l,pacidad'e espeaial pn,rã o cargo 
em que este foi provido sem mais nem menos. 
Junta documentos, afim de provar que a 
congregação da Faculdade de Medicina dn, 
Bahia reputo. justa sua reclamação, parecer 
com o qm1l se conformou a di rectorin. r espe
ctiva, de onde se infere que essa corporaçiio, <\ 
quem incumbe legalmente julgar dns babili
taoües do professomdo que l he toca, não 
considera convéniente ao ensino o Mlo tio 
governo contm o qunJ protesta o Dr, lgnacio 
Monteiro de Almeida Gouvea. Por ttm pon
dera. que, tendo prc:-;taclo provas publicas do 
ct1.pacit!a1lo especial, atim de ser provido, como 
foi, no cargo de adjunto dn, rodeira de clinicti, 
ophtalmologica, o que nfose ve1•ificu. a, respeito 
do Dr. Clodoaldo de .Auúrade, que foi trans
figurado de prepara.dor da cadeira de ope
raçOes e apparel110s em substituto daquelln, 
com <lit•eito a passar a cathedrntico sem mais 
form:1,lidada, afigura-se-lhe de justiça que o 
Congresso lhe mantenha o direito de ser 
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promovillo a ca.thedratico, quando haja va.ga 
na. cadeira de clinica. ophtalmoJogica, como 
viria a acontecer por força. elo l ei si, em ve~ 
de ser designado para. o Jogar de prepamdor 
da ca.deira de operações e a.ppM·cl hos, 1'o::;se 
nomeado substituto da secçã.o correspondeute 
a clinica ophtalmologioa, ú maneira de outros 
funccion:mos da extincta ~lasse d() :~(!juntos. 

o incluiu entre os adjuntos quo passt:1.r::un a. 
lentas substitutos. 

isto posto, u. commisstio é <lo ·parecer que 
não 1i.~ que deferir sol.Ire as petições dos Drs. 
lgnncio .Mo11tciro de Almeicla. Gouvêa, Domio
g·os Alves de .Mello e Francisco de Paula 
Valladares, porquanto escapa à _alca.~a. do 
Congresso noinem· os .fuocciona.r1os ClVlS e 
militares, a.ttribuiçü.o privativa t.l.o Poder 
Executivo, e a. tanto montam as pretencoes 
oxplicitas dos dous JJl'imoiros reclamantes e o . 
simples protesto tlo terceiro. 

O Dr. Domingos Alves de Mcllo vr.tle ignal 
reparação, como ud,junto que foi da I"' Cttdeira 
de clinica. cirurgica, visto não ser dos felizes 
nomeados l entes sulistitutos independente de 
concurso. Argu rnen ta com o u()creto 11. l 270 
de 10 de janeiro deste anoo, que reformou :1~ 
faculdades ele medicina ela Repuulica, e ilemais 
com o n.•·iso do Ministei·io <la I ustr ucção Pu
blica d<J.tatlo de 15 tle ja.neiro, concluint.lo que 
c.'l.lJin. oxclnsivnmente aos adjuntos o Jirepar:L
dores etl'ectivos llo regimen traçado polo de
creto imperial do 25 de 011tubro e\() 1S84 o 
tlireito de concorrerem i\ c:itegoria. do suusti
tutos. e ipso facto clevin.m ser ar.commotl:~tlos, 
mas nunca pretGridos JlOl' estranhos :i.os cor
pos docentes dn.s fa.culd:Ldes, devendo de 
mnis a mais ser proferidos, conformo o ci
tndo aviso, nquellcs qno holl\' O!>Sem regido 
cu.deiras. ~:m face tlo que, se considero.. lesado, 
pois conta. t itulos e serviços dessu. ordem na 
i?aculdade de Medicina. da Bn.hia.Continuanrlo, 
censura ao governo pela circumstunc!a de em 
contrario ao espirita qne dictou os estatutos de 
25 de outubro Lle 1884, n.ssim como os decre
tados a 10 de janeiro do corrente anuo, haja 
distribuído a cn.pricho os logare8 de ensino~ 
desattendendo ás comp~tencius e admittiu<lo 
intrusos ao mn~isterio. Lastimit estar redu
zir.lo à ing-rn.ta s1tn:1çü.o em que, pelos nrts.260 
e 262 dos estatutos do 10 rle janeiro. devütm 
achn.r-se os adjuntos e prepara.dores que nrVl 
concorressem ou na.ufraga.s.c;em no concurso 
para substitutos. Excluindo :\ h ypothese Jn, 
revogação dn.s nomeações foit as :wbitra r in.
mcjnte pelo ·governo nestes u]timos tempos, 
termin::i. pedindo para que o Con![rcsso o con
sid()re u<ldido á secçiio cirurgica na. qun.liclade 
<le su~stituto, com os diI·eitos e regalias destes 
runccionnrios, e isso :t datar da nomençito dos 
actun.es. 

O Dr. Frnucisco de P:"\ula Val!a<larc~ lirnit:1-
se a nrticuh\r seus se1·viços nssiduos no. c:u•go 
de ndj unto de clinica cirui•goic:t o n:t reg-enei:i 
interina. · desta e tle ontr:•s cütlei ras d:t Fa
culdade de Medicina do H.io ele .T:i.nciro ; ac
crescentnndo que, antes 1le ~er nomeado ad
,junto por concurso, exercet'a a runcc;.ão tio 
assistente de clinicti, a contar do 23 do julho 
de 1881 a. 14 t.lc março de 188:3. Põe cm 1·e·· 
levo as incumbencias rlo ndjunto jle c\inictt, 
sogundo os estatutos de 1884, incompar;ivel
mente mais g·r.wes do qne os a.fazel"es do$. de
mais adjuntos e dos µre pa.ri\úores. Concluo peR 
dindq reparnção do acto <lo governo, que 11ão 

Entende mais a comrnisi;ão, que tuas no
men.çõcs seriam illegaes, n.ind<i quando e:il'e
ctmiclas polo potler compet ente, em füco nã.o 
só dos estatuto;> que l.Jai:rn,r 1\m com o decreto 
11. 1270 de l O .de j aneiro do 11.nno que corre, 
como t<\mbom cm vistn. dos decretos ns . 1340 
o 1341 , de (i e 7 tio füvcroiro aiuda deste 
anno, pelas razões que pnssa a dizer : 

No ~~rt. l" <lo decreto n. 1:~40 de ô de fe
vereiro declar0u o governo que as llíspo$i
çües do tlccroto n. 1~70 tlo 10 c.le janeír:'o re~ 
.la.tivas a.o provimento dos loga.res nos insti
tutos 1le instruc~!<l.o de q11n.Iquer gráo ou. 
natureza, nssim t :tmbcim as referentes ao 
cxercicio t~os funccionarios llcavam proviso-:
r iamente suspeusas, <levenoo reger-se esta 
materio. pelos reg-ulumentos que est::wu.m em 
vigor por occa1:1ião do se c:rpedir os de que 
se trnta. 

A execução, pois, <los estatutos decretados 
~ 10 de .. janeiro de 1891 foi pelo governo mes
mo sustad:" a 6 do fevereiro, na parte que 
delinia o exercício dos funccionarios e o modo 
de lJrcwer os cm·~os, mandando vigorar :pa ra. 
a. Faculdade de i\Ietlicina os estatutos de · 25 
de outuhro de 1884 naqui!lo que tivesse re
laç;.1.o ·com a ma.teria. 

Verdade ó <JUe no d in. i de fevereiro, isto é, 
horas depois de ter expedido u.quolle neto sus
peusivo da reforma decretada a 10 de janeiro. 
o governo decidiu que, para. os logares vagos 
ou novamente creados nos institutos de en .. 
sino, :i~ nomei'1ções pode1'il\m s e dar iudepen
dentem~n te das cl:wsulas estabelecidas nos 
i.'especti 1•os rcglilumen t o~. 

;\ q11e rr.gulamentos s~) refere o decreto dei . 
de fovereiro no que diz respeito ao provimento 
dos car"os '~ Si ao de 10 de janeiro, no tocaote 
:'ts focuYdadcs iie mcdic!M, elle jt\ si achava· 
suspenso pelo decreto elo G de fevereiro, resta- · 
belecentlo nessa. pn.rte os estatutos tlo 25 do 
outubro de 1884: escuSC\do ortt. pois, to1•nar · a. 
legislar . Si, porém,:~ revog-açüc> se entende 
nfw com os es ttitutos ltmçados pelo governo 
provisorio, mus com os anteriores do rogimen 
imporü\l, inclusive os elo 25 . tlc outubro de 
1884, o acto doido feverei110 tra.duziria. las
timavel incohcreucin. e d esorientn.çü.o do go- · 
verno que, com 24 l\Orn.s de espaço, mudou .de 
deeisão, :i.tim de accommodu.r tluzentos e vinte 
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e quatro protegidos, em outros tantos logares 
de magisterio) alias abertos á, concurrencia 
dos ·competentes, por promessa; do gov&rno <la 
Republica, inspira.da nos melhores prece
dentes do tempo do imperio. 

O decreto de 6 de fevereiro, com o suspen
der a execu-;ii.o dos estatutos de 10 de janeiro 
rolàtivamente ao exercício dos funccionarios, 
ma.teria que. entende com as funcções cios pro
fessores e seus auxiliares, manda obl:lervar 
nesse particular os esttüutos de 25 de outu
bro de 1884, os quaos não se referem ao exer
cício dos lentes substitutos, m:.i.s ás funcções de 
adjunto e preparador. O decreto de 7 de feve
reiro reconsidera apenas o decreto de 10 de 
janeiro no tocante ao preenchimento do::; lo
g-.i.res vagos ou novamente creados. deixando 
de restâbelecer os estatutos de 10 de janeiro 
no concernonto :i. fuocç:l1> do lente substituto, 
pa1•te que fófü suspensa. provisorfa.mente p8lo 
decreto de 6 de fevereiro. Ora, como nntes de 
nomear os fUocciouuriosde que se trntn, como 
Poder Executivo1 ogoveroo provisorio clevera 
ter restabelecido as funcções de substituto, 
conforme estu.tuira. o decreto de 1 O do janeiro 
do mesmo anno, .coaclue a commissã.o que os 
lentes substitutos nomeados pelo. governo 
para. as faculdades de medicina da Republico., 
assim como outros funccionarios pnro os de
mais institutos de instrucçã.o primaria, se
cundaria e superior, que não se etrectuo,raru 
de conformidade com os regulamentos ante
riores às reformns decretadas pelo governo 
provisorio, e particularmente fa.llaodo dn.s 
faculdades de medicina., segundo o decreto de 
25 de outubro do 1884, devem ser annullada.s 
pelo Congresso, como contra.rias às leis orga~ 
nicas destas e outras instituições. . 

Accresce que as nomeações illega.es e nullas 
exredidas pelo governo provisorio foram sur
llreheodidas pelti. Constituição da. Renublico. 
no ser promulgada a 24 de fevP.reiro, à mór
meote agorn. uão podem subsistir como boas 
e vt•lidas, ';)elas considerações, a saber: 

Comquanto o provimento dos cargos civis e 
mili~ares. de ?aracter fed.eral seja du. compe
tencia privativa do Pres1deute da Republica, 
força é que nas nomeações se observem as 
restricções expressas no. Coustituiçüo ( vide 
li. 5 do n1•t. 48 das attribuições do Podei· 
Executivc) ; 

· Na. mn.terin. do quc se trata. as rostricçucs 
expressas na Constituição são as que decorrem 
do art. 73, sacção II, da dccW.raçiin de direito~, 

·~qual re_:;u. que o~ cargos publicos, ~ivis ou mi
litares sao access1vels a. todos os l •mzileiros, 
observadas as condições de cu.pacid~tde especial 
que a lei estu.tuir. 
~ão. ba. duvid:L que o Presíderrte da Repu

blica. ao nomear os funcciónu.rios das facul
. dades de medicina e outros institutos da 
Republica nfio consultou as condições de ca-

pacidade especial estatuidas em lei, pois em 
face dos estatutos imperiaes, não revogados 
nesse particular, antes mantidos pelo decreto 
de 6 de fevereiro, assim como em vista das 
r~formas promulgadas depois de 15 de n~
vembro, o concurso para se apurar a capact
dade especial dos cat,ididatos i• carreira do 
mngisterio será regra geral. 

Abusos não autoL·isam outros. Os recla
mautes, Drs. Igoacio Monteiro de Almeida 
GouvGa., Domingos Alves do Mello e Francisco 
de Paula Va lladares, não devem ser contem- · 
piar.los como substitutos · das faculdades de · 
medicina, emquanto não provarem em con
curso capacidade especial para os cargos desta 
nova categoria. 

Coberente com a.· opinião que emittiu sobre 
o projecto n. 18 A, que regula por concurso o 
P!ovimento ~as cndeira.s d~ ensiuo secu!'.ld~
r10 e ·superior ou techmco, a comm1ssa.o 
limitlt~se :t reclamtLI' por esta, metlidii legislei.
tiva, que vira morali~a1• os institutos ue in
strucção publica, anarchisudos pelo governo 
nestes ultimas tompo). 

Sala da commissào de instrucção e so.ude 
public~~. -Erico Coelho, como relator.-Sm1.:.. 
tos Pereira.- GonçaltiiJs Rr;;.mos.- Ferreira 
Cantão.-Alcxandre Stocltler.-A. A:eredo. 
-P-urquim W crneclt. 

o Sn.. PRESIDENTE designa a. seguinte 
ordem do din para. a S3ssü.o de 5 de outubro : 

10. parte ( ds 8 lwra.s ) 

Continuação da 2"- discussão do projecto 
n. 203-0rçamento do Mínisterio da. Marinha. 
para 189.Z. 

2"' parte (ate ds 2 hora:>) 

Votaçifo <las materins cuja diSCU551io ficou 
eilcerrada hoje; · 

ContiuuaU.o da. 2" discussão do pro,iecto 
n. 154. A (u.t't. 4° e seguintes), organisa.ndo 
serviços fedoraes ; . 

Con tinuat,;".ã.o dt\ 2"' discussão do pro,iecto 
n. 197-Processo e ,julga mento <lo Presidente 
da iiepublicu o ministros em crimes com
muns. 

3& J'JaYla (ás 3 horas ou antes) 

. 3a discussão do grojecto n. 108;....Competen~ 
q1n dos poderes tedera.es e estttduaes sobre 
vias de communicação; · 

3a discussão do projecto n. 158-Extradic
cão de criminosos; 
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2"' discussão do projecto u. 200 A-Compe
tencia do Congresso Nacional para legislar 
sobre furto de n-ado; 

3"' discussão d'o prqjecto n. 72 E-Validade 
de exames em estabelecimentos particulares ; 

3"' discussão do projecto n. 83-Preceden
cia. da ceremonia civil ã religiosa nos casa
mentos. 

Levanta-se a sessão as 5 lloras e 20 minu• 
tos. 

81• SESSÃO EI>! 5 DE OUTUBRO DE 1891 

Presidencia elo Sr. João Lopas (fº vícc
prcsidentc) 

Ao moio-diti. o Sr. pt•esidente mnntla que 
se procede-se à chnma.da, ú qu:Ll re!:ipondem 
O!l Srs.: Jo:lo Lopes, Pnlotta., Nino. lW1ei1•0, 
Retumba, Rodrigues Fernn.ncles, B~lfort 
Vieira, Uchóa Rodrigues, Cantão, ln<l1c do 
Brazil, Pedro Cherrnout, Matta Bacellar, 
Casimiro Juuior, . Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira Para.nagua, Pires 
Fe1·rGira, Martinho Rodrig ues. José Bavila
qua Bat•bosa Lima., Bezerril, Frederico 
Borges, José Avelino, Gonçalo. de Lag9s, 
Nascimento, Pedi'o Velho, Amorim G2.rc1a, 
Epitacio, Couto Cartaxo, Sâ.. Andrnde, T_o
lentino de Carvalho, JosB Mariano, Joaquim 
Pernambuco, J11vencio de Aguiar, Raymundo 
Bandeira, João Vieil'a, Luiz do Andrade, 
Espil'ito Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes 
de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freil'e, 
.Augusto de Freitas, Pa.ula Argollo, Tosta, 
Seabra, Arthur Rios, Ga.rcia Pires, Severino 
Vieira, Santos Pereira, Custodio de l\follo, 
Paula Guimar<l.es, Milton, Amphilophio, 
Dionvsio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Bn.rão de s. Marcos, Sebastião i~andulpho, 
Athayde Junior, Pires e. Albuquerque, Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcon
des Alberto Brandão, Oliveira Pinto, Virgilio 
Pes'soa, França Cnrvalho, Luiz Murat, 
Baptista da Mottn, Fróes da Crnz, Lopes 
Trovao Jacques Ourique, Furquim \Verneck, 
Vinh::ies, Thomn.z Deltino, Badaró, João 
Pinheiro. Pacifico Mascarenh:1s, Gabriel de 
Magalhães, Alexandre Stock.Ler, Fmncisco 
Veiga Costa Seuna, Lamounier, Alvn.ro 
Botelho, Americo Luz, Feliciri.no Penna, 
Dutra Nicacio, Mm1oel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Cn,rlos das Chagas, 
Francisco Amaral, Domingos Rocha, Costa 
Machado. Domingos Porto, Joã~ de Avell~r, 
Ferreira R.abello, Bueno de Patva, Ferre1ra. 
Pires, João Luiz1 Fr-c1.ncisco Glicerio, Cesarío 
Motta, Domingos de Moraei;i, Adolpho Gordo, 

Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Paulino 
Carlos, H.odrigues Alves, Alfredo fülis, Mo
reira da Silva, Rubião J unior, . Azeredo, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de 
Mendonça, J\.farciano de Magalhães, Eduardo 
Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
Victorino Monteiro, Pereira do. Costa, Borge~ 
ds Medeiros~ Alcides Lima, Abreu, Homero 
Baptista, Cassiauo do Nascimento e Menna 
Barreto. 

Abre-se a s~ssão: 
Deixam de comparecer com c::i.usa partici

padl'\ os Srs.: Matta. Mnchndo, Justiniano úe 
Serpa., lnnocencio Serzcdel lo, Pedro Amel'ico, 
Rosa. e Sil vtt, André Oava.lc::rnti, Theophilo 
dos Santos, Zu,ma, Francisco Sodró, Cyrillo 
de Lem~, Vil'hto de Medeiros, Alcindo 
Guanaha.m, Aristides Lobo, l<'igueiredo, Leonel 
Filho, Chaga!:) Lobato, Gonçalves Chaves, 
viotti, Gonçalves Ramos, Bernardino de Cam
po:s, MorMs Barros, Carlos Ga.rcio,, Almeid.i. 
Nogueirv .• Fleury Curado, Leopoldo de Bu
lhõe:::, Guimarãe:s Natal, Antão de Faria, Tho
maz Flores, Demetrio R.ibeiro e Rocha Osorio; 
e sem cn.usa partícipnda. os Srs.: Nelson, 
Costa. Rodrigues, Almino Atronso, Miguel. 
Cn.stro, Gonçalves Ferreil'a, Annibal Falcão, 
Meira de Vasconeellos, Joü.o de Siqueira, 
Leandro Maciel,· ~farcolino Moura., Prisco 
Parnizo, Muniz Fre\re, Fonsêca e Silva, Ma
r.hães Barreto, Joaquim Breves, Erico Coelho, 
Sampaio Fer raz! :Maydnk, Jesuino do A;ll~.u
querque, Antonio Olyo.tho, Jacob da. Paixao, 
Ferreira Brandão, Co::-rêa Rabello, Monteiro 
da Silva, Martinho Prado Junior, . Lopes 
Chaves, Cvst(l. Junior, Julio de Castilhos e 
Fernando Abbott. 
· E' lida e sem debate approvada a actu. da 
sessão anterior. 

o sa. lo SECR.ETAn.ro procede à leitura do 
seguints 

EXPEDIENTE 

O!llcios: 
Do Ministerio dos Negocios do lnteriort de 

9 do corrento, enviando os officios do gover
nador de Pernambuco o out1•as informações, 
relatando o estado afflict lvo da população 
da comarca de Oricury, flagellada pela secca. · 
-A' commissan de orçamento. 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 
l do correnle, envi<tudo o requerimento do 
major r eformado Antonio Nogueira B:mman, 
pedindo melhoramento de reforma.-A' com.- · 
missã.o de ma.rin ha e guerra. 

Requerimentos : 
Do Dr. L.uiz Barbosa, Madureira. Freire, pe

dindo n.utorisa~o para organisar uma assi· 
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tencia. publ~ca a.pplic..'tdn ~ts estradas ue ferro. 
-A' comm1ssáo de fazenda. · 

De Al<9xanure Henrique Vieirn. Leal, enge-
11hdro militar, pedindo 2 a.nnos de licença, 
pa.ra praticar nos di.!Ie.rentes ramos <Ie enge
nhttria, sem venciment-Os.- A' comrnissã.o de 

· petições e poderes. 
De Francisco R.ibeiro Guimar<1.es e outros, 

pedindo n. decretaÇiio de fundos neCL'SSnrios 
'Paro. o pag-amonto d:i. qua.ntitt de 17:000$ que 
lhes ê dcvida.-A' commissfl.O de fazenú.'l .• 

Telegrammu. Ja 1 nton~lencia Muuicipal tla 
União da. Victol'ia. . do estado .P•tmnú, prntes
tando contra o pl'O,jocto de limites outro Santa 
Cnthu.rinu. o MJUOllo ostndo.- A' co111missii.o 
do <..'On.sti tuição, lo;;islu.ç:lo o J 11::;ti1:a. 

O Stt. 'l'rroMJ\1. llt·H.1"1No (pala o>'rlcm) com
municr~ q110 o ~l'. 1lop11ta1lo A l'istitfo!i Loho 
n1ló compurocou ú .St'8$tu po.r motivo tio mo
iestla. 

PRIMlfütA l'AltTE DA OIWEl\1 DO DIA 

O Stt. l'llwmnr.NT11 amrnncia n co11tinua
oiio da 2" discu::i::iíí.o do \lro,jocto n. 203, tt::m11-
do as dospezus do l\1imstol'io dos Nogocios tfa 
Murinht\. 

OSr. Milton- Vonho faicr algumas 
observações a. respeito do orçamento '1.UO 
so discute ; ohso1•v;1çõcs h1·ovcs e tirnh.las, 
não~ pot•quo l"Ocouhceo :i miuh:t · incompc 
touc1a sob1•c o as::;umpto q1ie 01·r~ se <leb:.\te, 
como tambom porque não desejo iucorrcl' na3 
censuras que a. imprensa hoje quasi unu.ni
memont~ faz iL Camu.ra dos Deputado:; porque 
esta vu.e gastando inutilmente o sou tempo.-

O S1t. FREDERrco Borges- ... Mas é uma. 
certa imprensn., porque a. imprensa concel
tutuhi e elevu.dn. como o Jornal do Commercio 
e outros jo!'nn.es nndti disseram. 

Q Sa. Mri.ToN- Dii minltu. parte declaro 
que de modo a.l;um !1ei coocorriclo p.:im o 
prolongamento <l:\ sossã.o octuul; tenho-me 
abstido Llo occup:ir a tribuutt ; sou dos m:iis 
àSsiduos a Camara, e evito quanto posso de~
pender .o tempo, que deve ser avaramente 
uproveitmlo. Vnrro, pois, a minlm testa.da. 

Entreta.uto V. Ex., Sr . presi<lente, e a Cu~ 
mu.ra. devem reconhecer qno ha momentos, 

: que se impõem n. qualquet• representante 
Li::~ nnç.1.o po.ra que do alto destn. tribuna 
exponho. elle n.s suas opiniões com cla
re:m o sinceridade, porque Yao. nisto o cum
primento de um dever s::1grado de pa.trioth:; · 
mo, que é o.o mesmo tempo umu safü;fo.ção 
legi_tima. e cabn.l ü. todos aq u.elles que vara 
aqm nos m:indaram, lm11r:u1do .. nos com seus 
suft'ragios e a sua. contiançu.. (Apartes .) 

A questão das suppressão dos ã.rscnaes <lo 
mariuh<~ d•\ Ba.hín. e de Pernn.mbuco é evidente 
mente autiga; ella tom sido reproduzida pot• · 
diversas vezes no parlamento ; e, si mo fosse 
<.lado valer-me de uni:i. imagem quo, alias, 
considero .iá muito esta.fada, poderia. afflrmar 
que scimelhauto assumpto t•evive somJJt'o da.s 
suas pl'opria:s ciu;-:ns, à semilha.uç1\ da. Phenix 
lla"'ii.. 

Nos parlrnnetJtos da monarchin; BSSa questão 
c1·:i invari:welmento suscita.da; mas tn.mbom 
invari:wclmente o bom sem:o e o 11:it1·iotismo 
cios r1:pl'e~entantes r:lc ontão faiiam-n':i lla-
1p1c:u· o mm•t•o1·. Dixia-so naquell~s t ampos 
qno o cfoscjo de supprirnir o:; arsonnei> úe ma
l'iuha cio Pet•rnimhnco e th Bahia vróvinha. c~x
acbu11ct1to da i11éa do co11tr:.Jisuçiio, que ora 
u111:t <lm1 q110 mais pt•ooccuptw,~m os osta<list.is 
do aolig-o rog-imou, chogan<lo :~ inv:Ltlir os os
pil'ilos me:>mo alov:uitados; id<b <lo contr<i
li~ação q110 som 1luvi1Jn :tlgnmt~ lH'o.imlicou 
ti.Ltnlmcuto as instiluiçüus hojo tlcci~hiJ.as. 
(A710iados .) · 

l~ntrotanto, com o :sys toma. do g-ovorno quo 
adoptú.mos, nostu re~imen novo da federaç;i.o 
quo t1•inmphou, comprehendetn todos os hon-
1·atlos deputa.tios que o mesmo motivo q uo ou
tr'ora tll'evaleccu não póde n.g-ora. ser iovo
catlo para autorisa1• a supprossito dos dous 
ostabalecin1e11tos u:waos ~• qu<> me tenho . re
fot•ido, . o Ct\jn. impot•faucía. do boa. fü niio póde 
~l' contestadii por ninguem. 

SentindQ :1ssim n. necessidu.de do assentar 
em outml:> e<\us:ts o de fixar em outros moti
vos n. me1fo.lu. que <Ünda UIU<\ vez se propõe 
nesta. Cmnar:1, n hourachi commissão de orça
mento roi procuru.r nu. nocessiuaào in<leclina
vel de füzur economias a. razão da propostt°\, 
que tl[H'eseutou, relu.tivamaute o.os arsenn.es 
tilluoidos. 

Procedem, pol'ém, os argumentos da lion
!'a<la commi$sào ·~ Devem ser elles acceitos, 
mdependentemente de um estudo serio e de 
umu. rigot'03:1. aualysc ~ 

O SR. !31~i:.Fowr VumtA-Niio esqueça o re
latorio tlô ministro. 

O S1t. M1L'l'ON-Sen ho1•c;; ! A economia ó 
um:~ l;>0uita p:ilavru, ; o tlo seu maravilhoso · 

prest1g10 se leem sorvitlo varios ·Clradores nes
ta c.:sa pt\ra pr~porem corto:s nas despezas 
pub~1cas; mns, corte~ que nem sempre são os 
mais otflcuzes, pa.trioticos, e bom pondera

uos. 
Cuido que melhor oconomia se faria, em vez 

de ex~inguir esto.~elocimcntos antigos o uteis, 
so farrn. a respeito de outros serviços dos 
quaes, ontt·etu.íllo, nii.o se ha soriu.mento co
~itado, e que pelo contrario, toem :recebido 
certo bafojo e proteccão da C:i.ma.t•a. 

Pu.rece-me que :\::! aposentadorias forçadas, 
em grande numero como se tem dado, as 
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quantiosas garantias de juros quo se conce- de Pernambuco. provaria ma.is.ainda contra. o 
deram, e esse augmcnto sempre cresceente arsenal da. Rio de Ja.neiro. (Apoiados.) 
ua vencimentos a qu!\si todos os funcciouarios E nestas conrfiçues, manifesto se torna. que 
publícos, eram assumptos que deveriam pre- o honrado ministro da . marinha devaria ter 
occupar mais n. nossa attenção e daspet•t:i.r sido consequent e, e, sobre consequente, justo 
mais o nosso zelo, em vez de estarmos agas- tambem. (Apoiados .) · . 
t<ll-os com a idéa de supprimir dous estabcle- EntretLmto o Sr. mini stro ao passo que 
cimentos, que teem custa.do summas avulta- p1·opõe a suppressü.o du.q uelles dous primeiros 
das a este pn.iz, par<\ ambos os qu:ies se pede arsenaes quer que continue a existir o do 
agorn. a pequena. verba de 500:000$ auoua1:Js, ltio •le .lnneiro, donde ó força concluir que 
que não desequilibrarà, de certo, o nosso or- S. I<~x . não andou muito bem inspirado em sua 
ça.mcnto, e que r epresenta <lespezn. uecessaria, proposta., vist() como procedon eviclentemente 
si não productiva. com g-r<We injustiça , e não foi col1erente se-

Do quo deixo dito se vé qno, de cer~o. não ó qnor. (ilbúto úcm.) 
a raúio ela economia quo püue j ustificar :t Ainda pouoria repal'lll' q1io o honrado mi
pl'oposhi. Llu. honr1td1\ commis1:ii\o. (Apoiados.) nistro d;imtiriul!:~ ao p;is::ío que propuo u. sup-

Ha pot• isto outro. ru.ú'io que vejo in vucivfa p1•os~ão dos arscmaos1la ffahia. o do Porne.mbuco 
tnmbom para n.uto:'iaa.r ;\ suppressii.o rios dous outondo quo rlova coutintmr o arsonu.l do Ln.
n.rsenaes de Pernambuco o tln. Hnhi:t, o ó quo <l,nrio. som ontrotunto <l111· t\S l'tLzõas·Justlllcn.
este~ estnbelecimentos nii.o corrospondom uo ·tivas do llou modlJ do pon:;al', q t10 rou.lmanto 
tlm pnra que fot•n.r.t cro1Lllos; pnrocontlo-mo lltlmlrn · 
que o honrnd<' minlsti•o ilo. mut•mho. no SDH O nr!:lonuL rlo LntltlL'io senhoras, nchn-so Dll!il 
relo.torio navegoa uns m~srr.a.s afj'um1, p1irtilhr. nwsmu.s comlicüos !]li <! os d 1L Bahin e do Po1•
da mesma opiniiI.o. · nu.ml.Juco ; uccoitl\atlo mesmo a.s opinloos do 

ltonrndo Sr. ntlnlstr•o. 
Como o honra.do cleputndo polo /\ mn t.01111s . 

se t•eferiu L\ esto r oln.torio, t\ G1m1o:r1~ po1•mlt- Si us locallútltlos om quo ostito situados es-
tirá que eu nwu. o.lgumas cornsidorncõo~ ii tus dois u1•sounos, uiio síio as melhores, as 
1•espo1to do que nessa documento 1111 tõ, com mai~ :tpt'OfH'i:Hlns, o mosmo dú.-se om relação 
relação aos ursenu.es d1\ Bahil\ o do P•Jt•no.m- WJ '~r~onnl tio Lm!ario · B si os arsonaes da. 
buco. Sel'oi breve. Dahia o do Pernambuco nüo têm produzido 

tanto fJUl\nto em do ·osperu.r o ouorar, com o 
O honra.do miui~tro dn mat•inlm, 0011horo11, do Lad:irio dà·se 0 mo::;mo foctõ . (Apartes.) 

propõe a suppressao ~es.tos .• dous nrs?u'.~'.!8 ~x- .. Lel'ei Ulti'.~ notieia a esta respeito publico.d:\, 
actn.meute por9ue, dtz S · b:<: ·, sito rn:s1Qmtl- .F~ que o 1Uustre dtlpUtl\do l)Or Amo.zona.s 
c:u1tes _os serviços por ~llas pros.tatlos no 1lo~- pt~t·oce-me impu"'mtr a pt·oposiçilo que acabo 

. envolvimento do. ma,r1nh~ nnc1om1.l, o mais I uo emittir. "' . 
porque o trabalho produZll.ltJ por :i.mbo!'I não . , _ 1 corresponde aos gastos feitos piira os manter . O Stt •• BELFORT Vrnm.11.-Nao concoruo que 
e snstenta.r, n.lém de que núo estão bem collo- se suppr1mam de -cbofre os arsenaes. 
cado!.!, como tttnto seria pari\ desejar. O Sn .• MiL'l'ON ••• o que foi transmi ttidu. pelo 

Toda.viu., Sr. presidante, so este n.r"'umcmto Co~re~pondentedoJornai do Commercio;é dos.;. 
produzido pelo honrado ministro da ~n.rinlm crtpQ<l.~ que vem contkmar o que acabo de 
provasse alguma cousa, prov<iriti do mais. expor · 
Elle serviria para. autot•istw a suppressüo « A flotilhn, úe Matto !Jrosso esta em más 
dos arsenaes da Bahia. e Perna.mbnco, é v erdo.- com~ições ; os melhores navios $5.o a.s canho
de. mas serveria ta mbem parn aconselhnr ~ noirns (de madeira) Fernandes Vieira, 'J'a
extincção do proprio arsenal <la Capital Fede- quary e Iniciadora ; os monitores carecem <le 
ral ; porque é o mesmo honrado ministro da ~rios rep•iros. 
marinha. quem dee!a.ra no seu relatorio que o Consta-me que as metralhadoras Fernan
lo~l onde estii situado o A1>senal de Marinha des Vieira e TaqWJ.ry não teem mais que l.000 
do Rio de Janeiro não é o mais proprio, cat'tuchos, e portanto nem uma 11oro. de fogo 
tanto que S. Ex. pedea remoção deste esta.be- podarão sustentar. 
lecimento para outra. parto ; o a.inda. em Têmos o celebre a.rsonal do La.da.rio, si
cima. accresceuta. C1 nobre ministro que some- tua.do em tal posii;ã.o, que ele uma. lomba de 
lha.ate arsena.l não cor:respoµde nos progres- terra, que lho fica :i. retaguarda., póde~se 
sos da arte naval moderna, nem ·retribua varrer com artilha.ria todo o int erior do es
sufficientemente a.~ d~spezo.s q~o so fü~ para o tabelecimento . A sun. officinn. de torpedos ca
custea.r, com sacrdic10 do era.rio pubhco. rece de tudo, e as suas mur;i.lhas não resistem 

Portanto, repito, que se o argumento do ao bombn.rdeameuto do uma. hora. 
Lonrn.do ministro da mario)l:i; il. que se re!eriu Demais, evitam-se as baterias do Ladario 
o illustre deputado pelo Amazonas . provasse entrando-se pela bocca do Paragti.ay-mirim, 
alguma · cousa. contra os a1·::1Gnaes d3. Bahia e que fica. a tres leguas abaixo do Lada.rio,e vae 
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desaguar acimlt de Corumbá. Nesta cidade, 
os fortins estão a1'ruinados, e um foi até de
mo~ido por pe1·igoso; os (ossos que circulavam 
a cidade acham-se em parte aterrados, e o 
deposito de polvora acha-ss extra-muros. E 
assim està. tudo ó mais. 

Matto Grosso tem umn, fabrica de polvora e 
um ln.bor-..i.torio pyrotechnico, que fazem tudo, 
menos pol\i'ôra e munições bellicas. 

Já vê, pois, que temos ra.zão de affirmar
que Matto Grosso estõ. tão iodefozo, como se 
acho.va na invasão pa1•aguaya. " 

Sr. presidente ! Tudo isto ó bastante sigoí-
1l.cativo : o arsenal de Ladiu·io de nada sel'Ve, 
mas o honrado ministro não falia em fechal~o, 
como quer aliás fazer aos arsenaes da Bahia. 
e de Pormi.mbuco; aquelln. pi~rte do paiz encon
tra-s~ sem m~io al~nm de 9erezn_,e em vez de 
de cu11lar do impedir u. contruuaçuo tio um os
taclo .!e cousas füo deploMvel, pretende-se, 
pelu n.>11tt'1ll'ió, l'eduzh• a mesmu.s1tuo.çii.o duns 
gru.ndcs ci<..lacles <la H.opublioa ! 

o Stt. BELFORT vmnu-v. Ex. agorn. con
cordMit commigo. Não quero dizer que se 
extinga o arsenal ali. 

o SR.. MILTON-Oro, Sl'. presidente, e real
mente cstrnnhavol que se µretenda extinguir 
os ar.~cnaes da Bahia e de Pernambuco porque 
estão situados em logar inconveniente ; por
que uiio produzem tar.to quanto era de es
perar ... 

O Sn.. CusTODIO DE MEL Lo-Não 6 r11zão. 
o SR.. MILTON. • -a.o passo que o honrado 

ministro d~t marinha nfi.o propõe igualmente 
a suppressão dos n.rsenaes desta capital, e do 
Ladario~ quando aliás todos actw.m-se om -:?on
dicõi:is i.denticas. Convêm Srs. que se insista 
em semelhante singularidade. 

O SR. BELl'ORT VIEIRA-O que e censuravel 
é que tlque •• flotUlrn de Mtttto Grosso aban
donada., e fiquemos expostos ao primeiro 
golpe de mão, como acontecem em 1864. 

O SR. AzEREDo-0 arsenal do L~dario tem 
!_)reparativos para fazer toi·pedos. 

O SR. MILTON-Mas a officina não está fünc
cionando l:'egularmente. 

o SR. AZEREDO da um n.parte. 
O Sn.. MILl'ON- O honrado deputado por 

Matto Grosso illude-se ; ou nü.o advogo a 
suppressão do arsenal do Ladario ; o que faço 
apenas e tirar delle um argumento para sus
tentat• as theses, que neste momento defendo. 

o SR. BELFORT VIEIRA-Não t em condições 
astrategicas pela s u::i. collocaçü.o ; mas é cen
suravel a sua supressão . 

O Slt. MILTON-Perfeitamente. O mal nã.o 
vem, não póde vir, da existencia dos al'se .. 
na.as; procuromol-o em outra parte . 

S1'. presidente, do que tenho expandido 
devti concluir-se logicamente que, si os ar
se;Jaes de ma.rioha da. Bahia e de Pernambuco 
nada, ou pelo menos muito pouco, teem pro
duzido, e não compensam pm•tanto os gastos 
qu~ pa.ra a sua manutençã.o se tem despen
dido, o defeito ni:i.o está na existencia, ou na. 
conservação delles ; mas se deve procurar 
em outro logar a razão de semelhant e facto, 
a qual não pôde provir senão das administra
çõe~ descuidadas, da <lesidia elos governos, do 
nenhum caso com que se tem tratado 
aquelles estabelecimentos, cujo progresso em 
vez 1le ser í'roquentemente fomentado é. to
lhido de algum modo, não só pelo descuido 
de ministros7 como pelas successivas e repe~ 
tidns tentativas de extincçü.o dos arsenaes, 
o que lhes tmz incontestn.velrnente um certo 
desprestigio. muito pre,juilicial o.o regular 
anda.manto de qualquer delles. (Apoiados). 

Quanto aos serviços pt•eslados p1~loa arse
no.os do marinha do Pernambuco e d,1 Du.hia, 
Sr. presidente, sü.o elles incont6stavois, e 
não vêm de hoje, mas de longa. data. 

Para proml-o, bastariL record:tr o que elles 
fizern.m no tempo da gue:rm do Paragua.y. 

O Sn.. ARTHUR Rros- E mesmo anterior
mente; quantos va!:tos importantes deu o Ar
senal da Bahia para a esquadra l 

O S:a. MILTON- E mesmo imteriormen~e, 
como muito bem diz o nobre deputado. Con
tam-se por muitas e ex:cellentos us construc
ções, que dalli sa.hiram desde é1)ocas re
motas. 

Mas, no período daquelfa guerra. tremenda 
e ao mesmo tempo glo.L'iosa, que o Bra.iil teve 
de sustentar com o dictador Lopez, vieram 
do Arsenal de Marinha da Bahht mais de 100 
operarias, que prestaram serviços relevantis
simos na faina que então se desenvolveu no 
Arsenal de Marinha desta capital. 

A 26 de julho de 1875, o ministro da marl· 
nha de eutão, refürindo-se ::ws operarios do 
Arsenal de Marinha da Bahia, exprimiu-se 
nestes termos: <i: Si não tivesse sido o pode
roso auxilio que da Ba.hia veiu, em relação 
a~ pessoal especialmente, o Arsenal de Ma.
rinh~ da côrte não poderia teL' operado os 
pr~d1~os de a.ctividade 0 perf~iç5.o, como bem 
póae mzer que praticou, satisfazendo as in
cessantes e urgentes exigencias da guerra. » 

_C: nao se:á. de~ca.bido lembrar. o elogio que, 
nao h n muito moda, o Sr. c11p1tão de mar e 
guerra Lorena teceu, senhores, o.os opera.rios 
do u.rsena.l d.u. Bahio. pela presteza, economia. 
e perfeição com qua a.Ui foi reparado o navio, 
quC:J estava sob o cotnmando cfo tão distincto 
oficial. 

o Sa. CUSTODIO 1:111 MELL()- o ar gumento, 
não é só esse. 
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o su.. MILTON - Peco perdão; ainda. não exemplo na França., na ltalia,e na Inglaterra; 
conclui o meu pensamento. de modo que em occasiões dessas possa sup-

A circumstancia de ter o Arsenal de Ma· prir a f'a,lta dos ars:enaes de marin'ha, qu,e são 
rinha da Bahin. prestado em qccasião cafami- custeados pelo governo. (Apoit.uws.) 
tosa importantes servi~os, offerecendo pes- Creio que si se tivesse o cuidado de mandar 
soal habilitado parn. lovar a etreito obras que construir habitualmente nos nossos arsenaes 
se estavam fazendo no l\rsenal desta. capital, navios adaptados iL navegação da costa, ott 
é por certo um argumento poderosíssimo e de3tinados a entrarem em línha de batalha 
eloouente contra n.qualles que o accusam de nos rios quando assim fosse preciso; si se ti
inutilidade; porque si fosse um estabeleci- Yesse o. prudencia de fazer preparar, pelo 
menta inutil nü.o serviria sem duvida narn. menos de dous em dous ou de tres em tres an
prestar serviços tão relevantes. · • nos, um navio em cada qual dos arsenaes do 

Resulta.do do que tenho alleg:ulo : a exis- paiz, em pouco tampo nós teriamos uma. ar.;. 
tencia dos arsenaes da. Bahia e de Pernu.m- mada sufilciente para occorrer.a.s necessidades 
buco, seuhores, núo póde ser combatida, nem do ~erviço publico, com muito pequeno dis
pelo ludo economico', nem tão pouco pelu ra- pendio, dentro das forças do orçamento, e o 
zão de nü.o produzirem e11as em relação i~ que mais é, sem os muitos atropellos e · 
somma. que nos custam. g-ran<les gastos que se sentem e se fazem na 

o Sit. Blilu·o1~T VrnmA - NLLo produzem occasiüo em que as urgenciasimperam. 
porque nií.o lhes diio os meios necosso.rios O SR.. CA.YALCANT1 - Si isso não se tem 
para isso . feito, a. culpt~ é dos governo~. 

o S!l. Mrr:roN - 1'01· COl\Süg'Uilltc, S(H'ia o· Slt. MU.TON - Allega-se que os dous a.r-
mnis politlcn, mnla naturnl o mai~ louv:~vel, s1.maes naÜl\ produzem, e não compensam 
f')t:o so doll\sse ossos nrsonnos cotn uma verba sutncientcrnente a. dospeza que se faz para 
sulílcionto pam su lhes tl:lr í.o<lo o dosanvol- mu.ntol-os, eu repito. Mas isto é um ~rro 

· vimento de qno s:1o crlracodorcs e iousco- palmar. Para que o argumento fosse proce· 
ptiveis. dento seria. primeirn,mente P.reciso demon-

E'pocl\ houva, sonhores, Am que no Ar.sen::i.l strar que os governos teem daao a esses arse
de Illnrioha d(~ Bahia se coustrutmm dill'e- naes todos os meios inclispensaveis para. o seu 
ron!es vusos tle guerra, sempre com n. neées-' desenvolvimento e p1;ogresso, e entretanto 
sarin. brevidade e com a m:.iior economia pos-1 por circumsta.ncias pecuk1 . .-es elles nuda teem 
sivel. podido p1.·orluzir. 1\.fas se nelles existem bons 

Deste facto dão testemunho <liversos offi- operarias. como ficou provado em · circum
ciaes de mu.ritlba. que teem pu.ssn.do pelo ptu-- stancias varias, muitas até melindros..<ts para. t\ 
lamento; e peço licença para ler algumas pa.trin., como j:'l. demonstrei; e si o governo no 
palavras proferidas a. respeito i;elo Sr. Bit- emtanto é o primeiro a não dar trabalho a 
t()ncourt Cotrim, quando tin lia assento n::i. Ca- esses a.l'senaes, de modo que n despez::i. que 
mara doi; Deputados em 1877: · com elles ha torna-se impl'oficua, queixe-se o 

« Houve tempo, disse o distincto ma.ri- governo un~camente de si_. 
nhciro. houve tempo. em que 0 Arsena.l de P?rque dizem que um s1mp~es .esc~ler, uma 
Marinha da Bahia teve um grande dosenvo1,.· duz1a de remos, um concerto .ms1g1.1!-1lcante, o 
vimento; fizeram-se am construcções impor- governo ou mn.nd~ fazer aqui no Rro, .sobre
tantes, com mpidez e economia., e 0 serviço car~egando d~ma1s . o al"Senal respectivo, ou 
não encontrava tropeços, nem a fiscn.lisaçü.o entao rec~rre a Europa, afi.~ de obter cou~as 
sotrria » que aq UI mesmo consegmria, com pr·ove1to 
·. · Alá~ das razões que ahi ficam expostas, v. paro todos. (Apoiados)· · · 
E:x:. Sr. presidenta sabe que em uma costa da . Ainda no sabbado li unin, noticia que· muito. 
1.400 li:iguas maritimas, como· é a. costado me admirou, Sr. presidente . . 
Brazi1,· incQntestavelmente não se póde, nem · O Ministerio do Interior, diz um jornal: · 
deve tHi' um nnico arsenal de marinha; por- vac mandar construir 11a Inglaterra duas lan~ 
que, dado o caso de uma guerra, e realisada a chas a. vapor para tran:;por&e de enfe-rrrws aos 
ll.ypothese de estar interceptado 0 porto do hospitaes de isolamrmfos. 
Rio de Janeiro, incontestavelmente os navios Ora., realmente ú primeira vista, si os 
dti armada nacional não achariam onde repa- nossos n.rsenaes não servem pal'a construir . 
rar avarias que por acaso tivessem. sotrrido duas lanchas a vapor, destinadas ao tran
do inimigo, desde que desapparecessem todos sporte de doentes para um hospita.l. in
os arsenn.es da costn. do Brazil (apoia.das) para contestavelmente elles não teem umidade 
ficar tão sómente o desta capital. alguma. 

Como .V. Ex., Sr. presidente, sabe e reco- Mas ha quem acredite que os arsenaes da 
nhece, a industria. particular neste paiz noo Bahia; Pernambuco, Pal'á e Rio de Janeiro 
está tão adiant..'\da a.inda, como acha-se por não podem construir essas lanchas a vapor, 

C:imnr!\ V, IV . 1s 
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quando destes mesmos nrsenaes teem s:thiclo 
. navios de grande lotação, que deiirnram de 

si memorin. honrosa nos fastos r.la marinha 
nacional? (Apoiado.) 

· o que se cooclue d'ahi-é que o ;;overno em 
vez ele dar meios para o desenvolvimento dos 
arsenaes de mariaha de que se trata, os tem 
conservado em completa ina.ctivi<la<le, e 
depois q11er supprimil-rn; com um rasgo de 
ponnu, causn.ndo um ~rande prejnizo :rns ope
rarios que dalli timm o~ mciQs tlc snl.J:;i!:;t~n· 
eh hourosn, e tumbcm com vet•dadoiro c.letr·i
mento parii a cau!la publi~i. 

O SR. BeLr'OU.T-E collocam-nos nssim em 
condições embaraçosas cm qmtlq uer emer-
gencia. . · 

O Sr,.. MtLTON-DestrL minltn. nltimn. con
sideraçii.o tirarei mais um n 1•gumcn to para 
d3mo11strnr que o S1•. ministro rfa marinhn 
nú.o foi correcto nns icloins qtto ~nunciou 110 
se11 rel:i.tnrio ; porqne si os :wsonMs do ma
rinha de Pemambuco o ti:\ Bnhi:i <lovcm so1• 
·;;uppressos pois não produzmn tnnto IJU:i.nto 
cru. de esperar ú vistl\ <los grandes gastos 
que com elles fazem-se, então eu mr, vu.lerei 
do mesmo argumento paru condemnar o 
arsenal do Rio de Janeiro, pelo !neto rla1:1tus 
repetidas eucommendas que se mandam fazer 
un. Europa, e provam que elle nii.o está 
sei;,"tlrameute nas condições desejaveis. (Apoia
dcs.) 

ele meus collegas pn,ra ser upprovarla '" 
emenc.la, que vaa ser entregue iJ, mesJ. desta. 
caso.. 

V. Ex. s:ibe qne nesfa hora diJficil do. re
constituição füt p~tri~1, iHís devemos tlar 
exemplo~ e prova. de f]ue não 11ueremos esta-. 
belecet• entre a. Cnião e os differe11tes esta
dos um certo att1'icto ui.:: que pódem provir ma
les irrcpm·nvcis,uma desco:u1ia.nça, que seri.L de 
máu agouro ; m:1s untes é preciso 'llle rnos- . 
tremos por todos os meios ao nosso alcance 
riue queremos t1rmar ern bnses solilfas ess:.t. 
grundo e futuroso. União , 11ue votiunos . 

Nostns condições pa.rece-me que ser:i. <le 
mi~ política, no momento actunl, supprimir· 
mos os tlous n.1'Scnaes, privando ú.quollcs dous 
estados de dous grandes vivoirôs de artistas, 
e, o r,11~ ô poior ainda , ;ltirnndo pnro. n. rna 
um grn111le numero de ciiladiios qno dalli ti
mm 'os meios· J1onrarlos . da sn:i. sulJsistoncia o 
quA pc'wlom tnrnnr-;;e, lan<;ndos de chofre no 
moio dn. populnçiio, outros tnntos elementos 
riu desordem, outros ta.ntos foctores de per
turbnçüos, que todos nos, amigos ela, Re· 
publica, temos o dever de prevenir e con
JUl'flr. 

Voz1ts-Muito bem, muito bem. 
{ O orado1· o muito comprimcntculo.) 

• g• litfa, apoiad<i e enviada i' res1lectivn 
commissão a. suguiuto 

Emcrida 
Si ii m~.ão, invoco.da para serem snppressos 

os arsenaes da. Bahia e de Pernambuco, princi
palmente consiste na. impossibilidnàe, em que 
olles acham-se ttô construir com :i neces!;nria. ~ , . . " 
economia e brevidade. entüo supprima-se A.o :s 12 - R.~st:.lb1Jleça~~e n. ."crb:'\ l~;m\ o 
igualmente . 0 do Rio de Ja.neiro, que nem uo pessoa.! e m~ternil dos :nsena.es de Pe1 nnm-
meoos pôde aprompta.r uma . lancha pnrn. , buco 0 B:lhi:i. . . 
transporte de enfermos. Sala lln.S sessões, 27 de seleml.Jro de 1'891.-

E' preciso ser-se logico; ~obretmlo, convém '.l'olcn!i110 tle Oaruallio.-Au_quslo de Freitas. -
ser-se justo. (Apoirid.os.) · Artlm1· Rios.-Pernambicco-J. V . .1.l:leira. de 

Mas, a verdade é que nenhum dos nossos VasconcaZlos. -Caetanodc.4.lbuqtrerqw:.-Fclis
a.rsenaes d·i marinha deve clesapparecer ; lle:Uo Freirc.-Paula Arg0Uo.-Canffto .-"--Vcl1úa 
carece que se lhes dê tmbalho, fornecendo-lhes Rodrigues .-Pires e Albuqiierque.- Ga:rci<t 
os meios de satisfazel·o. Pircs.-Joiio de Siqicefra.-Lcanclro ll!aciel .-

Por isto, Sr. presidente, vae set' apresen- J.J. Seabra.-Prisco Parai.zo.-Amorini Gar
tndt\ uma. emenda, mnndando restabelecer n. cia.-Noguefra Parane>gv.â.-Jor:J.o Vieira.
verba. necessaria para a mmmtenção dos S. Lmdutpho ~11edrado.-P1·óes.-Sa.rttos Pc· 
al:'senaes da. Bahia. e Pernambuco, nn, qual re:ra..-1?. Badaro.-Fcmseca e Silua.-J. de 
estou a.ssignado com varias memb1•os desta Serpa.-Manoel Coellio Bastos do Nascimento. 
c&.Sfl.. E 9 de espera.r, que esta. emenda. pn.sse, - Uli'l)eim Pinlo.~Severino Vieira.- Epila· 
porque ella traduz uma aspiração de todos do Pessoa.-Gliccr:o.-Jitvencioclc Aguiai· . .,.
nOs, o porque, incontestavelmente, representa Couto . Cartaxo.-~ellarmino Carneiro.-Ba
a expressi\o de um direito que teeinaquelles 1·ao de S. Marcos.-Lt'i.;; de A1tdi-adc. - Costa 
dous estados a voderem contirma.r no goso uo Rodrigues.-Jacqucs Oi.wique.- :irifl'isio Fi
estabelecimeotos importantis;:;imos com os aiJto.-Tltom= Dclflno.-Nito Pcçanlm.-F. 
quaes se tem gasto ju g1·andes sommns, o que Scl~mi(J,t.-M. .Moura.-Zama.- Go,içalvc11 
não devem ficar abandonados, como u. commis- FoJn·eirci . -Pedro Clwrmont. -Pires Ferreira . 
. s~o propõe, sem necessidade e sem patrio- - Carlos Campas.-Cassiatio do Nal'cimcnto . 
l1smo. . · -Gonçalo de Lagos.-Martirl!io Rodrig11cs.-
~lêm disto, a.credito que ha outra conside- Bclfort Vicim.-A. Vinhaes. - .4 . Stocl,zc,.. 

raçao que ·deve actuar muito no espírito -Frccterico Borges.-G. Ramos.-J, Jlla- · 
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rfr.mo. - St.i Andrade.- Pri-iúa Guima1·ues. 
-Leovigi.ldo Fil!Jiieiras.-Mii,Uer. - Amphi
lorJhio. - Esvírito Sanio.- Ignacio Tosta .
R~ymimdo Bandeirei. -.4.rmiba{ FoJcr.7.o. -A. 
Milton. 

O Sr. Garcia Pire!=! vem :1. tribuna 
· dominado pelo mesmo pernmmcn to que acalJn. 
do exte1•1rnr o seu nobre colleg<\ elo deputaç:.iio, 
o Sr. Milton. . 

Foi um fàcto quo lhe ctiusou cerl~i oxtranh.51 · 
zn a rovogar;ão <fa JH'opo~tli pam. a snp1·ussao 
dos arson:.i.os d:i Bnhi:.t o tle PornambucQ. 

A C:unara .i:'.i se lmvhL decidido contr:i oila, 
o ag-01··" a cncoutr;i reprodu~ida nesta dis-
cussão. . 

A idéa. de extinguir aquelles tir:scuaes 
ycm do tempo do ~mperio e foi j~s~imotl~e 
vor <)uerer ceutra.hsar toda 1.1. a,dmm1st1•açao 
o actividade prodnctorn. otrlcia.l aqui na. córtc, 
que ti ino1::wchiu. viu-so ab<\ndon::1.d:-. ua hot'l\ 
un provaçuo. 

Võ que a l-:.epulilicn. vac seguindo o masmo 
ctiminho. Por umo. o.rgumeutaç5.o muito os
pecial, o Sr. ministro da mu.rinha propoz o. 
!ittflpressão dosses arsena,es. 

O orador. depois de mostt•ar a importando. 
do ar.senal d<t Bahia, quer sob o ponto (le vis
b elo pessoal, quer do ir:mlerh~L que alli exisle, 
conclua declarn.ndo que espera qu<i u Ca
lll:lra vote contr;i. ess;~ emet1tla suppl·assi va. 

O Sr. J:o..,1-óes da Cruz diz que niio 
tomn.ria tempo á casa. si o orça.menta da mari
nha não tivesse uma idea, que ~ primeira 
v ista póde provoca.r ma vontade contra estn. 
11.sseml.Jlêa, aliás bem intencionafüi. IlO sentido 
1las economín..c; que uevem sei· feitns. Vne rapi-
damente éxpor o qne pretende. · 

Polo decreto do 1874, orgn.ni::;.'lollflo os arse
nn.os do mn.rinht• do Br,i.zil, foi imposto aos 
opera.rios o degr.:onto <le um dia de seus veuci
inentos para forma.r um fundo de reserva de 
onde seriam tiradas as ponsões que dev.iam 
~er conctididns ao operario que se hwn.lidttsse 
110 serviço. 

Em 1881 a Camn.ra dos Deputados e o Se
nado votamm um projecto de lei nutoriS:\Oclo 
o montepio formn.uo pela ecomonia que devia 
ser feito,, A Camn.rn. vae ver que o opera.rio 
tem so:trrido desconto em QLlantia. não pe
cpienu. e que este dinheiro está improductivo 
nu.s·mii.os do governo. 

O or::i.dor deu-se ·no tm.li._'\lho de est"UdAr n. 
lei ,.ctlln.l p01·cort•en<lo as ta.befü\S de venci
mentos e, fazendo o calcule. do ol'ficina por 
olfMua, vel'incou que o governo por offoito 
de descontos uo si.thtrio dos opei-a.rios <leve 
ter em seu poder', sem contar os .iuros accu
mulatlos, quer pela lei ds 1874, quer µelas 
leis posteriores, qmLniia apL·oximadamente de 
l .000:000$. . 

Pm·a completar ns informações, diz ainda o 
orador que por esta verba apenas são pagas 
34 pensões; a. vistn. di:sto os opera.rios pedem 
à Cn.nuwa que est(:) S? lr.lo revert'.L para. suas 
famili:lS. 

Não pedem parn. si um ceitil, o que fi!Uerem 
e que o governo g~n·anta as suas familias 
nquillo a <)ne a Unfüo se compromette11 • . 

E' sabido que a agitação 1la classe OIJeraria 
devida:\ falta. do meios tom merecido de todo 
o ninnclo civilisado acurado estudo dos po
deres publicos. 

E' nma. 'J ltostito 1~sta. que nà1> devo sei• post.a 
do' la.do pot· imrto dti C:tmar;~; as8irn, pois, 
ch:\m:.i. para o caso que acab;i de ox:po1· lt 
atteuçiío de seus nobre:; collegas . 

Sõ.o lida.s, apoiadas e envindtis ii respectiva 
commis.silo ns seguintes 

Emcndm: 

Ao § l?haroes - Collocn.r dous phnróei! do 
3~ ordem, um no porto das Torres e outro no 
Capão do Ponche, cost;i do Rio Grande do Sul. 

Sala rlns ~essões, 5 de outLtbro de 1891. -
Inrlio do B1·r;~il.-Ho mc~·o Baptista. 

Ao art. 1° § I0°- Pes80al-Seja. olevado o 
soldo do s:Lrg-e11to-nju11ante de 4l:!0$ por annô 
l\ 600$000 . . . ' 

Ao§ 13 do art. 1°- Pesso,~I-Ficam resta
belocidos os logues de secretario:) das capi
~a.nias de portos e supp1•imidos os de n.u:ülin.r 
dos seeret:i.rios. · 

Ao nrt. 1° § 2"- Pei;soul- Accrescentc-se: 
Ficn.nrlo o n.ctunl ml:!mbro civi l DI". Jon.quim de 
Sous:\ Reis unnexo à s~c:retn.ría de estado, 
como :1uxilia1• jaridico, visto como conta mais 
de 25 n.nnos 1lt: serviço nesse r.<trg-o. 

Ao nrt. 1° § l" - Materi~il - Em toga,rde 
dous sorventes n. 70$, diga-se: dons serventes 
a 90$, de accordo e' pot:- eq•.tidade com o que 
g:iuham idonticos serventes em ontras secre
ta.rins. 
. Sala das SCi!Sões, 5 de outubro de 1891. -
J. Ratiimba. 

Art. ndditivo : 
Pico. o Podor Executivo autorisa.do n. fazer 

e~amin:.i.r por umu. commissã.o de officiaes de 
m::i.rin~m a costn. do Rrnzif <lo norte a sul, partt. 
<lesigoar os logo.res da mesma costil., onde 
convem esta.belecer phai•óes, indicando os tl~ 
mais · u1·1;en to necessillnde. 

Sal~i rlns sessões, :3 de outubr;:J de 1891. -
C. do Nascimento.- Abreú.- Boiy;cs de Mc
cleiros. -.:.Jlfcm71a Barrcto.-Pereira da Costa. 
-Homero Baptisla . 

Ao§ 12°- Accrescent.e-se às palil'Vra:>- e 
atteudido o a.ugmento de -vencimentos de ac
córtlo com as tu.bellas de 13 de junho de 1891 
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-o seguinte: igualando-se o sa.Iarío e venci
mento do pessoal do Arsenal de Marinha do 
Para aos que percebem os empreg-auos con
generes do da 0[!.pital Federal. 

Sala das sessões, l de outubro de 1891 .
. .4.. Ind~o do Bra~il.- Cantão.- j}[atta Bacel
lar.- Pedro Chcrmont. 

Ao § 12° - Arsenaes - accrescente-se as 
verbas destinad:ls ao Arsena.t de Marinha do 
Pará. as seguintes : 

Corte de madeira - Verba para o càrte de 
madeira e pagamento do frete na e:>t!'i!.da. de 
Bragança 

15:000$000 
Mortona - Construcc;ão de uma com carros 

de 60 metros do comprimento, ferragens e u. 
competente machim~ motora, para 250 tonel
la.dtis 

00:000$000 
Sala das sessões, l de outubro de 1891. -

A. lndio do Bra~il.- Cantc!o.- .Malta Ba
cella>·· - Pedro Clwrmont. 

Ao § 2.0 - Conselho N<tval : Pe~soal -
20:000$000. (Como exii:;te). 

Ao§ 3.0- Quartel General: Pei5so:ü-Gou
·signo-so a verba necessaria p:1.ra pagamento 
do pe!;Soo.J nomo se acha e!:ifa.1. repartição orga· 
nisad<L pelo Jl'l}reto n. 430 de 29 tle maio de 
1890. 

Ao§ 3.0 A; Material-9:88'l$000. 
Ao § 6.0 - Commit:1.;t•tüi.do : Pessoal (eomo 

foi orga.nisado pelo decreto n. !J-16 de l de 
nove:nbro de 1890) - :34:300$000. 

Ao§ 6. 0 A: Materhd - ~:100$000. 

Sala. das sessões, l de outubro de 1891. 
-A. índio do Bra::it. 

§ li - Escola N ival : Na parte relativa 
ao observaforio astronornico 8ej~~ augmento.dn. 
a verb;:i. de 2:582$ de mds 1:200$ para grati
ficação de um ajudu.ute, olfici<tl jh mu,riulw., 
do encarrega.do do serviço da. hora o um; 
ch1·011ometroi:; de bor•do dos navios. 

Sala. das sessões, l de outubro tle 1891. 
-A. Indio do Br1,1.:it. 

Addi~ivo: 

Art •. 111
• Fie.a instituido montepio para o 

operar10 etrectivo ou do quallro extranume
l'ário, servente etrectivo do Ar:>enal de Ma
rinha dà Capita,! F~·llll'<tl, opemdo~ o serven
tes nas mesmu.s condições du.s ilirectorias de 
a.rtil ha.ria e torpedos . 

Al·t. 2°. O montepio tem por fim soccor-
1·e.r o coatribuiote, hl.l.bili tnd o na 1'6rma desta 
lei, concedendo-lhe pensão da qual podera 
revi.lrtel' metade po.rà os successores, nn. lei 
designados, d0 instituidor. 

Do fundo do monte-pio 

Art. 3''· Todos os ope!'atios e serve:itcs men
cionn,dos no art. l" contribuirão, mensalm1mto 
com um uia. de vencimento. 

Paragra.pho unico. O contl'Íbuinto que for 
dispensado <lo serdço por excesso de pes
soal, poderu contiou~~r a contribuir para o 
montepio. 

Art. 4°. O governo converterá. em apolices 
da divida publicn. o producto das quotas de 
que trata o artigo precedeu te e o saldo exis
tente no Thesouro, proveniente das contri
buições desde 1875. 

Dos direitos ao montepio 

Art. 5°. O contribuinte que contar 20 ou 
mais a.nnos de serviço (de:;;contttdo o tempo 
proveniente de liconç;:i.s, castigos, faltas de 
moiestitts r1ue nU.o ti vorocn por 0aus~1 o ser~ 
viço no t~rsenal ou directoria) qt1e po1• ido.do 
<l.Vi',nçadt~ e por molet>tias coutra.hidlLS uo ser
viço ticam impossibilttados de continuar a 
servir, terã,o direito á pen:;lio pela córm<~ 
::;eg-uinte : 

§ lº. O que conU1l' 20 n,nnos de trahaiho; 
metade dojornn.l. 

§ 2°. O que contt1.r 25 anuos; o jornal por 
inteiro. 

,§ 3°. O qtlO contn.r 30 ou ffi[\,is tmnos o 
jol'llo.l du. classe immetlfo,tamonte superior, si 
tivor mais de um anno de exercício na ante
rior e si fo!' opet'(1rio de l" classe, mais um 
terço do Jornal. 

§ 4°. O que contar d11 20 ~ 25 annos, da 25 
a 30 annos percebera pensão proporcional uo 
tempo intol'medínrio. . 

§ 5°. No c..so de insufficiencí:;J, dos meios 
provenientes do rendimento dus quotas e lia 
quota. do.anuo, o deficit serà retira.do propor
ciona.lmen te . 

§ 6"- O que contar qu~lquer tempo de ser
viço e durante elle soti"re1· desastre por mo
tivo alheio it. su1t vontade, com petentemente 
provado, e do qual resulte impossibilülade de 
continuar a trabalhar, pereeberá pensão igual 
ao jor.:.al de sua. cla:$Se. 

Art. 7°. O que se in valida.r depois de 20 
annos do serviço, sem ser -por molcstia ud
quel'ida nas r epa.rtiçüos indicadas, tera di
rei to ao jornn.l d<.t classe e só reverterú u. 
seus successores a. pensiio da. clnsse immedi:t
tameoto inferior, excopto os do 3n classe que 
reverterão á pensão da classe menos 1/3 . 

Da. Rcocrsao 

Art. 8.0 A viuva, filhos JDenores e tllh~s. 
m::te ou irmff, soltoir11 do conh'ibuinto que 
fallecer com 15 ;i. 20 annos do ser viço terilo · 
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direito U. metade da pensuo que elle recebe
ria com 20 anoos, si na classe em que fülle~ 
cer jú. tiver mais de accesso o si oão tiver 
terà a pensão i.!;'unl á met:1d0 da que elle 
perceberia. na clo.i:-se immerli :. bmente inf(r
ríor, e sendo de 3.ª classe. metade d.o jornal da. 
classe menos l /3. 

Art. 9." O contribuinte que fallecer depois 
de 20 l\onos de serviço dá. direito a,. uma. 
pons.'ío igual á metade da Que podia perceber 
nos casos do art. 5°. 

Paragrapho unico. O que contar sómente 
15 annos de serviço, cm hypothese alguma, 
darfl. rlireito ã. reversão. 

Pol'l.le de direito a pensã" e reversão: 
.1\ rt. 10. O contribuinte que sahir ou for 

demittir.io do serviço, stLIYo a hypothese do 
art. 3° pn.ragrapho uoico, perde o direito ao 
montepio. . 

Art. . l l . Os successores peacionisfas per
derão seu direito á perisü.o : 

§ l.0 A viuv<i. si, por culpa su::i.. não viver 
em companhia. do marido ; ::;i contrahil• novus 
nupcin.s ; si for deshonesta. . · 

§ 2.º A !ilha ou irmU. cu.saado-se. 
§ 3.o O filho menor completando 18 annos, 

sal iro se andar nos estudos, caso em que per
ceberá n pensão ate 21 anoos. 
. Art . 12. O executivo eXp<3dirá o regula

mento da. presente l~i. 
Art. 13. Fica, igualmente, concedido mon

tepio aos operarios e serventes dos outros 
arsenaes de marinha d<l. Republico., sendo 
autorisudo o Poder Executivo a forroul:.Lr as 
respectivas · t~bellus. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro <le 1891 .
Frões da Orv.~.- A.1,,quM0Vü1liaes.- Thoma::. 
lJelfirio.-Virgílio Pessoa.-Nilo Peçanlm.
.!!enrique de Carvalho.-Josê irlariano.-Rodri

· gue.~ Fernande~·.-Cosla. Rodr ig1'es. 

constitucional, a commissão apresentou rela
tivamente aos quadros dos ofüciaes de fazen- . 
da e dos mach i nistas~ e isso peln. r:izi'í.o ria não · 
ter o ministro dn. marioh;1 re:i,liz:i ilo reforma 
alguma com r.it'erencia a estas tinas classes. 

Dem;ds, não colhe o argumento adduzido 
por S. Ex., porque o rniubtro podia haver 
reforma.do o quu.dro fi os nwdicos, porém mal, 
não interpretando fielmente a Constituição, 
como de facto aconteceu; o que. entret..'\nto~ 
não é pn.ra admirar llesde que S. Ex. tem 
commettido muitos P.r1•os; e, para. prova, ahi 
está. n. refórm:1 do c1irpo de engenheiros na
vaes feit:\ pelo mesmo ministro, e que é uma 
verdn.deirn. monstruosida<.le, com a qua.l foi 
mais de um:~ vez violado. nossn. lei funda-
mental. · 

Rêalmente, Sr. ·presidente, nn. refórma ef
fectnn.da pelo ministro no quadro dos mcdi
cos da n rmada. deixou de ser respeitado 
o artigo ::i5 de nosso codigo político ; por
quanto, mnnd1mtlo elle que os officin.es da 
nrm:idt~ e clns~es anne.XDS sejam equiparados 
em patentes e vantagens a.os do exercito, S. 
Ex. organisou aquclle quadro deixando entre 
os officiaes su1lerio1·es e os subalternos uma 
relação de l:~,5, CJ,Uando no quadro do corpo 
sanit:1rio do exerc;t.o ella é de 1:2,l. 

Ora, ninguem poderá fund<\damente a:IDrma.r 
que não seja vn.ntagem o haver no quadro 
dos medicos mi vaes maior nur.iero de officiaes 
saperiores, pois que da.h: abre-se para elles 
um futuro mais !isongeiro. 

Nem se cl ign. que a com missão organizou mal, 
e sem att•:mder n.o prjncipio que rege organi-
7..àçõC'S tn.os, o qun.dro por ella apreseatado; 
porque então responderei que nolle u relnção 
âe que jú. falei é cte l : 2, ô, quamlo, eutre
t nn to, e de l ; 1 no quadro do:> medicos da 
mt11'itlhn ingleza. · 

Esta informação colhi-a eu do livro do 
BoucharLl-« As mn.rinlms extiM.i.ngeiras. > 

O Sr. Oue:t.odio de Mello-Não Vê. pois. a Camum que, a respeito, a com
tendo podido. em meu ultimo discurso sobre o misSt°io não fez mtti;; que obedecer a. uma dis
projecto de fixação do !broa nn.vu.l, ano.lysa.r posição dn. lei fuod::i.meutal ria Republica .. 
todas as emendas n. clle feitas, prevaleço-mo Outro. emendu. do nobre deputado peb. 
<l:i. ópportunidade pn.ra cumprlr esse dever, Pa.t'nhyba. é a que m:~mb supprimir n. meaitla 
varecendo-me nrio ser isto desc.."tbidodesde que imprescindivel, proposti~ pela. commi!>S.io, 
essas emendas teem relação com o projecto relativ~L â creação de uma. caddt'a de electri-. 
d~ orça.mente da mn.rinha, ora em discussão. cidade e torpedos na. Ei;chola. Naval. 

O nobre deputado peh~ ?arahyba, o sr. Fui eu quem, no seio da commissão, propo:t 
H.etumba. vropoz fossa conservado o quadro esta utilissima medida, e fil-o porque, como 
dos medicos navaes or<L existente e se suppri- jü. tive occasslão de dizer nesta casa, em · 
misse o n.prescntado pela cornmissão de mari- ussumptos <le mariolw. todas as rniohas vistas 
nh:i o guerra, ndduzindo S. Ex., em füvor convergem, neste momento, Jlara <L instruc
dessa sua proposta, o argumento de «jà ha- çã.o e erlucação do pessoal, e não posso com
ver o ministro cb marinha, om obediencia a.o prehender como hoj~, quando todas as poten
artigo 85 da Constituição, reformado o refe- cias maritimas esforçam-Sê por ter um pes
rido quadro». soai bem preparado no manejo do torpedo, 

Ora, paro ser coherente, S .. Ex, devera ter o qual requer muito estudo e pratica, pois é 
igualmente proposto a suppreSsão uos arti- preciso que se saiba, não existe somenté o 
gos que; em observancia ~quelle preceito torpedo automovel 'WhuehetJ.d, mas ainda 
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outros torpedos inoveis, além das minas, cujrL 
theori:1 e. pra,tica. nã.o sã.o menos clifliceis; não 
posso comprehender, reµi to, como lrn.jn. Itoje 
quem pensu não se dever estt1di1L' tlteorica.
mente esse podero3o e int1·ic~tdo enp;cnho de 
gullrni. 

$;Ex. o Sr . <leputal1o pel:\ Pa.mhybaapre
senta., em apoio a smi emenda, o ex.:.mplo ílos 
Estíl.dos Unido;;, onde, disse S. Ex ., estada-se 
o torpedo (.!,penas pratica.men tG. 

Não estou certo de qual osystemaque, i1es
te particul::i.r, aclopt;,r,111 os Estados Unidos, 
müs, sej:~ qual foi·, nilo despt·esarei o q11e em 
mataria de marinha se far. na Inglu.terra, 
França, ltalia, Allema nlrn., etc., mormente 
nas duas primeiras destas poteu;Jias, para 
seguir os Estados Unidos, que, pOL' sua vez, 
proccuram, a respeito, imitar áquelles p:i.izes, 

No Ing-latorrn, pair. essencialmente pratico, 
os aspil".l.Utes, uo em tau to, estudl\m thoori
c:i.mente toq>edo mi ~s:::~i :.L de 1nu.1•inl1.t, e, 
qunuuo chogani tL p1·1111011\~tenen to, os que 
qUClt'em ser· especialistas ne,;tn arma, fat:t.!m 
um curso thcorico dl~ novo mczes u:L esco 
la de Greeu\vich, o ~o depoí::; ê 11uo \'ão 1m1·ii 
bordo do Vi:mon, 1w.vio· eswl'L do torpmlu, 
í'a.zcr um curso pt·a.tico p1·eJimin:Lr <lu 3 me
zes. Uahi j>assarn para. bordo do Ea;ci:tleiit, 
nn.vio asco a l.le nrtilh•iri:i, nnde licam dous 
mezes ein exercicios praticas desta. :ll'ln:.t, o, 
finalmente, voltam, ao lillda.r este pr.LZO, p<Lra 
o .Vcrnon, onde demot"Üm-se mais cinco me;:es 
ainda em exerci cios pru.ticos de torp2do. 

Na FL'anca. t;lmbem os otnciam; e:>pecin
listas de torpedo o e::;tud:tm pr.tticamento a 
bordo elo n:ivio-escoln. o Atgc:siras, no porto 
de . Toulon. mas só llepuis de tero1n cur:s!l.do. 
como aspimntes, a aula d<:i torpedo rm escoht 
naval. O mesmo se pratica nu, ltnlin.. 

Com o que levo dito, ficii, pnroco-mc, plena
mente justific1ida a propostn. dn. comrnh;sã.o, 
cujo fim ó proporcionar ao:; o!Iloit\oS do ilossa. 
marinha o conhecimento completo tlo mai,;; 
terrivel engenho dn g-uet-rn. mn.ritimn. ho
dierna,. 

solll'e a~11mptos pura.mente technicos, 6 bem 
assim que devia ser composto 1le otHcia.es com
lmtentes e .:ie tecllnicod1 devenclo ])l'eva.Iecer 
os pdmeit'os, os combatentes, pelas m:;,ae:; 
qne cn tü.o a.dtluzi. 

O itlust1·e relator elo areamento ele m n.l'i
nlm, sem cootesto.r a necessidade do referido· 
(;OO!:ielho, a.n tes <~ reconhecenclo, pede, entl'e
fa.nto, smt oxtincoão, fündaodo-se em prer.i
s.ir de refoL'JUt~ cssn. iosti tuição. 

Não posso comprclteuder a. Jogica. quCl pre
sidio a sinülha.n te p1·oposW. . lJ ma coisa é 
ou não nece~Silria : fül primeira. hypotlte:se, 
se a tlove couse1·v~w, melho1•antlo-<1, si for isto 
de mister ; rn~ Stlg'Undo., pelo contra.rio, si n. 
devu oxtingnir . Ora; o Conselho Na.v,1 1, es
ta.ndo no primeiro cii~stes casos, isto 6, sentlo 
necessn.rio, como realmente o e, seguudo :1, 
opiniào do proprio illnstre relator, deve ser 
coosel'V(tdo, melhol'::mrJ o-se·o, conforme en
tunclo o miui:;tro. 

,\s:iirn, pois, nii:o po.;;b"o coocordu.l'com a pro· 
pu::;ta tlu. commi~~i1o do crôamcnto, e t:tnto 
nini::; t]Ul\Htn, a rneu vet', :;e po1lo ctfoctu<.tr n, 
i·eor;;·trni::;u.çio do refot'illo cou:1clllo :;cm au
gmeu to tle tles peza.. 

Tmt:muo do Quartol Genertü, direi . qun 
esto. reoartiç.ão foi reorganisa.cfa pelo illustr,) 
ex-min'h;tro da marinha, q1t<u1. dividin em 
SccQueS ; e o nobre reh\tor do orçamento em 
discussão eutentle que C[\da secção deve ter o 
me~mo pessoal, pelo que reduzin o da l"' sec
çltn de modo 5. equiµ:l.t'o..1-o ao das outras. E' 
quo S. Ex., com certezã, não leu o regnl:i.
rneeto tb roforià:~ ·r ep:i.1·tiçü.o, porqnc, do 
e.otttrMio, nllo teria proposto semilh:u1te 1·e
d11cQão. E, de feito, iL p1·imeíra, secc:i.o esUi.o 
1\IIectos qnasi todos os serviços ue marinha e 
lli°LO O S3lli10 ~L antiga repartição do Qnarte! 
Geneml, pois a.s demais secções, antes da ro
orgi1ni::;aç:fo da priind rn., constituian1 cada. 
uma, uma i·~pu.rtição separada. .1ssim, a se
gunda é a ú.ntiga repartiçU.o de saude.: a. ter
ceira, a de fazendo., e n. quarta., que n u.o con
stituia propt•iamente uma repartição, mns fi\· 

Pas~o agora a ann.lys:w o orco.meuto da ma- zia ptlrte da im>[)ecto1•ia do ar.>ena.l ; e hoje 
rinha, o quo.l, peco licença n. seu illu:;h•e ro• os serviços it cargo destm; tres ult inrns scc
h\to1• para. dizol-o, nilo foi conl'occionad1niobt•e ções pas9'un totlos pela primefra. 
b 1\_SO cortn e estava!, e mcsmn p:wece que Nüo ó, port~u1to, justo, e é mesmo um des
sna organi~o.Qão de:wiou-so n.Jgum to.nto dos ncorlo, porriue import.::i. na (lesorga.nisacão do 
preceitos da logicn.. serviço do Quartol Gener~~l , o equipu.rav-se, 

Comeoarei pelo conselho n:wa l. Em mou como pro11õe ~i. illustl'a commíssão de orca
primeiro discurso sobre o projecto·de flxnQão manto, o pessot\I tias quatro secções que con
de fnl'ça. rio mar, mostrot que es~ con:selho st.ituem o~sa rep(tl' tiçuo; nü.n é justo, qne1·0 
cstiL mal 01·ga.uisnllo e quo fn.z-se preciso re- dizer, que p;u!se :.;emélhn.nto .p1·oposto., sendo 
or~~uisal70, mas nos molde~ de igual 1usti- ainda. ele nofar qne o pessoal :i nojo cttt'f?'o, 
turçao existente <)Ill 011t1·:is nml'inlms, e conho- na primeira socçU.o eslú, n oscript:1, à im;ntfi
cida em França. po1· conselho supBrior e na ciente, t: t:mto que um •los t~ontrnuos acll;i-:;e 
Ita.lia, Allem:i.nl111, e outro:; paizes por conse- tnmbem occupado neste serviço. 
lho technico. . · · Penso que devemos fazer economia, mas 

DiSSe mais que tal couselho se devia. incum- economio. bem entoudida, que n[o venha pôr 
bir, como nos citatfos pair.es, de tfar pnr~cel'_ obices 110 bom anda.monto do serviço pnl.JJico. 
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A não ser assim, a economia sertL antea o. .do j para. O· loga,r j ii. estnda.tlo, e conhecido pelo 
a.varo, que, paro. enlhesourar, privo.-se de nome de Bocc:~ do Rio, poderá tornat•-so 

· muitas cousas dentre as mo.is essencía.es i~ mesmo inexpugoo.vel esse ponto, que, além 
vidn.. . dests. comliçi\o essenci:d, oflerece 1~ de pre-

A illustre commissi:ío de orçnmento propü3 star-se â. constr11cç:l.o de docn.s; do que resul
mais a suppressão dos a.rscni.\.es de marinha taria toma,i··se o :1rscna l uma foat.e de renda 
da Bahia e PernambucoT aprosentnndo, como para. n. União, pois, e bem sabido que na. Ba
razão para semelhante propostt,, n. mesma hin. não ho.. diques particul::i.res e, no emtanto, 
addnzída pelo ministl'o da mn.rinha., qual ô a 1 e um porto procurado por !l<l.vios que. vindos 
de nii.o prõ<luzir esses ost<tbelocimentos. da Europa para o sul; so.ttrem <Lvarias no 

Semelhante razilo, porem, nií.o mor13ce uma ITll\t'. 

i·efutaç;1o Sé1·ia,_ e, d~t~o •1~1c_ ollu fos~~ ·P~'<J: o St~. Rm·ui\CUA- Bntüo ha de ticar perto11-
cetlente, S. E~. o ::>1 . munstro, p:ua. sot cendo ao Estudo '? . 
coh?.rente, devia, como bem ponderou meu , 
illrn;tre collega o dr. Milton, pt'opot• a o>; tine- O ~ª·. CUSTODIO DR M1u,r,o-Como ao Es
<..':fto de todos os outros n.rsenues, 901·is~o quo tado ' S~ :is for~as de mar ~ter~, a a.1•mada_ e 
elles L<\mbem n3.d<~ pro<luiem. o exercito, estao :1, fTectn,s a Uniao, como hao 

Demais, Sr. presidente, a. ultinin vo?. quo de per~encer ri.os l~stado;; seus centros de re
tratei deste assumpto fiz ver que toifas as po~ cursos ~ 
tcncias maritimas reconhecem que sous n.r- O Sn.. Ru:riJMllA.- Então será uma indus-
:serrnes não produzem ua proporcü.o drts dos- tl'ia particular. 
}lozas com elles feitas, assim como que as 
obras por elles executa.elas são m:.üs cat•as riue 
as eJTectuadas em e.stal.Jelucime.ntos particu
lares, e accr·escontei que na lugfatel'ra e,;::;a 
difl'eren1;n. e de 10 n, 15 °/n e, 1ina.lm1rntc, riuo 
Colbert jiL ha.vfa. l'econheciúo osso facto, lJOl' 
elle attribuido Ú, circum-,;ta.nci<\ ue sot• o tt·a.· 
balho feito a jornal. 

Vou, pois, agora encarar a c1uestiio por 
suu principal füce, sob o µonlo de vista. es-· 
tra.tegico, porqn:1.nto um arsenal mu.1•itimo e 
destin:!/.lo, priucipa.lmente,a senil' em tempo 
de g-uerru. 

o SR. CUSTODI•) DE MELt.o-Si, como tlei
.\'.ei tlemom;trt1do, o poI'to chi. Bahi:t lm· de ser 
!'urç0si1uwut0 a sétle de urn rlo:; d i:;t t•íctos na
Vttes em que so t•Jt't\ 1le div iclir J'ntur·u.mente o 
110.sso litornl, e ::;era imlispensll.vd hiija nelle 
um arseual mal'itimo cou\'enientementc mon
ttillo o delendiolo,seria nm deSt\certo extinguir 
o actm\lmente alli existente pn.rú, mais ttwde 
construir um outro. 

Ftl~~mos um sacdt1cio conset•va.ndo-o, pois 
que é nc.,>eessa rió ; P. con vitlo a.o illnstre rela
tor d"' commissã.o de or~11mento dn. marinha 
ou quo.lquer outro collegoa n. vir provn.r o 
contrario, isto e, que o porto da Buhia. não 
ú necessario s•·,h umti da:5 b~ses de opera
çCíe:s ptlT(\ uina. e$C]tuidrn. nacioual que te nhu. 
de operar nas costas do Brazil. 

De futuro, quando tivermos umn. gr11:1da 
esquarlr·a,nosso lit.tornl h:i. de forom·m,inen ta ser 
dividido, corno o d.<is grantle1-; lJotcmclns ma
ritimas ,em district.os tendo c:uh1o um suu s~uo, 
e isto pa.ra. focil it;u· <L mobilisacrto dilo o~rruri.-
dru., porque po.;sti ella, om nm 1110111ento O Sn. . Ar,1.nmTo BR.A.'NDÃn - .Mas V. Ex:. 
dado, t\cudir ti um ponto quah1uor ato.cu.do, üchtt mal collocado o n.ctm l arsrm:tl ~ · 
devemki a sede ser um cautro do rocursos ·o, 
portanto, convenientemcrnto fortí!lciula, etn 

· vista das mzões quejú tive voz de :tprosenta.r 
nesta cas:'.\, quando tratei cltt convauleuolo. rle 
manter-se o t\rsenal da Bo.llin, Isto 01 quimdo 
occupci-me tlo mesmo objecto rp10 oru. discuto. 

A divisão mais convenientB ser:'L estu.: dis
tricto do norte, do centro e do sul; t.levenúo o 
primeiro . tl3r por sà1b o porto do Parit, que é 
nnquell:i parte do pa.iz o que of"füreca melho
res condiçü::s estra.tegiC.'1..~, e para sude do se
gumlo não ho. porto qu~ m!l.iS convenlrn, do 
que o tla. Bn.hia, visto como o do Mu.ra.uhão es
t á muito proximo do Parú. o do CearA ô in
defensa,vel, e os tia Par;i,hyba, Rio Grande do 
Norte <:: Pernambuco não teem condiçiio :i.1-
g_umn. par(t isso, P,Ois, além de pouco espaço. 
sao egualmente mdef~nsnveis. O de Maceió 
tlmbem não possue condiç!:ies estrategicas, e, 
por cooseguinte, resta o da. Bahia, que póde 
ser dBtenaicto, e, se to!.' o arsennl removido 

o Su .• CU::i'l'ODIO lJB MELLo-Acho, sim ; mas 
sua remoçi1o se podcri\ etrectuar m<<is tar•de. 

Podel'ão diiei·-me que ·o µol'to da Bn hia 
está muito proximo ao do Rio de Janei1•0 ; 
mas este a.r;umento rebaterei diiendo que 
a França tem quatro lmses ele operações, a 
sa.ber : Cherbour,!?', Brost,Rochefort e Toulon, 
e que n d!stancit~ entre a 1wimeirn. e a se
gunda é o.penas de tt·<is g1·uos e, entre a se- · 
guntit\ e :i. terceira de cinco g1h..tos ; oo em
tanto que eutre Rio <le Ja.neil'o e Bahia me
deiam mais ou menos 11 grãos. 

Pnsso,ndo ús capifanins de poi.•tos, sabe a · 
Camarn. que, no projecto de fixação de Força 
Navu.l, a commissii.o de marinhQ. e guerra. pro
poz o nugmeuto do 100$ nos vencimentos dos 
commandautes das escolas ue aprendizes .nos 
estados ondé não houver arsenal, ficando taes 
commandantes obrigados a exercer as funa
ç11es de capitão do porto; medida, de que re-
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sultará uma economia de 24 a 25 contos an
nuaes. 

Assim, pois, não me pa.rece conveniente 
supprimir-se, como propõe a commíssJ.o de 

. orçamento, os rogares de secretario nas capi
tanias, uma vez que os cnpitã.05 de portos 
ficam i~ualmente encarrego.dos das escolas ele 
aprendizes,. isto é, desde que se lhes au-
gmenta tra.balho . · 

o SR. . ALBERTO BRA.NDÃ.O dá um aparte. 
o SR. QusToD10 DE MELLo-V. Ex. propõe 

uma redu~o de 200:000$ na verba-Forca 
Naval - fundando-se em que podemos ter 
muitos ne.vios em àisponibilida.de. 

A isto responderei, ante$ de tudo, que não 
possuimos muitos navios ; noss..'\. esquadra. 
·compõe-se apenas de 38. Acc.resce que para 
o illustre relator fazer semelhante reducçü.o, 
devia ter entrado em seu r.:\lculo uão só com 
o numero de navios, mais ainda com <t tone
lagem delles, porque . como :S<Llle a Camar<t, 
t emos navios de 40, outros de 100, e outro::; 
de 200 praças de guarnição. 

Assim, desejava saber de S. Ex. quaes 
. foram os dados que serviram de base it esse 
calculo; além de.que o que avulta nus de
spezas de um navio r..o porto é o que se gasta 
com o p&ssoal> e deste, o inferior perceb~ sous 
vencimentos e é nutrido, quer esteja embn.r
ct\do quer oão, e quanto aos offi.ciaes, não se 

. os . ha de pôr em terra percebendo o sol.do e 
dous terços da. gratificação sem prestarem ao 
pa.iz sei•viço algum. 
. Isto não seria, por certo, economia. 

Vou deixar a tribuna, mas antes peço des
culp~ â Ca.mara µor haver tanto abusado de 
sua.11 attenção . . (Nao o.pniados.) 

VozF.s-Muito bem, muito bem. 
E' encerrada. a discussão por não haver ora

dores inscrlptos; e adiada a votaçã.o. 
O SR.. ROl:)R.IGUES ALVES (pBla ordem)-· 

Estando quatro membros da commissão do 
orçamento funcciona.ndo no Sena.do na com
missão de tlnancas, e tendo-se ausentado para. 
o norte o Sr. Rosa e Silva, por incommodo de 
sa.ude, peço a V. Ex:. que nomeio um membro 
para suostituir este Sr. deputtl.do na commis
são afim de poder elll1 dar o seu parecer 
sobre as emendas q uo V. Ex. decla1'0u que 
lhe·vão ser remettidas. 

O SR. PRE!SIDENTE:-Attendendo à recl:l.ma
cão feita por pn.rte da commissão de orça
mento. nomeio o Sr. Rubião Junior para sub~ 
stituir o Sr. R.osa e Silva naquella commis
sã.o. 

S~GlJNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. E' posta a votos e approvada a seguinte 
etnênila additlva .ao projecto n ; 90 A, que 

isenta de impostos as doações e legados feitos 
à Sociedade Amante d(!. lnstrucção e ao col
legío de s. Joaquim na capital tlo estado da 
Ballüi: . . 

«A's associações da Ama nte da Instrucção e 
collegio de S. J<>a.quün do estado da B:dlia, 
a<:cresccnte-se-e Lyceu tle Artes e O!ficios da 
Ctl.pifal Federal. . 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1891.
Thoma.:: Del/ino. - Sampaio Ferra::.- F 'l(r
qidm. Werneck. 

Em seguida, é approvado o projecto n. 
QO A, em 3n dh;cussã.o, e é remettido á com
mi$$IT,o LI~ redacçã.o. 

E' approvado em l n discussão o pt·ojecto 
n. 193, i:sont."'l.or.lo de tlireitos do importn~·ão os 
nmte1·iaestlestinado!.i ao monumon to 2 doj ui ho, 
u i~ capital t.lo estadn dti Bahia; n. 205, conce· 
·lumlo i:!l'nçii.o de lllr13ito:1 ile i1npo1·t1~çií.o p:\rtL o 
m;~terial du:stiuado ú inst;Li1:1çilo da luz ole· 
ctrica nu. cid1~tle de s. Carlos llo Pinhal, no 
esttLUO só S. PtLulo ; n . l 03. concetitlnúO 3. 
Companl1in. Ma.nuracturaira e Agricoln. do .Ma· 
raohão isençio da dirflitos para o material 
destimtdo ú.s suas fabricas . 

E' posto a votos e approvado, em discussão 
unica o projecto n. 114 A1 conceden1!o oensão 
ás filhn.s do füllecído desembarga.dor 1Últonío 
Agnello Ribeiro; n. li5, sobre mellior.irnentos 
de aposentadoria de Manoel Pereiro da. Sil
veira Juuior, ex-porteiro da Academia das 
Bellas Artes; n. 179 sobre melhoramentos de 
aposentador:a. a l3ernnrdino José Borges ; 
n. 207, relevando a pena. d~ p rescripçã.o em 
que incorreu D. Olympia Cn.ndida. dos Gui
ma.1'ã.es do Amaral ; e n. 196, concedendo 
licaaoa ao Dr. Antonio Pinto da Almeida. 

E' igualmente u.pprova.da a seguinte emen-
dii ao projecto n. 196 : . 

"' Deferindo requerimentos identicos en~ 
viados â oa.marai accrescente-se : 

Art .. Fica igualmente coacedida aos te
nentes do estaao maior de l'- classe Ovidio 
Abrantes e Fileto P ires Ferrefra um anno de 
licen\'.a. sem voucimentos, para tratar de · 
seúS inter ~sse!I. 

Sala das sessõés, 3 de dezembro de 1891.
Barbosa Lima. -Be:;er'!'il. - Bevílaqua. > 

E' assim o projecto adoptado e enviado à 
commissão de redacçã.o. 

E' rejeitado o projecto n. 89, concedendo 
a.posentadoria .ao ascriptnrn.rio do quartel 
mestre general, Hermenegildo José Pereira 
da Silva.. 

E ' posto a. votos e a.pprovados em disoussão 
unicll., o projecto n. 191 coucedendo licença., 
por urn anno, sem venoin:ientos, a Joã.o Ale
xandre Veiga, escrivã.o do j uizo federal, ·da 
secçilo do estado do Amazonas. · 
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E' posto n. votos e approvn.do em 3" discus· 
são o projecto n. 91 A determin:lndo o alfan
<lc~amentó do~ portos de Garg:i.hú, Ang-ra tlos 
H.01s, Macn.M (Estarlo do R.io ele Janeiro). · 

Siio successiv~mentc approv:i.da.s n.s seguin· 
tes emendas ao pro.it~cto n. 91 A: 

Substitutivó n. 148 A ao projccto n. 148, 
o.trerecido pelo Sr. Angelo Pinheiro e outros: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica desde já creado. uma alfande

ga. na cidnde de Iguape, no estado do $. P<tttlo , 
e b?m assim é o ~·residente ela llepuh!ica au
torisado n. crear op{)ot'lunnmento uma. aJ t:in
rlegn. em caria um los portos de Uhatulm, ~ão 
Sebnstião e Crina.néa, no me~mo estu.1lo. 

Art . . z.u Re-rng<1.m-se as dis! osi1,:õo~ em 
contrario. · 

· :Scr:.'t iguu.lmento ~\lfaarfogado o JUJL'to e.lo 
GargalllÍ, logo qne as obras· du molltot':nucn
to do mo:.:1110 pot•to per•mitlam m1cot:ll' 1)\.:Se 
serviço. · 

Tnes ohr.1:;; correl'iio por cunt:i. •lo g~tailn do 
Rio de Jn.neíro, mlo devendo <t U11iii.o conce
d~r f:'ll'ralltÍil. tlo juros UC!'Jl faVOl'CS espe
CJaeS, 1ilcm dos cooi'1;;11ados em lei. 

Salt:t dns se~sõo~ . l5 dê . setembro de J~Ql . 
- i'lf anl1<Zes Bayi•eto .- Oli.,tJira Pinto. - Nilo 
Peçan/IQ..-Vii-giUo Pcs~oa.- Alberto Brnn
lfl'!o.-Lui:: Murat . -Fonseca e Síloa. - Cy
rtUv rlc Lemo.~ .-Fonseca Herrncs. 

Art. 1.° Fica tn.mbem creada uma ::üfn.n· 
dega em Nictheroy, sem garantia. de juros 
nem subvenção de especíe alguma.. 

Sala elas sessões, 5 de ontuhro do 18Ql .
Fra1iça Ca.,.11allw . ..:..Frdes da Cru:. 

Art. Fica o governo n.utorisado a ab1·ir 
o <'.~~dito necessario para o melhoramento de
fin1~1vo .r.lo porto de l:-l. João da. Ha.rrn no ei;-
tauo do Rio de Janàíro. ' 
. Sala rfas sessões. 14 ele setembro 1lc 1891 .
Baptista da Motta . ..:...Frdes da Cruz . 

Art. Ficani igualmente :\ltil.udegados os 
portos de Caravellas e Canaavi'3iras, no esta.do aa Bahia.. . 

Sala das sessões, 15 ele setembro dH 18~1 . 
-. Garci~ Pir~s.- Pire~ . e Albttqt,erq1~0.
Villa Viçosa. - Paula Argollo. - A.ristide.~ 
Maia.-Americo Ltt::. 

E' .ig nnhriento ulfandei;ailo, o nas mesmas 
co_ndrc;ões, o l1orto do Huzios no sstndo do 
Rio de J;rnciro. . · · 

S::i.Ja das sos~üe:;, ]5 do setembro de l8GI. 
- Virgilio Pc:o;s~r.t.-Maitlu!ei; Ban·eto .-Oli-
vc_ira Pinto. -G'!Jrillo de L emos . . 

Igual favor sejo. concedido ao porto do 
Ara.caty, no Ceara. 

S. R.-J. A;,eli110. 
<::amnr:i. · V. lV 

Fi~ cre:LdlL uina. alfandega de 40. ordem na 
cidade de Snnt' Annn. do Livramento, situll.d.a 
na fronteira elo Rio Grtmde do Sul e alfan
d(!,..,túas as mesas de rendas das cid~tdes de 
Qu-;r.~hy o s. Borjn. · · 

Sal:\ cla.s sessoas, :'30 rle setembro de 1891.
V"icto;·iiw Monte;ro.- Alcides Lima.-Borges 
de Medeit·o.L -Homero Bapti.sta.-.i'>lcrm,a Bar
reto. 

Ao art. 1°, nccrescente·se:-o _os portos qe 
ltapcmirim e S .. Ma.theus, no e:;_tado do Espt
rito·-Sa.nto . . 

Sala. ·das ses~ves. 25 de setembro do 1891. 
-Athayrle J1mio1· .-Jlfoni:: Preirc. 

Fic:t o Pnclct• i':xocntivo ig-u:tlmon to· :rnto
ris:icio o n lfandog:w o po!'to tio Mossnr<'1, ~otn 
garanti:~ do jm·os o ·som snlivonc,~i'io 1t<! n~pQclo 
al i;•trntt. 

Sa ta d:ts :-íCSSuQS, :JO dü sato111h1·0 110 l8UI. 
-1111inl'im Gw·citi. -ilforiin/w !{•Jrl riy11 1:.~. 

O S1~. 0!'1'J<:IC A. (111:(.11 ord1wi.) 1•oquor qüo 
todas ns 01t1011:l11::1 an pro,iocto n. O l A sojnm 
remutti•l:ts it cotm1li:;:>iio do Ol\\l\lt1onto o, om 
:;eguida, f.~ llo fa~.owla, c[opois do omittido o 
paruccr llaquell:t. 

Cornmltad;1., 1\ Ct\lnnrLI. n.pprovl\ o i•oqueri
mento uo St•. Oltídcn. 

Sito ndbdt\S_, poln. hom, o.s outms rnntorla.s 
u:\ l" \X\rte cltt ot•dotn do uit~. 

3" PAH.Tl•: DA OllDEJ\I DO DIA 

3" drscussão elo projôoto n. 108, re~ulando 
a. com petencin uos po.teros i'edert\Cl!:I e esta
doao:s sobre vias do communicação. 

O Sr. A.ngelo Pinheiro-Com~ 
prehendo perfeit;~meate, sz·. presidente, a 
1mportanciu. elo n.ssumpto em debn.te. Com
prd1endo tambem quão preciosos são os mo
mento3 dest:l illustre casn. Si ouso occupar 
sua. prech\l'a attencfl-0, relevem:.me 08 hon
m<los deputados, nã.o era possivel deixai• sem 
debate em 3" discussão, como na 1° e 2°, o 
projecto elaborado i:,ela Ulustrada cornmissão 
de obras e coloaisaçao, '3stabelecendo os casos 
de competencia. federal e e~tndoal quanto às 
via:: de comm•mic<wão tlu,·iaes e ferrea.s. Pro- · 
met.to ii Omn•ir'1. que seroi brevissimo nas 
minhas considerações. 

Antes de en tl'ttr no estudo detalllado do 
projecto, consinta V. Ex., Sr. prosidente, 
quo relembre os ra.ctos que precederam à su~ 
•ip1•esenta~o, os quaes, por assim dizer, pt•o-. 
voctl.l'am n. nttençii.o dn. Ca.ma.ra. para. o magno 
ussumpto em dob:lte. . . 
· Por llt~nsa de diversas concessões de linhas 
ferrens foítns pelo governo centra.!, rnuitns 
das qunes no territorio do estado de S. Po.Ulo, . 

14 
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da. maioria opposicionista da bancadil. paulista stituiçi'i.o, quanuu ussign:lh~ as atLl'ibuiçóos 
partiram divei·sos requerimentos de inrorma- daquelle poder. . . 

. ções pedidas ao govemo, nos quaes censura- l{eferi estes antecedente~ sobre o pro.1ecto 
va.m-no acerbnmente por ter investido cpn- da mtüot·iri opposicionista dn. banc:i.rlo. pn.u
~ra. n autonomia, do esta,do lle s. Pnulo, pot• lista pnr:~ mo;;trat• fi. V. Ex. a ín,justi<;a de 
lSSO que, a este e não no gove!'llO central que temo;\; sido YictinmS, o;; :.tu_tor~S elo Jlt'O
competia. a concessão de tti.os vias füt·reai:;, jecto sobro vi.as ferrens que JUSt1fiquct em 
V. Ex:. deve-se recordar, Sr. yn•esidente, julho. . . . 
que por diversas vezes tivo 11eccssidn.do de C:ste projecto foi aprosentullo muito ante:; 
occupar :i. tribuna para, mostrar n. injusti~1: L 1 que os outros a.p1·cso11tados sobre o mesmo 
das accusaçOes. · n.ssum pto. 

Demonstl'ei que pr.;ci::m.varnos 1 le uma. lei Pois ucrn, todos, com r cspecli vo~ parecat•0$, 
mais cla1·a, que lil'masse bom:~ competencia teem vindu U. rfü;cussão, e o que tive a honra 
nesse assumpto, uos poderes l'etlora.l e esta- de justillcm-, ató hontom. <lechl'o com Íl'•lll-
doal. Ann.lysei n. foi mri vigo1· ·que é :\. cio que1.n., iguoru.vu. onclo p:11·ava ! . 
illustre. deputado por s. Paulo, ex-minisl!'O Hoje, :-igora m~smo, !nin~lto:; au~c:> do sub:r 
<la. agr:cultura, <lo ~a do junho tio 18!)0 o n. est:i. l ribuna, tiva sme!lc1a, por- lllÍlll'mnçuo 
mostrei quo ell:i nor:ossituva <lo retoriuo 11or- llclcdig-n:• ele um honi-n.1!0 collc:;ii~ qu:~ esse 
quo i!lso doixnva n. :~ttl'ilmil:ão <loi; ·osta•los 110· infoli~ prnjol!to linha. sido rornott1t.lo .ª co~n
pondonto do acconlo ou co11scnti1nonlo t!:1. mi;;~ão do constitnic;iio, justiç:i o log-1slnçao, 
União. Puru molhorat-n, :1prosrmfoi.con1 iltus- :H1uoll 11 me~ma do <[U0 f:iço part~ t • 
tt•os collegns, um projocto d t1 lei <JUO oxt:•o- l~' vo1·ll:.d ~, ~i·. iH'osirlont~. ostu ~ti mtnlrn. 
mo.va, t ttlllo clmulto possivol nosta rnntori:i, ii r:ot1wiis:: :1~, !ia m1~z1•s o •lo nada sal11:t ~ . , 
compator1cia to:; J.ou:s 1>orle1·c!s. Isto, ~r. pt'i!:;i- u pl'nj.icto qno c:-it~~ om doba te, orn 3·• 1hs
tlentc, tlou·so 110 mei de jutlto, A mailn·i:i cns5ão, d:i. honrada C<mitni::;:;U.o do oli1•us e 
opposiciouista. do s. Paulo c1rntiuuo11 ol,.;ti- l:(1Jouis:u,::ln, trala pt·cci;;:111>1)t1lo tln :1..-;:,;1~mpto 
nadu. ua anuulla~iio úa:; coucc~sües rui tu;, pol' 1·0:.;nlado pulo projecto quo apl'l.l!:iOt1tc1 om 
entender que osctipa.v,itn íi compotcncia do julhó. . . 
s-~verno centra! o m . .ds p~1·que não havi:i.. Ag-ot·:t, [Kwgunto : Ne.~te nssum tit.o, ]m vil\ 
101 uenhumu. existente, 1101• isso qae o dec1·.•to noll~i>siiJadc de :-:e1· ou ·111\1t :l co11rn11i>suo de 
de. 2!J de junlto fõr~. rov~gu.do peln. Cons.ti · 1 coa.'ti tníç:}o, legís!:ição ejn~tiçn.? 
tu1çao de 24 do _tevoreu•o . . Ne:)to sea~Ldo Si, pohi no~ativa, por rino foi · i•emettii.1~, 
apresento~ um pr0Jecto .1l?}m ~;.ln .riua.1 /tca- ilr1 uclla commis:;:'io_ o projecto q uo a.presa1~te1 e' 
vam mtllali todas ~: co111;ass~. ªsJciias r1:;~0 · !'.º-1 '3i, pela aflknHti va., p~n· rpt~ est•; P:~Jecto 
verno ce'!traZ, da -4 :ie fa.,cre 11 o p11.ra .. a. !~ m um debate, .jú. em :1:a ihscu:;su.o, llllO !01 re
poucos dias osse proJecto obtern [.Htrec~1· fa-, mettidn á me~m:i. commissã.o ~ 
vo~avel <~ a.presentot~-se ~a ortle'..º "º· rl 1 ~ do,,; Qu:d a r<it.;i.o de tão ·~ucon tt•w.io:; procetli-;
nossos trub.ll~os . . ~urem.l .f!ue .11n:l~or1.i t l.t mento,; rdativ<miente ao mesmo :lssuinpto ? 
qo.mnm o sufI~agaria. Fellzment..J, s:. pi·e- N:io é focil :i. r:~~ postu.. . 

.· s1dentl'l, rc~e?t.tdo:; e~t'.1dQs d.~• m;1.ten;:~ ~ .do Pus~arei ~\ anaJysiLl' 0 project o em delmt..e, e 
t~Xto C0~~~1tuc1ona~ ?•Uecc t~1~m CO!lV1~.rh.1:!0 procurai•ei dcmOnSll'ar que oJt c) annu! hL COlO• 
o~ apol~0 1:>tas _d? p1.0Jccto de sei elle po:sttl\ n· plel•~meute a autonomin. uos ostiido:;, . o 11uo 
ll!ente mscon~t1tuc1011al. tive a h onra !lo api•as1.mtac·. com mms pre-

De fücto, Sr. presidente, polo :i.rt . . 83 da cisfio, consnltà. ::i. ii1dolo do system;,~ t'eder<ttivo. 
· Co!)stituiçiio continuam eni vigor as leis do Julgo d~ granlfo importanciu. a. m::tterb em 

antigo regimen quando nr1o contrcwiem o sys- debata ; p:)r is:.so, St'. presidente, uão me cao-
tema de go'!Jerno imfüttido. ç1.1 t>ei de cham:n• a. illns!1•adri attenç::to dri casa. 

Oro, a lei de 26 de junho não é do velho Pelo n. 1 do art. 1° do 1ll'Oj~cto em tliscus-
r egimen, e por maioria. de l'M:io esti1 ·em vi- çü.o, com pote ao poder feilot•n.l rosolvo1· sobre 
~or; tanto mais .quanto nolb1. pl'Ocurou o as linhas ferroas qtie aonstcircm 'le mn. 11la1io 
log is ló.dor republicano firmttl' n. indol•l do ele viaç,10 .<1erat, que de futuro soj~i atloptado . · 
systemo. iuaugumc.lo que cm 1·cp1Abliccmo Antes de proseguir, St•. proi:;idcnte,é preciso 
federal, extremanrlo a. competenci:\ do .iro- daclnrar que a minll:l. criliea no projecto será 
verno central da. dos estados quanto ás cem- sómente quanto .:~s vio.s ferren.s, porquanto, 
cessões de linhos forreu.s. o acc~ito quanto iis vins de commuuicaÇão 

Como já disse, não conseguiu für.el-o com 1luvin.es. 
precisão, mas, em todo caso, muito tez nesse Polo n . l do art. 1°, pois, pertencem ú. 
sentido. Além ilisso, si ha conces.c;ões nullns, União todas as estradas que estiverem com-

. porque o centro não tit:i.hn. competenciu, IJU.r:> prehendidas nessa futuro e promettiuo pio.no 
fazel-as, e sim os estn.dos, compete ao Poder de viação. gm primeiro logar : Quo.l é o 
Judicia.rio nnnull:i.l-a.s o não n,o Poder Legis- criterio observa.do n11. orgu.uisac.iLo desse 
lntivo. Isto está clarn.mente firmado na Con- pla.no? 
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O SH .. Scm.uo·r- Deve-~ tei· em vista iu
teresses politico;;. (T;·ocam-sc apa,rtcs.) 

o SR. Ho:11E1to BAI'T!STA - Mn.s qun.l ~ o 
criterio jul(.?ttd(' r <le~ses intim~sscs polith:os? 

O Sn.. ANC.ELO Prx1mnw- 1\cceito. 11 pre
ciosa declar"~~ão Llo meu illnstL'l:l collegu. qno 
honra-me com sen u.pi~rto, tanto mais :ipt\~
ciavel qun.údo S. r~x. é um dos ho1mt~o~ 
membros da. conmliS:;[o de obl'as " colomstl· 
ção, autora, do projocto, o V. E.'\. o l)Ubsc1•0-
veu. 

São o:; !nt1m.:ssc:.f politicos, diz \'. l~x • • quo 
deve1n pt·eoccupttr t> animo do:; que tenham 
1le or;~miisar o,.;,;a plano. Mas, org.ltlis;\l-o, 
como? Qual ~\ lm.so pt•inr:i p:i l cm ri uo lll:l li rmo 
11rn plano coml'kito pt!r161to '? Quu.l o ot•Horio 
j ll lg'ntlOt' rfoS>lO:l ill tGl'OS:!OS [lOlitiCOi\, l'OtnO 
lJorn perguntou o mau illustro collega 'I 

O S1~. GA111:-.o Gm;ouu.o-I:;' <i estudo sobre 
n Ct\t'lt\ topo;;r:lphhm do B1·a :1.il ; o nin;;ncm 
mais competento do ciuo tL cum1Pissii.o 1iam 
füzor osso pluno, lo11muuo po1• llasu o plano 
<lo govarno. · 

A emnmi~..;:í.o j;'1, tom e::1tu1!03 tttlcan ta1.lo~ 
]mm •~ 01•ga11i,.;a~~ti.o do planu 1\u viitç::i.o 
goml. 

O S1t . AN(.iNJ.O Prnmmto- fü1touilo, Sr:;. 
deputados, <IU~ eni caso i~lg-11111 ~~.:ir) futuro 
plti110 <l~ l)irlÇl?O J>ÜUOI'â uetel'lniUttl' ;\, COffi)lO
tetiCiU. para rcsol ve1· sobre a concessão de vi:\s 
r~rreas. A competoucia deve ser assignn.lnct, 
pt· !Vh\mente ; o lH'incipio. ll -:;ynt\le:;e devem 
pre.~xistil' á org-a11L5r,cão desl:l1~ pliluo. Antes 
tle tudo, a lei devo determinar os casos dn 
compotaúcia. federá! e os d:\ cstadn~ll . c,como 
consequencin na.tur11l e lo:;ica, d we-sc orga,
nisar esse ph\no tle n.ccór.-lo com a lei que 
pt•ecisu.r os c1~os da comvet.ancia de um e 
outro pod et>-fór!eral e estnrlM.l. O po.lcr fo
deral Ol'g';J.UiSS.l'ii. O :;01i plano de Vit\çàO U~ 
nccor<lo com os casos d:~ su,1. compet<!ncin. es
t•1balocida. ·~m lei ; e os ostntlos, pot' s1H vez, 
org-:misarão seus planos conforme 1ts suas ut
tribuições. Neste ponto, ~ lei vigente. q 11(~ •.~ 
o decreto de 26 de junho, ó perfoitttmcn te 
acceitavel. · 
. O illustre Sr. O;(-mini,;tro d11 flg'L'icult1t\'n., 

rlapois de a: tabctecer os casos (h\ coinpeten(lin. 
d:i Uniiío, em :trtig-o poste1•ior do r;e11 docroto, 
l'n:\orlon org-anisa,r ·um µliino g·1)ra.l ·do via.oã.o 
de ·accordo com o principio preost..ibel~cido . 
Isto e; logico, 11atm·11.l e comprol1ende-se per
fei~1mento. 

O S1t. GABLNO BEsoun.o uü. um n.pnrte.(l'ro
cam-sa apartl!g entre· alyuns Srs. clcvutaclos e o 
Sr. Homaro B <lptii:ta.) . 

O Sn.. ANGELO P!Nm:i&o-Parn. mim, pois, 
sr. presidente, é um erro que esse futuro 
µfano vcn lm. determinar a. competencia. do· go
verno central. Conforme os pontos de . vista, 

orn que so colloquem os que. or"'aniso.rem, 
muito póle soffrer :~ competencrn. dos estn.dos, 
quo tic•u·á restrict•~ :1. casos especiaes. 

UM Sti. .• Dt~PU'l'ADo-N'ifo apointlo. · 
o Srt. A~GELO PINHEmo-lsto e muito pos

sível, e ó mesrno ce1·to. N~o dizem VV. EEx:. 
CJlHJ os iutore:>scs pulJlic:1s, pl'iucipu.lmente os 
politieos, d.:.wcm pr·osldir ~' or;;anh:;,1,ção desse 
plu.uo '? Poi;; es:;es in torw;:;es estão pol' toda a 
partt\ o:;p:dlmrn-s0 pol' fofos os esta.dos. 

Quo11crcm os th}lH't) . .; do~utado;; qne esse 
f'1 1w,•11 ~Jtn.w di~ •·i:tçlio venha. (teta1·ntil'l<.,1· ::i. 
compotrmci~ !'o<leral. é c1Jlloca1•om-se na po
siçü.o e.lo geo.;1~ipho . incxr,erto qn~ polo sim
P,lns uxarne d:\ naHconto do nm rio lhe, n~
s1gn:d ti o pot·cm'.!'o som r.onhooer o ter1•1torio 
pln' ol lo h:in h:vlo. · 

O SIL GAlllN'O BJ.:snuito 1fa um armrto. 
O S1t. A:-.:Gi-:1.0 Prnmrnw- O noliro depn

ttLdo l'l ' lUú po1·1'0l!:u11.011tú IJllU a!O UO!:!Sll.S C~tt•ta.s 
top:,µ-1•:\plucas ~ao rncornplot:is, quo .o ~nte-
1·io1• do nmitus o~t;\dm; ú (Jo111plot:uuuntc 1gno-
1w.lo n ri no g"l'amln 11.11·to 1.hs uussas l'routeit·u.s 
:;ão 1h~Scl>ll ll•Jt.:irl:i~. Nex~as eondi~~üus , por 
111aforos qno ~ojam 0::1 osl°llt'l,lO~ o mais L\.l~L~ra~o 
o ostLttlo dos hontwlo:; 1110J1tl11·0:; da commtssu.o, 
quo ,i:\ traualhu na 01·ganis:l1;ao Ilesse plano, 
ati.o tJLl'lui·ão fo.;.:or· (lbr.1. complet:~, porfoi~a . e 
ostavr31. J~~so pln110 qne so organistw sem re
fo1•11)ttdo conl't:tntom~11tl3. Isto é fattLl. 

Como và a C:w1ara., é inacceita.vel estn. 
pa1•L1> tio 1wojccto d.L ho11r.uh commissü.o quo 
foi decidir da cotnp'.~ tencia do pode1• fücloro.l. 
e:>Se l'ntut·n pla1lll •1ue turá ueces:>aria.meotG de 
sofft•út' \JOntinuas rnodilic:i.çõos. 

8i o.;se cl~termi:J:ldor !l:L compatenchi fe
tlci·n.I bul'h~ completamimte a autonomitt uôs 
estaüos, esta soll'l'a prnfuwlameato com o n. 2 
do art. JU tlo projecto otn 1.hsr.ussiio. 

Esse nmne1·0 dispos « que aiuda perteoccrn 
à União a'S e3tl'a.1l:.1s qlN i'ulur<'l.meute forem 
cons!dot•itelas de utilitlade nacional por cor· 
responderem :L elev11dos interesses de ordem 
politica. ou a.dmínistrn.tiv:i. ». 

Tn.uto vale n.tnrmar que ao poder federal 
compete re;,ol ver s1Jllt·e todn.s as linhas · fer
re.as d:l. Uufü-.1 . 

Ern q11e µonto do hm•itorio nacioou.l a · 
L"niito niío tem intorossos politicos on admi
nistr~\tivo.; ? 

O SR. Ho?irnRo BAPTISTA- Em todos os 
municipios . 

O St"t. ANGEr,o P1N111mto- E' verdade, nos 
est1\dos mnis afastados, no CC!ntro do mu.is re
moto muuicipio d<! Matto G1•osso, :i. União tem 
innognvelm cnto interesses t.le ordem politica 
e n.i:lministmtiva. . 

Si ao ceutro compete resolver sobre as 
vias ferrens qne consultem ~sses interesses, 
onde ficn. ti n.ttrfütlição, o. competencia dos 
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estados, cm cujos munieipios, s sã.o todós, n, 
União t em interesses ndministr:Ltivos e 11óde 
conceder ostra.Jns '? 

Ur.r S1t: OEPU'rAT>o-Mns. note V. Ex. l']un 
o .Corpo Leg-isla tivo é que decido. 

O SR. ANGEto Pr~:mmto- P;lrn. mim essa. 
quesüi.o é secundaria. ~ão trato de saber qu:d 
o poder fednral que deve fazer a cousa. A 
minlrn questão é est<• : é .insto que os poder~s 
federaes, ou qualquer delles, po~s·lm forir a 
autonomi<• dos estndos, uecretu.udo estradas 
até 110 in terior dos seus rnunicipios? 

Certamente qno nii.o. Pouco import:i s:1hor 
~i ó este ou :i.rpiollo porlcr que o C:ir.. Meu 
empenho ó de cot'(:oiu· n Mmpetnncia. il 0,; p0-
1loros foclorncs,qu:d que r· 'Jllc) snja,•lotormina.l-a , 
:t ccr•to:-; caso~. ~üm 11•~sihi lirhl !t' d•l 11It1·ap:ts
sar as 1·ains :1s~i~n:d.i1!as. 

1~· o r11u~ 1'! .iu~to o f!Jd1.•1·:1ti\·o. A l'uuor:H;:i11, 
J>nl'tt SOr ltllJ;L l '<!:Llit) :r rhl, p1'1!Cisa SOi' ;.,r:Ll':.Wliila 
nti cOr'n)llola :u1tonotni:1. elos !)Sl.ados. 11:11l'1Ílln 
qu~J lho:.; rliz. 1·c1sj>l'ito. 

E' in11c.:icil:wo , pui!:!, <i~t:t \:nrto u11 prr.1j ecto 
. du. l1011rn.<l:i comm h;i;fi.o . . 
· Tanho a ILonrn. tio ap1·o:o;cm la.r •'i consitle
r~i'.o 1l:i. cm;:L um substitutivo a esse projocto, 
que está n.ssim l'edigido : 

« O Con~osso N:-.cionn.l tlecrot:i. : 
Art. l. n E' da exclusiva corr.p<::tencin. elo 

governo fede1•a1 construir ou conceder linhas 
ferraus nos $Gg-uint~ e 1sos : 

1°, quando ligarem tlirectn,m1)nte as co pi
taes dos estados it séil.o do go,•erno fodern.l ; 

211
• quando, satisfazendo interesse~ inl er

naciollaes, est:Lbelecerem communicaçi'io en tl'o 
o torritorio · <ln Republic:i. e paizes Jimitro
phes; 

3º, quando preenche1•om Hm.i estra.tegicos 
em relação u defc~ nacional nas fronteiras, 
ou em pontos couvanientemente estudados; .,. 

O Sa.. F RANCI SCO GLtc1m10- Quem t'a;r, ,~ 
concessão ? 

o SR , ANGELO PINHEIRO- R.es:11 in<lerei ·~ 
V. E:c 

(l'J otitiriúa lando) : 
« 4°, quando ligarem esta.holeclmeatos fe

deraes, civis ou militares, a portos de m u1· 
ou estradas de ferro fede~·:ies . )' 

Respondeodo ao apa.J>te do noure depntado 
. por s . Paulo, direi que :J.s estrãdas detini•ln.s 
nos quatro casos acim:t potlom ser co nccdirfas 
pelo Poder Exectttivo. · 

Qu6 poder ii esto f'ar.er. um;i v oz que a. su~ 
· competeuci:i cstii l imitada o perfeitamen~e 
defiuid~ ? Além disso, acc1·e~~o que . ha estr~
dns alu, como as estrateg1ca.s, que, muitas 
'Vezes, são uri!;entes, e dciix:al-as dependentes 
do Poder Legislativo, que sõ está reunido du-

rantc quatro mezcs do n.nno, ú p1•ejudícíLI.:.u.s 
para o nm qne se t em em vista. . 

O unico ahnso que pócle commette1• o Poder 
Executivo é o dos arandes fü.vores aos coo· 
ces1:<ionnrios. f':ivoi·es qr\e pesariam sobre .os 
corre~ <.ln União. bto. poróm, esta previsto 
uo meu projecto, que dispõe : 

( Continiu.T. a lar .) . 
« Art. 2." As estradas de ferro comprehen

didas no:> casns do art. 1° farão parte de um 
pla.no gera.l rle viação, qu~ se~ú suhmettido a 
approvn.ç:.i.o do Corpo Leg1slat1vo . 

Par;1g1•apho nnico. As c?ncessões q.•~e lm
porta rern onus pa r:i. os · cofres da Unmo, cle
p~nd<'r;in d·1 a.pprov:\~~i,o rln Corpo Legisb .
ti vo. to 

p~~lo p:tr:1~rapho unico rlc-sto nr tigo, as 
r~n~1~oss1"lns ri rr n i11 q1n1·tnrf·lll nn u~ pn r:t os co
t'l-1!" !i.•demes dotK?ntl<! t'ão ela approvacào do 
l'otl c ~ 1 · Log-isl:i ti\'O. E'. 111) \:;, irnpossivel qu:1l
q11<>i• al1u~o cio Podo" gxccutivo. 

O Sit . l~1tANc1~co Gr,rc1m10 - S0ritl molhor 
c l izor-concc~õe8 que não import.nro111 onus 
ou d ~sf;ilquA illl receita. lfa concessões que 
nfio tcom gar:i ntias do j uros, mas teen1 iseo
çi"io de :lirettos . 

O ~rt. :\ NG1·: r.o PINimmo- Poi por isso 
me~mo que om111·eguo! n expressão geral
onlls. quo comprelwnd0 desCulquo nos cofres 
publkn~ por qunlqucr motivo. 
· U:11 S1t. D F.rU':ADO dà um apo.rtc. 
o Sn.. lI,\ lll:-<O BF.snUP.o- No fim ele :ilguns 

annos a Un~ão pôde es tm• srnho1•0. de todas ai'; 
estr :ldas d e fo.>rro. 

O Sn.. AXGJ<:LO Punrnrno - Pelo projecto 
qun. tenho n. honm de submetter á conslde-
1-:içii.o ri:, casa, elln J.iôde sor senhot·tt desdejâ., 
·porém, i!ns est ra as da sua competeucia, 
mas,om tempo ~• lgum çl.ns que forem .da com
pl!tencin. dns estados. 

Cooc\ue o meu su bstitutivo : . 
(r.rmt i riiv> a le>"' .) 

"' Art. 3. 0 i<;m todos os mais casos aos po1le
l''JS estacloaes corn pete resrihrer sobre o estn,
btJ!ucimento dt! \'ias fei·rea::; . 

Art .. 4.• Qnnndo o melhoramento inter
e:;:st11· :~ mai:> ile um ci:;tndo. sobre oi lo l'esol
vel'lí.O os governos r espectivos. 

Art. !'>." Alúm das vins de communicaçã.o de 
que t rata o art. 1°, poderii n, União esta
belecer ott auxili:l.r o estabelecimento de 
outra.s, p1·ecedendo, neste caso, accordo com 
os 1ioderes competente:>. dos estados ou do 
estado :i. que po~am ellas interess:i.r. 

Parngrapho unico. Podei•il. tambem per
mitti.r que ns linh::is n. que se refere o mesmo 
o.rt. l 0 sejam esto.balecidas por conta de um 
ou mais estados interessa.dos, celebrando, 
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pn.r:: isso, com o,; governos rosrea;~ivos, co~
vewos peloi:; quae:-: ll •1 110111 :;:Lc·auuoJ.ls a uni..,. 
forrnidade do ad 1 níni.~tra~~ií.<> u ontrn~ cvn ve
niencias do caractci· fod<m• l . 

.Art. 6. u Tne~ tHmurdos e conveuios, !:iOmpre 
celebrados pelo Podei' Executi\'O, so crcam 
obr•iga,çves pat'a u Unii.í.o, depois de approvado:; 
pelo Congresso Nacional . 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. -v 

Este substitutivo, Sr. presidenta, pn.rece-me 
que satisfaz todas as exígencin.s do federa.
lismo. Nelle aproveitei a. ultimu. pur te. do 
projecto em debate que pareceu-mo acceita.
vel, o que d.e melhor havia, no decreto de 26 
de junho e no projecto que apL·esentei em 
julho sobre a ma.teria e que, como jU. dü;se, 
oão logrou appttNcer na oi·dem dos nossos 
tra.lmlho;;. . 

Pelo substitutivo que venho de lôi', em 
quatro caso~ súmcnfo com\ieto l\O podor Ce
dem! sobt•e vias forrea.s, quo !;Üo os úos ns. l, 
2. 3 e 4 do a1·~. 1 º· Em todo~ os do um.is casos 
sem restricçiio alguma. a competeuci•~ é exclu
siva. doi:! e::;t t1dos. 

Uu SR. DEPUl'A.1>0-lsto é quo éj usto . 

A ppello para o seu · ·patriotismo e t.enlio 
coo ti ançit1 q ne, ·bem estuúa<la. a ma.teria., o 
su\J8ti lutivo e uti.o o projccto, ser<'.\ converfülo 
em lei. 

Teuho tlito. (Mua,, lJc·oi; nrnitv /Ji;m. O ora
do;·J (1Jlici tad1J poi· muitos S.1·s . deputado:;.) 

E' lüla, apl)i,1du o posta. conjunctameute 
em discussão a seguinte 

· Emenda 

O Con;.,rresso Nacion.ü decreta.: . 
A.rt. l ." E' da exclusiva competeucia do 

governo t'ederal construir ou concedei· li-
11has ferroas nos seguintes cu.sos: 

Lo Qmi..ndo ligM·ein dire~tamento as ca
pitaes dos ostados a ;;éda do g-ove1·no fo
aer·t\l ; 

2.º Qu:.Lndo, ;;afo;f~izondo intct•a;;ses ínter
nu.cionaes. m;t.a.lialtJeercm commuuic:lçio entra 
o ter·ritorio tki. Republica e paize!> limitro-
phes; · . . 

3. • Qu~Lnrlo preuuclu~rern tlus estra tog icos 
em relu.ção iL dul'e':l'L n:,cionu.L m1.s frontei
ms, ou em pontos con V(;lnieutemente estu-

0 Sn .• ANGELO Pnm~mo-Sr. presirlente, datlo:>; 
V. E:-::. e :li Cam:lm dovem ;;e t'e<:orda.r que 4 ." Quando li•~•wom cst;\liolecimentos re-
por occasião <la olaboraçã~ . do pacto fund~- derw~s. civis o: zniliui1·as. a pol'tos de mar . 
mental, accentuou-se p.Jrfr:ntamente no seio 

1 

ou e::;t1·.'tda:; de fürro l"iJdel'aos. 
d? Co~gr~v Coustltuintc, a. idóa fdera~ista, 1\rt. . i . u AS e~t1·a.das de Cet·1·0 comprehen
v1ctorJos:L J !L 1Jesdo n. rnomom.v~r 1·evol m;ttCJ d'3 diJ:.i,::; uos caso;; do :wt. 1° far:1o parte <le um 
}5 tle llOVem~JI'O~ · Y · ~X• d r,~·e:se , l"t.JCOrdar p);mu got•al de Vit1.cU0 que sera submettido à 
que o Z(llo p~lo foder::tl1smo fo1 ta.o rn~on~o ::i. ti.wrova.ç(ú) do c•1rlJO legislutivo. . 
p~mto de trrnmpha 1·~ durante as pr1meu·as Pnragrapllo unico . A~ oonres»ões que 1m-
d1scussõ~s , a leg-1slai;u.o separada. portar1m1 unu.s P•~ra os eofres .ün Uuiüo, de· 

Si o triumpho nü.o foi completo ue~e tor- pendaráo ela approvaçi"io do Corpo Leg·islativo. 
reuo, toditvfa o füdw;di::;mo doniin:Lv:l µ-1·;111do :\rt. 3.º l~m Louos o::; mais c<i.sos aos pode~ 
maioria., o não podü~ ::.er <le outt·a f'ô1·trn1,poh;, l't;S o.::~ta<lvt\os <:01~1pet~ resolver sobre o esta• 
os represenl\\ntes elo povo, . a.qui esta.v:.i.n1os belccrnwn lo tle v1as 1erreas; . 
pela. victoria completa, inteir}"I., sem coutrus- . Art. 1 · • Qnaodo o melhoramento mtere~
tes, dn repuhlie<\ ferler ati va, realisada na. s•:- sai· <.t mais d~ um es~ado, i>Ol.>re elie resolver-<10 
beronü.i. da Uttfüo e na a.uto1101~1it1 se:u re...;. os ;;overoos respectivoo. 
striccões dos estados. ' Art. 5." Al~lll dHs vim; ue communicação 

' de que tr;\ta o a.rt. 1°, poderá a Uniiio esta-
E é aind:1. em obediencia, ú . . fl:ldoraç[o qnc belecer ou auxiliar o estabelecimento do 

instituimos, q~1e a1Jresento o substitutivo que outrns, . prec!ltlenclo, neste caso, a~o:rdo com 
ana.lysei, ao projecto dtt honrada commi~são os poderes comtietentas dos estados ou do 
de obras e colonísação · estado a que possam ellas.iuteressar. 

O projecto esnrn.gn. a autonomia. dos tJst:i~lü i.; P:i.r:tgl':\pho unico. PodoriL tambern per-
que, nos~e iinport:.in tissimo· m rno dos serviços mittir que as Hühas a q ne se rofere o mesmo 
publicos, continuam sob u111a, ceut ra.lisaçil.o twt. 1° sej:w1 estabelecidas por conta de um 
injuslifie<Lvd, sob a tut-~hi do ceutl'o, sempre ou tou.is ostmlos inter·e~sa.<los, celcbrondo, 
desastrada nos seus resultados; ao paeso que par:~ i&so, com os 13·ovoraos respectivos, con· 
o sub~titutivo, ao mer:;rno tempo que l'econho - ve11io.s pelu$ qnaes tiqucm ganmtida.s a. uni
ce os direitos do centro, gar.inte inteir.-mente fonnidade de <1dmíuii:;tração e outns conve· 
os dos es tados, naquillo que só a es tas in- niencias ele caract t>r reuol'al. 
terassa. · Art. o. 0 Taes accordos e coovenios, sem-

A ma.teria ó importante. pre celebrados µelo Po1ler. l~xecutivo, sô 
E' dign<L do estudo e ria attezl~'ío da Ca- crea.m ollri.-ra.çü::is para a União, depois de ap-

ma:ra.. provados pelo Congresso Nacional. 
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Art. 7. 0 Revog-am-sc ns <li:)posii;ões em 
contra.rio. · 

Snln. das sessõr.s, 5 <lo onlubro de 1891. 
-Almm . - Anoelo Pi•1hefro.-B017cx de .~fc
deiros. -Pc,.aira. da Costa.-Aris,ides Jlfafo .. -
.Mrmnri BmTclo.-lfnmei·n Bapti.~tcc.-C. Nn1·
cimc11to. 

E' :uliadl\ :i disnn;;são pC!b hom. 
E'. annun~íada a segun•ltt discussrio rlo :1rt .4° 

e segonin tos do pl'ojecto n. 158 A , regu lanclo 
a. axtradicçã.o de c1'in1inosos. 

E' lido, apoia.do o posto co11j nnctamcntc em 
discusi;U.o o seguinte : · 

SubstilHlit:o 

N. 150 B - t891 

e oL,iactos do crime correrú. P<'il' coai.à dos 
corres do estado que o rectam:w, ou pelos da 
União, si a reclamaçã.o foi· feita pelo Distr icto 
Federal, salvo o direito r egressivo da Uniã.o 
ou do estndo contra. a parte que promover 
a f\CCllSU ção . 

l!l. E' compr.fontl) par:i pedir n. extradição 
elo crimiuo;;o a ::i.utol'iilatle que o for para 
dcc.1•et:n• a pri~ilo on expetli r o respectivo 
rm~nr.hv.lo . · 

IV . A pt'isito, romc.>sa e cn treg-a tio cri
minoso p• ·r axt1·adiçãA:l só pouor.:~ tet• Iogar, 
si, (J!TI virtude das leis vigentes uo Districto 
Feuoral ou no estado que o tivet· de 1n·o::essar 
o pnni1• : 

a) A natm·ez:l do crime pe1·mittit> a ])risão 
pt•twentiva; 

b ) A pt•on:.mcia Llo r eo dol' log:tr à sua. 
clutonçiio ; 

Regula .l. o:r,fra1liçiio rfo crimi11nsns entre os e) A comlomn:içrío_ for i~ I>•~n:i. de wi::::rto 
estado$ e cnlrc cstr:g i: o lJistr:cin Jt'edcml t ou 11. ontr:~ q•io po:c;sii ser commutnda. om 

N. 158 - 18<Jl 
pri!ião; 

d ) Nrto so tt•:i.tal' <lo crímo •)m que os rcos 
o Con"'resso Nacional resolve: se l!vrnm soltos, S?-l~ns ns oxco_pçues iegllG~; 

0 . e J Tratar de cruninoso evnchdo, quo e::;h-
Art. 1. 0 E' dcfeso nos estnclos, bem como vos:;~ cnudomnnllo ou detento !e n-a lmeuto 1n 

o.o. D~stricto l?cdeml, clcneg~w.:1, ·~~ t1•odição do I conl'ormitlado do ct'ispo:;to un::; lottms A n, o'. 
criminosos t•ecl:11nados pelas .1usti~·as 1!0 mes- Pa1•nn·1•n.pho nuico. Em todos o::i casos ern 
mo d~stricto, 1m de. outroii_ e~t.1~lO.:'• na ºº?- 4ue ro/'acl~ittid:i t~ lbnça, cst:i porler·á sot• 
form1dade desta lei ( Const1t111~~0. :n•t. ,;4 prestada 1\0 log:w no !'efugio cio Cl'iminoso, 
n. 32 e art. _6~ n. ;1 ).. . . . . seja uo Ltistri~to Fedc1•0.! ou ~m l']nalquor 

L A extra~1~a_? de crm11no~os sorti ft1_1t~\ me- e!õlado, l'esol vondo-so assim pela tt:inça o 
~ea.n!e .requ1s1Ç1t.0 do. aut~ric11\:lo ~ohc1:d o~ processo chi e:;:tradição. 
Jud1c1ar1a, nos estndos poP mtct mcd10 de ~ous J;;m to:los (IS mais casos sô poderh ter 
~overnn.dores _ou ; ·1•cshlcnteR, e nn ni,;tm•tn Jno·ni· : 
Fetlernl 1JOl' intr.rme1\io •lo miniRt.1•0 il:i. jns- '"' . _ . . . 
tiç:t. · <l) A 1~ot_11len<;a~1 110 111cl1Cl:ü.lo ou nccnsmlo 

A este on áquelJ,1s confoi.•nHi o caso. f:c1•n.~1 p:11'.1. as!'-1,:; tu· :1.0~ u~rrnos tio seu proce~~o on 
communicadrts pe)ns 

1

:rnto~it~nd1~,; c11mputentes J'tJspo~1d~1· :u? .) ~]g·ninen.t<! ',. ,. , . ,. 
do logn.r do refügro · a pt•isu.o ofl'cctuad:t (:a . /J) ,\ 1_c1pus 1~c,w do dd1f.OlH.a,1s _teudonl1>.s .t 
entregn. ordenada. rlo crimino~o reclnmado, mstt•1tc~10 dn processo do fo1·mar:-<io de . culpa 
atim ae que providen~iem sobt•e íL sua re- ou :t Pt'O\:n. p:\.l'.l a ::iccusaça.o. . 
messa, a dos instnuneotos e e ílbi tos ou e) Ped Ldo de remes.sa de qu:il.q~erdocu
ob.iectos do crime que poi·vcntura houvel'em meuto ou outo neces!;ar10 aos reler1do~ fins 
sido seouestr11dos e a. indcmnis'.'çli.o de dcs~ com ou !::em :.t 9lnusu ln de serem devolv1d'?s ; 
pezo.s dê que tr:\ta. o n.rtigo l:leguint e. . d);,\ comltçao de testemnnhas ?U a :ma m-

Pa.rag-rn.pho unico. Nos cnsos que nüo nd- tmmçao pl~rn d_epor cm estado diverso, mas 
mittnm~demorn, n. extradiçiio poden\ serre- sem ~omm1naçao_ do penas i _ 
clamndn. e satisfeita pi: lus u.utoridudes poli- - N:t occurrencm _tJo pedidos ele extrn.d1-
ciaes ou.judicia.ri:is competentesdirectt~mente çao., o est:ido requerulo. . 

. entre si, as quacs dnrlio immediata o eh·- a) Si se t';;,~ar 110 mesmo crime, <l:wá pre
cumstíl.ncin.tln. parte do occm•rido ao ministro ferimcin. a.o e\::t:.1do 11 m cu,io t.crritorio tiver 
d:i. justiça, governndor ou presidente. de qnal ello Rido commcttido, ainda que não seja. o 
se tratar, ficando as mesmas nutoritlndes ri- seu, 8:tlvo prcve1111iio <.l:i. propria. jurisdição : 
gorosame11te rcspons:weispor qu:ilqui::r abuso. u) Si se tratar de crimes diversos, serú ;tt-

IT. No Districto F'erl~ral o ministro 1ln. tomli~l;t .na. resolução (le prcferencia à g-r:ivi
Jm:tiça, e nos es.tndos os governadores on dacle rclutiva. dos crimes.' 
presidentes, providenci~1-tíc.1 sohre ti conducçiio Q1rnnclo a gravidade foi igual ou no caso de 
é remcssn. dos criminosos rectamndos po1· uuvi1lt1. solire gual st>ja ~crime mais gra~·e, o 
outros estndos. esta1lo r equerido levara. em conta tt p1•1ori-

A indemnisnção das clespezas com a prisão, <lu.de do pedido otrectivameute expedido e co
conducção, remessa e entrega dos criminosos nhecido. 
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· Vll. l'am os tlns p;-.:vistos ne:::;ta lei o po<liclo 
de e:drruliçilo d1?ve inclnir ns in.Hcnções con-· 
ducentes ú, vcrillc~';:i:o 11<\ iil~ntirlade r.lo 
refugindo e dcclor:u· o l ~1;)il:- e ;1._ dn.tn, d~ 
crime sua natul'e:~•~ e c1rr·.11m'.';tancms o ser 
:icomi}an hudo de copia. d:L qnr~í~;a, dennncin., 
actn 1nicin,l orrlcno.mlo o proc:»~so, ou do des
pacho de pronunci:i, do respccti vo libello, ou 
:mnlei1ça de condemnação, <1nantlo !;"! tl'atar 
Llc individuo j~L pronm1cin.do ou contlcmn1.Ldo. 

P<m•gra.pho unic(I. Em cm;o uri.;ont? •'-_re
quisição · pod~rú. ser fei~l~ e executa.d~ :.i v1st~ 
do despacho telegra.plnco . parti pr1sac p1•ov1-
soria a.te á rcmessn. dos docnmentcs do .qnc 
tro.t~ este artigo. · 

vm. o criminoso, cuja, <mteega. 'fú l' ôll~id:t 
por extmd!ção, lJOclorú sor. pror.c:s::::~clo, .1~1 l
gudo o pumdo por ~ntro cr11ne n:l~ 1n~ln u lo 
110 podido dn ox tr:trl1ç:'io ; sendo lli:t 1(.1 1;r11a !
monto ao governo da Unifo, 110 l>istl'ido 
I~etlorn.1, ou no 1k1 ostailo onde oi lo ~lJ achn1·. 
ontreg:il-0 no elo .111tro 11ualr111cr ustndo iól•m 
consentimento do qno o cntl'cg-011. 

;\ entregi~ d~ extraditado 1~u<le ser <lolln i
tiva un prov1sol'1<\ p:trn. c11mpr11nouto .rio. iw.m~ 
imposta, con l"t·ont~1çri.o com outro crm1111 Ps,~ , 
fut•mü<;<1o de culp:i ou intei•rnp<,~flo ele prcsc1·1-
pçií.o : ~~mmnuicnudo sempre :"t:> ":ntoriúades 
d1L Uma.o ou elos t'.!stacJos umas us Olllras o 
resnltailo l1t1 pl'occsso dos extrallitados. 

IX. . Pnrtt für.cr uu s<tlisfüior pedidos de 
~xtr!ldiçilo nenhum effeito .jurirlico ter-:~ n 
qnali<.ládo da nacl(itHtl on do e!.'ltrang-eiro, nem 
n 110 citlndii.o <lo estndo re~neren te on <lo t•e-
quei•ido. . . 

O est:t1.lo tia origem do oxtrn1M:\1Jo nenlP.im 
dirc~i t.o po1Jert~ fozer Yu.lc1· 1) nem o c~L:v.lo 
roqneri1lo tor:l o <le preti;>L'ir :1q11elle ou ü do 
tcrritol'io do crime com inf1·:.1cçiio dns rcgru8 
don. VI. 

. O transito do extra.ditado é ol.:rigatorio pe lo 
t.erritorio d~ qualquer log:ir da União. 

X . A presente lei comprehende os crimes 
praticado:; antes Lln. sua execução. 

Xl. Fic;i, entendido que nã.o ha.ver-J, neces
sidade de extradição, qua:ido se traLal' de 
individnos incursos ew crimes sujeltus i~ com
petencia. Lltl j ostiç<'1. Ceclimil (ConstiLuição, 
art . 7", § 3° e art . 60, §§ l" e '2•) . 

Nestos c:1sos ::is ;\ ntoridn.des j 11diciarfa:; fe
deraes so limitarão n. commnnícu.r llo Districto 
Federa.! ao ministro cl:\ justiça. e nos estados 
aos seus g-ovcrnadorcs 011 p1•osirlente:!, a prisi\o 
dos criminosos o a SLla r•emessa pam o tog-nr 
tfa requisiçft.0, n.iucl:L qn:rndo !>O :1 cllo pcmdonto 
a extrndicii.o ent:·ü eslal los on t•ntre t'slcse o 
Di~tricto Í•'edern-1. 

XII. /\ pre:;onte lei cnknrit logo em ex· 
ecui;;ão imh~pcmlelltemente · do regulmnento, 
que para ·esse fim o Poder Executivo houver 
do oxpedfr. 

Arl . ~.° Ficam rorn;._;wlm> ns di~po!!içüe::; 
cm conLt'<ll'Ío. 

Sala clus scssüc;;, rl1~ !>ctombro de 1891 .-
Amphilopltio.- Lcrroit/ildo Filg1.1círa:;.- Vli
cc;-io ~ -Ai·:stidcs Lo!JO. -An,,elo P inheiro . -
<Jonçal11cs Chavas. -Joao Vici·;·(t. · 

Ninguem pede n palavra e é encerra.da a dis
cussão, llcando adiada :.i votação. 

Bntm em 211 discussão o vrojecto do Senado 
n. 200 A, sobre coinpetencia do Congresso Na
cional sobro os crimes de furto de? gado. 

o Sr. Tosta-Sr. presidente, não 
occupa.rin. ueste momento a. tribuna. demo
rantlo a votação deste projecto, que reputo 
1le pnlpi l:rntl) nccc;;sidadc pn.rn. os criadores 
Ll11 g:i.tlo e ln.vrndoi·es, :;i :t commis:;ã.o de con
sti tniç;'\o o ,justi<:.a, :i cnjos talentos o c rudiçíio 
r·crnlo proito, nCí.o hOll ~·c~~;u dado paroc<J r <les~ 
f:LVOl':LVOI, COllClllilldO pr,la, Íncompetenci;:i. llO 
Con;.:-rt:-s:;o pal'a lcg-isltw sobre n. ma.te1•hi., isto 
~. S(llJt'.: :L pnnicii.o dos clolinquontes de i'urto 
do. gado o pln.ntn<,>llc~-·medhmte acção pu-
hltcn. · 

A i llustr:Hlo. comrnissão suscita uma questüo 
rio clontl'in:t qtÚl não tem, praticamente, im· 
portancht nos pt'l.iius uo complet;L unidade de 
logislnçtto crimlun.I e orgn.oisaç:.1.o judich\ri;~, 
e bem assim nos do logislaçiio e mug-istm-
tura. separada. · 

Na. ltnlin, l•'rnuça e Héspanb:i, onde a uni
dfldo ele legislação criminal o processual é 
umn, ren.lidn.de, e nos t;stados Unidos da Amê
ricn. llo Norte, onde cada e.stn.do tem sua le
g-isla(,'.ão e magistrn.turn. loc:i.I, n. quesfüo n[fo 
tem irnportancin. pratico.. 

M:is 1-:m nosso imix. no i·.1g-imen da Consti
tuição do 24 do fev•m :iiro, sen<lo o direito cri
minal matori(\. t'cdcrnl , e a organisaçiio do 
podal' judicia.rio ordinnrio. bem c1Jmo :;i, respe
cti vn leg-ish.1çiio proccssua.l, pertencendo às 
Jegislatfl'L':.\S dos C~tndOS i é evidente a impor-: 
t :mcia, ,;n, quesfüo levnutada. peht commissão, 
porque dn. solução que dermos dependerá o 
mOdo elo pt•oceder das legislaturas dos estados, 
quando tiverem de confeccionar a. su:i. legis-
Jucão proeesSL1:tl. · . . 

Antes de iniciar :i criticn. do p:u•ecer farei o 
historico do projecto nn. Ca.mnrn. e no Se
nado. aviva)ido a lemlir:mça dn.s peripecias 
CJ.lll~ se uera.m. . 
l~m 12 dç ngosto, n.cl1amlo·me na })OSSe de 

tlm11 repres~nh1çiio <ln. intendenci:1 do Monte 
Alto tio e~tado da. Bllhi;\ dirigida. ao Congresso, 
na. rpml pedia providoncins contra os ladrões 
do gado e plnn tnçües, l\presentci um projecto, 
llrmado por mais de 30 Srs . deputados, man
dando ·vigorar os artigos 1 o' 2º e 3° do de
r.re to 11. ::>16:l de 7 de julho de 1883, que fôra, 
na parte relativo, i~ denunchl, revogado pelo 
novo codigo penal no ~n·t. 407 § 1 • n . 1. 
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Mcrocon1lo logo Im sua. iipt'esant:Lc:io a;; 
:;ympathi:1;; d:t Camam. porque tliv<1r•sos depu
tado~ h:1viam 1•eccbic\o Üe S01tS est:tdos l'Cpl'C
Sentações idcnticas ú. de Monte ~\!to, o pro
jecto foi. na forma do re i?imento, remcttido ii 
commissão de constituição e justiça., a qual, 
decorrido mais de mez, interpoz parecar 11os 
seguintes termos (l ê) : · -

N. 119 - 1891 

ilfcmda u iyo1·ai· ns arts . 1.0 , 2 º e .')o elo d cJ c:í'cla . 
n. :Jl6:J de 7 de j ullio de 188.'3, scrr:lo ex
tensivo o art _ 1° aos al·imes de furto de 
gado de tuda e qualquer especie . 

O Contj'r•~SSo Nacional decretn. : 

A commiss[o de C(?nstituiçlio, legislação e 
.iustica. a quem fora.m presentes o pr~jecto 
n. 119tle1891, mo.ndn.ndo \igoraP os <tt'ts. 1°, 

_ 2° e 3° do decreto n. 3H:i3 de ide j t1lho de 
1883, sendo extensivo o a.l't. 1° aos crimes ele 
furto de gado, e ::i. representaQiio da lntan
dencia. do municipio do. vilb e como.rcn. de 
Alagôa. de Baixo, estado de Pern~\mbuco, 
l)ropoudo, além da mesma provitlcmci:i do 
projecto menci_on;tdo, o nugmanto du. pana. 
para o crime de furto rlo gado vnccum, cn
va.llar, cabrum o ovclhnm, pola rr)fu1·11m elo 
s.rt. 330 do cotligo pen:il, cl de pa1·ccf:ll': 

Quanto no primeit•o ttS!:llmpto, quo ollo mio 
póúe i:;cr resolvido relo Cong1·csso l•'oilarHl ; 
porq\\anto, tr;i tando-se ele l'3g'i!:ihLr !>Ohro lllll 

teria do proccS!:io criminal tl:t .iu~tiçt\ <1010 os
tados, a estes e n~o it União CAbe füzol-o. 

Qti::mto ao segnr1<lo, 11ue, sentlo n. prom11l
gação do codigoo penal de datt\ r~c1Jnte, <\ nilo 
ser que algt1mas d;; suas disposições r•ecln.mem 
altera~io com car<tetet' imperioso, uii.o é pru
dente Gxpoi-o n. retociue::: pttrciacs,-Gliccrio, 
r elator.-F·rariç1i Ca1·t)allto . -A1·i.1·tidcs LobQ.
Chaga._~ Lobato, vencido . -Leoui,qildo Filg«~i
rcis, vencido, com voto em separado. 

Voto em sepa""ado-Nã.o me parace que a 
lei n. 3163 tle i ele julho de 1883 tenh[\ sido 
revogado. pelo nrt. 40i do codigo penal do 
1890~ que ê umn, disposição geru.l e não de
cretou expressamente n. r~vogação daquclla 
lei excepciom\l do n.n tigo reg-imen, em cu.ins 
di~posições nada hn. que explicita oti implicittt- 
mente seja coutrario a.o !3ystemn. de -governo 
firma.do pelu. Coustituiçii.o e aos priucipios 
nella consagrados. 

Não sendo essa, poróm, a opinfüo gern.1-
mente :idmittidn.. e attemlendo a procedencia 
·das reclamações dirigidas ao Con1rresso con
tra :;i. pretendida. 1•evogação dessa lei, entendo 
que o p1·ojecto n. 119 deve entrar cm discus, 
sao, po1•que uão se t rab. como pensa a inaio
rh~ dn commissão, d~ legisi11r sob1·e ma.te1•h1 
.'Processui.\l dtlo justiça. dos estados, m::is sobrP. 
mi.\teria. de tlit·eito publico penu.I, cnmo ó, n 
meu ver, n. que se refere t\ casoii de interven
ção officia.l pn.ra 1\ puniçii:o de 001•tos crimes, 
deYendo consistil' a respectivti. rnntel'ia pro
cessual apen<is no modo pelo qun.l ern cada 
estado tenha de se· exercer -essa. intervenção 
otflcial, segundo o direito processual de cada 
um delles.- Lcouigíldo Filgueit•as. 

Art. 1-° Ficam em vigor os arts . lº, 2• e 
3° do decreto n. 31G3 de 7 de julho de 1883, 
sendo o urt. 1° extensivo uos crimes de furto 
de toda e qualquer especie de ~ado. 

Art. 2.0 Revogam-se as Ciisposições em 
contrario. . 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1891.
lmiacio Tosta,-Marcotinó Alóura,- Nogv.cira. 
Paranagwl. -Pedi·o Chermont. - Pires Fcr• 
reira. - Nina Ríbdró.- Andrd CmJalcci11ti,
Cantr10,-Josd lllarforto , ......, Santos Pereira. -
.11. Frcitus.-'1. Mifton.-A, k:e1·c1lo. - F. 
{Jr11loriJ,-C<1.<imi1·0 Junio1·.- lJcllar .>1ino Car- . 
J1 (~fro, -Alci1lü1< {. i -u1a, -Iuo do Prado. - ]iiJ
lí.~bcll o 1"1•virc; - -''e·1Jr;1•i>10 Vir.:im , -S. Lm1-
d,1tlJil10 Jl{ctf.r.1dt1, - Scabm, - .AntiTo rlc Fa• 
ria .-So1·:clll!llo, - Ot.~Niano tio N 11scime11-
ta.-D1ttra Nico.cio.-Pri.vco Parafro. - J. 
R1J1Jilaqua, - Goni;alccs ]~amos. - Aiito11io 
Olintho.-BartTo de S, Jltarcos• ...- Costa l'rla
cltado.-Amorim Garcia.-illeira rlc Va.~cm1-
ccllos. 

Pol:i sitnplos leitur:i. do parecor se v~ qu~ 
houv0 divePgenchL no soio ela oonunissão 
sendo tros :LS opiniüos érnit tidas. ' 

Na. opillHl<>,. do n~eu iilustratlo amigo o Sr. 
Leov1g1Iclo l'1lgumras, tleputtido pela. 'Snhfa., 
que offereceu voto em separado. o decreto de 
7 de Julho não o:;tit revogado r1elo novo codigo 
pen:\!; mas, atlmittid f~ n. revog::içUci , entend1' 
S. Ex. que o Congresso pôde tom:~r conheciw 
mento do pl·ojce~o, po~qu.o tmta.-~e Lle legis
lar sobre materrn. de d1re1to pnhhco penn.l e 
nií.o sobro ma.tel'ia processual. 

Do mesmo moclo panso. o Sr . Chtt" as Loba.to; 
que :i.:;sig·nou v.:.nci<lo. qun.nto á nossn. com
petencm, conforme declarou-mo particufar
mante . 

A ma.i~ritl; da comrr~issão, porem, entende 
qne o oluect1vo do pro.iecto é regular a acção 
pen.ai, mnt(lria processual, o que compete às 
Ieg-1sl;1 tums dos esta.dos e .nü.o ao Congresso. 

No San.ido, em 22 <le sctombrn, a coromis
siío de constituição e jt1s ti ça, \le que é mem
bro o Sr. senador CtLmpos Su.llas, autor do 
novo codigo criminal, at tonrlendo a instantes 
representações tle ·algumas intendoncin.s for
mulou p~jccto qu:•si identico ao da Ca~in.m, 
conceliido nestes tel'mos : 

<i Contirrnam em vigor as disposições do tle
creto n. 3163 de 7 de. julho de 1883.» 

Submettido ú apreciat'~i.o do Senado, foi ap
provn.do sem que a mellor duvida se levan_ 
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tasse acerca da competencia do Congresso que o art. 1 º displJe sobra a dcnimcia e jvly~ 
para legislar sobre o assumpto; donde se iu- mento Palo jury nos crimes de furto de gado. 
fareque, naopioiãodo Senado, a nossa compe- Ente0<lo que a opinião da. commissão ó ver
tencia. legislativa é incoatestavel. (Apoiados). rladeira somente em parte, e que uma distinc-

0 projecto viado do Senado manda que con- ção se <leve fazer. 
tinuom a. vigorar as disposições do de.c~eto de O decreto de 7 de julho <le .1883 envolve 
7 de julho de 1883. Mas. com o re~peito de- dua1; questões j11rirlicas di~tinctus, completa.- . 
villo aq11ella illustrafa corpor."lç.<to, peço, h- mente diversas : - 1 ~ a dete1•minn.ção dos 
cençn. po.ra o:fferecer uma. emenda subst1t~- crimes ern que cabe a tLcção penal publica, a 
tiva ao n.rt. }o, emenda. que me pn.rece mais intervenção ofücial do representante d.ajustiça 
co1•recta. e vnnfajosa. social na puniçi.i.o dos delictos ;- 2 .. o julga.-

O projecto rlo s·~nado mauda. vig-or:ir o de- meato dos dclictos pelo j ury. 
ereto. sem limitac;;ão :tl;::!'uma; logo, nn sua. Qunnto ao julgamento pelojury, estou ac
opinião. o decreto_ ~stá revogado em ~un. to.: corde coma commissã.o, a mu.teria é processual, 
talidade, o qu"' nao e exacto. Os artigos 1°, porque tro.tn.-se do modo por que devem ser 
2° e 30 é que foram revogados pelo novo co~. processados e punidos os delinqneutes. As le
digo, ma~ o n.rt. 4°, q u~ dà ao jury co~.P~ten- gisln.turas dos estados é que são competentes 
eia parn. JUlrrn.r os crimes de hom1c1d10 e pam legislar sobre o assumpto. 
roubo per·perrados uas fronteir:LS, nü.o foi re- Qutinto, porém. á classHlcaçã.o dos crimes 
vog-ndo por disposição pos.teri01•. Po.reçe-me, publicos e particulares, nilo concordo com a 
port:\nto, mnis correcto d1zer-so-contmmi.m commisstl.o, porqne a materin. é de direito cri
em vigor os o.rti:: . 1 º, 2° e 3" do decreto, como min:il o cooseguinlomente diL compotoncin. ex
ost:·~ no pro.iocto que apresentei. élusiva de Congr(lSSO, como demonstrarei 

A ontrn. parte 11:L minl1a ernondn tornu. ox· mais tarde. 
tensivo o nrt. 1° do citado docrcto l\OS ct·i- '.\fas <lir-se-h:i, si assim é, bastn. tratar-so 
rno!>I <lo t'urto do g,1do d(l todn .. o qnn.lquor_ es- do ;'11l(Jo.mento p<.ilo jury no decreto de 7 do 
pode. O decreto fomn. publico, <lo denuncm, o ju~llo para i:;er inconstitucionnl o projecto. A 
crimo qunndo o gado furta.do ô vnccum, c:~- obJecçilo não colhe dosdo que se dlstioguo 

· vnlln.r nu munr; ·n. emendn n.mp\in. n protcccii.o no llocreto o que estú revognclo do que nlio 
log-1il :io gn.110 lnnigero, caprino, suíno, seja estíL revogado. O julgnmonto dos crime~ do 
qual for a osp1?cie · · . _ furto de gado pelo ju1•y nuncn. deixou de estar 

Isto p".lsto, V<:'U JDtr~ D!!- o.p'rec.mçu.o do P~- em vigor; o l{U3 deixou d~ vigor-.ir · após n. 
rccer rfa comm1ss<~O de Jt1st1ca. cu.ia. conc\ui•u.o pr.omulg-açiio cio noYo codigo penal foi u.1n-
0 u. seguinto : ~Em ·vista do e:'\posto. ó a terveoçio otflcial, o. acçü.o publica. · 
commiss:i.o de pn.l'ecer que não sejn. a<loptn.do O que se pretende no projecto em discussão 
º· projecto do Senado; _visto follecer comp>.-1ten- é man~ar vigort\r o decreto no., parte revo
em, ao Congresso Nac10n~t ~ paro. se prooun- gad:\1 1i::to é, nu. que se r efere a denuncia., e 
ciu.r sobro· a especie.)) . não nu. referente ao julgo.manto, que sempre 

Como se vê, nioguem contesta. · que ~eja foi e será lai para o3 estados n.té que as re
uma. necessidi\da inelutavel, imprescindivel, spectivas legislaturas legislem a respeito. 
c9rca.r dt>t ~o.rantifl.S exce!Jcionaes a propriecla- ( Apo1'ados .) · 
de de gado e de productos da lavoura, tornar Agora vou da.1' n.s razões que militam. em 
pnblico o crime da furto nn. especie. A ques- favor da l_!C'Ss::!: çompetencin. para . legislar 
tão que se levanta é a da compe.tenciu. legis- sob:-e a acçao cr1m1nn.l. A nossa competencia 
l a.tiva : A quem compete leg1slnr eobre n resultarit dn. demons tração <ht seguinte pro
accão criminal 1 E' it União 01,1 aos estcdos 1 posição,: .o princip_io dtt ucção criminal, isto é, 
Em outros termos : o principio elo. aceito cri- o prrnc1pio em virtude do qual os delictos 
minnl é mn.teria criminal propriamente dita são .considerados puniveis mediante acção 
ou process.un.l ~- . pubhca ou particular é mataria. de direito 

A Const1tuiçu.o no art. 34 § 23 dn o.o Con- criminal e não processual. · 
"'resso Nncional a attribuiçii.o do legisló.r so- O direito crimin::i.l, considerado generica
bre o direito civil, commet·cial c:i cr iminal da mente, divi<le-se, segundo Ortolan, em tres 
Republic:t e o processual dr\ justiça. federal . partes : 
LO"O a contrario .~ensu, compete :'.l.s leg isln.-
tur~s' dos Estados leg-i~lnr s~bre o clireito pro- l ."' O direito penal propriamente dito,. ou 
cossnal d:.i justiça local ordmarin.. · 0 preceito ponal, a penalidade; 

P oi':l bem : ó conteudo do decreto de i ele 2 ."' As jurisdicções ponaes; 
·julho que o projecto mandacontlnuar em vi- 3.n O processo pena1. 
'gor, é ma.teria de direi.to çriminu.l ou ~e di- O direito ~en:il propriamente dito qualifica. 
rei to processual dn. Justiça locn.l ~ - Els em os factos del1ctuosos, esta.bclece as penas cor
termos claros n. questão. . · respondentes e determina os casos de o.cç.i.o 

A commissão entende que é :processual, por- publica e particular. 
cnronm V, TV 
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A acção penal resulta da natureza -do facto 
delictuoso. e' publica. quando o delicto aba.la 
tão profundamente a ordem social que o 
interesse da conservaçü.o da sociedade o:d;;e 
a puniçlto do delinquente; é particular, e só 
póde ser iutentada _ por queixn. aa pessoa 
offendida, quando o delicto, por sua n:ttureza, 
fE're levemente a sociedade, e se dão circum· 
stancias que podem tornar a persegniçft.0 do 
delinquente ma.is prejudicial '1.0 offendiclo do 
que a sua impunidade, circumsta11cins de cu.ia 
gravidade o oífondido é o verdadeiro arbiti•o, 
como succede no crime de n.dulterio. 

Ora., si a. acçã.o penal resulta !lo delicto, si 
a acção é publica 011 particullw, intcntttd:i. 
pelo reprcsent:inte da justiça. soci:i.l ou pelo 
oftendido, conforme a. g1·1.wichtde do delicto ; 
como separar a. attribuiçüo de legislar sobre 
a qualificação dos füctos dolictuoso:) da. attri
bui~o de legislar sobre o direito ele acçtto 1 
A qualificação tlos crimes e a. rlotcrm!naçií.o 
dn ucQiio criminnl result::mto são cousas tito 
coonexns, tiio Intimamente llgad:ui, quo uma. 
suppoe n. outro.. 

Porm1tls quo nos csrorcomosnii.o po•Joromos 
· Incluir o direito do ncÇlio ponal na. pnrte 

Jurlsdicclonal ou processnnl d1i log-isla<,~io 
_ l!rlmlnnl. 

Odll'olto jurlsd!cciono.l cren. nsjurisdiccões, 
ll:3 oompateuoil~. tloterminu. <JllMs as !'unccio
nu.rios que dev~m ser oncarregu.<los de pro. 
vonlr o reprimir os deliclos, o co1n relação à 
U:ooão peno.l determina. simplesmente qual o 
fuocclonu.rio a. quem im.:urntm exercer esse 
dh'eito, o que é ccum muito differente de 
crear o direito. · 

O direito p::ocessual estabeleci;) -as fürmulas 
ciue os t'unccionarios, as autoridades incum
bidas de descobrir e punir os delinquentes 
devem observar, como sejam os requisitos da 
denuncia. ou queixa, o numero de testemunhas 
que_ devam ser inquiridas no processo, os 
prazos para os recursos, etc. 
. Ora, nílo ha meio de considerar-se a acção 
penal uma. formula; a formula, é uma ,g-arau
tia par<l. o respeito do direito; a ga'mntin. 
n~o póde ser confüudida com n. cons'i'~ garan· 
tida. 

Incluir a aci:~lo penal no dit>eito processual 
e, ronseg-11intemeute, dar aos estados compe
teocia pni•a logisla r sol>re os casos de inter. 
ven~i.o o!'Iicial na punição dos delictos, é 
.1ttribuir 1Ln legislador constituinte o absur(lo 
de querer o fim ~em os meirs. isto é, de pre
screver :i. wúdadr. do direito cri'rninn.l e dar 
nos estados a faculdnde de destruir em grande 
parte ess:1. nnirlade. 

Do que sorvil'ia. o Congresso Nocional clas
sificur os delictos conforrne a sut~ gravidade, 
estu.helecer ponas concspondentes U. impor
tancio. dos factos, si as legisln.turas dos 
estados competiss<,'I crear n. a()9ão ~ Delictos 

graves, que em um e:;tado fossem puoiclos 
mediante n.cçfio publloo, em outro .Poderiam 
ficar depondontos de qtteixo. particular, o 
que attentari~ contr<:t ti unidt~tle do direito 
criminal. 

Tendo de impugnar o parecer dn. illustrada 
commissiio de constitulçilo e justiça, procurei 
examinar cuidtidosamentG a questão, pois 
tinha que justar com um adversario respei
tn.vel ; mas os col!egas que me ouvem com 
tanta llenevoleucia parecem tão convencidos 
da competencia do Congresso para legislar 
sobre o nssumpto que, sein ir long-e, limita.r
mc-hei a lembrar a Cnmara <]llC os codigos 
criminae~ modernos conteem disposi<:ões sobre>. 
::i. ucç1fo penal, pt'ova inconcussa de riue a 
materio. é criminal e oão processual. · 

A iUustru.dn. commis~ de constituici'io b:i. 
de permittir que a.cim11. de sua opinião, por 
ma1s respeitaYel que sejn., eu colioque a. de 
Z;i.nardelli e outros nota.veis criminalista.s 
italianos. 

b:xaminn.ndo o codigo italiano, encontrei os 
seguintes artigos, onda esti~ consignada. a 
doutrina que acabo de expender (líJ): 

«A rt. 157. ])elicto confra a in'Oiolabilirlade 
do domicilio. Só se procede por queixa. 1fa 
parte. . 

Arts. 15!> o 164; Detícto contra a inviolaf1i
lid,1de do segreclo. Só se procede pot' queix<i 
da parte, salvo si o documento fo1• pttblil:o. 

Arts. 335 e 336. Crime de corrupç17o de 
pessoa menor de 16 annos, medean:e acto de liúi
dina.ge1n, Só se procede por queix-1\ da parte. 
devendo a queixa ser dada dentro de um anuo 
a contar do dia em que o facto LOi commettido. 
E', porém, de procedimento o!ficial : · 

1 . 0 Si o facto houver occasionado a morte 
ou for acompanhado de outl'o crime punível 
com a. perda de liberdade por tempo não infe
rior a :30 mezes e de procedimento officia.l ; 

2. 0 Si foi commettido em loga-:- publico · 
::i. 0 Si foi commettido com abuso do P.,'\trio 

poder ou de autoridade de tutor. 
.Arts. 347 e 348. Crime de lenocinic. Quan

do~ culpa.tio for · o m::i.!iclo só se procGde por 
queixa na mnlher ; e, st a. menor for mulher 
por queixa da. pe8Soa. que a teria sob Sf.lU pode~ 
-pne ou tutor-si ell" fosse solteira. . 

Da. leitura. dos artigos citn.dos e de outros 
q_ue dei:'i:o de._ler para não n-lo~gnr-me. rela
~1 ~os. aos cnmes de allult.er1v, diffa.maçii.o, 
~DJ11r1a. e :tpro_pria_c5.o_ indet.Jit1~, se vê que os 
autores ~o ~o~lrgo 1t~I 1:1:no co_ns1d ar:tm a. acção 
pennl prmCtf)JO de dtre1to cr1mi nu J. Si fosse 
ma.torh~ prollessual, a incluirittm no cocli<>-o 
do rroce:.;:so. "' 

Por outro Indo, os c::i.sos de cxtincdfo de 
acçã.o Yeem expres~amente tleterminailos nos 
al"ts. 85 o 103, o que não se daria. si a. materi;i 
fossa processu~l. 
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A mesm~ doutrina encontra-i:le nos codigos 
peuaes da Hungria, de 28 de maio de 1878; 
aa Hollanda, de 3 de marco de 1881 ; ~o im
perio germanico, de 1872; do ca.ntao de 
Zurich, de l de fevereiro de 1871. . 

Finalmente, o nosso Codigo Penal pro
mul•:mdo pelo Sr. Campos Su.Lles, partidlwio 
cxtranuo da dualidade da magistratura, con
sagra a. mesma doutrioa no arl. 407. 

A Cama.ra parece, pot• sua attitude, ser 
contraria ao parecer da commissão, que con
clua pela incompetencia do Congresso pa.ra 
legislar sobre o assurnpto. . · . 

Portanto, só me resta deixar a tr1buna, 
applaudindo desde ja a Gamara, que com a 
approvaçã.o do projecto prestará relevantis
simo serviço ao paiz. (Muito lnm; muito bem. 
O orador d com.primcncarlo.) 

São lidas, ;;i.poiadas a postas conjuncta
mente em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. l 0 do projocto : 
Sul.Jstitua-se pelo seguiste: 
Art. 1.° Continuam em vigor os nrts. 11

\ 

2~ e 30 do dec1•eto 11. 3163 do 7 de julho do 
1883, sendo o urt. 1° exte.osivo aos crimes 
de furto de toda e qualquer especie de gn.do. 

Em 5 de outllbro de 1891.-Jyrmcio Tosta. 
Ao nrt. 1° do projecto n. 200 (do Senado) 

accroscente-so : nté l]Ue as legislu.turns dos 
estados legislem sobr'3 o assumpto. 

Sala das sessões, 29 de setembro da 1891-
1;:. Ba.daró.- Dutm Nicacio.- Marioel Ful
fl!l»cio.- C. Paletta. 

E' adia<la u. discussã.o poln hom. 
Passa-se â hora. destinada à apresentação 

de projectos, requerimentos, etc. 

O Sr. :Sevilaqua-Pedi a palavra 
apenas para cumprir um elevar. Recebi pelo 
correio uns papeis, que vou ter a honra de 
apresentar a Gamara, mesmo po;:-qu1il a ella 
são dirigidos ; elles estão assignados pelo 
Sr. Francisco Cancio de Pontes, honrado 
cavalheiro que tem p1'esfado muitos servi9os 
á Patria, desde bem longos annos no <1Dt1go 
Cura to de Santa Cruz, onde parece quo as 
cousas publicas não cort·e~ tão bem guan~o 
ora para. desejar ; este digno f~mcc10na~·10 
tem uma prete~çã.o q~1e, po~ meu rnte~me_d10, 
antrega. à constde:raçao e a reconhecida Jus
tiça da Camara. 

Vern à. mesa um requerimento de Francisco 
Corrêa Pontes, empregado da Faze!!da Na
cional, de Su.nt u. Cruz, pedindo aposentadoria, 
e é enviado ú. cornmissão ele fazenda. 

I'ROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 1.0 A vaccinacão contra a variola à 

obrigatoria para todos os habitantes do 
Brazil, bem como a revaccinaoão dentro do 
período ma:x:imo de cinco annos. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se aquellas 
pessoas que os medicos declararem não d~ 
verem ser vaccfüadas, bem assim para a 
revaccinação as -pe.ssoas maiores de 60 annos. 

Art. 2.0 O official do registro de nasci
mentos, no momento em que este for recla
mado, dará. uma papeletii, extrahida de um 
livro de talão, e que coaste o nome, idade, 
naturalidade e paternidade conhecida do re
gistrando ; nessn. papeleta haverá um. logar 
destino.do a decl11rncões relo.tivas á -var.ci
nnciío. 

§ 1.u Dentro de sols mezail a papelet : de 
qrie fn.lln o nrt. 2° será trazldn. no otHcla:l com 
n. <locltiru9üo do vncc!nn.do!• <lo que a. cri11.nça. 
f,,1 vnccirrtidn, nurnoro do pul:ltulns que a.pro· 
voltou, otc. 

§ 2.º No t:n.so <la não ter hn'Vido vncolnnçiio 
po1• cn.usa tio f'ot'Qll. maior, dover ó. constar da. 
pttpeletu., podendo antito ser renovado o 
pmzo, que ntto oxuederõ. de tres mezee im· 
proroga veis. . 

~ 3.11 As infra.cçües das disposiçõ~s antec9-
dente5 serão multndn.s em 1008 e o tlobro na 
reincitlencil~. 

f-l 4.0 Nu. mosmn. multn. inconerú o vacci
nador oficial que não quizer fazer a vacci
nacão, nem declarnr o motivo na -papeleta. 

Art. 3.0 Os paes, tutores e os que suas 
vezes fizerem incorrerão na multa do§ 3°. 

Art. 4. 0 O official de reg1stro dará gra
tuitamente a primeira. certidão, devendo re
ceber pelas repeticões 5$000. . 

Art. 5.0 Pelas certidões falsas, bem como 
pelos attestados medicos, que o forem, os 
seus autores, alem das penas criminaes incor
rerão ua multa de 500$ e perda do omprego 
publico que exercerem. . · . 

Art. 6.0 Não serão admittidos à matricula 
em estabelecimentos de instruccão· primaria, 
secundaria ou technica, publico Otl particufo.1\ 
nem serão engajados no exercito, na marinha 
e nu. policia, nem poderão tomar posse· de 
emprego publico qualquer os individ!lºJ que 
não apresentarem attestado ou .certldao de 
vaccinaoão ou de revaccinação em tempo 
nunca. anterior a cinco atmos. 

Art. 7. 0 Os di rectores de estabelecimentos 
fabris commerciaes, os directores de acade• 
mias, de collegios, institutos de instrucção, 
os commandantes dos corpos de exercito, ma
rinha e policia, os <'hefes de repartição sao 
obrigados 11. fazer vaccinar ou revacciaar as 
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pessoa s que sê acham sob a soa direcqão ou o ~overno do asta.•lo. por . vezes se tem di
commando, sob peoa de incorrerem na multn. r ig-ido no gnvcrno foderal petlindo anxilfos. 
de 100$000. · Ao cheg:u' a estõ.L <'a. pita t teve o omtlor oc-

Pa.ragrapho unico. Si a resistcmcia for feita. casião, com algnns cullegas, de conte rencío.r 
~lo suuordinado, maior de 21 a.nnos, sobra com o Sr. miui;;tro do interior sol icitttudo-lll e 
elle incidirà :a. multa. providencias sobre o assumpto e S. Ex. dis-

Art. 8. 0 Os vn.ccina.dores · officiaes terão se-lhe l}tte o gover no não t inha tirlo, deviun.
um livro em que serão r egistrados os nomes mente demonstr:vfa, in for mação n. respeito ; 
dos vaccinados, sendo·lhes entt•egue um elo- de modo que S . Ex. rrueria riue a necessidade 
cumentoque provo n. vaccinação q u::i.n tlo vol- 1le soccorros, útn virtuue tle umn, secca , fosse 
tarem · para sel' verHicu,do o resultado dn. demom:tr;idn. com docur nentos rrrn.thl!tnaticoS', 
vacc).oação ou revaccinação. como si ·1; ,s_.;;1~ rna.te r h :;;ohre ri. qua l :;e puues;;em. 

Paragrapho unico. Os vuccino.dos·ou rev:.tc- fa7.er calculo,; e 01•çnmentos, como :Se fü.zem 
cioados quo não voltarem, serão multatlos p(l..r;t obr:1.5'. 
em f.$000 . Ko orç:tmento il:'l f!"Ucrro. consigno.-se, p:ir a 

Art. 9.0 O governo pl·ovidenciarú., em regou- intro<lucç;i.o de colono:; e localização de im
lamento especial, o modo por que proceder;\ <1 mig-ran te~ , nnm rpin.ntin. :wtt ltada., >: ignrncuz:i .. 
-va.ccinação em domicilio. . <lo-se por cssn. tó1•:11;\ a con\·eni•rnci::i. do 

Art. 10 . As pes~oa:; qne sn oppuierem á auµ-nwnt o do no!l:;:1~ po pnlaçfio, 
-va.ccinncão e ÍL revaccirnu.~fo den t1·0 de c inco :'i. t.;111 g-ra11d1•,.; s:wrillcin:-; t:iio111os p:wa 
annos serão multndos cm lOUSOOtl. i11t1·11'1t11.i1'. ost1·:u1g-1•i1• 0:-: , 11fio 1kwe1110~ ur:tl-

Art. J l. A .. vaccinação pode ser feito. polo b:1r:1t 1 r a. v ilia tl111p1ollos '!"'' :'ií.o nossos con
medico offlciu.l, ou por qualquer outl'o ; o ddnd:1m;. 
attesto.do que collti\'el' o dia da vaccinai;;1o, o Tcnrlo notich •l:L pro,;t1t•rldadn do c•s livl1 > 1lu 

· seu resultnrlo e St>jtl. passcvlo pot· pB,;,:on. co- S. l':111lo, ~.OllO Jl• ':<:'ti:ts i.lo so1·tiio cl:L Hahl:\ 
nhecidameute idoaea, preenche os lins exigi- a k indori:u':llll su:ts l ncul id:~dos p:ll'a so di
dos por e~ta. lei. · rigir•o111 por t1 ~ 1·1·a :\que llo osl:idn; mnii mio 

Art. 12 . As multas serão colir11.1l:ü:: do con- clw;.rai·:'io lii ~00. . 
fürmidnde com o decreto n. 68, de 18 do Algun,.; j11i:1.cs rio dit•t•itu tlns co1 11ar~·as fia.~ 
dezembro de 1889. gollauas kom siilu obt·i~ados :\ doix:d -as. por 

Art. 13. Revogam-se as disposiçõe~ em nüo ter.l~lll nrnis t•ocursos p:1m susten tar :i. 
. contrario. . . · coliortodo )'O\>l'C!:l,. íJ 'l O co11ti 11u:1 ll1l'.'tlto lhe!! 

Sala ds_s sessões, de outub.r o ~la . 1891 -1 vem bõ1.te.r :\ ,.; p .. H·~:i~, ~ !Huitos lll~l;;istm<los 
Astolpho Pto.- e. Plletta. - Ce.<;ant) Mott .. c. t~em o.sei tpto par,i .• t c.qn tnl 1lo c:st.1do, p~
__.,;.Cantão • .-Oli"'eira Pi11to . - Caroallw1.-Al- cl~nd_o esmolas pam :>ucco1•1·e1· os que ::;ao 
fredo EUi.-Felisbello P.reir'e. -Pa.ida Gui- i v1ct1mas <lo fiagello. . . 
m arltes .-jEpitacio Pessoa._ N oyueira Pa- No orç 1mentl>, de. re~ll'lcl:\. cconom1••.• apre· 
ranaguà. -Ni/.o Peçanlia.-Caelrzno de Albu- seutado P.ela ?º~Hnt~'itLO üt• C~rnarit, para, as 
!]UCrque.- T!wmaz Delfino. - Lacerda Couti- despezas ilo ~fll11_ster10 tl01. Agrict1ltura, t1 .. ~urt\ 
rilw.-Lopes 7'roui1o. -Bella.rmino Mendonça. ~ Ye~·bn. de 1.3 mil contos, pam :\ r ecepç.ao de 
·-Eduardo Gl}nçalves.- Fernando Sima.~ .- 1mm1gmntes. _ _ 
Pedro Vellw. - Ferreira Pire.~ • ....;.Artkwr Eios. Pare~e que par a os nosso~ c~nqtdu.da.o_s, 
-Pacificp Mascarenhas. -Santos Pereira.- que eStlJ:O m~rreodo <le fome e a mins·ua, nao 
Domingos Porto,.;.:..Alvo.ro Botel/to.'-F!lrrcira é de. m~usou1ento CJ.ue se p~de no [n'oJeCto que 
Raõel~o .. -Americo Lu::.-Marwet Fulge11cio. envm it mfJ:>a. 
- 6aDr1el de Ma9alli!tes. - Costa Scnna. - Fica sobre a mesa o ::;eguinte 
Bueno de Paiva. -Carlos Chagas . -Rod.rig•.1es 
Femandes.- Vfrgitio Pessoa.- Domingo.~ de 
Morae..~.-Ret'l.l>mba.- Paulino Cartes.-Fur
quim. Werneck. 

O Sr. Ar'thu.r Rios tomo. n. pala
vra poi· poucos insta ntes para. aprm;ont::i.r um 
projecto recla.mo.do pelu. sitnn.çii.o calnmito
su.. em que se acham as populações do inte
rior da Ba.hia, que ha tres annos esta sendo 
flíl.gellada por umn. secca, que nmel\ço. nnni-

. q(ü!a.l-a. 
N~ste périodo, o governo centrn.l tem con

corrido com au:<i1ios na importa.nciu. . . de 
250:000$, quu.ntin. insignificaota para uma po
pulação tã.o numerosa e tfí.o esparsa. 

l'ROlEC'l'O 

O Con~resso Nacional rlecreta : 
Art. l.° Fi~ •\berto um credito de seis

centos conto::; a.o Ministerio do Interior pela 
verba-Soccorros Publicos. 
· Art. 2.0 Este credito ser;\ appliC".ado em 

au:d lin.t· ;ts populaçües do es tado da Ba llin., 
flng-ell:1<las peln. seccn.. 

Art. 3. u r.:.~vogitm-se as tlisposições em con
trario. 

S:Lla cfas sessões, 5 do out ubro ele 1891. -
.tlrt/i.v.r Rios.- L eoi>iyildo Pilgueii·a'S.- A m 
philophio.-Paula Guim arües .- J. J . Seabra; 
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-I.1macio Tosta.-Pires e Atbw;uerque.- A. 
,'.litton.--Bai·rZo ri.e S. Mar-cus .-S. La.nrlulplw 
,lfedr'aclo.- Oust111.tiu de 1lletlo.- l1Utio do 
Bi-a:;il. 

O S~. Oiticica pede ]iO!'rnissão para 
. füzer um simples re1Jaro sobm o f;1cto de não 
tig-urar ua. ordem do cfüi. o pi·qjccto d<i. com
inü;sifo de fazenda, l!.Sia lielecon1 lo a cohranço. 
dos irnpost1)S de impo1'taçüo p~trto em oui•o 
pal'le ent 1 •:1.pel. 

A quc~füo é dn, mais ngnria urgeocia, ;i po
pulat~:i.o desta capita.\ e do p:tlz osth sujeita. a 
uma :ig-gravaçJo cnor1ni~ de irnposto5. ;tcontar 
do 14 do outubro. ,\s gai:etH::.< j~~ dão noticia 
de que o comme1·cio se preparil. po.ra. :resl:;tü• 
p1tssiva.monte, pelo::; meios que t1~m a seu 
:ilc;i llCe; 110 módo que as cnutl'iuníçucs pu
l.Jlicas v:t~) .,;ot· .gmndement·~ les:i.das e o:; 
nossos conr:idatl:los Hlllito pt•ejwlir:ndos com u. 
nlt:L d1) ti ulos os gllnerL>S do consu rno. 
.o !lo11wn1 uo p1)\'0, o vrolt!Larludo :unett(,'.:i.rlo 

tio ramo, n:ío curnprolten•IH nstn. qnestiio, nIT.o 
s:tl.Jo si so t1·:Lta tl:L deprLlciaç:1n da. mo11r:ia, das 
cornliçüll,; 1JC011omicas; mas o Ctil'tn é íJUfl el [B 
Vll.l• suffror, li o oz·a•.lor não pode C!tlenhtl' até 
onúe c1H~!):Lrilo ns consoquencias dahi: J'é!StJl.,. 
tunto:;. 

Não que:ir sal.Jer si ha syndica.tos quo ex
plot';im c8tH estado 1fo cousa:s. O que vê ó que 
a populaçiío Y«e ficar reduzida às peiores 
circuinstancias e vinguem sabé o que ella. fürà 
em uma. occasiao de iome. 

No Sen[ulo füi offerecido um riro,i eato u 
rt!speito da cobra.nça. desse itl}posto, indo ::to 
ox:tr1~mo, •l bulindo-o completamente, e nuo é 
muito airo,;o quo, iniciado depois do da, Ca
mara, elle seja remettiilo ante,; de ter e:;t<L 
deliborndo sobr'l aquelle que lhe foi anterior
mente apre:;entado. 

P<irec:e, portanto, que não é importuna u. 
recltllnação que dirige a m eS<\ . 

O Stt. Ptu~srnEN1'F, - .-\. mesa, tomará.. em 
considernçi'io o podido do nobre tleputado. 

O Sr. Hella:i·.ni.ino de Men.
douça-P~Ji a p:).bvr.t pai:".\ tt•azor uo oo
nhecimi:luto da Gamara. tole.:;mmmas que silo 
enviall.ó::; tlo P;iran~1g11ú a. mim e u.os meus col
lega~ tle deputa.cõtJ d<~ndo noticia. d.is condi
çõ1~s p1·t1caria.~ em que se acb.a.m naquella 
cidaue ::1.oou imrnigc·an tes,ma.l accommodados 
e 'iiem tm·em µromµt~i. loc;.ifü;:,ção. Antes de 
tra:i:et· ao cvnlteeim9nto dtt Ca.marn. este facto, 
vu vi o distiucto ('uncciocmrio <1ur~ tem solire i:;i 
tl. in;;pecçüo gera.l d~1 immigrnç:1o. 

E' um fuuccionariu muitll conhecido, por 
sou zelo peove!'l..>ial, pela g 1·ande pralica do 
servii,:o, µor sua luciua intelligencia. e dedi
cação ao pE~iz, 

·;;:"Sei que todas as providencias jii. estão to
rnadas para remover estes :.\buso3 e estas 
demoras que :,;e deram no serviço de ímmi
gração no estfl.do llo Pa.ra.ná.. 

Lá se acha nm distincto ·engenheiro, em
pregado de categoria superior ria inspectoria 
de ter1•as e colonisa.ção e ti.lho do estado, in
cumbi.do de tomar as merlit.bs necessarias para 
que o serviço sej<.1. feito com regularidade. 

Portanto, deve h<wer da. ?a.t•te dos ínfor· 
mantes ta.lvi:ll: desconhecimento de circum
:>Úncías occasionaes, a est ,L JJOrn removillas. 

C:m todo o caso, os representantes do Pa
rana tra.zendo ao conhecimento da Cama.l"a 
este facto e apresentando requerimento pu.:ra 
que se pe('am pwvidencias a.o Poder Ex
ecutivo, mostrn,m-se solicitos em attonder âs 
reClamnçues do estado que representam, sem 
de:;conhecorem o Y.elo do$ funccional'ios que 
do:;te servioo teem a rosponsablidad9. 

i~· 0Jn li.eu nome o no de mous oompu.nlioi~ 
ro:> i.le repr'ei;entação quo mn.ntlo a mesa. o 
l'l}QU.Wlrlll'lHto, 

(ilfüito ÓCt1~.) 
l<'ica sobre :i mo:>a, par<i opportumimente 

ser i;abmottido it consideraçiio rfa Cama.ri~, o 
seguinte 

ReqWJrim1.mto 

Chegando ao nosso conhecimento, por te
legrn.rnma~ que nos foram dirigidos de Pa
r-J.naguá,que alli se acham 3.000 immigí'antes 
~m 1wejudici~il agglorneração, entre oi:1 quaes 
muitos mendigos e deso1'deiros, requeremos 
que n me~a se dirija ao Poder Execut ivo soli· 
citando providencias, afim de que, verificado 
o fo.cto, cesse o ::thuso dos engaja.dores, de en
viar irnmigI'a.ntes pouco proprios aos fins 
a, que são destinados, conE;t i1nindo ::tntes ele· 
mentt) de 1iertnrb<tçã.o da. ordem e, mais 
t~inda., afim de que ef;:;;es immígrantes se.jam 
promptameute locnli:;ados. 

Sala. d:1::> sessões, 5 de outubro fle 1891. -
Betlarniino de M endonça.- Eduardo Gcn
çrr.lt•es.- lV!arcimio de Magallutes. -Fernando 
Sim.as. 

· O !Sr. Oesa:rio Mott.a teli1 
assistido com pn.triotica. solicitude ã. lucta tra
vada entre os tltstinctos represen tantes de 
Santa C::i.tha.rinn. e P::iram't~ a ·respeito da 
questão de limites entre <>s a.ous estados, 

E' uma questão que necessita de :solução 
urgente ; e entret:1oto, fülta absol.utamente 
o tem110 para o Congresso pronunciar-se de
finitivamente sobre a ma.teria ; por' isso, o 
orador lembrou...;se de apres(mtar um alvitre 
estabelecendo um mad?.'s vivendi ·entre os 
referidos estados, d.e sorte· q_ue -possam' es-
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perar · mais tranquillos a decisão do poder 
competente. . . 

Para esse fim formulou o proJecto que 
manda á. mesa. 

Espera que seja. bem acceito ~r ambas as 
partes ; e fica satisfeito com a idé:i, de cum
prir .um dever, tentan.lo esfabelecer. a har
monia entre dous estados que muito con
sidera. 

Fica sobre a. mesa, para opportunamente 
ser submettido à considernçií.o da Camara, o 
~guinte 

P.ll.OJECTO 

tidos a mioha posição tem sido ca. l ma,s~ve~·a• · 
e especialmente ca.racterisado. pelo mMs sm
cero desejo do ver cada um poder mo'Vondo-se 
na esphera de acção que lhe é proprin, sem 
attril.os que grn. vemente preludi~m a c_ausa. 
publica., e ditHcultam a consollda.çao d:\ forma 
rapubHcaua de gove:no, vossa ar.dente aspira-;
cão do hontem, hoJe uma realidade, qu~ so 
serà. proftcuu. ao paiz, si de nossa parte, st · da 
parte de todos que exercem uma parcella do 
poder, houver muito civismo. 

Fica, portanto, bem claro que não trago 
neste momento pa,ra a. tribuna o intuito de hos
tilisar o governo; mas não podia, sem f<l:ltar 
ao cumprimento severo do meu dever, deixar 

o Congresso Nacional decreta.: de vir atflrmar itl:> paiz o convenio feito entro 
o Sr. presidente do . estado de Minas e o Sr. 

Art. l. 0 ós governa.dores de Santa Catha- ministro da fnz'enda, com relação i cobrau
rina. e Para.na determini\.ri'i.o de commum nc- ça. do imposto sobre 0 cn.fê d~ produc~U.o mi
cordo uma linha. provisor.ia dP. limites eotre neira, é, deba.ixo de muitos pontos de vista, 
os dous estados, tendo em vista os direitos verdatleirnmente irregular. • 
a.llegfl.dos de uma e outra parte; e tanto quan- Si 0 considerarmos. em rela.cão â posição 
to possival a jurisdicção actual • assumida. pelo Sr. presidente de Minas, se-

Art. 2, ~ No caso de nito chegal'em a ao- remos, sr. presidante, forcados a afilrmar dn. 
cordo, essa. determinação serâ feita. pelo Pra- maneira a. mais categorica., que s. Ex. não 
sidente da. Re_publica, e ficará. prevalecendo salvaguardou, corno era de seu dever, os co
o.tá dellberaçao definitiva do Congresso Na- fres do estado de que é o presidente eleito. 
oiona.l. · · Como V. Ex:. sabê, Sr. presidente, e. a 

Art. 3.0 O aooordo sera celebrado dentro Cnmnra não póde ignorar, houve um conve
do prazo de 30 dias, n. cootar da publicac;ão nio féito entre os govemos de Minas, São 
da presente lei, \l em igual prazo decidirâ. Paulo e Rio de Ja.oeiro,paro:i.s~arre~dar aqui. 
o Presidente do. · Republica, no caso de des- na capital Federal, o imposto sobre o café de 
Mcordo • oroducção desses tros estados . 

.Art. 4.0 O Congresso Nacional em sua pri· · o estado do Rio i:lcumtiia.-se, por meio de 
melra reunião resolverá em definitiva :i. ques- uma repartição para esse fim organisada, de 
tlto de limites, si se julgar competent~mente fazer a cobrança do imposto sobre o café, não 
habilitado para o fazer. $6 de producção fluminense , como tambem do 

Art. 5. 0 Reyoga.m-se as disposições em con- que. produzido em Minas e no n orte de Sã.o 
trario, · . Paulo, tambem procura o mercado da Capital 

Sala. d{lS sessões, 5 de outubro de 1891.- Federa.l. 
Cesario Motta. Pan dar sa.tisfacão a. ·essa convenio, o go-

vernador do Rio de Janeiro teve de organisar 
uma repartição com a. qual está . despendendo 
ailnua.lmeute 267:000$0UO e por esse couvenio, 
si não se firmou em. clausula expressa e po
sitiva que o. despeza. sería repartida propor
cionalrnentc ô. arrecad~ção pertenoonte a cada. 
um dos estados, estava entendido que isso é o 

. O Sr. Oliveira. Pinto. - Creio 
tal' demonsti ado da maneira a. mais positiva, 
e por actos reiterados de reserva e correc
ção, que não procuro crear o menor obsta.culo 
aos secreta.rios do Sr. Presidente da Repu
blica, cumpriodo-me, S1·. presidente, acres
centar que neste momento, com o requeri
mento que ófl'ereco ã. consideração da nssem
blêa., llàé> me guia. a.inda o desejo de emba
raçar por qualquer maneira o go"Verno, au-

. gmentando as ditHculdades que o cercam. 
Quem me conhece de perto sabe positiva

mente, Sr. presidente, que não procedo 
deste modo por falta de energia. e de severi-

. dada no cumprimento de meus dev-eres; pelo 
contrario, sabem todos que. si algum defei
to me tem sido attribuido, em uma vida po
litica., que nã.o é curta., ó exn.ctamente a ve:.. 
herneneia. levada, 1alvez, mais longe do que 
convem. Em todos os assuml?toS aqui discu~ 

que se faria.. . . 
Pois bem, o que e vertl:;.i,e é que o got"er

nador do estado de Minas, não salvaguar
dando os cofres ~o estado que governa, fez 
com o Sr. ministro da fazenda um convenio 
no sentido de ser o imposto sobre o caf~ de;;se 
osto.do arrecadado na alfaodega, pagando 
o esto.do de Minas 4 º/u sobre a. tn•recadaç~o . 

Autor de tudo, magoado embora., porque 
sou ainigo e admirador do Sr. presidente do 
esta.do de Minas Gera.as, devo <lizer que o seu 
proeedimento foi menos leal, devo dizer que 
s. Ex., com sul"preza minlui, deixou de guar-. 
dar a.quella. cortezia. que, não :ió.mente os in· 
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dí:viduos, mas os governos devem sempre 
. mante::- inaltera.vel, rompendo um convenio 

feíto com o governador do el>ttl.do do H.io de 
Janeiro. 

Desejo, Sr. lJresidente, que fique bem clara 
que o Sr. pt•ésidente do estado de Minas 
Gel'aes não sa.lvag-uardou os cofres do estado 
que adrrünistra, e si acceottio bem este ponto, 
é por que tem-se feito crer que o presidente do 
estooo de· Miuas Beraes procurou minorar as 
despez1s que aquel le estado fazia pnrii a ar
l'ecadaçã.o do imposto do seu cale, ufaendo-se 
que o estado do Rio se incumbí!.l. desta co-
br<\Oça, recebendo para isso ô •/ 0 sobre a ar
recadação, e que o Sr. Ministro da. Fazenda 
contenta-se com 4 º/ •. 

Ora, isto nã.o ei ren-l. O que está no con
venio 6 que, na peior das hypotheiJeS, isto ê, 
quando i~ despezn, com :i. arr<!Cadaçfio ~ubisse 

.consideravelmente, o estudo do Minus Gerues 
nunca poderia fazer mais de Cl 0/ 0 • · 

O que me parece :ilaro como a luz do di!l , 
embom não esteja. <letermioado em clu.usula 
expressa do convenio, é que n. despem total 
fei tn. com a arrecadação do imposto sobre o ca.íé 
seria. dividida. proporcionalmente a renda que 
esse imposto désse a cada um dos estados que 
haviam feito con'Venio-Rio de J aneiro, Minas 
Geracs e S. Pa.ulo. 

Ora, sendo a despeza. com a repa.r ticão in
cumbida. da arrecadação do imposto dos tres 
estados, de 267:000$, si ella p6Snsse inteira 
uoica.mente sobre o estado clú R.io de Janeiro, 
que deve ter, proveniente do imposto sobre 
o café, uma. rend8. de 7 .500 :000$, oneraria 
essa renda com 3,5 °/o, o que quer positiva
mente que, dividida. pelos tres estados, ella 
atienas pesaria sobre u. renda. de cada um com 
1,5 centesimos por cerr'º· 

Fica, portanto, bem claro que o Sr. presi
dente do estado de Millas Gera.es, a.Iam de 
falt:ir com a cortezia devida a ·am gover-no 
amigo; n lém de praticar uin acto pal·a o qual 
faltou-lhe competencia, desde que o convenio 
eslava sujeito á. apreciacn:o 'do C•rng resso de 
Minas Gemes, tumbem não salvagunrdou de
vidamente os cofres do estado que admi
nistra. 

Estou convencido de que. o illustra gover
. na.dor do R.io de Janeiro saberá. cumpt•ir ri seu 
devor, reclamando, si eotender conveniente, 
justiça pet•ante o Tribuuo.~ Federa.!, isto é, 
exigiudo que o estado de Min<)S Geraes in
demnise o estado do H.io de Janeiro du..despeza 
que o levou a fazer em satb;façã.o ao con
ven io. 

T enho cumprido o meu dever e sento-me, 
como sempre tra.nquillo, uma. vez que fa.llei 
com tockl. a. fraoqtteza e convencido de que 
obedeci unicamente aos impulsos da minha 
conscienciu.. 

l<"lca sob1'<~ u. mesn, para oppo1•tunamente 
se.r submetth:lo à consideração da Cnmti.ra, o 
segniute 

Rcqucrim11r1to 

Requeiro que seja salicitnda. do governo 
cópia do convenio feito com o presidente do 
estado de Minas Gera.as, para a cobronca. do 
imposto sobre o c1tfé de producção desse es
tado.- Otiueira Pinto. 

Veem ú meso. as seguintes 

Declaraçaes 

Declaro que te,·ia voto.do a fü.vor da pre .. 
cedoncin. da cerimonia ciVíl no casamento, si 
estivesse presente por occasiü.o da votação • . 

Sn.la. d~s sessões, 5 de outubro de 1891.
Percir'a de L yra. 

Declarnmos que na sessü.o de hoje votà.mos 
contra. todos os projectos que figuraram na 
ordem do dia, concedendo pensões o aposen
tadorias. 

Sala das sessões. 5 de outubro de 1891.
Lamoitnie,- Goàofredo. -.... Costa Macha.do • .,-. 
João Luis. · 

Yao a. imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 217 - 1&91 
Quero, Sr. presidente, a. 1:ópia. do convcmio 

feito com O·Sr. MiniStro d~ Fazenda porque, Autoriza o Poder Ea::ecutiuo a pagar ao çoronel 
embora não nutra a esperança de demover 0 reforma.do d.o exerci~o Augusto Cesar ele 
Sr. presidente de Minas do caminho menos Ara'!Ajo Bastos a dilferen.ça de soldo · e111re 
regular lJelo qual enveradou-se,quero,torfavia aqitetle posto e o de tenente~co·roriel, desde a 
de ixar bem claro que o estado do Rio de Ja- sua reforma ate 30 de junho de 1885. 
neíro, quando organísou a repartição que se 
incun1be da cobranço, do imposto que pesa A cornmissão de marinha e guarra, tendo 
sobre o café, não o rez só para a cobrttoça do presente o requerimento em qua o coronel do 
imposto de seu café, mas tambem por con- exercito Augu:;to Casar de Araujo Bastos, 
venio feito, para cobr:ir o imposto partencente por seu procmt•ador o capitão de fragata Josó 
a Minas Gero.t~S e S. Paulo, e que tendo o Sr. Egydio Garcez Palha, p~de o pagamento da. 
-presidente da Minas i•ompido esse con'Venio, dift'eNinça. de sol<lo entre 00$ e 120$ mensa.es, 
prej udicou o estAdo· do Rio de ~h1,o.eiro. . . de:lde 3 de novembro de 1867 ate 30 de junho 
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de 1885, soldo do. tabella de I de dezemb.:.•o · 
~e 1841, dosdo n.quella data ate 30 de junho 

o 1885, é de parecer que seja ·relevada. a. 

dPresorip~o cfa respectiva divida., porque esta 

d
ivida é consequeocia immodiata do decreto 

. e 13 de agosto de 1890, que melhorou o 
Posto de sua reforma em tflnente-corooel, 
tlatada d~ 30 de novembro de 1867; pa.ra, que 
apresenta o seguinte p1·ojecto de lei.: 

O congresso Nacional decreta : 
Art. l .° Fica o Poder Executivo autorizado 

a pagar a.o coronel reformado do exercito 
Augu1Sto Ce:sar· de Ara.ujo Bastos a dilfer1:mça. 
de soldo eutre o posto que ora tem e o de 
tenente-coronel, desde a dattt de soa reforma. 
até 30 de junho do · 1885, observadas a.s re
spectivas tabellas, abrindo-S(;) p:i.ra esse e.tl'eito 
o cr.adito necessario. 

Art . . 2. 0 Revogam-se as disp.:>siçúes em 
contl'ar10. · 

Saln, das comroissões, 5 de outubro de 1891. 
-Arthur índio do Brr.i:;;il.- Pires FeYreira.
Cu~·tCJáio de Metto.- Manoet Valladao. 

N. 218-1891 

Comidera àei;de jd t'cad-mWido no gwutro 
actfoo do e:1:ercito e classifi.cado na atma 
de infantaria o tonerite reformado Ra.vmimdo 
Perdigão de Olfoeira. . 

A conimis!sã.o de marinha e guerra , tomando 
.em considera.cão o r13querimento do tenente 
reformado do exercito Raymuodo · Perdigiio 
da Oliveira, que pede para reverter a.o quatl.ro 
dos etfectívos , sendo iucluido na arma de 
infantil.ria, · exawia.ou os 14 docucner..tos an
nexos o.o ·mesmo requerimento. O.S$i!U como 
o.tteat!eu á.s informações que foram prestadas 
sobre essa pretençã.o ; e · 

Considerando que a só na.tureza da. enfer
:r;nid.a.de~ que .motivou .a. reforma do paticio
nar10, e sulfic1ente prova da que não foi essa 
reforma. por elle req11eride., mos decreta.da 
pelo governo de então ; 

Considerando que depois de reformado, o 
peticionario tem dado, sem interrupção, 
ia.equivocas provas do seu e~tado de saoi
d.a.de, jâ. exercendo importantes funcções 
de caracter particular. mas de alcance e 
interesse . . sooia.1-ja dcsampaohii.ndo, por no
meações lega.as, commissões civis da. maior 
responsabilida.de ; . 

Cons1der-1.udo ainda qull o peticiooario tem 
esta.do1 desúe ha certo tempo1 ao serviço do 
Miaisterio da Guerr.i., e.xeNando, com louvor, 
divers~s cargos mi11tares n~ta ~pit;~l; .· 

, . ~nsuleran~o que om duas m~pecções de 
· ~a.u~~' pr~ce?Jdas .Por ordem superior, foi o 

petic1qnarLO Julga.o.o - .)em roolestia. ~lguma. 
e :prompto pa.ru. todo o serviço do exercito ; 

Considerando, em vistà de tudo quanto 
preced'-l, que no pre:;ente caso concorrem 
circumsta.ncias verda.<leir<\mente excepciona.es 
que tornam a causa do peticiona.rio uoica,sem 
semelhante na classe dos reformados; im
portao.do; portanto, 1l.. providencfo, por ella 
reclamada em uma repa.ração, ~essa muito 
justa., que não · póde estabelecer prece
dentes; 

Considern.ndo, porém, q ua, comquanto . va
liosos e meritorios, nem todos os cargos e 
commissõt.S de c:~1·acter publico,exerctdos pelo 
peticioaario, !:iilO ele nntureza a se reputarem 
-serviço militar, o que determina um certo 
deisconto n~ sua. autiguidade militar : . 

E' a commissão de parecer, que fürã a 
Camara um .acto de justiça adoptando o se· 
guinte projecto : · 
. Arti90 unico. E' considarado, desde j:\., re~ 
a.dmíthdo uo qua.dl'~ activo do exercito e 
cla:>sitlcado na a.rm:.t. do iufantn.ria o tenente 
l"Oforma.do Raymundo Perdigão de Oliveiru,, 
seudo-lbe descontado, pur;.1. todos os effeitos 
na soa antiguidade ue p1·aça e de posto,tot1o o 
tempo q'1e se i:;eguiu á d•~b do sua. reforma
salvo o período decorrido, ate ao presente, 
desde 24 de maio de 1890, em que começou a 
desempenhar serviço puramente militar. 

Revogadas as disposições em contrario . 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1891.
Pi-:-es Ferreira, relsi.tor .--Custodio de MeUo.
-111 . Valladllo.-Indio do Bra::il. 

Vae a impl'.irnir o ::;cguinte 

PARECER 

N. 197-1891 

Iflí],e{ere a petiçao de :iouo Marque:; Lameiras, 
sotícitlúUto dispensa de exame~ para a ma
tricula na Esco~a Polylechnica. 

A commissão de in$tl'ucção publica., o. que 
foi pre::;ente a petição de João Mu.rques · Ll~ 
meirus, attendeudo que a mo.trioulu. na Eàcola . 
Polytechuicu. exige ox:ttmes provisí.os ua. legis
lação am vigor, quo uevem 8or pt'e:>tados em 
es tabelecimentos offic1aes e no pt\IZ, nenhuma. 
r;J.zã.o militando par<1. dispens<l.r na lei acei
tando a ~scola os exumes do peticionario, 
foitos uo Lycou Central do Porto, é de pàrecer 
que seja iodefüriüa a petição. 

Safa do.s commissõcs, 30 do sotembro do 
1801.- Jor"Jo Vieira, relu.tor.- Goriçafoo~ :&z~ 
mos.- Ferreira Cantao.- Sartlos Por"iYa..
Erlco O<Jolho.- Furqwim WernecJ, , 
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ADOITA.lltENTO Á PAG. 105 

E' posto a votos e rejeitado o µro,iecto 
n. 178, concedendo aposentmlorfa ao major 
Antonio R.odl'lgues dos Santos F1·ane<i e 
Leite no logur de escrivão de orpllão:; d;1 
C::ipital Federal . · . · 

1<:' aoounciada a. votação doparecAr n. 32 A, 
indeferindo a. petiçilo de D. Adelaide Telles 
Pires. 

o SR. PmES FERREIRA (peüt orctem) pecle 
prererencía. para. o substitutivo, que apre
sentou ao p::n•ece'(' n . ::!2, úii commís:s<"io di; 
fazenda e industrias . 

Consultada. a. Ca.m::.i.ra, . concede a. pre(e-
rencia. · 

Em seguida. é posto a votos o approv:.i.do 
o seguinte substitutivo : . · 

« O Cong-re.jso Nacional dccret:t : 
Art. 1.0 l•'ica concedido n, D. Allelaí•le 

Telles Pil•es, vju v;\ do capitii.o de ::tt'tilhai•ia 
Antonio Tolles Pims, füll<3ciJo om :,M'Yit;o do 
Ei>to.llo, fül axpl ol'aç:i.o do rio s. l\fanoel, o d i· 
relto â porc<'lpç,<i.o do i:;old·:> inte;;ral, 'JWJ cal>iu. 
àque!lo \11ílci•I na époc;t om quo fal lecou. 

Art, 2.u Fic<tm revogu.d(\S a-.; di:;pu~içôe~ 
em contrnrio. 

Saln. das se~sões 27 de ,inlho de 1891.-:- Pi
res Ferreira.- La1-'ro Müller. - Schmidt.
Barbosa Lima. - J,ace1·1üJ. Ccutinho. - Joczo 
Lopes.- Jose Beuilaqua.- ili . VallarlJJ.o. » 

E; considerada prejudicad<i a. seguinte 

Emenda sMbstítHtitJa ao parecer n , 32 da com-
miss,!o d~ fa::end.a e industrias . 

< Fica o Presidente <fa Reputlic.a autorizado 
a concederá viuva. do ca.pit:i.o Antonio Lou
·renço Tello::; Pires o meio soldo correspon
den te á ~al>ell.a. Je !8~0 e como si o ct1pitii.o 
Telles Pires tivesse 2o:> a.naoi:! de serviço. 

Sala. das sesslids, 28 de julho de I89I.-
Gabi1io B eso?.tro . » . · · 
· E' tam'bem con!iiderado prejudieitdo o P•\

recor n. 32 A do. com1ui~!iílo de 01·ço.mtlnto. 
O Sn.. PitESIDF:NTE designa pn.r<Lt\ sessão dti 

nmanhã a seguinte or·d~m do uí:L: 

1." pct.rte (ate ti.sS horas) . 

· Votaçiio du.s ::1eguintes mt\todt\S: 

. Projecto n . 108, regulando u. competeucit\. 
dos poderes ti.~derae8 e est.u1oaos, soiJr·e vin.s. 
de ~ommuuica.çii.o (3"' discu:;::;iio). 

Projecto n. 158 A re:;ul1\Udo ;t extradição 
dos criminosos (2~ disctl~ão). · 

20. di.sc11~slí.o .do prn.iecto n. 215, fi~audo 
as d3spezll.S do Mtílisterio tlos Negocios dt1 
Agricultura.. 

Oa.toarA V. IV 

z;, parte (ás 8 horas ou antes). 

Continunoão dt1 2" dis~ussão do projecto n. 
154 A. que rr~OI'~anÍii<l. os serviços fauaraes; 

Continu:icão <la ~" Ji:;cussão do pro.jecto 
n. H!7. re;;uhrndo o !Yle~mo julg~meuto ·do 
Pre:01dente da Ltepubl1ct1 e dos mzmsfros de 
Estado nos crim~::; commun:; . 

;j-: di!iCU$3ií.O do p1·~jectv n .. 72 B, rl~laran
dv validos os exames terminaes ·feitos em 
estu.belecimentos de ensino p~trtícular; 

Contiuuaç.to <la 2.• discu.,;sú.o elo projecto n. 
151, r<:gu!a.ndo o pagamento do~ impostos de 
importação : 

:3." lli:>eus~ do pN.iccto n. 83 A, lJreceden· 
cí::i. d:1 cerimonia civil ~ religiosa nos ca::;a
mento:; ; 

l . " rliscu&;ão do vrojecto n. 86, trn.çurúlo 
u:; li111ito::1 outt'(;l (};\ ostu.dos de sorgipe 13 lia
hii.l ·; 

i." d iscu.ssfío do projocto n. 162, proviclon
ciu.ntlo ::;ot1re <L uxc<rni;Ao til) pal'a.;;rapt10 uuico 
rio art. lü4 tia Con-.lltulçfül ~·eihwa\ Nlt\• 

. tiv.~ :·cnto a&.s p1·1,pr·!•!s naciouiv~s 1JUL1 uiio. 
fo:;som no!!cS S<Lt·!us :w ~oL•viço •.l:t Uniii:o ; 

Coutinu:Lçú.o LhL l ." discusslio llo projocto 
lL ld2, arrendmnouto da Qniuta d•~ Bôa 
\.'i:sta.; 

Lew .. ntn.-so a. se:;sii.o iLs 4 homs e 45 minu
tos. 

82• SES;;ÃO E~ Ô DE OU'fUBR.O DE 1891 

Presidc'flcia dos Srs. Nogueira Fararl(l,gi«i 
(.~11.pptcnte de 3o sec'rcta;rio) e loao Lopes 
1." 'Oice-prcsiderúe ). 

AO meio-dia, procede-~e a chamada, à Qual 
respondem os Srs. : Noguetta P<.tranagua, 
Joáo Lopes, Casslltno do i'\üwimento, ~lrort 
Vieira, ücllôa. H.odrigue::;, lnt1io do Bni.zil, 
Nin a Ribeiro, C:11utü.o, Pedl'o Chermont; 
i.\fo,ttt• B<.\ceUa.t' , C,Lsittü1·0 J umqr, Co~ta. .Ro
ddgue~, R.odri~ues l<"el'nu.udes, líenr1que de 
Cal'vuluo, Ant'risio Vialho, Nehmn, Pires 
Fert•eirà, Martlul,o L{Od!'igues, Barbosu. Lima, 
Bezerrii, João VieiL·:~, Ju:>tinia.no de Sel'pa, . 
Frede!'ico Borgc::;, .To.se Uevi1il.qua, Gonçu.lo 
de La;;os, Nascimento, . Pedro Velho; Amorim 
Garciu., L~µit:.i.cio, Couto. Cartaxo, Sà Ao.dru~e, 
Retumba, Toleuti110 de 0<1rvalho, Joaqu\m 
Puruu.mlmco, .luvonr:io de Aguiar, l<.aycnuudo 
Bam.l.elra, Ann1b<d Fa.lcii.o, Pareini. do Lyra, 
J oã.o Vieira, Lui;.r, de Anctra1.le, EsJ..>irito Su.uto, 
Bethu'mino Cu.1•1.1&iro, . Pouttis ó.e Miranda, 
Oiticicn., G;tlJiuo Be::;c>uro, Ivo do P1•ado, 

16 
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Oliveira Valladüo, Leandro Maciel, Felisbello 
Freire, Auf.l"Usto de Freitas, Punia. Argollo, 
Tosta, Seabra, Arthur Rios, Severino Vieirl;l, 
Marcolino Moura, Santos Pereira, Gustod10 
de Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphi
lophío, Dionysio Cerqueira, Leovigildo Fil
gueiras, Barão de S. Marcos, Sebastião 
Landulpho, Piras e Albuquerque. Prisco 
Pat·aizo, Fonseca Hermes, Nilo Pec;u.nha, 
Urbano Marcl1ndes, cyriUo de Lemos, Oliveira 
Pinto, Alberto Brandão, Virgílio Pessoa, 
França Carvalho, Ba.ptistu. da Motta, Fróes 
ela Cruz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, 
Furquim :werneck, Jesuino de Albuquerque, 
Antonio Olyntho, B(Lcl:1ró, João Pinheiro, 
P~citico Mascarenhas, G:1briel de l\fagalhlles, 
Chagas Lobato, Alexandre Stockler, Co~t:~ 
Senna., Ln.mounier, Alvn.ro Bot'1lho, Americo 
Luz, Felicinno Peun:1., Dutra Nicacio, Correia 
Ra.bello, Mt\coel Fulgcmcio, Astolpho Pio, 
Aristides )\faia, Curlos das Chn.gns1 Frundsco 
Amnrul, Domingos Rocha, Costa Maclrndo, 
Domingos Porto, P:.llettl.\, Joilo <le Avaliar, 
Ferreira R.nbello, Bueno de Puhn, Ferreira 
?ires, Joilo Luiz, Francisco Glicerio, Ce::mrio 
Mottu., Moraes B1trros. Domin~os ue MOl't'l.es, 
Adolpbo Gordo, Garvulhal, Angelo Piulteiro, 
Muraa, PaulinC> Carlos, Rodrigues Alves, 
Moreira. da Silvn.1 Rubião Juuior, Azeretlo, 
Cnetano de A lbuquerquo, Belhirrninc de 
Men11oni;a, M:irciano de Magalhães. Edu11rdo 
Goncalves, Fernando Simas, Lnnro Müller, 
Carlos Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
Yictcrino Monteiro, Pet•eir:t dn Costa, Anfüo 
de Faria, Borges de Merlairos, Alcides Lima, 
Abreu, Cassiano do Nascimento e Menna 
Barreto. 

Abre-se a sessão. 

o Srt. lo SERETARIO proMde à leitura do 
seg11inte 

EXPEDIENTE 

Otncios: 
Do Sr. 1° secrefario do Sena(lo, de 3 do cor

rente, communic::i.ndo que foi sanccionacla a 
resolução do Congresso Naciona.l, que n~t?
risri. o governo ·a mandar pagar ao capttao 
de fr;.1,g:Lta Olympio José Cllav:_~n~es a g-rat!
ticação tldclicionttl a. que tem threito.-lnte1-
ra.dn.. 

Do Ministcrio das Relnçües Extcriot•cs, de 
ô do corrente, communic[~ndo que, a vistti. 
di1s informações recehidiLs da leg~cã.o em Snn
tio.go, 9 Sr. Presid~nte da H.epubli?3' j 11lgou 
convemcnte autor1~ar o r f'conl1ec1mento da 
junta úo g-overoo, estabclecid11. miquellu. capi
ta.!. - i\' com ulisi;üo de d í plomn.cia. 

Requerimeutos: 
De Leonilia Atavina de Menezes Souza, 

'Viuva do capitão honorario Luiz Frn.ncisco de 
Souza, pr:idindo a reverso. da pensão que re
cebia seu fallecido esposo. -A' commissão de 
fazenda. 

De Heitor Cordoville e outro, protest~ndo 
contr8' o requerimento do Dr-. C<lX' los Teixeira 
e outro, dirigido ao Co-'.lgres::io Nacional para. 
o arrendamento e hyg1ene dos terrenos da 
Quinto. di1 Bôn. Vista.-A' commissão de fa~ 
zen da. 

Do Alberto Lopes Machado, pedindo isenção 
de direitos para. os materiaes. que importar, 
destinados a fabrica de pregos de arame, pa
rafusos, etc.,. que preteade organisa.r no ~s
tado de Pema1nbuco. - A' mesma comm1s
süo. ~. · 

PRl'MEIRA PAR TE Dá ORDEM DO DIA 

Faltam com ca.ustt pa.rticipada os Srs.: Matta 
Machado, Innocencio Serzedello, Pedro Ama
rico) Rosa. o Silva, Andre Oav;ilcaoti, Theo
"Philo dos Santos, Francisco Sodl"ê, Viriato de 
MedeiI'OS, Alcindo Gua.nabara, ft.ristides L.otJo, 
Figueiredo, Leo(lel Filho, Gonçah·es Oha.ves,' 
Viotti, Goncalves H.nmos, Bernardino de O SR. PR.ESIDl'lNTE-NU.o haveo?o ai21d:i. 
Campos, Carlos Garcia, Alrr..eigu. Nogueir:;i., nu~ero para. vot;~r, entra em 2ª dtscossao.o 
Fleury Curado, Leopoldo de Bnlbues, Gu~-, p;o1ec.to n. 215, ti~::inclo as ,despezas do M1-
marães Natal, Francisco Flores, Rocha Osor10 mster10 dos Negocios rh Agricultura.. . 
e. Demetrio Ribeiro ; e sem causa participada São lidas, apoiadas e enviadas á respectiva 
os Srs: Alroino Attonso, Mig.uel Castro, João de commissão a.s seguintes 
Seque1ta, José Avelino. Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Meira de Vasconcellos, Moniz 
Freire, Fonseca. e Silva, A lbcrto Bru.ndlí.o, 
Joaquim Breves, Luiz Maru.t, Erico Coelbo. 
Sampaio Fcm•az, Mtiyrink) Vinhaes, Jacob da 
Paixão, Francisco Veiga, Ferreit'll. BrandU.o, 

, Monteiro <la Silvu., Martinho Prado Junior, 
· Lopes Chaves, Costa Junior, Julio de Ct\sti
lhos e Feraamlo Abbott. 

E' lida e sem debate approvada a. neta dn. 
sessão anterior .. 

Emendas 

Resta.uoleça-se a verb<• (400:000$) destinada 
ao melhoramento do por tQ do No.tal, no es
tado do l{io Grande do Norte. 

Sala. das sessões. 6 de outubro de 1891. 
-.4.morim Garcia. - Au17t1sto de Freitas.-
1'olcntino de Carvalho.-Joao Vieira ...... Rodri
gues J<'ornandcs. 
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A' rubrica. 17-Creditos especiues-accres
cente~se : 

600:000$ para o prolongamento di~ Estmda 
do l:t'erro COndG d'E11, no ostu.<lo da Parah.vha, 
a comcçur de Alng1~n. Gran<lo cm dit·ec~to a 
Cumpina. Granclo, coui'ol'me os cstullo!:i jO. 
faltos. · 

Sa.Ja das sessões, G de outuhro ele IS91. 
~Epitacio Passoa.-Sá Andrad~.-Rctwnba. 
-Cartaxo. 

Accrescen te-se onde convier: 
Art. l. • Fica o Poder E:i;:ecutivo a.utorisado 

a despender pelo Ministerio da. Agriculturn. a, 
quantia. de 60: 000$ com a. construcç~o üe umn. 
nospedn.r~a para immigi·an tes, uo j- orto de 
i\.g~n., cidade de Para.uagua, estado do Pt•
rami. 

que não ê licito destacar uns mais do que · 
outros, porque fomm muitos os que trabalha
mrn pela cnuS!l commum. Sente-se feliz por 
poclei· desompcmhar-se dos deveres de dGputado 
pelo esto.tlo de S. Pat1lo, sem odio, sam J>RÍ· 
xoes, sem n.muiçOes, e, o que é mais, sem mes
mo disposiçU.o para articular quei:tas contra 
uingu0m. · 

Não tem a responi:labilidade do governo da 
Uoiãú, nú.o n. tem do governo de seu estado; 
só e i•esponsavel pelo seu mandato de depu
t<ido . Nesse posto cumr>rira o seu dever de 
accordo com o seu p::í.ssado, guardando a. pos
sível h.~rmonia. de vistas entre os seus colle
gas de r·epresent.v;ú.o e da Camo.rn.. 

Qul\odo entt>ou parn. o . Ministerio da. Agri
cul turn. em l de 1evet•eiro de L890, anteviu 
desde logo que ~ dictadurtt occupt•ri:i, os seus 
seL'ViÇOtS por m tus uo m11 nuno, pois o oraclor 

Art•. 2.0 Revogam-so as <lisposíçues em con- sa.bia bem quanlo era rnistór manter a. disci-
trarío. plina governa.mental no intere.sse tia consoli-

S•~la das sessões, 10 de setembro de J891.- dação das instituicoes, e se dispuzem :1. trans
Fcrnando Simas- Beilarmilto de 11l1mdonça. igir com as cit'cumstanciiLs que ce1·~tm to-

Art. l• § 19 .- Mantenhn.m-se ns verbas dos os governos revolucionarios, par!li chegar 
para os melhoramentos dos pm•tos <la. Para.~ a esse resultado em hrwmonia com os seus 
hybae Rio Grande do Norte, cujas obraf:;ja se illustres collego.s. Entretanto, não pvdia ser 
acham iniciadas e comprado 0 mu.terh1.l. in<litrerente ao maior problema. que se impu-

nha às attençõei! do governo provisorio, qual 
S::i.la das sessões. O de outubro de 1891. - o qnc se refere uo povoamento do territorio · 

J. Rctumba.-Epitacio Pess8a . - Sá A7Ulra~ nacional, e dedicou esforços, estudos ·con
de.-Pedro Velho.·-CoT.1.to Cart!lxo. stantes e perseverantes, para resolvel~o, pon

do som duvida. nenhum:i. tanta firmew. e 'pre-
0 Sr.I•"ra:nõiScoGlicerio. Não videncii~ na :'l.Vatiação das forças orçameota

vom propriamente rfücutir o orça.meu to do Mi~ ri<is e productiva.s uo pa.i:r., quanta audacia 
nisterio da Agricnltura;vem ex pór 0 justiticar parllo utkontM u. waledi•;eacia dos pr-etenden
os seus actos, quando, mini$tro da, dicta.dur<\, tese inve,josos, u. ~u.soncia de c.riterio ua opi~ 
geriu essa repartição e, em relação aos dous oião publica, e os desfu.llecimeotos dos que 
pontos capitaes de sua udmiaistração:immi~ sincaramente se empeohn.m pelo deseovol'vl
gração e colonisação, e estradas 'de ferro. mento da grandeza moral e material da H.e-

Não vem pleíteio.r pel'aote a camnra a. a.p- publicn., mas que recuam deante das injustiças 
provaçiio de seus actos, vem defender a sua de>s contemporaneos. Foi assim que o orador 
a.d.ministração, sem preocupnç;\o pessonl, som resolveu, a risco mesmo de ser apreciado com 
odios, sern resentimentos ii ving •. ir, viaa.ndo injustiça, utili:sar o ir.teress~ individual, 
menos a absolvição de seus erros, rio que a unico movel de todo o progresso humano, no 
justiça para o governo de que foz po.rte. desenvolvimento industriai e agricola. de sua 

Declara antes de tudo que em assamptos pa.tria.. 
de íinmigra.cão~ colonisa.ção e 'Viação ftJrrett, O orador não desconhecia que, u.nnuncian- · 
proceden sempro com ·a maior liberdade de do esse progrn.rnrna., triinsrormava o seu 
acção no f?averuo, t endo tido de seus collego.s miai~i.erio em wm ps.teo da loões, cujo inex
e do chefe do governo u. mais completa som- periente Daniel tinha meaos saber e fortaleza 
ma de autonomia para fa.zer tudo qua.oto foi do que patriotismo. E n.hi se conservou sere
feito polo ot•ador. nnmente dur~nte um u.nno, e deve confessal' 

Si errou, seu~ erros não vão a.lêm da. pes- que, com surprezt\ sua., os leões fizeram-lhe 
són. do orador, em quem seuscollegns couti- ::i. gentileza de rugirem sómente depois que o 
aram em bõa fü. _ orador logrâr:l escnpar-:;e por um:t colum-

R.~JJOt~ quo nao .~ª <!_efende P.ºr iuteres;;a nu. trajnM que ·o cltêfe do goveruo erigit•a 
partiànr10, porque Jª nu.o é ma.is chefo po- com solicitude e bon<lade. 
Iitico, e. P?!' emgua.nt?• ?- não Sdr a .defesa. Emprehendeu, pois, resolver o problema, e 
da Republlca., nt\O esta. lllla.do a. partido ai- começou ~1· uomcar, no mesmo mez em que · 
gurn. . . . . .

1 
entrou ~ra. o miutsterio; umn. commissã.o de 

Seus serviços, s1 algum vnlor tiveram, fo1 en.genhe1r11s competentes oi:-ga.nisada. em 
no periodo anterior 4 revolução, periodo em repartição priva.tiva, bem' rernunera.da1 e n. 
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ella incumbiu a. revisií.o du todos os documen
tos referentes :i. viação !!'Gl':l l 1h\. Rcpnhlica 
e ao leváut:imento ·de uma ·c•l.l'ta. r1uo a deli
neasse, obetlecondo aos pontos de vi;;ta. eco·· 
nomico, politico o estr:.i.tegico. . 

Tnnto o decreto que cr<Jou t=.1 l con1mi::1:;ü.o, 
como o que a nomeou !01·am :ictos p11l1lico:; 1110 
Cri!iea. ttlK.Unl:I. sotfre1-:irn. . . 

Ella. emprehen~eu e contit1t10u seu,; . tt•a
balhos, o o oeador empreheulleu o seu mn l'fl
lação á immig raçlio e col .. 11i:;11t;;1fo, ;;ast:~ndo 
no estudo desse ~ervii;o l'S mer.P.::; tlt~ fovet•Hi1•ü, 

. mú.rço, abril, m<iio e jttnho. Sôrnirnto üm rins 
deste ultimn o oratlOI' tJXp•,~1 l iu o •lccrcto n. 528 
de 28 de junl•o de 1890, t'e,!.:'nh~mlo tuilo 
quanto se refere úquelle set•viçO. 

Nessa lei ritteudeu, 11 um t emp<\ iL ~~r1t111le 
lavoura, leg islando n:~ primeir<L pa1·to só
mente em relaç<t,o :'t int1·oducç;i.o e.lo í1nmi!.!1':1.n
tes, que, a<JUi cl1e~wlos, lJOdcm volnntiu·b
mente procuriu• r:ollo.·:ições .it sal:1.1·io n :ts 

. failendas. nas faln·ic:is. nns constrncçues, no~ 

. ca.mpü$, ou n:i:s cidade~ ; :'is peq11011:1s l :t'/1)11-

ras e uo povoamento d0 tu>•t•i todo, i11:slitni11do 
auxiliOti pecu11ia1•io,; dit-cctL'~ da Uuiál), em 

. favor tlos propt•iet:~l'io~ d•.' t er•1·as, cnllh«td:is 
ou llií.O, ,QUcJ n:; q~ir.e,.,scm1_ div!1lit• llm lotes, C::!
del-os as füm1llas de 11nn11g1•antes : n, no 
me::;mo· sentido, cedendo ter1-.1:s Ü.3volutas a. 
p:i.r'ticulares, pelo proç.o leg-.l.l la.xntlo ainll:1 no 

. dominio do ilopcmo, sob ú. concliç;.'to de as 
fazertlm extremar, medir e demarcar. ·~. por 
sua vez cederem. nos mesmos lotes.· ás fami
lias de immigraute;; .. Por fal fórma se con-
seguia: . 
· 1°, va.lorisnr :'1.S t erras .jó. cans1vln.~ dus 

grandes propriedades, onde u. prNlncçi10 e
clina e não mais remunera o sn lario, ntili::;nn
~o-as n:.i cultura <ltt vinha' do proprio café, 
ae cereu.es e outra8 pequenas culturM;, ou nn .. 
criação de gauo ; 

2°, repovoar a.s g"l'am!es pt·opriedarles hoje 
a.ba.ndooadas, depois d:\ extin~çào do tt'•l t alho 
·escriwo, tornti.ndo-as centros .te adi•ritlade. 
. de prOd.U:cÇtto, de' coinmerc!o, em prnvelto dos 

proprietarios e d;,t riquoí'.<•· pul.il i<lél.; 
3°, extremar a pro pl'iedat.le rbs tol'ra~ pu-

blia."l.r,; das d1) dominio p;n•tit:ul:ir, Lir;rn1.lo e,;s() 
·ingente se1•viço puulicu du acçi'~o moro;;;i., rn
activa, dispendiosíssima. dos .. lnhe~ commis

. ~rios exclu~ivumeot~ p .. ll''.J- pol-o ~ob o impulso 
vr~oros_o do_mteres;;e rn~h v1du:d, t'.rnda qne sob 
~ nsca.bsaça.o dtt autornlatle pulJhca .. 

Em verJ~de, de ordin;u·io o jui~ é dui:-o e 
intraosi;;ente, de modo que, <lca:ute de 1un oc
cup1inte illag-itimo de t~tTas dr~volntas. on 

.. desn.loj1t-o direitun~ente, prejurlico.\n1lo as:;im 
os . povondot·~s n:.\•~1onaes, 01 t <~$taca p:wn m'io 
inM:s proseg·uu', s1 ta<=ls 0ccup:tutes se acolllem 
ã.somura de valiosos patronos. · 

Ao pu.sso qu~ o conce8:;iott<Lrio, interessado 
em que depl'esi)u. e sem emb,traços se extre .. 

mem as terras l'JlH' lhe cabe colonisa.r, é tt':l.ns
igonl1~; e. c11llocado de;i.nl o de nm occup:1in~e, 
por m:âs ill•!r:"ili n1n qu11 sd:i , ~1 son pr1.1111!1t•o 
cui<fodn ú ]ll'ul'or :iec11rn111rnla1:a11, J1:1rt1uil11 :L 
1[11vi l.1. 1llt 1·a~iLO po.~,,;ivol. il11 q11u r'<•Sult:,r:'I a 
1l11pl:i. v;i11t :1.g·tJm d•.l p1·(1;u;.:1111· lld 'i•Hl <1Ul,l't'n
lwnilimant1), 1) rrnt1·1~g-:1.1• ª'' •!t!Cllp:i.ulu tllnlo 
1 e1;iti mo de prnpl'io. l:o• lo. · . 
. 4•, povou.1· us t1!1·1·:t:; qne a:;,;1m se extre
marem em tt•t'l'i tori0,; cu.leu lados d13 200, 500 
on l.DOü 1'a!l1ilias. li:.:·:indo-~e e;;.~es nncleos 
colouino::l · :t<JS pul'to.s:· :'•::; <.>.Stuçõe:; d:iti fet'l'O
via::; L'!!tleL';tH:S e o:;t:iduncs, :'ts povoações nOl'• 
inaes um sumn1a, po1· est 1·ad~t~ do l'e;,1'1'0 eco
nomic:1.s, de moilo :t est:t.b<:lleMc·-se eontinuilla
de c~ntre as :l.ntkas citlacl11s <:l vi l las da 
ünii"l.li, e es~a~ nov<i·s Povoações o municipios 
cülonine:i, d<1.ml1)·so, elo ma.is a nrnis, ::;a.hidu. 
f:tdl u segut•;t à~ _produ1~çüe::: agTicolas e às 
pci•mnt:is c111111no1·ct:w.;, 

,\ um:~ ptwte da improns:i. 1!0 Br•\7.il si~ tem 
ali!.;·urado q uu as conc,..:_;sües rio terras <levo
lntas a pa 1 ·ticnla.n~s ( eh:\m•~ n. ;i.l:t<mç.1o da. 
ua.1wu•;1 p:tt'<\ este po:i to) reve,;tem o ca
ractút• i!() ai iom\ÇÜ1l do tc:rrito••io n:i:cional :t 

titn ]t) do r eprov:tvol \Kitt·onato. Assim n:i.o é, 
porém. . .. 

Taos tcrr·as sii:o cedidas !'!0111 a clansuln. 
gcrnl, uniformo, e:q1re:::;:i ele serem pelos 
cooce.::siouarios mellidn.:; e clem:i.rcad;is, <•fim 
de serem vendicbs ·~m lotes· :i.os immig-rantes, 
e, entr·~ estes, pl'eforindo-se as fo.mifüts. 

Ainda. m:iis: a extens[o agrariu. dos lotes. 
assim como os ])recos e a.s condicões dn, 
vend:i. dei les, e:; tão taxativamente expressos 
no decreto de 23 de junho, de moclo que as 
especulnções commerci:.1e~ ~ que por ventuni 
se entrog-nern o::; conccssio1n~rio!:l de bur;os 
;l':1·icolas, explorando por sl ou transfe
ri ndn ;i outrem ns suu....:; concessões, en1 11(1.dn. 
affect;\JU ão immig-r:mte, qni: aliús terri 
sempre garantido o •lireito a receber n. sua, 
proprimt:tde. de quern l)ner qne seja., l-ielo 
pi•eç0 o con;tições inv.~rhwei~ estn.beledJas no 
reg·utamtmto e uos contr;\cto::;. 

Nritac~ hem : os eoncos:;;ional'ios de torras de
volnl:.ts n{io sÜ.•) 1wop1·i .. •tnr'io::; tlellt1:::, &'to 
mor.uwmte inte1·modiu.t•ios nntro os immi
µ:1•:rnte:; e o Ei:: tn.<lo. sü.o me:;mo mandat.•rioii 
deste e por este iilcumhiilo:; do extromn.l-n.s, 
modil-:1 ~, dividil-.1s 1\ tin:dmante, eut1•eg;l l-1~s 
:\O immig-t·aulo lucali:;ado, que é, om ultima 
:tmtly:s1J. o Jlt'oprietario, recobendo sem d n vid:~ 
nen h1111H\ os co11cessionarios j'Ol' 08SOi:' sonriços 
os irnxilio:; pectmh~dos quu constam (hi lei o 
11os t:ont.rnlo:s. 

Gonvt!m assig-n:ü:n· gu(.' o :;overno proviso
r io fllg'iH. 'l na.n to pos.~ivel, iL pl'atica elas con
ces::;õa::; d1~ tt:inn:s parn :1. constituição da gran
de propdGu<ide, tL ponto <le não üt.zer neul1u
ma. 
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No!; Esta.dos Unhlo~ r!o No1•tc, ~c~gn 1ido 1la.- rncfíes fnndar Uma g-1'[\.nue riqucz:i. agricola 
dos orllcbH~S ri:~ Ccnr11·1!.•·sfoprirr./. Recor1l. lia nn . e rndnstrial. » 
Eul'op:1. :m p1·01H·1;•t:1 l'i•1s il·~ :w.<H7.00~J de Qnarn!o crn 17R3 :'iA agit:tv:i. na. cnma.rn. .dos 
n.cros rlo frn•:i,.; p11hl1 .. n,...; ri1ir~ lhn~ ii:H':uu r.orn 11111 11" n. 1p.wsti'lo de ,.;n,l 1or qrtnl o· melhor· 
'l'oncliclns pe!t1 Con;:r""'º• l""\':10 '-'""ª iln li.li'- p;t1'i ld<'1 a. li1·1lt' <l:is t.w1w::1 incu ltn.s. e dns 
r:1f1 q11n ··n11~t! Lt111 1111.1 t.nr·r·ilr11•i1) t:1o 1-',.T:111d1• 1 f111r1•,.;ta~1l:~c111•.i·1, il i ~~., o .~ahio Hurke, pro
<'Ollll' :~ ll'lanch·. . p<1niln 11 111 /,iJ./, 1le,.;ti:m·ln :t t•cgular O n.s-

1':11t1•ut:111 ti.', al11111 "" StH'•'lll 11): conr.r1.;src111:t· ,;11inptQ-. ,( Vol\ll<'t' t 111't't\!-: :w IH'c:lc;1> corrente, é 
t·io,; do !.1111·gv>:_ :1;;1•ir-o!:tf; 1.1w1·u.s t 1~ lo•1·1 u•Hlta~ uü:o füzot· mais :ia• !:e do 11110 11111:i ventla; porém, 
ri(ls ontr\J ~ b~taú<) o o 1n1111 1.~r.u1 to, quites n gr:tndo nm :1. :~ttin~it\ fll)UC'l importando o 
são ti~ ohr1g-~çp1's que ,, !lo,; c: >n~•~thcn~. en~ pre.,o, ó p:~ss;\ t' :1s t •1:·1·:is elas mãos dos que 
tr. 1cn. 1los ;1ux111os qu 1~ recd>c!ll? San est.1s .' siii1 inc:ipar,os d0as cnltnr:rr para. as daqne ll ·s 
pen~tr:r~r l1QS .dc;:;nrtos .• cxtr•mHr ª~ t~t·ras d? fJllC it~ 8 lib::i.m ex plnr:tr •. o pl'oveito. princlp!t.l 
domrn10 puol1co, medir o clem,1rc;.:1 o~ lote,,., 1111e eu me p!'op011 l10 t11·a1· des:;as unmensas 
fechnl -o.s, con~t1·nir ns casas p1'0V!SOr1:ts, n:o- s'olirlões. ó a swL LJult111•n. e o seu povoamento, 
biliat-as. fornecer as fo1Tament,1s, D..'\ ~meu- •a :\la~cm; muito m:ii::; consitlet>:wci,; do que o 
te.:;, coostrnit• e adornar as 0:1pelln.s pa ra. o at•t•cntl:unent.o 1lns mc!hor0s terra.$. Ln.nç:i.i-::i.s 
culto g-P:rnl, ~nnf.\:\1· eSL·ola$, Oi;t" 11ele~ ·1· na rna;;;;:t das p1·oprictlaclei> particuhres, o 
plrnrm:1ci:ts ; ctrnl:rndo em (flte c;1tl:i. lote) t13- t.:i·C>i::: 11 mn. rend:~ rog-ul:\1• ,~ trtwez u:\ ~lo.
ah:i l.ioas tGl'I'nS e ~g-un. cor~'(rnln. ~~ilri) tll•[O 1.torn~~tí.o llil8 Opct;açõe,; multiplas do estttdo,,., 
ÍS'>'O. a~P.-111 ÜO!'; cannnhoR v1e!nae,; 1i;l1) 1·no,;, ,\ssim ô qtti3 a Hx:ec11ção do um nuclào de 
li;:intlo :l>; ~:tsas ontr·c St (1 ella~ · aos :íOO liLmilias, p•>1' exemplo, noi' termos dn. lei 
culti v:ulos, t or;io q.u11 prati r.:1r .cstr:-t•~:ts dt~ ro- 0 dos dontt•:icLoo:, om tct•ras t!ovolutas, distun
d;\!-!··~m ou fol'l'O \'\ai\ N.:onom1Caíi, 1_1::;·0.ndo o>: t1ií', <Jtl0t' rlizer u substitni•;ii.o •le uma .pal'tf:I do. 
nucleos nos ccn tt\1s d1~ con:>tm~o. O :-;r. Bo:1;n- c1e~1>1·to pe la fttfüh(,·:1o do nma p1n.-oaçã.o de 
li0n. tratando da colonls·i.ç::i.•.l rng-.lo~ri,, _ n.~sun 2. O:JO : ~ lm;ts, pelo rnenos,. e do ;;ua ligação :i. 
se expl'irne : «Sem dltv1da. >.'':ln~Ltt1mo:> c~m um ou mai~ C!lutro;; de cn!lsnrno, a um ou m::üs 
Jean de \Vitt qno uma companlnn po:· :1.c\·01.1s c••ntro;; c;i\'ilisatll1;;.c~>lll todas :.1s conscquencitis 
nli,o é propria i~ colo~y::.:.1ção _ag-ricola; mas 0 rcsnlt3.dcs mo1·aes o eeonoinico;; quo <.lesse 
qu:rnr.lo .JP.:~n ele> \\' tlt :1&?t:i1 fal!avn. e111 t';l<'to :vlvirü.n pn.1-;i :.\ couimunhã.o social, . 
suus m1>morias, el le s·• l'eferI't :i. uma. compa.- Este ex<lmplo, a quo o or:v.!01• allut.le, póde 
nhin pri·vilcg\ad:i. q@ '.llli~es:;e c:1:plor;n· p:~i· ser :qlplicaclo em .r•elttdlo ;\ tct•1•itu1'ios de 200, 
ndrni tdstr:lçào seu. te:·r1tono 1\ s~ !lil(>S!'1" :1 ~r.1- G\10 •lll ! .000 f;lm\lins, om ~onns 11iO:er~ntes 
cultora. Mn.s optra consa_ ê um:1, coinpanl~i;i dii Uni:fo. pnr J'und:1ções p:1t•dnes, que se irão 
que n~o P?Ssue o ~olo Stl\\~1.0 ))~\l'<\ faze~. ne.~e g· 1•:\d:üiv:1111ento r<mii,;:1Lldo, ntc á densidade 
os pr1me11:0~ trabalhos_mcl1spe1.1sa.~e1,., pa.~a uas popul~tçõ~,; normn.es. 
:\ su:L med1~·:w, ~P.sseeacoe~. ;~IJ~r tu 1,\ de C<\- E:> te pia.no. pot•ém, 1.lo povoa meato do ter- · 
minho~. p:u·~1. ahenar ems~gm\la por peq L\t'- ritorio n:icion:1l, depende esseuci:ümente, io.
n:is porções .. » . . . . . sepat•a.\'c~hrwute.d·1s p;rn ndesü.rleriusda viação 

g, refenndo-sa :10 gemo colon1sa<lor (la ferre:\ federnl li,,.o.nd.o os estados entre si e 
Ingfatcrra, accresc~ato.: «glln. fo~clou snas dnndo-lhos ftt~il tfcce.sso aos portos úw.ritimos 
colonias sobre a ~me<\ base vcrifa.<lc1r[1 e du- e n,· ca.pitn.1 t.l:i [{.opnblic;i. A ess·is estradns fe~ 
ra .... el de pr0sper1<lade •.) g-rande;:a: :i apl'o- c!Hraas viriio entroncar e crui',n.r ns qu~ fo
priação t::o solo por col_o:1os enropoos, o oro- r11m construidus polos eshtdos dentro de sun. 
tcnmento das terras rncultaS». comp·.•tenci:1 <:'icl lts iv ti. ; e, li na lmente, a estas 

Em ve!'dn11e.excl:nnn. o omdo1',p:tr:l. quescn·- duas orcLn~ mnis importantes das ferro-vias 
vem,para qnel".e tL~i>titmm as tl~r~11:>1!cvolntai:i? da. Uniã.o e dos estndos so v\riio ligar ases
P~•r:i osinclios1 para tts 1'érasl pu.rt\ ns fobr~s? k :ubs <.>COn(lmi~~n,,: que pttt•tirem dos nucleos 
Não· ellas se dcstin1tm no po,•ori1n<mto, no m- coloniaos. li~n.ndo-os aos centros de con
tere~se elevi\do e moml <ln. ci \·itisuQ~\o, no in- sumo. E :\~~i tn se oxpllcn. porque, Ú. l°)ropor~o 
teresse ccouomico d it sun. vidori~i<•tlo polo uu~ que a comrnis...:;:1o do viaç:i,o geral ià levao
gmen to d:tprotlucçU.o e polo. suii.npr>roxinyv~ã.o tirvlo o seu plano. o oradot• ia fazendo as coo
aos pen tl'oS dtt iodnstt·ü~ e do commerc10. A ce~-,;õos a p::u•ticuhu·es, sem µrejuizo da. hnr
oste 't'cspeito ê o próprio Sr. Bor1nlien que.m , monin. que deva presidir ao todo. e dcs~'n1·te 
tt-afando de portugtl(\:l.()S, hospn.nhoes 0 m- i\o tlirigia o 'ü :viuc :i.o (le~erto, osso mais te-

. g-lezes, assim ~o exprime: mivol inimii.:o do Bra.r.il, com o simultaneo 
-otOs primei l'OS n io tinham em mim sinfi.o concu1·so dos 1fons unicos meios : a coloui~çã.o 

wigiõ0s povon.1.lns .on•lo pndo,;,;e.m oxp\or~.r e a. estt•tirla t.le ferro . · · 
üi.ci lmeote os hab1tn.ntes n as r1qtwzas oxis- ·A comnü~fi.o concluin ·o sen pia.no do vin~o 
tcmtm; : os out1·0~ uü.o dese.i:i.vam ~iuilo torras g-oi·al e as eo11cessocs de estradtis de ferro, 
devolutas, mais lle111 dot:.td::1.s peh1. uaturez~\, q.ue o ornJ.oJ: faz n. particulal•es, fazem parte 
onde pudessom pelo trabalho de .muitas ge- delle. · 
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Na orga.nisaçiio desse plano nttendeu-se· linha d-3 Manáos a S. Joaquim pelo valle do 
às grandes bacias em que o pn.iz se divide, Rio Bra nco, linha essà. que, com a Madeira. a 
utilisando-se como parte do systema as e::r- .M(j.morá, o orador pede licençf\ á Camam 
t~nsas . vias. que fornecem os seus grandes pa.r::i. recommendELl-a~ á su'l. especial attençã.o, 
r1os. e que ainda oilo estilo concedidas. A artcr ia 

Assim foi que se adoptou como arteria da centi•:d a ind:L se ligará, no sul, á navegação 
rede de viação, uma gr<J.nde linha central dos rios Paraguay .e Jahuru, a fronteira. do 
na diraoão geral E~ o. sobre .o divisor pt'in- Paragnay, no s11l de Matto Grosso, pela 1m
cipa.l das a15uns do· nosso systema hydrogra- portante Jlnho. do Coxim em direcção a 
pfüco, partmdo de um ponto dfrectamente Nioac, ao systema da viaç.tlo de S. Paulo, 
Iig-c1.tlo ü. Capital Feder<.d pela F..strada de Pal'aná., Santa Cathar ina e R.io Grande do 
Ferro Central do Brm::i l a enlronco.r em Jogai· Sul .pela. Mogyana e Sorocabana, que se ligam 
conveniente ·<la frouteim com a R.epublic:i. à linha de Itara ré a Sant:~ Maria da Bocca 
da Bolivia, pu.ssando por 0!1.talão, pela capi- do Monte, a qual se póde chatnat' o tronco da 
tal de Goyaz, rio Araguayn, Cuyabá, e viação do Sul e que põa em communicação o 
S. Luiz de Caceres,incluindo it zona banhada Bru.zil com todo o systema do R.io Grande do 
pelo trecho navegavel do rio das Mortes.Essn Sul, Estado Orientn.l, Confederação Argen
arteria se lign.1•ii 'em seu ponto e:ttt·omo, a.os tina a Chile . Ao mesmo tronco do Sul se 
estados do Amozonus o Pari~ pela naveg-açf1.0 l igarão communicações com as fronteiras 
do Guaporé, !'ut1m~ liohn. Madeira e Mamoré pelos ramo.as quo pnrtem de Cruz Alta e se 
o nnve~'"llção do Mn.deirn e Amazonas, e, ml\is dirigem ás fózes do l.iuhy, Piquery, Pipory· 
diroctumente ao l'::u'á, pela. un.vegttcão do !tio gnassú e lguassti, assim como com o littorv..l 
da.s Mórêes, Arnguayn., lioha de Alcobaça. e pela.s linhas <le Paru.nnguit, a Ponta. Grossa o 
baixo Tocantios. de.;;. Vranoisco :l Corytibanos e Lages, sendo 

Com o systemn. de via.ção <lO Norte se com· CJ.tte esta. ultim:L linha, que tn.m\Jem se lig-a à. 
municará, pela estrada. de C11talií.o ao ToCli.n- cnpitnl de Santa. Catharion., se <liI'ige à fôz 
tins,navegação desse rio e uma linha. que pt\S- do Cl1opim no lg-uassu, onde eatroncaru no 
sara por Porto Franco, vindo de Theresinu. rnma.l de Guarapuava à. foz do mesmo lguas
por Caxias, e ainda mais, pelo S. Francisco, sú, tomando, de Lages, a d irecção da vac
ao qual se ligarh pela Central do Brazil, ou c1~ria em demanda. de Pa$SO Fundo e Porto 
mais directamente, por uma linha que se di· Alegre. · · 
rija do tronco áquélle rio pelo valle do Para- Eis.em traços imperfeitos, o plano da 'Via.(}M 
catti ; sendo de notar-se que. a; Cenkal, pelo ger<tl da. Republica, qul:l pende ji~ do e3tudo 
seu ramal de Ouro Pl'eto prolongado a. Peca· e approvaç;.i.o da C::..mara. 
nha, e pela linha da Victoria à Natividade, se Parte delle foi concedido a particulares, 
communicaró. com a. cn.pital do estri.do do E:s- como ja referiu, é deve dizer com fru.nqueza, 
pirito Santo.. que,de5sas concessões que füz, só umu. pareceu 

o s. Francisco ó a grande linha norte-sul, posteriormente ao orador não haver consul
que fecha a r êde,ligando 0 systema do norte ao ta.do interesse;; immediatos da víação pll
do sul; porquanto, por elle s" ligará a arteria blica. : rE:lfere-se iL linha de Peçanha á Jatobà, 
EO com a;.via.çüo tlo norte em Petrolina, pelo que.na opinião dá. propria commis~, sómente 
prolongamento da linha. indicadu. desse ponto da futuro poderia. substituir a via fluvial do 
á Theresioa, que receberá em seu percurso o S. Francisco. 
prolongamento da Baturité, que vem dacn.pi- Seguiu o orador a opinião do Sr. Rebouças 
tal do Ce:::i.rá, e n. do Recife á Caruarú., biftu·. nn. fll'efdrencia ús ferro- via.s, e preferiu con
cando-se este ultimo prolong:tm<:'nto na di· ceder n. linha de .latoba, .tn.oto ma.is quanto 
reccão da estrada. de Paulo A ffonso, extremo nos Estados Unidos. segundo um esm•iptor: de 
oeste, o.fim de estabelecer com o S . Francisco nota, é crença geral que o cn.minho de forro 
communic:ições ;:nais directa.s com os estados tem mais encantos aos olhos do ímrnigt>.1nte 
de Pernambuco, Para.hyba e Rio Grande do do que os rios navagàveis, :pelo temor das 
Norte, cujas ferro-vias ficar:io ligadas entre febres e mesmo pela menor celeridade no 
si. Em Th~resioa fauça~se a linha que estende- tra11sporte dos g-eneros e das pessoas. 
se a tê ao Araguo.ya por Po!'to Franco, á Em 1862, dizia-se que, sem os c.'1.minl1os do 
margem do Tocantins, communicando-se pelo ferr.o, a de~p.eito dos r ios e lagos do Oeste e 
Itapecurt'l, com a Ci!pi tal do Mamnhão, bil'ur- Nordeste. muitos estauoio e entre estes \Vis
cando-se em Pei.lreiras parn. dem.iodu.r a cousiu, Kansu.s, Minesota., se.rhim desertos se 
capital do Paril. · nfí.o fosse o impulso de povoamento que lhes 

Os e:,;tados de Sergipe e . Alagóa.s se liga.rü.o deram os caminhos de ferro. · · 
µelo prolong-n.mento da linhà. de Aracaju a Todavia, expõe ú. Gamara o estado de du
Simão Dias; ramo.l <la Pirànha::i, Pnulo Af- vida em que se Mha à.cerca dessa· .. linha. 
fonso e prolongamento da linha de Maceió. mesmo porque, deve t.lizer, n. i·espeíto das 
No esta.do do Amazonas projectou·se a grande outras que concedeu, tem tranquilla a sua. 
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contiblonoh\1 pot·qnn MP uc>ll vcrnco quo olla.s con
l:íU l ttmim ln lor1.1'!Mr•11 ltt1111u<l\ltlo~ 1l1i U nlii.o. 

Devo ngurn o Ol'l\thW t. ttlnl' 1l1u1 ilc~pez:\s 
que acu.rrot1tm nu 'l'lw!'.!011ro 1t,,rlnt•1\I todos o!! 
serviços q11e se l'llf1n'nlt\ ô. lmmlgt'1l\'ito1 colo
nísação e estradus 1fo forro. 

segundo os ca.lculos do pro;;idoílto 1ln. com
miSSão d<~ "Viaçii,o geral, as linlms denomi11a
das de actun.litlade modem 15.254 kilomotros, 
dos quaes~ deduzindo-se 4 .345 k.i!ometros cl:w 
Jíl1has do Madeira e Mumoré, Quixadâ. no 
Crato, Man:'LUS a S. Joaquim, Burro. do Corda 
a Belem, e outt•ns estrategicus do Sul que 
foram p!'Qjectadas,mas não concedidas, e m<J.is 
as !lJCdiçues de al~umas já construi<;ias, e 
addtcionando-so a de Peçanha a .Jatob:i, me
dindo 1. 600 kílometros, ficam 12 .509 kilo
metros que tem direito ú, garantia. dé j ui·os. 
Para não errar, por·em, culrJubra tl. extensão 

·total em 15. 000 l\.i lomett"Os. 
O orador seguiu invariavelmente o systema 

da lei de 24 de novembro de 1888 e g;n·antiu 
os juros de ô º/o sobre o nmximo de 30:000$ 
por kilometr_o, que, applici;~os aos 15.000 .ki
lometros, dao para. a Umao, sobre o capita! 
de 450.000:000.$000, n.. responstibilidade de 
27. 000 :000$ d e j Ul'OS, 

Mas, attendendo-se n. que essas construcçües 
só podem ficar prompbis ao ciLbo de IO anoos 
no minimo, o qu6, no actual exercicio, as em
prezas mal poderão chegar á conclusão da 
decimri. parte dos estudos subre o campo, 
tom-~o quo sómente no exeri.:icio de 189-2. co
meçard. a. Uníilo a pagar :•d.acima parte da. 
fiança do modo seguinte : 

Em 1892 l" ...•.• .,. 2. 700:000$000 
» 1893 2~....... 5.400:000$000 
» 1894 3" . . . . . . . 8 . 100 : ººº~ººº 
» I 895 4"' . . . .. • • I o. soo: ooo:j;ooo 
» 1896 5"' •.•...• 13.500:000$000 

IsLo e, até 1896 a. União terá pago 
40.500:000$8, troco de 7.590 kilometros de es
tradas de ferro construi<las.De 1897 em deante 
é prov:.wel que a renda dessa parte em trafego 
lx1ste para occorrer no custeio e aos servi
ço~ da garantia de juros, do modo que dessa 
anuo em deante recomeçam ::is mesm11s prc
s tn.ções :rnnunes atéi 1901 em relação á outra 
metade a construi!·, isto é bastando a renda 
d1i pat;te construido e em trafogo,par<ti occor
rel' a todos os seus encargo,;, á União cn.l.Jerà. 
repetir aquella.s mesma.- prestaç\5os de juros 
á cont:.w <le 1897 até 1991 nns mesmas propor
cões; pelo qne ao fim çio allmlido tormo de !O 
annos,terii. o Thesouro despendido 81.000:000$, 
m <1s te['t~ nuxilhlclo l\ con:;trncçü.o do 15 mil 
kilomett'os de estradas de forro, sendo qu0 
esse acieantamento sará, em <.leviclo tempo, 
reembolsado a União. 

O orador, decreta.o.do taes melhoramentos, 
.pão comprometteu o credito de seu paiz. Jà 

.1 

em 1864, por pr·oposta do notavol brazileiro 
Ta varas Bastos, a Ca.maro dos Deputados vo
tou uma lei garantindo o juro de 5 º/o por 50 
annos, ou 7 ".'u por 30 annos, às companhias 
rine se organí:;assem para coustruir caminhos 
do ferro uo Brazil, :oem limitar o maximo da 
1·espommbi\idar:10 do r:stndo; e, em 1873 foi 
votatll\ u lui ri no, com o mesmo fim, garanhu o 
j111·0 ~Ol)rr) o capit<~l lh.J l00.000 :000$000. · 

Nossa. mesma. epocm achavam-se vot:ld.os 
20. 000:000$ parn. o prolongamento da, antiga. 
Perlro li, 9.00!):000$ par::i, as estradas de 
S. Paulo, Pernn.mbu·~o e Bahia., e 40.000:000$ 
para as do H.ío Grande, C}Ue, convertidos em 
g-ar~nti:is de juros e reuuidos aquell:is,teríu o 
Estudo tomado eru 1373 ;l responst1.bilidaile, l\O 
juro de 6 º/°' de350.000:000'.$, que éo mesmo 
senão mais,clo que íez o orador, <l.ttendendo-so 
it diversidade dos texnpos e dos recut•sos d o. 
receita. publica. 

Peo:5<~ o or·ador que a receita. ordinarin. du, 
União cornporfa essa. tlespeza, t u.nto mais que 
no orç~mento d~ 1892, serú. necessaria aprmaS 
U lJU:.LUtb US 2,700:000$000, 

Ern Françn. 0 :i.uxilio ii rêde das linhas 
forr'eas ó foito por emissões de obrigações 
amortisn.veis ve11ceudo juros, que ns compa
nhbs negociam no me1•cndo, sendo o esta.do 
responsavel :;oliduriamente; e essa despeza. 
faz parte tio orçt~mento extra.ordinario. 

Era, porém, int'3uç5.o do Ot'aclor propor a 
vondi1 das estr~dns de ferro da União, menos 
a Central, •~ cuja venda ou u.rrendamento 
se oppora sempre. 

A venda seria feita com a clausula. geral 
de serem executados os respectivos prolon~ 
12"nmentos, de modo que os Estados, aos quaes 
taes estradas servem, n5.o ficassem vreju
dicados . 

O p1•eço deltas é calculado em 100 mil con
tos,importancio que excederia em muito a res~ 
ponsabilidade jà referida. V ê-.)e que o orador 
promo\•eo, sem risco para o credito publico, :.i. 
construcção do 15000 o I~ilom.etros d 'est1:adas 
de ferro pam n. SU::t patria; lig11ndo :1 capita l 
da Republica a todos os estados,dó Norte a Sul, 
d e Este a Oeste . 

Qunn to ti, rlespeza. pl'oveniente da immigra
cfio o c0lonisaçií.o, o sen successor ua pasta 
d' Agricultnra mandou estudar e verillcou que 
'" respoosa.llilit.l:.vlo do Thesouro para ess3 
se rv ico, foi. polos actos do orudor, de 
87:2.887:744$445, tle cujn quantia, deduzida a 
do 50. lG2:448$000, p reço das terras cedid'1$ 
n, titnto onet•oso, eo liquido de 822.71 7:284$445 
no qnid o,;tão inclllitlns. <;;e~un.io os nlludidos 
estudos, :.ts respons::i.bi.l idn.des provenientes dos 
contrncLos, n~o só de introducçüo como de lo
caJi::ittção; de immig~·tnltes. Tae:,; dcspe:;as, po-
rém, retel'cm-se, segundo o mesmo ti·abalho 
omcial, a 1~372.940 familias, ou, o que é o 
mesmo, tomado o numero de 4 illdividuos pc:r 
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familia, n. 5.491. 760 · individuos immigron~ 
tes. 

100.000:000$, e então ter-se-hii.o 723.000: 000$ 
par<i. aqudlas a lludiriu.s r esponsabilirlades, 
qne, se quizer-se mesmo rcdu7.ir .a. suu. distri
lmicão·por 30 annos, devet·-se-ha despender 
24.100:000$ u.nnuu,lmQOte, ou 7.500 :000$ a 
m:i,ig do que a verba consignatl:i no orça-

Qual o tempo uecessario pn.m ·a loC'.a!isação 
de toda essn. gente ?. Em faltn eh~ dados est!.t.
tisticos de sen pn.i:i:. o orador appellará. para. os 
Estados Unidos do Norte. tanto mais quimto 
as que porventura, exista.m em . sun. pa.tria, 
conduziriam a resultn.rlos f;wor:wci;; á de
monstmçã.o do orndor. que, a.llás, quer in for
mar à cam;1.ra com le:ilda.de. 

mento do exerc\cio corrente. . 
Permittn. n Cama!.'<\ que o ora.dor lhe per

gunte: p:ira tra.nsporta.r para o sólo nacional 
5 milhões e 400 mil nlm·~s. póde ou não o 
01·ç:imento da Un ião supportar a carga. de 
24. 100: 000,,"000 1 

No Bra;,,íl, scp;unrlo os <ln.dos d::t inspectori:l 
de terras e colonis~ç·io, entraram de 1855 n 
1890. 011 em 36 :i.nnos,8H3)l45 immig-r:tntt>s. 

Pois bem, nos Gsta.dos Unidos, cujas apti
dões iromigr:1ntistas são muito mais n.ttrahcn
tes do que as nos~as, tom:i.nrlo-se umni époc•t 

. quo mnis se :\pproxiru:t do 13raúl actunl, vê· 
se que dB 1 de nntttbro tlo 1819 a 31 de deI.em
bro dQ 1860. ou cm 41 anno;; e tres mezes, 
entrnr:un :i.t!i 5. 062.414 immif:;'rantes. 

Ora, si no Brn.zil tom::w-se somente. 40 rin
nos parn. introdu:t.ir •1 locn.lisn.r rinco milhões 
o 400 mil immigrantes em te1·ras medidas, 
tlemarc.'tclàs o constrnid:;i..ci, ·não se comrnP.tte 
exageru.~;ão. Sendo assim, tem-~e que aquell:\ 
SOlllna de 822. 717 :298$115, OU dig::t-SA 823 
mil contos, divididos por 40 annos, ter in o 
Brazil, p:1.ra. recebct• om seu s~io, para povóa.1• 
uma varte das suas terras, uma populaçfi.o 

. m!lior do que a dn Republica. Ar~entina, de 
gastar annunlmente a qu::intia tle 20 . 575:000$ 
ou mais 3.975:000$ elo que gasta nctunlmentc, 
segundo o or·c:i.mento pt\ra o corrente e:rnr-
cicio de 1891 . · . · 

Mas. a vordacle é que esse C<\lculo, man
dado fazer pelo snccessor do orador, está 
errndo. e lJara demons~ral-o hasta considerar 
que nel le, confundindo-se as ferro-vin.s econo
micas com estradas de rodngBm, ::i:ttribue-se 
em geral ás vins-fet'reM oconornicus, de;;ti
nadas a lignr os nucleos aos centros de con-

. sumo,n. qun.ntia de 143.190:000$, n,ttribuinclo-se 
ainda para. as primeiras verbn. menor do 
que parn. ns seigundn.s; qunnrlo S"lrb incorre
cto que o governo prererisse de~pender mnís 
por e8tra.dns de rod;tgem do que pot· ferro
vias ecc-nomicas. 

Assim é que, si para n. <:>onstrucç:ã.o d<; 
15 .000 kilomatros de estrad:ts de ferro ele um 
metro n. 30:000$ -por kilometro. a Uofü.o cles
pendorã. a quo.ntin. de 81.000:0011$. nüo é 

. rnsoo.vol. que O!IS estradas do Qm,i5. tlesponda 

Referitla assim cm globo a despe?.a total 
com o serviço do povoamento do territorio 
naci~onl na. importaocia tle _723. 000: 000$, pa
r ,,ce impos.->tvel de ser Yenc1Jn. pelos recursos 
o:.-<linarios d::t rec •ita • 

M:ts, quando o orado1• se lambra da que a. 
g-nsrrn.. do Paragun.y devorou em 5 annos 
600.000:0QO$. não para. povoar, mas par<': . 
<le~povoar o prii;.; de lUO mil brazileiros que 
:~Ui !)erecer;J.m, pcrgun ta si a. nação que. em 
1865 com um orçarnento por metade do ac· 
tual, despendeu <:1m 5 aunos ü00.000:000$000, 
oiio poderú em 30 ou mais i:h~spendez· o dobro 
que fosse, parri. emprehender levar ao ciibo 
umn. empi·eza. de ttlmanho alcance social e 
poli~ic?_T>ara o engrandecimento da riqueza 
ila Lnmo . 

O orador não quer fazer gymnastica de ar
gumentos fuud :t<los em cifras pnrn. eliminar 
a desp0z:1. que decre tou porqu~ entendeu ser 
elo sem dever patl'iotico; m:i.s,fürã. dnas obser
vações que interessam o espírito publico neste 
a~ump~. · 

Em l85i verificou-se nos Estados Unidos do 
Not' te que cada individuo concorria pn.ra o . 
computo geral das remhs publicas coro o. 
quantia. de 2 dollars e 98 centavos de im
postos. 

Em 1852-1853 verificou-se na Prussia, qua 
os immigrantes leva.vn.m comsigo 210 thalers; 
em l~ra.oli:Jort, 3i4 florin s ; e na Baviera, em 
1851, 424 florias por cn.beça. O Sr . Béatilieu 
diz : «!!:' pois entre 700 a goo francos por ca
beça que tluctu<t o peculio do emigrunte.,,. 
Appliquo a Camat'H esses dados em relnção a 
5 milhOes o 400 mil immigru.ntes,a que se rc-: 
ferem os actos do orador, tanto pelo imposto 
qt1e pag-am, como pelo dinheiro que trazem, 
:tinrla que cm relação ao caso brazill3íro, se 
reduzam a. met:ttle essas dua.s fontes do :iuw 
g-meuto ela proclucçã.o e da renda., e confron-· 
te o r esultntlo colhido em 30 annos, com n. 
despe?x'.\jil. <'..alcula.d:\ no mesmo poriodo. 

Lemlir:i. iJ. C<irnara. que no continente devem 
n.s naciona litlndes <tmericano.s guardar a sua 

::t 15:000$ por kilometro, 143. 190:000$ de 
garantir. de juros ; tanto mn.is <1un.nto, tr;i
tn.ndo-se de linhas que teem por fim ligiw os 
nocleos ás povo'l.Çõas j;'~ servidas por estra
das <le ferro federa"s ou estudonc~. e, o que 
é mA.is, ás Mt.'1Çues destas. que <'ltn futuro pro
::dmo tendem a devassar o pn.iz, é. de presumi!• 
que o percurso dessas ferro~vias economicas 
sejn pouco extenso. , 

Dessa. verba, devem ser, !JOis, deduzidos 

posiçii.o politica. . 
Não acceit:i, com a. devida vonia, a. opinião 

do sr. Beaulieu quan uo a.tllrnm que «esta. 
questü.o de irnmi,,.ração e de ra.pido p0voa
mento do Brazil' tei;ti enorme alcance, por 
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quanto se' u. população não s0 desonvol ver e e colonisaçã.o tlevo sc::r tirado do Estado o en
em meio seculo não l'ór <le 30 ou 40 milhões tregue exr.:lusivnmente á iniciativa particuh\l'. 
de hauitaates fallrmdo o portuguez, sorú. O~ que assim pensam confundem as colonias 
muito possivel que o Brazil acabe 11ot• ser sub- otficíaes, f•mdadas e mantidas pelo Estado 
mettido ú. iotiuencia anglo-sa:.onica » ; ·mas com a locnlisação do immigrantes. executada. 
pede licença pura lembru,r ú camara que os por particul:u·es com ::rnxilio do Estado e por 
nossos iPmãos do norte devem chegar em este ti:>c:llisadas, que foi o que iustituiu o ora-
1900 a 80 milhões de habit.~ntes, epoéhu. em dor em seus actos. 
que o Brazil , no andar que leva, não O Estado que preside :i. sociec.lo.de, deve por 
chegnl'ii a. qun.rta parte daqueJ!n cifra. de po- maior fol'çn. de razão políticl\ presidir a.o 
pula~:ão. O illustre immigrantü;tt1. o sr. Du- progressivo povoameuto <lo seu territorio. 
val diz qnc a. superficie d•tS terras, menos as « Assiw, a colonisação, diz o S1·. Beaulieu, 
zon~s glacíaes, e avaliada cm 12 milhares quer se a considere uma empre7.a permanente, 
d.e hecta.ros, o que indica dois hectaros po1· ou somente uma empre1..a. tt•J.nsítorin, propria 
individuo, ou 50 por kilomelro quadrado ; do periodo hum(l.no que atravessamos, é um~ 
podendo por esta. rngra o Iknzil a.ccommodar obra do Estado. 1> • 

i'olgaJamentc 2,2ü0 milhões de lmliituntes !<~xposto n.ssim o systema riue seguiu em 
O orador lembra. que os contempor<lnoos l'O!nçü.o á immigrnção e colooisação, e o pia.no 

devem se preparar pela. provitlencin. tio hoje da viação feri·ea., justítlcadns u.s <lespezas que 
pn.ra. o jnlgnmen to da potieros.'i. geração qna, acarretam um o outro serviço, vae o orMor 
110 futuro, hn. ele ser nesta pa.l'fo .d;l. Amarica comp::1.1•n.r a.quello com o que foi feito om ou-
o refüg-io da rncn. o d:i civilisaçilo la.tina. ti·os p:iize~ de rloslino immil?'ratorio, e de-

Proségue e declara que incluiu, no orça- fonrfor 11. legitímitlàde do processo ue garantia. 
menta do exercicio corrente de JSOt, a. vot'lla do juros como fuocçáo do Esta.do. 
do 10.600:000$, que estú sendo suavemente O omdor (',onheceu, pelo que leu, pelo 
sup!~ort;i.da.. que praticou no estado de S. Paulo desde 

Atldicione-so a essa mais :3.400:000$ para 1881, pelo que observou m. Republic:i, Ar-
o orç:1mento de 1892, clevanrlo-se, porta.o to, gentina, dol\s systemas de imrnlgração . e 
o totu.l d•~ verh~i a, 20.000:000$, com a clau- colonisnção que sü.o, um verdade, exemplares 
sul:t tl e não poder ser cxcetli a, e menos pur<\. os paizes no1·u:s que necessitam instituil" 
applic:i.un a nen hum outro serviço que uito esses serviços : o n,u3traJiano e o americ,ano. 
sejam os dn. iotroducçã.o e localisação de O primeiro consiste na vend1t das terras 
immig1·antes, e a União conseguirá execn· publi~ns por preço elevndoJ applicnndo-se o 
t a l-o:;, elevando a verba de 1 8~3 em dea.nte, respectivo producto a.o fun ·o de immigr:ição, 
dado que todos os contractos se cumpt•am. e assanta. as suas fundações nos seg<iintes 

O successor do orn.dor, ao que parece, poz principias : 
especial cuidado om declarn.r a cn.ducidade dos 1º. A prosperidade <las colonias depende da. 
contractos de nncleos coloniaes que nns epo· mão de obra. que 05 capitalistas só pódern 
co.s fievidas se nã.o mostrassem cumpridos obte r.' no. proporçiío do territorio occupado. 
nas clausulas iniciaes. 2.º Os immigrantes ímport:idos so colloca.m 

· O orador respeita essa conduct::t, mas deve f ·1 t 1 · 
declarar que era. sua intenção ser tolerante ""ª1 men ° ª sa ario, e estes os l'emuuem por algum . tempo, até qne pelas reservas · df;) 
i10 in tere;;ge de que se cumpri83em todos o.> · l l' · · · 
cont.ractos de povoamento do territorio. economias posstLm cm isar-se como propr1e-

t nrios , · 
E', porém, esso um ponto de vista do admi- . 3,u Püra impadir a disp~rsiio 0 manter a 

nistradot', regulado peln. con-rprellensfl.o que estabilid::i.de dos colonos a. salnrio eleva-se 
cada um tem dos grandes interesses da pt'O· 0 preco das terras pa.ra difficultar-lhes (1. 

.ducção o da i·iqueza naciona.es,que, n.liús,teem acquisição. 
a. suu. origem impulsora no Ministerio da 4. o O producto tota.l das vendas das terras 
Agricultu1'U.. (\pplica-so exclusivamente ao trunspor te da 

O orndo1· .saguÍll :t formul a de Gn.mbetta. immi~r.i.n'tes, porquaoto sô a.ssirn se manterá 
quando esse gr;:i.ndc ho1nem d~ estado da.v::t o oqmlibrio entre a o.xtensão U<\. terra .cultl
t9fa a. s ua responsn.liilida.de a.o plano Frey- v-adn., a qun.ntidade do. mü.o de obm dispont.:. 
cinct . vel e a. somma. dos capitaos. 

<. Um governo deve ser :tntes de turlo um Esse system::\ assim praticado assegura.ria., 
motor do1lt'ogresso, um org-fi.o da opinifl.o pu- segundo os seus intuitos, a concentração da 
blica, um protecto1· de t0t.los os interesses te~ população, evita.udo a di:;pe~o dos colonos; 
gitimos, e um iniciador de toúris as en~rgins mas evidentemente con<luz; il. grande proprie~ 
que constituem <>gonio nacional.» da.de. . 

Vae concluir es t:.i pn.rte ·do seu discurso, Pnra um paiz incipiente,como se enconh·av~ 
mas alludir:'l. a um ponto q110 lhe ó referante. · enfüo a Australia, que lhe deYe a sua tran;;
Tem-se Ui:to que o problema. da immigrn.~ão í'Orm.aç:lo no curto pe1·íodo d.e 1830 a 1851, . 

C:imar3 V, IV 17 
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esse systema. · produz resultados roMS. e às sua vez sobdividiclo cm 36 secções de 250 he- · 
vezes tü.o assombrososos, quo fez .0xclnm<1r o ctaros cark1. umr~, cada secção se subdivide em 
Sr. Lyton, ministro das colonias na lugla- quartos ele 6G llectn.ros, estes qu~rto~ em 
tera, em urn banquete 110.vído em Londres ha meios quartos de 32 hecta,ros cada. um, e 
poucos uo11os: · · :i.inda estes em tlecimns sextas pal'tes . 
. « Ha 71 annos que a primeira. colonia aus- Taas divisões são numeradas e l'acei:; de 

traliuua foi fandarla ~ Sómente 71 annos ! g• distin~uir lliJ, planto. e no proprio terreno. 
justamente a vida de um homem, e este I>e- E' lsto o que se chama a.lok1.lllento, que, 
ri<ido, que pôde ser percol'l'ido pelo camponez uma vez teito, se explíe á venda, ao preço 
em uma. àldêa obscura, pel'mittiu n. Australia corrente dll um dollar e um quarto por acre . 
possuir mais de um milhão de subditos in- São clar:1s as vantngen11 deste alotamenfo 
·glezes, ter uma. renda de .5 milhões, impor- geometrico ; ~\propriedade se circumscreve o 
tar ma.is de 27 milhões, e cxporhr ma.is do adquire mn.is segurança; evitam-se as de-
22 milhões de libras sterlinas .» mandas. e port.loto os cultivadores sentem-se 

No Brazíl incipiente, primeil'o a metropole attnihido:; para estas regiões onde a. propl'ie
e depois o impe!io, se~uirarri o systema ~<OS dmle nasce cercnda. de t:mtas garantias. 
grani;t.es concel>'Soes de teITas em sesma.r1m; No Br•ndl, porem, o que jàma.is houve, foi 
gratuitas. Em vez da vendn. das terras, com um re~imen ao terras publicas, o q1rn j{1.mll.i:{ 
a.pplicação do respectivo producto ao tro.ns~ se foz !Oi a extromaçüo dellas do t.lominio pn.r
porte de immigrantes, dou.ra.m~se ns tcrrns, ticulu.r sem embu.!'go dn inoxtlngulvol dedi
porque os ptoprietnrios ns roten.vnm com o CâOit<l da. lnspoctot•ln. Gorai dQ Tcrrns o Colo
óraço escravo, que por a.quello tempo ii•J nisuçiio. Bt'tt osta a. situação cm quo o or1.11.lor 
obtínhn. por vil preço. so oncuntl'on : erii ml~tór povoar o te1•1•itorio 
.. Neste ·assumpto n. monsrchin.. no Brn.:r.ll nncionn.1; nii.o se tiuh1i, notloin do. qunntlth\d6 

atrasou 50 nnnos o desenvolvimento mnteria 1 do torras devolutas, sabendo-se apenas que 
e moral da nossn. Pntria. ellns constilui!lm o coostltuern re~iões enor-

0 governo provisorio encontrou o Brnzil mos o dosconhecidtt!!; n immig-rni;:ão prohibida 
na situaçãocommercial e ao-ricoln. :\. que o con- polas u111;ues a IJllO Jú nllndiu, pnm a sna Pa-
duzim a grande propriedaCfe, ahidnda ern 1888 t1fa, t~, ll11 fücto, estancalh\. . 
pela extincção do elemento escravo. Estu.vu, o orador pe1.1deu pai•ii o systema americano 
ae mais a mais, sob o r.lep1•imente veto posto cotn as moditicnções ciue <L situuciio exigia e 
psla Allemanha, ltalia. e França ii imm1grn.- promulgou o neto de 28 de junho de 1890. 
ção parn. aqui. Foi nestas circumst::i.ncias que Por essn. lei, no passo que assegurava 0 
o orntlor promntgou o neto de 28 de junho de snpprimento de braços para as grandes pro-
1890, regulando . o serviço de trausporte de prieclad0s onde ollas l?roduzam pam remune
immig-rantes e sua respactiva collocacão. rar o salario, fucihtavn. o pnrcelmnento e 

O orador não seguiu o systemu. australiano, a veod<t em lotes onde ellas estavam impro· . 
porque entendeu que, respeitadp. a g1•a.nde ductivas p:l.l'a os genero~ de exporta1;J.o. 
propriedade, em seus dominios, devia. ~ acçü.o Porque e preciso attender que a grande 
do I:-:stado impl'itnir- direcção scgum. parti a lavourtt fi a quo produz a i·enda na.cio11nl e 
constituição do. puquenn. propt'iell:i.tle, sem vo · fora iosensa,tcz nl.Xl.ndonnt-a a.os seus proprios 
xames para aquella, sem tutella 'Pt\ro esta. recursos, oppondo-!hc, lle mt\iS i\ mais, a cou
.Ni'io dirit que pi•efe•·iu o systema :1meric:ino, o currencia ilos ·imcl el'S colonines nl.Jsorveotes 
toicnship, que consiste~ no alotarnento ger::il dns do colono estrangeiro. 
terrl\Sdevolutas da União American:i e n. vend:i Eis porque, na primeira parte ~a lei, !egis
de lotes por preço modico ao immigl'nnte . lou sómente 'J)nra :1. iotroducçüo de i!Ilmi-
0 systema amoric..~.no funda-se etn um regimen gra.ntes ~em cogitnr do seu destino. 
de terras publicas que vem desde o seculo Quanto ao povoamento, porem, creou os 
passatlo, sabiamente insfüuido e J.>aciente- burgos agricolas. jU. conhecidos e propostos 
mente praticado, pelo qual, nã.o so se des- por brazileiros de mcrccimeLJto destfo o im
crimina.m· o dominio publico e a propriedarle perio, e que o orador subordiaou ús se-
pa.rticuln.r, como a.inda é solll:'e elle que se le- · t 

d
. _ d g-u m .es regras: 

va.ntam n. me 1çao, emiwcação o numeração l ."'As terras uestino.U:i.s .:~ loca.!isação de 
dos lotes. immigra.ntes deverão sei• inscriptas no rogis-

Assim é que, sobre um:~ 'Plantn. de uma tl'o Torreos o não doverií.o ter area inferior a. 
região quo.lquor onde existem terr:is dovolu- 500 hec~aros, sendo iuct1l tas1 ou 300 slludo 
trus, cu~os limites estão extrem<idos~ líquidos cultivadas. 

·de duvidas, se praticam geometricamente u, 3 ... Os lotes,nas propriedaues iucult:.ts,terão 
medição, demarcação a numeraç:1o dos lotes. 15 hectaroi;, e nas jü. cnltivn.das 5 hectaros, 

A p1·im·~irn divisão é o towno·hip que é a semlo, em i:mbos 08 ca::.u~, providos uu agua. e 
unidade t erritorial , contendo uma exten~ão alguma matto.. .. 
agra.ria de 9.3~ hectttros, o loic11shíp é por. 3.ª Os lotes terão casas provisorins·de vu.Ior 

' 
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nã.o inferior a 2.">0$, auiant.ando-se aos immi
grantes localisados, as f~rrameutas, sementes 

· e os meios neccssndos á sua subsiatencin.. 
4 ... Os lotes terão commnnicaçã.o interna, 

entre si por caminhos vicin<le5, n se commuui
carãocom os centros de coüsnmo por estradas 
de roda.gemou vins-ferreas economicas ; hu
'Vendo em ca.tla. territorio, engenhos e ru.bri
eas p:>.r<t beneficiamento dos p1·oductos, es-
colas e pha.rma.cias. . 

5.• Os lotes assim constituidos, será.o vendi
dos ao preço fixo de 25$ por l1ectai·e, estando 
ineul tas as terras, de 50$ estando cultiva.das; 
~ando os pagnmeotos feitos por prestações 
annuaes n. contar dó 2° anno em doa.o te, pelo 
prazo de lO tinnos, a .iuros de \J 0 /o ao anno. 

Pnra o levnnfomento geometrico do plnoo da 
cada um tfos nucleos,seguir-sc-hi.to 11s instrnc
çilos qno o orador cxpeditt om 15 do ,janeiro 
dé 1891, e que consignam: 

l. n A d i vísü.o rio:; lotes, o traço.do da. Vit\Ç:iO, 
parti. dar-lhes fo.cil communlcnçüo com as 
estradas gel'nos 011 directumente :i.s povoaçõés 
proximas, a determínaçii.o <.!e local roSOlTado 
para a séda das futuras t>ovoaçõas. 

2. 0 A condição dos caminhos e estradas 
acompaolmrem, sempre que for possivcl, os 
cursos de ag-ua e obedecerem ás condições 
technicas e iegaes. 
. 3.0 A divisão em secções de 100 lotes pelo 

menos, sendo um delh~s, o mnis centr.i l, re
servado pn.m a. futura povonc.1.o, indicando-se 
na planta as ruas, praças, locaes pnrn. igre
jas, cemiterio, escola a out:-as depenfoucias. 

4. o As con.dições technicas para Q levanta
mento das plantas 1Iydrogra.pllicas, as linhas 
lateraes extremas das tilei:-as mn.rginaes de 
cursos de agun. e a.s linhas diviso rias internas, 
as linhas do fundo, ofechn.rnento do perimetro, 

· os signaes t.lo derna.rcn.çflo, a nllmewção das 
secções e tudo qnanto m:.i.is 6 de mistàt· pnr:i. 
a execução desses serviços. 

São estas as bases do systemn. quo o orador 
seguiu qu;mdo eApeclin os netos de 28 de 
junho e 7. de novembro •ie 1890, os quaes 
consagram rn11itas outras providencias em 
bem thi irnmígraçií.o e do povoamento do 
territorio, que · não refere p<ira. n ão tomar 
tempo à Camara.. NU.o subordinou-se a um 
systema. exclusi. vistn. e seguiu o conselho pru
dente do Sr. Mil'haux: Bellaire, qu(l.ndo, tra
ta.ndo dos insuccessos <ln. colonisaçao do Brn.zil, 
disse: 

4:Ta.lvez fosse melhor t..?nln.r um systemn. 
menos cxcluslvo. Não baveril1 cert3. vanta
~em em um occletismo ro.?.mwal, tom:l.ndo n. 
co.da. re~imen o que elle tom do mai:;; sério e 
pratico~'» 

O Sr'.Ben.ulieu diz que cu, colonisn.ção se fór
m:l peln. e:q>erionrin., se n.perfoiçôa pelo aban
dono dos motllodos condemoados peh.t. ~~pplica
ção e polo ensnio dos processos que a ollserva-

ção suggere. ~ Tem-se dito e 'ilscripto á sacie
da.deque a. immigração a. tanto p fJ!• cabeça, p 
que cl1~rnam lc trafic dcs blancs, e processo 
condemnado e que outm cousa não fez o 
ortJ.dor. · 
· Qual é enfüo a. immigrução que quei·om; 
exc!nmn. o orador; a immjgrar,ão dos s.-ibios, 
dos burguezes, dos capita.listas? Os que assim 
a.rl'tizoa.m uão são homens pra.ticos, mostram 
conhecer bem pouco o assumpto que mais se 
impõe â meditação e ao estudo dos homens 
que toem a responst!.bilidade ela. admiuistra.çã.o 
~hl~. . . 

Esta ph rase-imruigração a tanto l"'r cabeça 
não tem nenhum valor moral para. detel'
minnr o repudio do. systema. se~uido pelo 
oratlor;-é menos sabia do que lev1una. 

Em verdade, tratando-se da introducção de 
immigrantes, é claro que o transporte dellc;; 
deve ser regulado p:.?la sommo. tle despeza 
que . r.:1tla um de!les fbel•, tanto como qual
quer outro J.Ji:l.SS<•g-eíro por vio. m•witima ou 
terrestro. A censum parece antes dirigir·se 
à qualidade pessoal do immigrante, supposto 
que pt'etonda-se excluir do. immígração sub
venc1onaclu, os indi viduos màos ou iucnpMes 
pel~ id:ule ou por doença. · . 

Mns, nüo fez outra. cousa o acto de 28. de 
junho, que e~prassa.mente instituiu:-1° u. ex
clusão dos ioaigena.s <la Africa. e Asia. ; 2° n 
prarerancia para as familias constitu:dns e a. 
estas preferindo-se as que que forem o.gricul
toras ; 3° a exclusã.o dos cl'iminosos, dos men
digos e indi:;entes, dos enfe '.'mos ou com de· 
feitos · physico.~ . 

Piwa sobrelevar n. face humn.ua que o ora
dor imprimiu ri totlos os actos que instituiu 
em relação ao serviço de immigração, hasta 
allmlir ao pL·emio de cem mil f1-ancos; que 
creo11 na. disposição 16, da lei de 28 de junho, 
em füvor daemprezn.de nti.vegação que trans
portar dumnte um anno 10.000 immigr:u1-
tes pelo menos, sem ter havid.o reclama.ção a. 
respeito da.s bn.g::tgens e do trti.tamento :i. bor· 
do. ' · 

Os que n.llutlem tão superficialmonteao que 
clmmam trat!co dos bralicos, estão em ver~ 
dada bem longe 1l:l.s uoçoes elementares que . 
conduzem t\ solução do problemn. do povoa.
mento,consagradas pela observação ~cular e 
continuadas até hoje.se, como parnce, opinam 
pela selecção .dos \udividuos que de.vem vir 
povoar os desertos do Braiil. Cooheeem pro
vn. velmcnte :!.· immigraçti.o da puritn.nos qua 
se dirígirn.m d:i. Europa para a Amarica. In
g lezo. e imaginam que esse agrupamento 
de homens e familias submet~idas a. uma m~
ganisaçü'.o ecclesitlsticn. especial, foram os 
uoicos povoadores da União Americana. · 

A esses homens moralisa.dos, que tliziam : 
« Si alguem h•i entre nós que a.me a. reli
giiio como doze e ao mundo como treze; não 
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tem o espírito de um novoinglez:i>,-sa~uiram~ todas as qualidades e todos os defeitos elos 
se as immigrações recruta.das na .l!iuropa dous elementos de que descendiam: uma ener
sem a menor attençií.o as qualidades moraes gia. quasi sc~vas-em , gostos de aventuras, e 
dos individuas~ intlependencia 1evados ao extremo, e costu-

A immig1•ação expontanea, posto que já no· mes republicanos. 
tavel, não bastava ús necessidades c1·ei>cantes «Estabeleceram-se em S. Paulo, no Sul d~ 
para tornar :L mão ele obra abundante. Brazil; escaparam durante um secuto à acçíí.o 

·A deportação dos criminosos e a immigrnção da metropole; não rc~conhe0eram o governo 
por engajamentos foram empregadas alter- do Brazil sinilo em l730, o conservam, mesmo 
nativamente. om nossos di,ts ( 1886), no ponto de vista intel-

Cromwclt imagino11 vender os conuem~ · lectuo.l e physico, uma. physionomia di:CTe
na.dos políticos aos plantu.doros, o Jacrrues II r ente dos fü•a.zileiros em ger::i.l.,, 
seguindo esto exemplo vendou por 10 oa 15 O orador, CJUO é paulista, tr~1z em si a prov::i. 
schilling-s os descontentes compromettidos un. Lle que a tl'ansmigraçiio procluz a. selecção, 
coospimçãJJ da l\1onmouth. A tleport:ição dos pois que de.scemlernlo daquclles m<l.us elo
crimiaosos na. Amorica, no correr llo se- mantos, pas~a por ser tão generoso que dou 
culo X Vlll, tomou fôL·ma regulu.r, e em 1750 todas as terras devolutas. 
o .Mn.rylaod em. entfi.o n. mais impot•tan to co- A vurtlu.cle ó que a. trnusfo1·mD..çi'to elo foras
loni:l. penal · contando cerco. de 2.000 con- toiro europeu em p1•opriotu.1•io agdcoh,, opera 
deman.dos. ~lilhares da immigrnnte3 pene- u. tmnsl'ormn~~ão moral uindu. mt:ismo na pt·i
tro.ram na Vir~luio. o Pensyl vanhi pnr con- meira gcrac;iio. 
tro.ctos do ong-nJamentos, com pasimgcns pagas Mtis o 01wlor, no acto qno axpotliu, rogn-· 
no.qttelle tempo no. taxu. de sete ti oito 11bms, lnmlo o servlç.:i de immigrnçã.o, ox~luin os 
o os hh1torili<lores cconomisto.s quo tr::i.tn.m intlíg-ernis <la Asia. e Afri~n, os moadl!.:'o!l, o:i 
deste n.ssurnpto, aa.rra.m o aviltamento im- doeute:.;, os criminosos, o ató os velhos CJllO 
posto :ios colonos, prlncipnlmonte a.llC::m[es, não i'orem chafo::i d,1 umn. fllmilin., pt•o li:!1•lu 
pelos famosos contractos do locação de ser- expressamonto as familias, e entre t'Sttts ns 
viços, tão conhecidos ainda do. moderna g~- que vierem dos campos. . 

· rução dos brazileiros. , Ora, imaginae a loc.iliso.çito tlo ttm milhüo 
A Austr~lia. foi povoa.da 11or crirninosos de familias cn.mponeza:-;, em s1ms proprictlndGs 

remettidos da metropole. De 1787 a 1835 ugri<:olas no Brnzil, e respondei si o orador 
. ella recabeu 102.957 condemnados, e n. mêdia merece por isso a. comlemna.çl\o dos seus con-
dos ultimas a.nnos desse periodo era. de 5.500 tempora.noos. · 
transportados com a regul!tridade de uma sã Passa a. justificar o sy:stema de gn.rantin. do 
immigraçilo. Sô depois que grandes subven- juros como funcção do Estn.do. E!!sa respon
çaes foram feitas. ó que a. immigração de so.bilidade,quo o Estado assume pelos cap1ta0s 
ge}lto melhor se encaminhou . para aquelle empregados nos trabaihos publicos, tóm por 
paiz. . fim attro.hil-os, pois que, em um pniz novo, 

Eotret~nto, ning uem dirâ. que as duns .sem economias ~ccumnla.dn.s, o capital nacio-. 
grandes civilisa.ções funda.das nesses dous 011.l e · ostrnng-eiro, sem o endosso do Estado, 
pl.izes modelos, a União Americn.nu. e a não se u.rriscn. ás empreza.s industriMs. 
Australi:i., tiveram a. menor tlliação aos con- Qualquer que sejn. a natureza da subvenção, 
demnados dv. mãe-patr1a. o que é certo é que nenhum paiz ttm~ricano n. 

. A propria. America do Sul, cujas nacionali- dispeusou. 
dades e instituições politico.s test~muo lrn.m 0 .Até mesmo ns velhas nações eur(lpóas, onde 
desenvolvimento moral de suas sociedades, o capital é avultuúo, usaram o ainda usam 
foi '(lovoada por deportados civis, ~or crimi- desse recurso. 
noso.s . e por aventureiros avidos de. metaes Em França desde 1838 os poderes publicos 
prec1osos. . lançaram mü.o desse meio. e foi gt•acns o. elle 

No Braúl. observa notavel economista, re- que naquelle '{)n.iz se construiu ni m:1iot' parte 
servado pelos portuguezes para deportação de seus C..'1.minnosde fü1•ro. Voiu depois o plano 
dos condemoados e judeos, as colooias po- Freycinat para. a viaçiio forrca e fluvial, ór
voadas por elementos irre~olares. dissidentes çada. em 4 milh:l.l'es. 
e criminosos~pl'osperuram 1imito mais depressa Quando Fravcinet ora accus:i.do do doido 
d.o que aquellus que foram poh matropolo em 1877, o sr: Léon Sn.y dizia na ca.mara.: 

• dirigidas com cuidado desde a infü.ncfo.. ~ Em vet'dado nlo podemos perdei~ milha-
0 mesmo economista, estudando as l!ausa.s r es, a. menos ~ue não encontremos o ang1nen

da. decadencia. do Nortfl do Brazil, e <las minas to dt~ prollucça.o e dti riqueza.. A utilidade da. 
da dia.mantas do Sul, assim se exprime : <.\ os tlespeza. não traz em si a ma. justiticaçã.o, é 
mmeiros mais intrepidos e opiniaticos foram preciso provar-Jlle a, necessida.de. > 
os pa.ulistas, raça. oriunda. cfe condemnados ?ois bom, executou-se o plano Freycinet; 
deportados e de mulheres incifüs, possuindo por elle o orça.menta ordinario de 1891 rece-
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bin. uma carga de 150 milhões, além de cre- datarios irlandezes a. adquisição de terras por 
ditos extraordinarios, não fallando na garan- meio de ernprcstimos ao Thesouro. · · 
ti:1 da jnros par~. os caminhos de ferro alge- Nos Estados Unidos do Norte, o Estado de 
ria.nos", que no orçn.mon~o de 1892, tem uma Nova-Yorlc concedeu a subvenção de 31 mi
verbn. do 23 milhões. !hões de dolla.rs par:i. o railway de Hudson, e 

Em s:imma, as garantíus de juros pa.rn. os ou.tros estados o imitaram.As companhias que 
caminhos de forro fr:i,ncczes, teem-:>e elevado, emprehenderam as grandes linhas do Paciftcot 
no periodo de 188l a 1889, :i, 505.000.000 f!'. r~col'rern.m ao credito publico e a União et-

Entreotanto, para o exercicio de 1892 o Sr. fectivamente garantiu - lhes emprestimos 
Rou 11ier apresentou um oi·çmmento equili- ao juro de ô º/u p:igaveis semestr().lmento. 
brado, tendo operado a reducção do imposto ernittindo até 1869 obrigações na import().ncja. 
sobro as linhns de granrlo velocidado, nn im- de 62.625.230 de dollars . Entre 1862 e 18il, 
portttncia e:;timada de 40 milhões, permittiudo quando a União tinha umn. divida. ( 1864 ) 
por isso ain•Ja que as companhias procodnm de 2.681.000.000 de dollars, conr.eclera.m-se 
ao nl.mixamento da~ tarifus. . ::i. emprezn.sde estradas de ferro 135.808.000 

Na Hei>p:rnha, :-;e suhn.mcionnm os caminho:; n.cres do terr.1s devolutas, cujo pi•eço mi· 
uo forro atú Jllosmo d1n;cgun<la or1lom, o i;1\bo- 11irno1 vendaval, i:I. taxa do 1/ 4 dollars por 
so que, no Orc1Ut lllobilic.,., onipMí';~ francow., acre, signillca uma subvenção nos lla.mlnhos 
<.lou-so o. 1ml1voni;~1o 1ln 2li mli conto:;, ptirn l~ ·do forro do 339.520 :000$000 de mootln. 
ost.rndn. 1!0 Mnrlt•itl i~ Vttll1ulolíd. hrn.zilel1~L. Entro 1880 o 1880 divors:1s compn~ 

A llospimlu~ possuln. em 1882, 7 .Q:JO kilr.· nhltLS von1lorn.m, pot• preços muit1Ls vozes 
mot1•ui1 clu ostrnrlnti elo forru, qno Juwiam cus- ~111pcriorGJ n. ostri taxa, Hl.28ü .170 n.cros~ 
trufo Mi comp1mhln!! ·cm :1cçll,)S ou dr.f1c111111·cs No mo~mo porb<lo n. Uniüo vendou, para fias 
11111 mllh1u• o i·lO milhOo!l tio po~otmi, o no cllver':!rll!,l91. 154.380 ncrcs. Pnra o.vallar-sa 
govc1•110 MO 1111lhuo!:I tlo l'rancos do snlivon. 1Jtl:1nto d i·oa.lis:•xol o valor da t131•rn. 11a. União 
çilC1; ·11ouco tllotl(JS do um qUtlt'Lo da dm1poi:~ Amoricn.rm, basta toma.r os orçamentos da 
tot1il. J83a o. 18õi, do.;; qu:i.os constnm ns ·•endns 

A H.ussiit gttl'11ntiu ,lu1•os do tl 0)o parn os n.nuaos em um total do 114. 281. 800 ncres 
sous ciuninho~ tlo forro, o sobre 28. :118 kilo- produzindo 132. 656 .347 dolln.rs. · 
mott•o:i .1lo ima rü<.101 om 1887, 2~.211 el'nm O Cann.dá, colonia ingleza, tom garantido 
particulnros o goziwum 4lossn gut:"antla. juros de 5 °/o p<tra seus caminhos de ferro. A 

A Allomnnlrn, u Austrin., e a Belgico., si ltnllr1, poln. lel de 3 de fevereiro do 1B51, ga
uuo n.llunçaro.rn .i uros iis omp-rezas pnrtlculu.- ro.n tiu juros de 6 º/o e. 2 º/o de o.mortização às 
ros, é porq110 seguem o srstema do con- liohns meri<Jionnes, e, por actos ~steriores e 
struirem polo Estv.do ru3 suas estradas de succossivos,trocou essa. garantia pelas snbven
ferl'J. ções k.ilomotricas, i~ essas o muitas outras 

A propril\ fnglnterra., onde o capital desde· emprezas que constituem hoje a. sua rêde de 
mnitos n1mos nnte:; de nossn. em, procura as cmainhos de ferro. quaes sejam O: Companhip. 
collocaçõe!I iorlustriaes, ~arantio juros p:i.r:\ Real .de Estradas de Ferro Sãrdus,Ce~ilia. Occi· 
os c:tminhos de forro da lndin; e faz adin.ntn.- rlental, Norte l\iilão, Concyliano Victorio, 
mantos :'.L lrlando. pnrn. o mesmo tim, de Turin i Ln.uro e ouf:ros. No Mexico, graças 
70. 128 ;440 francos, i::egundo o Sr. Frrmquc- nos nu:dlios do fütado, construiram-se eotre 
ville, ou . rfo 4 milhões de libras segundo o .1880 e 1889, 10.000 k ilometros da estradas 
S1·. Chamberlaiu. de ferro. 

A Inglaterra autorio~u subvenções par::i. . o O orador allmle ainda o.o que se all ega .em 
·melhoramento do seus portos. e este3 adian- controrio á garancio. de juros ao typo da 
ta.mantos attiogiram ú, somma de 41.004.500 30:000$ por kilomctro. sob o fundnmanto de 
n.pplicadn. a 31 portos . Na lnglatorr:\ n.in<.l:i. so q ué, em tal caso, o juro de ô 0/ 0 é affiançado . 
encontra a lei de 15 de juthc. de 1850 auto- sobre um capitt'l.l illiquido. Mas, sobre tet se
riso.ndo o Thesouro a adiantar 75.750.000 o-uido nesse ponto a lei do 24 do novemhro de 
de frt\UCOS ll~\S COllÚÍÇÕêS pravh;tns pelas fois rs~i-: 1 aCC!'0SCG que esse systema uão SÓ é ado-: 
anteriores,pai·a. facilitar :\ drenagem e melho- ptado como é até preferido por opiniões pro
r111nento ~a propl"iellado tofritol"ia.l. seudo ftS8ion:ies e scientiflcas da maior autoridade. 
50.500.000 para a Gra.n Bret:Lnh:A,e 22.250.000 No rel:itor!o do Ministerio de Obras Publl· 
para. ~ Irln.nd•~. 11ii.o pollenúo os emprc::;timos cns em Fra.nç~. consta que, ~m 1888, foram 
oxcecler de 126.250 francos por pessoa.Os nui- entregues n.o trafügo 2 .152 kilometros de 
:i,n tnrneotos feito:; pelo Thcsouro 4J0 :..ondre::; caminhos de ferro de bitol:i. est•·eit:i. ao custo 
p~rn. obr:l.S de portos ~ ca.nae:;, a. j uros mo- mn.ximo tfo 186 milhões,ou a médio.de 86.0JO fr, 
iJ.tcos, sub1rt1m a l lô m1lhues. o qno o orn.dor refere sómente para mostrar 

No col'rente nnno, no dia 10 ue junho, a a. ig-rntldml~ elo custo com os nossos caminhos 
cn.mara elos commnns acloptou em 3" leiturn. de t'erro. gntr0 outros o notn.vel .Sr. Bartho
o uiU B al/our destlna<lo a facilitar nos nrren- Joay 1 esta.bGleceu<lo as regras .}!a~ a. ~onc~.~-
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'são de garantia dsjuros diz :-4ª regrn. «Nos l verno a. escolha. de um desses . meios para 
casos c.m que for impraticavel fa.z~r orçamen· cada.caso ospccia.l, tendo em vi sta o interesse 
tos mmuciosos das obras, deyera o. governo publico, o futuro prova.vel da. empreza, a 
fixar o ma:timo do ca.pital que deverá gozar maior '>U menor dilficul.dade de l.evantar ca
da garantia de juros. » . pitaespara. ella. e o pedido de concessão que, 

O Primeiro Congresso de Estradas de Ferro pm·ventura, · U.ie fo1' feito. '1> · 

do Brazil, composto de profission::tes e auto- Eis, em traços ligeiros, exposta a. admínis
ridades scientificn.s da engenharia brazileirt\, tração do orador, quando regen a. repartição 
em 1882,votou, após prolongado debate a, re- da agricultura.. Não concluirà sem alludir ás 
solução VIII cujo n. 3° assim se exprime: des1)ezas que fez sobre o orçamento que eocon-

< G:irn.ntindo-se juros, o capitn.1 sobre que trou. Pnrn. isto si servira dn.demonstraçü.o 
elles tenham de ser contados deve ser de· que se encontro. no docreto n . 1420 de 22 de 
fiuítivameoto fixado , à vista lias despezas fei- foverei1•0 de 18111, acto de se11 successor, que 
tas bona fide até um ma.ximo preestahelecido.» não pó•le sor suspeitado de boas vontades etn 

No Dicciooario de Economia Polilica, pu- favot' do orador. 
blicado sob a direÇ\ào do St•. Léon ·StLy, Por esso neto va~se que o orador, durante 
tra.ta.ndo-se deste assumpto, lê-se o seguinte: n. suu. administmçito. que abru.ng-o todo o exer· 
«Criticas teem sido dirigidas r.:ontra. o i·egi- cicio do 1890, excedeu ani 5:39:020$..'JOO, ent1•e 
meo dos nossos caminho:; ele forro. o orçudo o o dospenditlo; devendo notar-se 

<Certag pcssaas peusa.m que se errou em nllo que l\ S 1luns vertiu.s-~n.ra.ntins de juros o 
·se deixar entre nós livre expunsilo á iuí- colonl:mcilo-t!oi:mmm saldos, o. primeiro. dé 
cio.tíva dos cidadãos; alilrmu.m quo, npüs us n97:\10i$iO:i o 11 scHrnnun do 871 :79i$84l·o que 
exita.<;Oos dos primeiros O:unos, n. luz se fürln. islgnil!01\ quo, 8on<lo ministro dt\ dict1tdura. e 
nos espiritos sobre as vantagens das vlo,s.. dlls ol11'a:i pul.Jlicns, tendo do cumprir um 
ferrens;que oscapitaos nilo tardn.rlam n nffiillr oromnonto de mnis de ü0.000:000$, votado pelo 
para ellas, e que todas as linhas utels en- re!!'.tnen dccnhldo, Dilo pódo ser nccusa.do de 
contrariam. constructores ; que os troncos dis:sipntlor. 
pouco remuneradores tario.m sido exocutad.os o orn.dor sente-se fn.tigado o vuo sentar-se, 
~esde que o i'ossum mais <:conomlc1~monte; quo trauquillc por ter !ido occnsião tle expor ü. 
da. multiplfoidnde dns companhins nnscoriu u. Cu.mnru. com lealdatlé os po11tos capitnes de 
concurreucin. entr~ os oxplorndores, com sui\ ntlministrncí\o. P~do que o j11lguom 
grande vantagem pa1•ri. o publico; emtlm, que sem conile:>condencias, porque o5 saus e1'l'OS 
o Estado teri& nssim escapado, fa.nto á mo.ior tesm ~9~mpre origem na preoccupação 
parte das s~bvençoes que liberalmente distt·i· que o rai•â. ~~erna.ineute um sonha.dor da. 
burn, como a go.ro.ntia de ,iuros que é umn grandeza de sua patria. (Jfuito bem, muit11 
grande ameaco. ao equilibrlo financeiro. oeni. o orador e abraçado e felicitado pelos 

«Os que ~im a.rrazo~m cedem a Ulusão. F~i Sr$. deputaclos presentes. ) · 
sob 1\ pressao da necess1d11:de que o Esta~o ''ªtu o Sa. RETUEBA (lº seci·etario) pede dispenso. 
em .soccorro das compa.n hins concesslon.1rla.s. » do. publicação da redncciío do projecto n.161 B, 
. Si em_ França, pondero. o orüdor, ~s ~apita- pn.ra esta ser dis,.ut'du. e votah immedinta-

llstas 011.0 subscrevem acções para viaçao ter- · . ~ 1 
' 

rea sem a. fianca. de juros por pnrte do Bstado, me.o te· 1 não ha. t•azão pa~a suppor que no Brnzil outro. Consu.tada, a Camnm conced.a. -
cousa aconteceria. O proprio Sr. Be:i.ulieu. O Sr~. F'RANÇA. CA1tvALHO (pela ordcm)-!'la. 
adversa.rio da intervenQão do Estt\do nos tra· ordem d.o dia lê-se (w): 
balho publicos, definindo as funcções do Es- e Votação das seguintes mn.tet"ios: 
ta<lo moderno, nssim se exprime: « O Estado 
póde intervir de modo restrtcto, em geral an- ProjecLo n . . 108, reg ulando a competoncia 
t~ pol' adeanta1?Zcf1tos reembolsa.veis que apro- dos poderes i'ederaes e estado:ies, sobre vias 
veitam ao credito das emprezas, do que por de communicacão. » 
subvenÇ[o, garantla de juros ou gest~o <li~ No entanto, no D;'ai·io Olficial, na acta dos 
recta. '.I) · nossos tr~1balhos, le-se que essa discussão 
· o citado Congressi> das Estradas de Ferro rtcot1 n.dfada pela. hora; portanto, nU.o sei si 

do Brazil votou ~,inda a seguinte resoluçifo: sa vem trnfar de uma. liiscussão ou de uma 
votação. 

« Comqua.nto de todos os meios que o E~:-
tado pôde empregar pn.rt1. nnimar as em- O Sii. PttEslDENTE-0 Diario (lo Congrc.~so 
prezas de estrn.da.s de ferro seja., em gerf\l. ~i commetteu urn erl'D dizei.ido que a. <liscuSSão 

! ga.rantla de juros, o que mais vantugeus o!fe· tiului. sido adiada, porque ella. foi encarriuln., 
rece, devem, todavia, de ser mantido': tum bem e o que foi arliadu. foi a. vota.cão. 
o da. subvenoão It.ilometricu. l~ titulo de em- O St\.. ll'RANÇtA. CAn.YA.r.no - A' vistu. do, in .. 
presthno, o da. coopa.rticipnção cJireota na aX• forma91lo da V. Ex., eutenuo <IUe é de toda Q. 
.919.1:1~ .4ae Qbra.s e outros; caPeJldl) ~o gp.. Justiça o l\411\mento dai vot~ p~r'li a, sessão 
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seguinte, visto como alguns podem ser apa· 
nhn.dqs de sorpreza si tiverem liclo o Diario 
Offecir;.t. 

E' consultada a Camara a rejeitado o roque· 
rimento do Sr. Franca. Carvalho. 

Entro.. em discussão, que ê som debate en
cin·ra,do.., e G n.pprovado.. o,. seguin to redu.~ão: 

N. 161 B -1891 

Reda.c9l'Lo do projitcto 1i . 1.61 B deste anfio, que 
f~a a despe::a do Ministerio das Relaçõ~s 
EaJtat•io>·es para o c:r:e1·cicio ele 1.802 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. O Presidentel da Re-
publica. é autorisado a de,;~ 
pender no exercicio de 
1892, peln. r.;ipartição do · 
Ministerio dos Relações Ex-
teriores o. quantia de..... L 427 :600$000 
Assim distribuída : 

l."' Secretaria ele Estado, 
moeda. do pn.iz; suppri
mido um logar de continuo 
e creado o de njudnnte de 
porteiro com os mesmo3 
v e n ci me o tos daquelle, 
1 :200$ de or:Jenado e 400$ 

. de gratificação ..•... . ... : 
2.a. Legações e consulados ao 

cambio de 27 ds . por 1$000 
3.a Empregados em disponi

bilidade, moeda do paíz ... 
4." Ajudas de custo,ao ca.mbio 

de 2i ds. JJor 1$000 ...•.. . 
5. u Extrnor inarit\S no ex• 

terior, idem . ......••... •. 
6."- Ditas no interio1· ..••.... 
i."' Comniisiião de limites, pu

blica.çõestle documeutos,etc. · 

184:000$000 

911: 100$000 

· Si: 500$000 

100:000$000 

40 ; 000.'!;000 
5:000$000 

JOO:Ooo$OOO 
Art. (:tdditivo). Fic:i.m e:ctiuctas as lega

ções em S. Petersburgo, na Austria-Hungria 
e na Sauta Sé e reunidas as de Vãnezuela. e 
Mexico, Pera e Bolívia, Portugal é Hes-
~n~. . 

Art. (additivo). Ficam t:unbem extinctos os 
consulados em Berlim, em Sttut~ard, n n. Ca\i
fornia, no Pll.Datná, em Yera-lit'uz, Géotge 
Tow n, Pn.rarnaribo, l:lm G_q,yeoa, em Bolivar, 
em Madrid, em Odessa. e. Sydney e Havana. . 

Art. (nriditivo). OS ministros plenipoten
ciarios de 1• classe que estiveram exercendo 
suas funcções em legações de 21. classe '[lel'
ceberão, pa.ra desp ezas de representação, a 
quota relativa, às Ieg-ações desta classe. 

O mesmo se u.pplicará aos consules de l ~ e 
2ª classes, quanto ás quotns rel~tivas ao ser
viço elo consul~o e gra.tilioa~s, quando ·se 

acharem em consulados de categoria in
ferior. 

Art. (additivo). Fica o governo autorisado 
a limitar, quando julg:l.r .con~eníente, a 
quota rios emol.umentos que pelo art. 9" do 
decreto n. 997 B, de li de novembro de 1890, 
pertence aos vic9-consules. 

Saln. das commissões, 5 de outubro de 1891. 
-Felisbello Fre;re.-Baptista. da Motta.-Ju;. 
vencio de Aguiar. 

E' annimciada a. discussão dQ. redaCQiio do 
projecto n° 115 B fixo.rido as forças de terra 
para o a.nno de 1892. · . 

O Stt. BAPTISTA DA MoTTA. (pela oYdem) 
requer que volte o pl'ojecto à commissito de 
redn.cçtto. afim 110 serem pol' ella. consideradas 
as emendas de accordo com o art. 130 do re
gimento. 

Consultada, a Camara· a:pprova. o requeri
mento do Sr. ·Baptista da Motta.. 

Volta á cornmissão a redacçZo do pro,ieoto 
nº 115 B. 

O Sa. ?RESIDENTE a.nouncia que vai sub
metter a votos o projecto nº. 108. 

o SR. ANGELO PINHEIRO {pela ordem)- o 
projecto que u. Camara. vae voto.r trata da 
competencin.. dos pod•n·es federaes o estadoaes 
sobre vias de communicação, nbrnngendo não 
só as vias de commuoicação ferreas, como as 
fluvin.es. 

Tendo eu apresentado hontem e justifica
do um sub::;titutivo a este projecto, qun.ntoas 
vins de communicacão ferreas, peço a. V. Ex. 
que consulte n. Crlmara si concede preferen
cin. na votnçü.o <lo meu substitutivo, que me 
pai·eee mais amplo do que o pro.iecto da com
missão, porque affirmo. pel'feitameote, e 
designa com precisão os casos em que o poder 
cen trn l pode conceder liuha.s fürr eas e aquel
Ies em que os Estudos podem fo.zer igua.l con
cessão. 

o Sa. ANTÃO 'DE FAR.lA. (pela ordem)
Parece-me que a mesa. uão pbde tomar em 
consideração o requerimento do illustre 
deputado que aca.ba de sentar-se . 

S. EX. argumentou dizendo que O seu 
pro.jecto substituthro, visto como dispõe sobre 
a ·competoucia da União e dos estados pa.ra. 
resolverem sobre n. concessã.o de linhas fer
reas, é ma.is amplo que .o parecer da com
missão de obr:is publicas que dispõ'l sobre 
esta competencia..: n~ cnso. em que estas vias 
de communícaçao suo fluviaes Olt terrestres. 

Parece-me que a exposiç3o do -projecto 
feita tão simplesmente como acabo do fazer ó 
evidente para convencer a Camara, que o 
projecto da commissão é mais am-plo do que 
o gue foi apresentado pelo nobre deputo.do. 

Bem sei que o regimento determina que 
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sej11.m votados, da preferencia, os substitu
tivos, mas o pensumento que se contem 
nesta tlisposiçiio regulamentar refere-se a 
substitutivos que abrangem todn. a materia 
contida no projecto, o que não se da neste 
caso. 

O pr-ojecto do Sr. Angelo Pinheiro é umn. 
:restrícção ao . da commíssi1o, e por isso, em 
çaso :i.\gum, . devo ser votado de preferencin.. 

Posto. o. votos, é ne~ad:i a prefarenciu. pe
didit pelo Sr. Angelo Pinlleiro. 

O Stt. ANGET,o P1N1rnm.o (pela o>·dem)
Peço a V. Ex. qtte consulte á Gamara sobro 

· si parmitta que o projecto seja votado po1· 
partes. 

O Sn. . P n.BSil>E~TF. - Em virtudo dn. dis
posiçüo do regimento, o projecto tem de SEH' 
votivlo englobu.<lo.mento, visto que jú.. teve 
3~ discussilo. 
· O Sn.. ANGEto Pnnmm.o (pela or<leni)

Pllço n Y. Ex. quo coosulte :L Cnmu.vn sobre 
sl consente que 1liJ11ois de votado o yrojecto, 
soja. ta.mbom submettido ú. vot.-iQu.o o meu 
substitutivo. 

O Sn.. PRF.SlDENTB - Como o u.rt. 128 do 
re~imentc nilo ó claro, ~ me pareca nü.o tGr 
applícação ao caso, vou consultai· a cn.mn.r:i 
sobre se coasidem prejudicado o subsUtutivo 
do Sr. Angelo Pinheiro, no caso de ser :ippro· 
vudo o J>tojecto. 

Consultada, a Cn.mtLr:l. resolva afflrmn,tiva
monte. 

Ern seghida, ó npprovndo e envia.doá. com
missiio de redncção o seguinto 

PROJECTO 

N. 108- 1891 

Estabelece os casos de competcnc ia exclusiva. 
dos poderes federaes ou estadoaes para re
solverem sobre uias de commimicação {lu
'Oiaes ou terrestres e aquelles em que íteua 

.. ha-ocr accordo .entre ·a Uniiio e os estados ou 
destes entre si. 

O Cong resso Nacional decreta : . 
. Ar"!;·. i 0

• ·E· da exclusiva. compctencia dos 
. µotle:-os federues resolver sobre o estabele

cimento : 

· 1°. das vins do communicnção, tluviaes ou 
terrestres, constantes tio · plano ,!::eral do 
v íacão que fot• ndoptndo polo Coog-resso ; 

2a. d!) tol.lns ~s outras quo futur:imante 
forem, p1>r ·decreto em;rnndo do Poder Le"'is
lat~ vo, consiclerada~ do, utilirlade nacional JJOl' 
!i•~t1sCazertlm n. necessidades estru.tegic(l,S 011 
corresponderem a eleva.do::; interesses de or.o. 
uem politic•i ou admini~trativa: 

. Art . . 2'. Em todos os mais cusos aquellu. 
competrmcia é exclusiva elos poderes estt1-
doaes. , 

.Art. 3°. Quo,udo o rri.elhoramen to interessar 
a mais de um est•tdo, sobro elle resolverão os 
govemos res{)eeti vos. 

Art. 4°. A em das vias de communicação 
de que trata o (1,rt. 1°, poderá a Unii1o esta~ 
belecer ou nuxilfa.r o estnbelecimento de ou
tras, preccdeudo, neste ca.so, accordo com cs 
poderes competentes dos estados ou do estado 
i" que poss.'\m ell:.is inte1•essn.r. 

Porler:i. tawhem permittir que as linhns a. 
quo se refere o mesmo nrtigo sej~m osta.be.;. 
lecidas l)OI' conta, de um ou mo.is osta.dos i1~
tercssados, celebrando, po,ro. i::;so, com os go
vernos respectivos, convcnios pelos quues 
ílquem gara.ntidus n. unifürmitlo.<le de admi
nistruçitci o ontras conveniencius de cm·ncter 
federal. 

Pa.ragrapho unico. Taes uccorc.los o coove
nios, sempre ce.lcllrados pelo Poder Executivo, 
só criam obrig-a.çues para a liniiio depois de 
o.pprovados pelo Congresso Nacional. 

Art. 5.,. Revogam-se ns disposições .em 
con t1•ario. · 

S:tlo, 1bs scsslles. 19 de agosto de 1891.
A commíssão <le obras publicas e colooisaçilo. 
An!úo áe Far·ia.- Dorr~in_gos Rocha.-Alfl•edo 
Bllis.- Jacques Ou,.ique.- F. S chimi.dt . 
Pcdro Velho.- G. Besouro.-Josd Bcvilagua. 

O Srt. PRESIDENTE-A commbsão de re
dacção acaba de rernetter a mesa a redacção 
elo projecto n. 115, que fixa as forcas de tcrro. 
para o anno -proximo. 

AS alteracües que n. commissiio foz. são 
unicam-ente ao art. i"-Esta em discussão a 
rodacçã.o. 

O SR. BEZEltRJL (pela orrlem) diz que en
tre as alterações que soffreu o projecto, cuja 
redacção est:l. subrnettitla â. deliberação da C:i
mara, lm. uma outra com relação ao art. 3° 
n. 9. 

Rec0rdn-se de que o Sr. deputado por 
.Minns, autor de uma emenda que fixa"V.i o 
pr<lZO de tres mezes pm•a a npresentução dos 
sorteados, pediu rireferencio.. para eSS•\ emen
da. Na votação füi-lbe nogo.fa a pt'efereocia, · 
porquo houve quem asseverasse que h::tvh . 
uma ontra emenda, pens(l. que é a do Sr. dc
putitdo por S. Pnulo, fixando esse prazo em 
15 dias. Portanto, crê que do vencido resulta 
a determinn.çãci do pra40, qna pela r cdacçií.o 
do anmcro do artig-o não está. fixada . . 

O Sn . JVST!XIA~o Jll~ SERPA (7Jcla o;·dcm) 
requc~1· que o projecto volte U. commissão do 
redacçiio p:\r:L o pür dG nccordc com o.vencido. 

O SR. VAt.T,APÃO (pula orctr. m) diz qno 
foru.m up1·0::;r.mtallas lluas emendas ; uma <lo 
Sr. Gal>ino Besouro e outra. do Sr~ Almeida. 
Nogneim (tG) . 
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.Ach<L conveniente quo t'- redo.cçi1o volte à Districto Federal por intermedLo do mioistro 
commisslio para que se.ia determinado o praso da justiça. 
em que se devem :i.presenta.r os sorteailos. A este ou n.rzuellcs, conforme o c;'lso, serão 

1~· posto a. votos e n.ppro~rado o requeri- c.)mmuuic..'ul.ns pelas autorida<lcs competentes 
mento do Sr. Oliveira. Valladã.o. tlo logar do refugio n. p C'i.~110 errectuatla e :t 

o SR. MARCIANO DE MAGAí,HÃE.s (pela: e~tre~p~ ordenada . do ~riminoso ~echimado, 
ordi!m) pede que seja. consulta.tia a cns.i. si a.tun de que. provulenc1cm sobr.e a Strn i:e
consente :im retiradn. de todn. ~ us medida.s do mcssn, a ~os instrumentos o eITeitos ou ob.!e
cniructer permnnente, afim de formarem pro- ctos do cr1mo qnc J?Ol' ven.tur~ houverem sido 
jectos em separado. · sequestrados e a . rndemni~çao de d espetas 
· de '1Ue t ratn.o artigo seguinte. 

Vem á mesa e ó lid:i. a seguinte Pa.rairro.pho unico . Nos casos. qne nã.o ad-

ln<lico quo so tctirem do· pro,jecto de fl
xa~"io de forç.i.s de terra todas as mcdi<.lns de 
caracter permti.ncnt;3, en vianllo-as ao go-
,·erno em pl'ojecto sep~r:i.<lo. . 

mitam demora, a extratlicção pocleri ser 1•e
clamada e !5atisl'eito. pelas autorida<les policiaes 
ou .iudichlrias competent~s direct~unente entra 

Sl1ln. dns se!>sve>, G de outubro do 

si, as quacs da1·ão immer.liat3. e circnmstan
cia<la pt~1·te do o~corrido no ministro ela justiça, 
~overnmlor ou presi<lente, <lo qnal se tratar, 
tlcu.ndo as mesm<\:S autol'idades rigoro~a.mente 
responsavois por r1ualq11er abuso . 

1891.- II. No Dislricto Federa lomin[strodaj us-
tiça., e nos cst1Ltlos os governadores ou pre'Marciano de Magallu1es. · 

O Sa. V Af,LJ\DÂO (pela ordem) entende que 
o requorimento <lo nollro deputa.1!0 pelo Pa
ranà niie> tom rn.zã.o do ser, porq ua.n to a. C:i.
marn, jâ deu sobre o projecto a sua. pn.bvra 
flnnl. · 

E' postn. h Yoto:.:. e re,i<:>itad:i. a indicação do 
Sr. Marciano d::i 11fagalhãos. 

O S1i. PRESIDENTE annúncia que vae sub
metter á votos. o _ '.1rojecto. ~ . 158 A, regu
lando a extra.d.1c\~/.l,O dos crmuuosos, 

O SR. Jo.A.o Vn:IRA (pela ordem) l'equer pra
fArencia para O SUUStituti VO Upl'CSCntado hon
tem. 

Consulta.da, a Camarn. concode a. pret'a-
rencia pedid:i.. · 

Em s~guidn, é P?Sto á votos e approvo.do, 
por artigos, o segurnte: . 

Substítutivo no projecto 

N _ 158 A-1891 

sidentes, providencial'ào sobre a conducçii.o e 
remessa. dos criminosos recln.mados por outros 
estados. 

A h1<lomnis:\Ç~o das despe'l.ns com n. riris:lo; 
conducção, remessa. e entrega.· dos cr iminosos 
e o~jectos do crime correrâ por contn. dos 
cofres do estMio que o rccl:unar, on plllos dn. 
União, si n. :reclamação for f~ita pelo Districto 
Federal, sa.lvo o direito regressivo da Uni[o 
ou do estado contra. a parte que promover a 
accusação. 

111.. !!.' competente para pedir a extradição 
do criminoso a. autoridade. que o for ·para 
Llecretar a prisiio ou expedir o respectivo 
mandado. 

IV. A prisã.o, remessa e entrega llo crimi
noso por extrndicão só poderó. ter loga.r, si 
em virtude das leis vigentes nó Distl'icto Fe
deral ou no estado que o tiver de processar e 
punir; 

A} A na.ture1,.'\ do crime pel'mittit' n. prisã.o 
preventiva; 

E ) A Im>nuncia do rào der Iognr à. sua. 
ele tenção ; · ·· ·· 

Reg1'la a cxt~·aàfçtto ilc crimiiiosos entre os d 
estados e entre estes e o Districto Federal C) A con emnaçüo for ti. pena d~ prisão ou 

N. 158-1891 

O Congresso Nti.cíon:i.l reso:ve ; 
Art- L 0 E' defeso aos est:i.dos, bem como 

ao Districto Feueral, tl.enegar ·a. extratlição 
<lo crimin~sos. reclmnados 1:iekts Justiças do 
me~mo Du~tl'1cto, ou ele outl'OS estados, n:t 
couforrnidndo tlc!5ta lei (Constituiçií.o, nrt. 3·i 

· n. 32 o art. 6ô n. ,1.) · 
L A extradiçfo de criminosos serú. feita 

mede:\nte req lli~içuo d.i antoritl:itlo policbl 
ou .i udicinria1 nos estttdos por intermctlio de 
seus goverrt::l.dores 'OU presidentes, e no 

it outm que posse seI" commutudn. em prisrt.o; 
D) Nü.o sa tratar de crime em que os réos 

so livram sollos, salvas :is excepçõe.s legaes; 
E) Tratnr de criminoso Avo.dido, que cst;

vesse condemoado ou detento leg:J.!mente n:t 
conformidade do disposto nas letras A a n. · 

P:.L~lgrapho uníco. Em .tódos os casos em 
que for adniittidn. a. fiançn., esta. poderá sei• 
prcstadn no logur do rel'ugio tio criminvso, 
~e.i~\ no Llistricto Fi'ltlora.l 011 em qualquer 
estn.do, rcsol Hrndo-se assim pela 1i:inca o 
proces~o ria oxtradi~:;lo . · 

Em tor.l.os os ni.th; crisos só Iloder:i. t Gt' 
logat·: 

A) A notiticaQ<1o do indiciado ou accusndo 
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para assistir aol rmos do seu processo ou tado rcqueritlo terá o de preferir aquc;llt;1 ou 
responder ao julg ento. o do terl"itorio do crime com infracção das 

B) A requisição de diligen~i:i.s tendentes á regoras do numero VI. 
instrucçã.o do processo de formação de culpa. ·O transito elo ex ~rad.itado e obrigat orio polo 
ou a prova para a accusnç;_1o. territorio ele l}UL~lquer loga.r da União. 

C) O pedido de remes~a de qualquer doeu- X. A presente lei cornprehende os crime!:i 
mento ou auto uecessario :10s referidos fins praticados antes eh sua. execução. 
com ou sem ;t r.la.usula <le serem devolvirlos. XI. Fica. entendido que niio h:\verá necesi-

D) A condição de testemunhas ou n. suu. dade de e:<tt"«diçi'io, quando se trn.tnr de in
intimação pa.ra depor em estado divol·.so, mas dividuos incursos em c1•irnc~ sujeitos á compe
sem comminação de penas. · tencia. da _justiça ft!cJeml <Constituição, nrt. 

Na. concurrencíQ, de pedidos <lc extrndição, 7°, § 3° e art. 00, §§ 1° e 2°). 
o estado requerido : · Nestes casos as a.ntoridades judiciarias fe-

A) Si se tra.tn.r do mesmo crime. dará pre- der:ies se limita.rifo a communicar no Distri
ferencin. ao estudo em cnjo territorio ti ver cto Fedoml ao ministro dn. justiçn,, e no:;; es
elle si.do commetti•fo, aiudn. qne não seja 0 tallos aos seus governadores Otl presiden tes, a 
seu. salvo prevençii.ô tla propri:t. jurhulicção. prisão doscrirnino~os e a sutli remessu. pam o 

B) Si se tratar da ci•irne~ diversos, será Iog:ir da requisição, ainda quando se ache 
attendidn. na resolução de lJreret'encin. agro.- pendentG a extru.diçü.o entre este.dos ou entre 
vida:ie r elativ:i. dos crimes. este.;; e o Districto Federal. 

Quando a gravidade for ifrual ou no caso XII. A presente lei entrará logo em ex-
rleduzida sobre qui\l seja 0 crHne nuiis grn.ve, ecuçiio indepeouent~meute elo regulamento, 
o estado requerido lev:ira ~m conta. a priori- que pM'a esse íim o Poder Executivo houver 
fade do pedido eITectivamente expedido e de expetlii•. 
conhecido. Art. 24 . º Ficam revogadas as disposições 

VIL Pnru. os fins previstos ne;;tn. lei o pe~ em contrario. 
<lido de extradição deve incluir ns indicações Sala. das sessões, <le setembro de 1891. -
conducentes i1. veritic:icão dn. identidade do AmpMlopltio.- Leovi{Jildo Fil[Jueiras . - Gli
refugiado e decl:.trar o iogar o a data do cri- ceriú._;,A,.i8tides L of1tJ .-l1.1igelo Pinheiro.
me, sua· nn.tureza. e circnmstancins e sei' Gonçafoes Chaves. -Joao Vieira. 
acoml?ª!l~lldo da côpin. <ln queixa, clenunci:t, Fica prejudicado o projecto. 
neto 101crn.l ou ordenando o p1•ocesso, ou do · ,, 
despacho de pronuncia., do re;ipectiyo libello ~. adop~a<lo o substitutivo pa1·a passar i1 
ou sentença de condemnação, quando se tl'O.~ j 3" d1scussao. 
tn.r. de individuo já J>ronunciado ou conde- o Su.. Jo.f..o Vrnm.i,, ( pela. o,.clem) vequer 
mnado. , dispensa ue int~rsticio pai•a o projecto entrar 

Paragmpho umco. Em caso urgente n ro- a.manhií om discussão. 
quisição poderá ser feita. e e:cecutadn. ii. vista Cousultudt1., a Cam:.ra. concede :i. dispensn. 
de .de~pn<'~ho telegraphico para prisão provi- pedida. 
sor1aaté n. _re~essa dos documentos de que 0 Si~. Pn.ESU>ENTE annuucin. a contiuuo.ção 
trata este ,ut1go. d a· - u . · t <>1-. vm. o criminoso, cuja entrego. for obtida a ISCUSSM o projec o n. - o. 
por o}:tradíção, poderá. Sl'r µroc .. ssado, julga- O Sn.. LE0Y101r.uo FrLGUI>IRAS (pela O'Y'dem) 
do e punid.o por ontro crime não incluindo no observi~ que ll<t ses1;[io de hontem tinha sido 
pedido de extrn.rliçií.o; sen1io licito ig-ualmen ~e encer1•ad:t a diseuss11o do µrojectl) sobre furto 
oo governo d:i. Un-ião, no Districto Fed~ral, ele gado ; estando apenas ioscripto o Sr. 
ou ao do estado onda · e lki se achn.1\ en- Tosta e o 01·0.rlor, depois de fallat· o St'. Tost a , · 
tregal-~ :i.o ele oott"O qualquer est!l.do sem o 01•atlor de~istiu uu. [l<ilavra., e o Sr. presi-
consent1mento do qne o entrog-ou. . dent6 declarou encerrada a <liscuss.i.o. 

A en:trega. tio extrn.ditudo póde ser d~lini- o su .. NINA R.mEt.R.O (2º sec;•etarto) decl:ira 
tiva ou p1•ovisoritL paro. cumprimento da que quando 0 Sr. Tosta. :i.ca.bou de füllar 
pena imposta.. confrontuçüo com outro crimi- sobre o pro,iecto ti que o nobre deputn.do se 
noso,. formação de culpa ou iute:.-rupção de refere, jâ tinham dado 4 hoi·u.s, e o sr. pre
:prescripção; cornmunicnndo se:~1pre as auto- sidcnte declarou adiu.da a diS-Oussão 'Peln. 
ridades da Uniiio ou dos estados urnas as ou- hora, confot'me consta u~t acl••· 

. tras o resultado do processo rlos extraditridos. 
IX. Para füzer oLt sntisrazer pedidos <le 

extradição nenhum etreitojuridico terà :i. qua
lirlo.i;e rntcional ou de estr:wg1~iro, nem a do 
cidndão do estado rerrueri;inte ou do requerido. 

. O .esttlllo de or·igem do extraditado nenlrnm 
direito poderá. para fn.zer valer e nem o es .. 

O S:i-. Cassiauo d<> Na.so:i
.xneut.o declarn ser o.té certo ponto emba
raçosa ;i sua posição LUA tribuna, depois do no· 
tavel discu1'So que acabou de profe1·ir o 
Sr. gonerãl l!'rancisoo Glicerio,ex·rninlstro da. 
agricultura; mas, como representante do Rto 
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Grande do Sul, não podi~ deixar. passo r 2em V:.ie entr:i.r na ma.teria. ptcipriamente d ita. 
protesto alg-uiJs cortes feitos peln. illustre an:i.lisawlo süccintu.mente o p1•ojecto dn, com· 
comn:iis,;;ão de orçamento no projecto que íi:cn mh;sã.o, .iâ como rep1•esentante da Unfüo, que 
as clc:spezas Llo .M.ioistel'io da ,\gricttl tnra, e é deve pugnar pelos intet•esses nu.cionil.éS, já 
esta a raziLo !JOl' que vem ent.z:-ur na presente como 1·e1n·esentante do seu estado, que j ulga 
discussü.o. · sn.cri!lci1do em seus intel'esses pelo projecto 

Ouviu cli;r,cr mui los annos que o imperio e1·a da commi;ss[o. 
o deficit; ·vivia-se no regimen de pedir em-:- Assim é que a commíssllo, no intuito de 
prosta.tlo -pn.ra pa.ga,r o que se devia, e tornar fazer ecouomías, conseg uiu reduzir o orça
u. pedir emprestado pam pagar a primeira dns m~nto de 9i a. 66 mil coutos, mas para isto 
dividas conh•ahidns. compredende- se que a commissã.o cortou pro· 

Todos os chu.mnuM esúi.distas da monarcllia fundamente. Supprimio a verba destinada 
re<:orriam ao emprestimo interno ou externo, pa.ro. as obras dos canaes da Feitoria, Can~ 
e uão salriam deste expediente pa.ra, attender g-ussú, Leitão e Pomba, e isto por ha.ver só
ás necessidades do seníço publico. mente estudos a respeito e por se llaver con-

Com o uo•o i·ogimen parece no orador que signa<lo p:wa as obr:1s no Rio Grande elo Sul 
se deve proceder de·moLlo inteiramente difre. qm\utia. sup·:n•io1• :t 3 mil contos. 
rente. Esta:> ra.zões a.llegu.das são inteiramente 

Si o imperio era o dcfi,cit, dev<.'lmos procu1•ar fü.lSllS e iniprocodentes. Tr1nto ni"io procedem 
que a H.epubliC!l. seja. o equilíbrio orçamen- esta::> razoas, que o cana.l d1~ Feitoria. tem 5 
tario. Só nsslm se farú, da l.~epublica uma kilometros de extensão e faltam upenas 135 
verdalle. metro,; para ser dragado. 

Assim, o orado1' não pôde deixar de louvar Pelo ~te::cjo de für.er- se economia, suppri· 
a.tê certo ponto ::i. comrnissão de orçumen to,11ue min<lo·se a verba de. 300 coo tos, que nüo é 
fez, no orçtlmento pedido pelo governo para. eXOL'.bitante, deixa-se o serviço pn.rn.do, por
as despezus elo Ministerlo da Agricultura, que si a ndmiuistração oão tiver dragas não 
córtes muito profundos; mas, si isto e uma pôde continuar o serviço. c ompreh<.'lnde a 
verdade,_por out1•0 la.do comprehende que a. Gam,wa que, por mais louva.veis que sejão os 
economi<.l não consiste em cortar, <lesorgani- ddsojos da. commissão, etles &1.o injustos. 
sundo es se1·viços ja organisudos, o ó oste o Doma.is, esttt despeiu. não intet•essa. só a.o 
motivo por qµe v r-,m npresento.r o.lg'umas ol>- Rio ür~.nde do Sul; a aberturn. i.loca.nal é 
servaÇUes â consideração da Co.ma.ro. conveniente, porque por elle se communicará 

Peasa que o Congresso não se deve receio.r o oceano cum n. cldti.d0 de P01•to Alegre. 
dos jui.zos a.pu.ixonndos de uma parte da im-: O gove~·no tem no R.io Grande do Sul quasi 
:prensa, nem mesmo do:. juizos daquelle que, a metu.L!e do e:tercito. 22 corpos. Si ha. a.1-
devendo concorrer para<.\ confecçüo dns leis, gum inimig-o do Bt'<'l.Zil este está no sul e não 
abandona o cumprunento dos seus deveres ne Europa. O rtio Grt'l.nde póde ser iovn.dido, 
e do alto dn sua tribuna popular, n. q11e cha- no carn d<:l mnn. guerra, pala sua fronteira, 
miim imprensa, julgou-se autorisn.do a cri- e o mesmo aconteceria com. o Ma,tto Grosso. 
ticar esh" .Cam~H'a . ~fosso.s eme1•gencias o ~overno geral precisa 

O congresso coustituinte, quando dotou o ter garantida a facilidaue de communicncão 
paiz com a Constituição de 24 de fevereiro, da capit:i.l para as fronteiras. 
t..:-m~m l'oi r~cebido •. ~mo g:~ah:?ente ~e Se p:m1. ::i.s fronteiras de s. Borja, Uru
cl1í'\Dª pon~a ª: .. espad,i .~ ~as e::;!,~ na consci~ guayami. e Itaq!li,o governo pod~ commu!licar· 
eoc1~ do pai~ q~c o Conl:lro:,so acallou. 3; su:.i. se por terra, m.,o é menos certo que sera pre· 
ta.~e~~ conlõt~t~unto cercado do prestigio da. cisa :.. communicaçã.o pelt\ lagôa. dos Patos 
opuuuo pul.Jltc,1.. para a fronteira do Rio Grancte a Bajé. 

Não dovemos receíu.r do juizo apaixouu.do Pretendo mandar â mes:i. uma emenda, qu<.'l 
. e interesseiro de quem quer que seja, quando espera. será acceitn, visto nã.o envolver de
pelos nossos actos nos cingimos . ao cumpri- speza excessivn .. 
meu to dos nossos devores, e este Congresso Não é procedente a rnzão que teve a com
t0rà prestado um grnnde service ao paiz si missão pa.ri~ supprimir o. verba de 300:000$ 
couseguir votur as leis orçamentaei:J e mais pa.ra o se1•viço ilos cn.naes de Cangussh e 
aquelhls que a. Constituição dctormina que l<~eitoria.. 
votemos na primeira legislatul'O,, como siio n.s Não ó ex.l\cto que só ltu.ja. estudos desses tra
leis de responsabilidade elo Presidente, n. lei balhos, ho. muitt's obms que estão a con
organicn. do mcnkipio e n. lei ~loitoru.I, por- cluir-sa. 
que a verdade do systema represant::i.tivo de~ A verba de 3.000:000$ parn o prolong-a
pende sobretudo da verda.do do suJfrngio e menta dt~ ostrada d(;l Porto Alegre a. Uru
nsoalisa.ção elaiuoral, que nã.o seriio pel'!eita- gun.yam1 não tlavo tnmbem ser supprimida. 
mente gu,r~lltidos Qom Q :regql~m~nto. Çfn;ar.io po1•que trata-se de uma astt•ada estrategica. 
AlVim. l!;X!ste tt'l-mbem uo orçame~io "mfli vel'be.. 
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~ 
de 30:000:',; pn.ra a: escola. agronomica e veteri-
naria ue Pelotas. o orador expliett succinta
mente o oue lrn. :~ este respeito, e diz que a 
União cm nnda pcmle g::istando essa quu.ntia 
qu~ red1•ndará em proveitü geral. 

Qnanto à. Escola Militar diz, ele '(litSS'.\gem, 
que ni:í.o se devo considerai-a sinii.o como 
estadoal. 

Trat::i. do melhoramento cln. barrn. dú R.io 
Grande do Sul, de qu8 ate ho.i~ nrlo tom io
form:içües ; mns assegura que nilo haverá 
onus p:ira o paiz com esse melhoramento. 

Confia qne o Sr·. ministro dn agricultura 
não consenti::-i~ qne Sllhsist:i. o preco do con
tracto si se uár a substituição que se pretende 
fazer d;i, fnchina em pedra por peclrn, ·só 
nos molhes do canal Ja B:1rra do Norte. 

Trv.ta du. fütr:tda Centl'al e pergunt<t á 
commisslio si não s:~rb melhor arrendn.l-a, 
visto que a despeza tem Cl'escido extraordi~ 
11a.riumente, diminuintlo a receitai apezur do 
aug-mento do tr~tfeg0. 

OoGcluindo, diz que o estado do pai:r. nfio é 
desespero.dor. Pensa que se deve símpliticar o 
padrão mooeta.1•io,decretar a liberdade banca
ria o a moeda, inconversiv0l, não obstante ns 
difficuldades que estamo o.Lmvessamlo. 

Fica o. discussiio t1cliada pela hor~\. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn .. Pn.F.SIDEl\"TE nnmmcia n. continunçrro 
da 2" discussão do art. 3° do pro.j ecto n .154 A, 
que reorgani:;a os serviços fedel'ries, cujos 
arts. 1° e 2° jà foram encerrados na sessão 
Mterior. 

Nir.guem pede a palavra e é enMrrado. a 
discussão do art. 3°. 

Em seg-uida, sã.o successivamento postos 
em d1scus~U:o que ó sem debate onccrrnda, as 
~rts 4", 5°,6°,7°,8°, 9°.10, ll.l2e 13 do 

~,,,.~· _ ~ ·ccto, cujti votação tlca adiada. 
- Continin a 2:i. discussão do projecto n. 197, 
regulando o p!'oces:;o e julgamento do Presi

. i dente da Republicri e dos ministros de Estado 
~,· nos crimes comrnuns. 

OSr. Felisbello F:a.•eire- Sr. 
:presidente, antes de entrnr na discussão do 
projccto de lei que regnln. o processo, n. o.c
cus..'\.Ção e o .itllg:i.mento do Presid<:mte drt. Rc
:publica, V. ~x . me d:.ir:i liconcn, para respon-
óel' à. i·efutnçtí.o que desta. tribnnn. toi foi ta. 
pelo illu~tradn rcpresent:1nto da Pn,rallyli:i., o 
Sr_ Epitncio Pessoa, as ou~ervriçi3es q1io liz, 
em umn das ultimn8 scs:::ucs, contra ~L omendtt 
que S. Ex:., j untn.mento com o honrado depu
to.do i:l::i. Bnhiu, oJforeceu :i um dos artia-os do 
projecto do lei que dcsct·imina os cl'irl:íos Lle 
rosponsabilifade do presidente , 

A Gamara lm tia lcmlJrnr-se que o honrmlo 
deputado pai...'\ Bahia, o Sr. Amphi lophio, or
fereceu, cm nome ll:L commissi:i.o mixta, 11 um 
dos artig-os rlesse projecto urna Grnencla que 
foi por mim irnpugrntda, como contrari11 ao 
c.>pidto Uo governo repulilicano foderhl. 

O SR. A~Il'rllLOPLUO - i\fas a emencl(l. é da 
coinmissão, do.;; tr•os senadores o tres depu
tados, q 110 formn m a commissfio mixto.. 

O SR. FELrsnBLLo l'uEIRE-Tanto valor 
inspira-me uma emenda apresentada sô por 
V. Ex., como por V. Ex. re11resentando uma 
comrni8si1.o. E admira, que, a emenrl:i. con
sigoo..udo COl'rectos principias <le dout rina, 
V. Ex. quoira iseatn.r-se do suu. respou~tibi
lidn.de, p:1ru. d<ll-a ú cornmis!;<"'to. 

Além disto V. Ex. foi n.qui o deputado que 
a apresentou i consideração da casa. 

o SR. AMPHIWI'HIO ª'~um aparte. 
O SR. FELISDELW FRlmiE-As ohserva

çues tlo honro.tlo doputado pel:i Parn.hylm. ti
-ven:.m por !im demon~tl'ar que a imp11gunçi10, 
que ofTol'ec! ~ d?utl'inu. que SG cousairm na 
ememhi nu.o e proceden te . E desae que 
S. Ex:. voltou ú. questão, assis te-me o dever 
de fundament:i.r a. doutrimt que sustento, 
u.ppellando para :.t opinião de grandes publi .. 
cistas . 

O problema a resolver ó o seO'uinta:.o pro
jecto que der.criraina os crimes ~e l'esponsabi
lidade ele presidente, elaborado pela cou:imis
sifo mixta, p1•ojecto já approvado no s~.mado, 
Gstn.belece em seu :u•t. 20, que o Soaado jul
g-arú o presidente com a perda, do cu.t•go e u. 
incn.pucidade para outro emprego, 

A emenda do no ure depLttu.do tom por fim 
separn.r estas penn,s, ílco.ndo o Senado com a 
dupla attribuiçüo ào applicar uma ou nmbns 
e dejulgar da gravidado do dollcto. A incn
pa<:il.lalle represonl•• o g-rúo mu:dmo 1fa ponu, 
que ser'á npplicada. nos casos tio Llulict(I~ mais 
grn ves. Como so Yil, a emenda ostnbolocu 
mm. gradação ..• 

O S1t. SR. SEVERIXO Vrnrn.A- Esta. grndn
cão de penas est:i. estabel<dda 1m lel pOi.ml. 

o sa. FELISBELLO FR.EIRE-QTml o ostn loi 
penn.l dê que fülla o nollro tlépntn.do, qu1tndo 
este projecto que discutimos é que vn.o consti
tuir a. lei que especifica. os ct•imos do Prosi
c.lonte e.ln. H.epublimt e sua rcsponsabiliclatle ~ 

!\<1.o vejo, Sr. presidente, qne esta gmdn
çü.o de IJ0nt\S o essa at tribuiçfio d1~dn. no 
Senado venham cxpresS'.LS no texto constitu
c1.mal. 

A clispnsiçfío unic::i riue se refero M ns
sum1Jto ti u. do § 3° do art. 33, peta qmil o 
Senll.do nfLo podo impor outras penas mnis 
que n. perda do cargo e :i inca,pucülaúe do ex
m·cer qualquer outro. Dahi, púde-s:, se con
cluir, Sr. presidento, que fosso intenr;ão do 
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leglslat.Ior constituinte e.stabclec::ir n. gra<lnçi.ío 
nas p13nas o dar uo s~nado attrilrni1;ão 1(0 
julgar t\ g-r:will.atle do,;; delicto;:;, rinu.mlo elle, 
por dispusiçfi.o expressa, só póde impor as 
penas? 

Não', por certo, porque então a redacçrr.a do 
a.rtigo constit acio1rnl seria. outru .. Além cllsto, 
é principio de direito publico federal que tudo 

. que não vem expresso .ua Constituiçü.o ftc(I, 
como attribuicão dos estado.:; ou <lo povo. gssa 
:ittribuiçãp nii.o é constitucional e ois pot•que 
consi<loro a omenda do nolll'e deputado incon
stítucionn.l. Ella va.(.l contra o prinCir,io da 
separa~ão <le poderes,contrn. o oi;ph•ito ao ro
gimen e coutra ;is praticas politici.IS dn, Ame· 
rica do ·Norte. (lla di7Jerso:; a1)aYtt:s .) 

CQmo já tive occnsfüo de dizer• dost:i tri
buna, .a. attribuiçii.o con(e1•ida. ao SeM<lo, do 
applicar a pena. e de j ulgar da. gmvid:1de do 
delicto, não é comp:üivel com o principio 
tJOlitico da divisão dos poderes. 

Si. ri ello é dado a prcrogDtivn. fo nprllc:l.l' 
a perda do cargo ou e~ta com a incnpacidallc, 
confot'me :\ !!'l'::tvidade do delicto, que t\c:i n 
seu n.rbitrio j11 lga.r, elle funccion<li eu tão colllo 
poder j udiciai·io e como podeL' legislo.ti vo ao 
mesmo tempo. (Apoiado~.) 

Si ó este o intuito dos signa.tarios dtt 
emenda, porque no projecto de lei qne so 
1.liscute uão esta.belece1·am expressamcn t~ 
quaes .os delictos que levam a pena. de perda 
do cn.rg-o só ou u. perda, do cargo com u. in-
ca pticiLlt\de 1 · · 

O Si~. A~tPlIILOPHIO dá :rpartes. 
O Sa. FF.LISBELLo Fn.Bnti..: - Po~que 1loi

xnram esta attribuição ao Senado, nttribuíçüo 
que elle na.o pôde axereer, qu:tndo funcciono. 
como tribunal de justiça., . attribniçü.o qne 
póde servir de ponto de orig-Am de trans:tcçt1es 
politicas entre elle e o ~Presiuente da. He
publica Y (Muitos a1Joi.a.dos.) 

o processo de rasponsn bilidade . e um pro
cesso exclusivamente politítlo. t<~lle nffo ull:e~ 
cta u liberdade do uccusaclo, sens bens, sua 
vida, porque nifo pune com as penns de prlsü.o, 
coaftscação e outras. · 

.A qualidade unicn. que ella. a trect::i. ó(\ cn
pn,cidndo politicn do nccusado. E, desde qne e 
8euaclo jnlgue corn a perd:t do ca.rgo, desti
tuiu-o da caracldn.de politica. para exercor
ccr as funcções de seLt cargo. 

E como pode e\la. permanecer parn. exorcor 
füncçües de outro cargo 'l Como podem ns 
penas ser sepa.r:tdas ? A pena, ele pcril:l uo 
ca.rgo trar. implicittimento a 1>onn. dt) incapn.
ciciad13. g• est:i fl dou trina que me pat·eco vo1·· 
uadeil'a. (Apoiados.) 

Aquell~i que · os meus i!lustres coliogns 
cousignam mi. emenda que combato, p1·a:;ta·so 
á conúlusües <tbsurdas na pr:.itica, . como ji~ 

livo a occasião de mos rar 1111. ultima voz 
q uo cccu pci <~ tribuna.. . 

l~ig-ui·ei entilo uin~ hypotllcse, a do presi
dente, pouco antes do tei·1no le;:ral de sua. 
<Vlmioi::itraç<fo, commetter um delicto cousti
tucional, qUt~ nu.o leve no grão maximo da 
pen;i. Ne::;t,\S condições, e em vista d~úna.1·cha 
Longa do proco~so, quando o Sanado .vier a 
juign.r com a peedu. de cu.rg-o, elle S.'\hiu do, . 
:.Ldministraçã.o. Corno procederá. cnt;1o o Se~ 
nu.rio 1 Eis o que desejava. fo;;se e:<1)licado 
pelos collegas. . 

O Su.. A~IPIIILOPruo <lii. diversos apartes. 
O S1~. FELISBELLO 1<'1uarm :- N<i consti

tuiç:lo nmel'iraua. existém duas disposições 
'lºº se prestam a e;;sn. di vergench sobre si as 
penas Jovem ou não sei• applic:idtlS separa-
i.lamento. . 

Ao me;.;mo tempo que ell;;i. na. sci::çü'.o 30. do 
tl.l't. 1° diz-o julg<trnento do impeachment 
nii.o ·vac ;\lém ll.:i. revocaç.1o e da <leclaraç-~LO 
do incapacithtdo dos funcci0nario.s para qu.-'1l
.cruu1· emprego, que <fopemh do govemo tlos 
l•>; t:i.llos Unidos; r. secí;iío ,1,., do art. 2° diz
quo o presidente e vice-presidente e todos os 
ru11ccion:i.rio~ civis da União serão revoca<l.o.s 
pelo impccich1ncnt. 

Corno "'º v0, Sr. prosideate, n segunda dis
posic;•ão nito fülht do ir1c~p;)cidiide. Eis :.\ ra
z:io U•~ di Vel'!jOilCiti; ra.~tlo que ll~O Se pó!fe 
Jn,,lillca.t• entr~ nõs, porquo em no~sa Cons~ 
tituiçfi.o só e:cjste uma disposicao bem cl::i rn. e 
r1ositiva. sobreoassumpto. Não obstante isto, 
os publicistas P.mericano;; e outros cscripto-
1•es nilo dizem que as peo;is sejão npplicadas 
::;~para1famente. 

E ccmo o nobre deputado pela. Bahfa. diz 
qno ~ómcnte eu é que nutro essa. doutri;:w., eu 
f'[llQ não tenho nenhuma. competeocia .para me 
iot•uar orgiio ue doutrinas de dil'eito publico 
(m1o upoiudos) • •• 

O · S1t. Ai\IPHILoPrn-Ao contrario, V. Ex:. 
ostucla o discute com muita vantagem estas 
quo::;tües. 

o Sl~. FELISl>ELLO Fl.'..BIB.E-.•. poço licença. . 
ú. Camu.rn. pai·a ler a opinião de alguns escri- · 
ptores. Diz Cur1ier (le): 

« O Senado como côrte de im.peachmsnt nú.o 
tem seuão nmo. penu, a pronunciar: n. revo
cacrw o a. declo.ração do incapacidade para. 
o futuro; t~ crimioalidadc <lo facto uo ponto 
do víSt<i do direíto commum tica pnr~ a com-
potcncia da:> curtes ordimu'i..'1.S ;)> . 

o $1~. J\~tl'HlL01'mo-V, Ex. estt. dizende> 
o qua cu di:0se . 

o S1t. F1·:r..1~ttE1,c,o Fmm>.B-N:fo é possi-· 
vcl, porque nós estamos em completo <.lesac~ · 
cordo. · 

O S1t. A~n·mr.o1•me ~ Foi o IJ.ue eu disse: 
a. pena ô uma. só. . · · . 
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O SR.. Frnus LLoJi...aEIR.E-Perdão. Não é 
isto o que V. · . quer na emenda. que apre
senta. V. Ex:. Ja ao Senailo a attl'i.buição do 
a.pplicar somante a perda do carg·o, ou esta 
sem a declamcã.o de incn.p:icidade. Logo, não 
é uma só pena. E é contra ostu. doutrina. que 
protesto, porque ellu, será para. o futuro 
uma. origem de trttmacções politicas entre o 
Senado e o Presidente da Republica.. O quo 
quero é que na pena de p8r1ln. do carg-o 
esteja implicitn. a incapacidade. 
_E desta opinião e· Carlier, . segundo a cita

çuo que acabo de fazer. (Apoiados). · · 
Quando o nobrà ueputado peln. Bahia. filn

damentoll a. emenda, appellou para a opinião 
de Story. 

Observo que este sa.bio commentador não 
a~rosenta. uma opinião franct~ e positi'"ª· 
Ltmitn.-se ti tevnntnr n. quasti.'io, sem entrG· 
ttinto dizer o que o o.obro deputndo emprestn .• 

O SR. FELISi:ELLO Fn.F.IRE- E' um collec
ciona.dor de constituições, porém é tambem 
um publicistn. illustra.do, cujas ob1·us são con
sultadas pelos competenttJs. E v. Ex. não 
póde externar·se desta. maneira a respeito de . 
um escriptor estr·angeiro, mesmo porque 
V, Ex. nem o traba.lho de collccciomH· con
stituiÇões ainda dignou-se razel'. 

O Sn.. A:\IPmwrmo tli~ diversos apartes. 
O SR. PrtEsrn~:-.1·1·1 - Observo a.o nobre 

orll.dor que não póde discutir por clialogos. 
O Sn.. FELISnELr,o Fn.ErnE-Sr. presidente, 

son obrigado a responder a.os a.1mrtes do 
nobre deputado. Attendo, :porém, as obser
vações da V. Ex:. 

Como dizia., aproveito-mo d 1~ importante 
obra de Oareste para ler ns disposições dl\s 
constituições e:itrungeirn.~ sobre o nssumpto. 

As constituições ilos fütru.los Unidos e ua. 
Republica. Argentina, usam d:i mesma lin-

. . · • guagem que a nossa. l!.:m nmllo.s a. tlisposiçilo 
O SR· A!\IPHILOP!Uo <la ttpartes. diz que t\ sentooça não ter:i. outro e!Ie1to que 

lhe. 

O Sn.. Fr-:r.1snELLo F.a.mn.i::-Observo que :i. perda. de cars-o e a incn.pn.cidade. 
a obra. de Story tem soffrklo, pela.s edições Da. mesma. hngun.c;em usa a dn Ponsylva- · 
feitas,alteraçõosprofundas em seu texto. Em nüt, que diz (la) : 
vista disto o sabia publi~is:a mnericcno T~o- ((O governado1· e todos osfuuccionnrios serão 
ma.z Cooley dou uma. ed1çao qne possuo; allm !iUjoitos <ta impcachmcnt pol' r1ualquer dolicto 
de 2ela.r a. pureza de pensamento do :i.utot·. commettido no exel'cicio tle suas fltnc<;Oes · ym do~ argum~n~os elo º?bre ú~p!Jtl~do ~e.la p~rém_, a condemuaçüo,_ em semelhante co.:so: 
P.\rahyb~ foi n~.ostr.tr que as coast1tmçõe::i de imo podo tet• outro:; effe1to~ que t~ destituiçü.o 
º!1tros_p~1zes nao trazor:n. em termos ~lat•os a tlo emprego e :.~ incapacitlal:io pam ex()rcer 
dispos1cao d(I. responsa.b1ltducle dH p~m;idente. um omprc"'o publico ao esta.do . » 
R.ealmente ellns usam da mesma. linguagem , . . 0 

• . 

qne a nossa Coostituiç[Lo. Este nrgumcnto 8; e~tas e outras ?oost1tu1çcres Jtsarn .. desta. 
não traz nenhum contingente ú doutrina que l1n.,u~gem, a dA Mex1co ó clara."' ri'.lspe1to da 
SS. E:s:s . sustentam, porque expressamente dou~r1ba que sustento. . _ . . 
não separam as penas...... Diz_ ella (le): «Ooohecerao dos crimes do 

, • fltocçao : a camiwa, como jm·v de r.ccusnçií.o, 
·.o 8R. S~VERmO VrnmA-;:- ~orque a. dou- e o senado como jury de julg-;\mcoto. 
trma que \ . E:<:: . snstenta nao a correcta. o jury rle nccusa<:•i.o tnl':i. por ohjectu Lle-

0 Sn.. FELISDELLO FREIRE- Si elln. não é clarar, pela. mnioritt absCJluta tlos votos si o 
correcta, erradas esti'í.o as constituições da. accusru:lo ~ou não culpn.êo. 
Virg-inio. o outros estados, em que clal"amente Si ht~ tleclarnção de absolviclio o funccioua
est.1. expresso que o objectíYO real da pena ê rio continuará a exercer sun.s funcc<les. 
a incapacidrulo do füneciouario pn.ro éxe1·cer Si lm, declarnÇtio de culpo.bilidnde; ftcarâ 
qualquer outro emprego. . immedhtnmente tlestituido dns ·ditas fnuc-

0 nobre . deputado proponha-se a . emen- çõcs e serlr.. IJo~to ~ disµosição do se~n.úo. 
da.l-as. Presta um grande seI"viço. Nenhu- Esta ~orno Jur; de JUl~ltUlento, o depois. ele 
l'lla constituição, que eu saibn; trnz a dispo- t~r ouvido o .o.c~usado e o accusn.dor, a.pphco.
. sicão de accórdo com a. doutrinu. dos nobres m: pcln. mmo~1a absolut{~ <lo votos a pen:.i 
deputados. Elias usam da. mesma. ling-un.gem ech,tuun. pela ,le1.» . . . _ 
da nosS..'I. cn.rta constítucional-perdn. de cargo Cof!!O s.o vu, ~r . presidente, esta d1spos1çao 
e inc11.pacidade. cons~1tu~1onnl " clara, para ~stabelecer que 
Aproveito~mc dn. impol'tante obr::i ue um o ObJect1vo real da pena. é à mcapa.c1daüo, e 

publicit:ta francez para.... que!" psrd to do cn.rgo l?elln. flgur:i. como uma 
· . . " prel1mmar. Agora, diga. o nobre deputado 

O sa. AMPHILOPHio-Que puullclsta ê f pola fü\hia. que o. constituição esta ermdti. 
O S1~. FELrSBEI,Lo Fu.EmE-:.Durcstc. . O Sn .. Si::vEmNo VrnmA dã 'um aparte. 
O Sr.. AMPHIJ,01·1110-E' um collcccionu.dor o Stt, F1·:r,1~1fmLr:..o Fu.1m1c:- Não e só a 

de constituições ; não commoutll., como l'tv. constitui~"~º do .Mexico quo confirma. <.\ dou-
aarlil:l1'. · triuu, .<rue .sustentamos. 
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A constituição dn. Virginin <liz que o sena.
do ,julgará, com a pena lle perda <le cargo, 
declarando o accu;;ado ínc:ipiiz de exorc~r 
outro emprego. E si a perclu. do ca1·g-o ccusti· 
tuisse o OQjecto t·eu.l <lo processo, <:twg-ar:-se
hia â conclusão d<t impunidade, pehl hypo
these que ha pouco figuramos. 

Como se v~. Sr. presidente, nü.o h::i. c?nsti
tuiç..'ío nenhuma que, por disposições expres
sas, estn.beleçn. essa gradação nas pen:ts, 
como querem os noLre!:> deputados, uo passo 
que existem algumas quo n:lo deixam a. mo
nor duvida sobre a dontrin:'\. que snstento. 

Alórri destus razt'les. Sr. presidente, em rJlrn 
fUnrlnmento os príucipios qne sustento e C'JUO 
demom1tram o erro om que labot·am qs nol.J1·es 
deputados, nppollo uincfa pari~ Utn<\ razão irn
po1•ta.n to. 

o nohro dopu tauo poln. Pm•nhybn, o Sr, 
Epltncio Posson

1
orrorccon o l'1mdn.111ontou hoil

tem urmL omorn ri ao pt•ojt•oto qno rllguln. o 
procosso elo 111•011idonto. omo111l1' rprn 0111 mi
nha htimildo oplnliío. vem oorr·lg-ir umn. gi·nn· 
do lnonnn., umn. grando f:dl:\ 1!0 pro,íoclo. O 
sou art. =~·diz (/,J): o10 fll'ílco~so <lo qtto tt•:itn. 
estt\ lol s<i podot•á sr.11• l11tu11ttulo 1lnr:1uto o 
pot•io':io p1•otjidoncitd o cc:~9;1 r1'' rpmncio o 111'P.
i,;lllonto, p(ll• q1ml11uor rnoll vo, 1lelxnr clellni tí
vumcmto o exorcicio rio cu.1•go . .,. 

li:sto artigo q11a a mou vo1· cons:igru. o pri n
ct pio dn. impm1ld:?do, porriuo uü.u sei ciom
'(>rehendor como ti rosponsa.bilidado de mn 
de Jicto constitucional dasiippo.reça sómente 
11orqno o •funccionario snhiu da admlnistra~·íi.o, 
e SlliJStittti<lo p(~li.t SOcillÍrito dh;posiçilo (lê) : 
~ O processo de que tt•nta estii lei poderú. 

ser intentado uüo só durante o período pl'ô
.sidenci:i.l, ma.s ain•lu. depois que o presidonte, 
por quo..lquer motivo, honvc~l' deix,ltlo t!efit1i
tiv,tmente a. nclministração. » 

Estou de pleno nccôrdo com estr. <l ispos!r.~:lo, 
mesmo porqno ella ine vem <lar razão sobre 
n, doutrina que sustento n. 1·espeito das penn.$;. 
Si o processo deve ser intentado on conti
nuado depois do pe1·ibdo presidencinl, ê po1·q1te 
o objcctivo d;t póna nrw ti a perdn. de cargú e 
sim a incnpacitlade <le funccionario. 

O Sn.. AIIIPHit.OPHio - E' o to ?"elnôvc em
pregado pelos :.meric:rnos. 

O Sn .. FELtsnRr,Lo F)Ümu' - O to remo ve 
empregado pelos o.mericanos refere-se a 
Jmrda. de cargo como sautenç.a., e não :'t sa
hidn. de presidente da a.rlministr:i.çüo, q t~ando 
a cam<tl':\ julgar procedente a denuncia, 
.como p:irece suppor V. gx. pela sígnitlcnção 
que quet• dará expressão in:;loz:\. 

q Sn. Ai.IPJUt.ol'lllo tl{i :ipartes. 
O Sit. l<'Er,1s1rnu,o 1'1rnmg-A sig-uificnção 

é estu. q ne nca.bei do dn.r. 
A emendn. do nobre deputado pola, Para.

l1ybt\ ó mais umã rt\zuo li. meu favor e fanto 

ma.is importante pàr~ mik, luo.nto s. Ex. 
é um do~ ~igntitarios rfa emend1~ o.prosent•Ltla. 
pelo nobre dopntado da. Bahia riue estabelece 
gradaçií.o uns penas. . 

O noh1·e deputado pela Pn.rahyba. appoliou 
t:l.mbam para um argumento que se relere à. 
1·ecl;tcção cio artigo coustituciooa!. . 

S. b:x. disse que tanto o intuito do legisla
a·or constituinte era est(tbelecer a dualidade 
de penas, que usou desta palavra no plural: 
q;Q Senado não impora outras pem1s nlém, 
etc ... • 

Não ü procedente esteargumento, S1·. pre~ 
sit! r~ntc. 

Nn transcripçiio quo Dureste fuz em suo. irn~ 
portante obra de nos-;n. Constítuiçl't.0, traduz 
o nt'li(;'o dit ~oguiate ma.ucíra : 

cll (lo ~énat) ne poui·ra applíriuot• d'au1,.c 
peiac qnc cello do Ia p()rte uo charge ot l'ln-
cnpncitú, etc ... )1) . 

Como so vê, ·~ pnlnvrn. esti'\ . no singular, 
pro~nrnndo nssim o escrlptor francez omentlar 
;L rii<laccão <lo o.1·tigo constitucionn.I. 

o Sn. Sr·:vt-:imw vumtA-Demonstr:i com 
istn so1· um tllt\O tmductot•; 

o :-:irt. l•'1·!L1s11F.t.Lo F1rnmt~-Nüo, dcmom;i
lt':t com isto sot· um grande publicista, por
que em nenlluiua; coo::itituiÇ<"io vom e:cpressn. 
o::;s1\ sepa1·ução das penns. · 

Ni'i.o quero proloogai· mais u. lliscussito n. 
rospelto dessa. omenda, me:Jmo porque tenho . 
do expor alguma cous::i. sobro o pl'ojecto do 
processo, n. respeito do qual poço liconç~ p:H'a. 
dizer çua o capitulo que trntn da denunclt\ e 
accusaçã.o, não estâ. de ttCcõt'do com as \)ra
ticas segaid:is por occasifio elo processo de 
Andrcw "Johnson. · · 

o art. 1° dâ iniciativa n, toilo o cidadão 
para dcnuuciat· o presidontc; mas n Consti
tuiçli:o claramente 11iz q11e tt C:unnra dos De
putados competr:i n. l nícin.tiv~~ on accusa.ção do 
prBsidcn te e de. sua. procedenciri. 

V. Ex. sabe que n. denuncia tio presidente 
é fe\fü por umn. mo~fi.o, e nú.o como se·cle
nuncia qualqu~r cidad~o que commette um 
delicto commllm; ussignndi~ por um ou mais 
deptttados. 

Ess:i: mor;ã.o v.ie n, uma commissão especial 
para. rlar parecer sobre os delictos do presi
tlente , e é este parecer que con::>titue o docu
mento de accusaçãn do presidcn te. 

Agora pergunto: qul.ll ó o p;-ocesso para 
qmi.lquer cidadiio a11resontar a denuncia do 
presidente? 

O Sn.. S1w1m.t<'o Vrn1aA-Ap1·es0nta a pe
tiçfi.o ii. Cama1 êt., . é remvttid;~ ii. um:i. com
rn issü.o e estr~ dü. o ~otf parti.~ur. 

o 81~. J.<'1~LISDELLO Frumw - Observo, 
porêm, ao nobre deputado c:u0 o processo é de 
caracter exclusivamente político. 
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E' um~~ prerogativu constitucional elo potler oneroso com governo da União parei. essa 
logislnti vo. cobrança. 

Ao!Õ membros da Cuma.r:i. pertence a inicia- Que competencia, tem o cong-resso federal 
tivu. tla. denuncia e ela accus~LÇilo, mesmo por- par<t tomar conhecimento c.le :.i.ctos uo go
que, ~endo uma disposição expressa: e um verno de urn esfa<lo relativos iL õobro.nçu de 
poder delegado e nã.o -póde ser exercido por impostos que lhe pertencem~ . 
um cidadilo. Nü.o serU. isso umo. intet'vençü.o fodebíta ~ 

E' principio de direito publico federal tiue Quanto no conv-enio anterior, o Supremo 
tudo que está expresso no, 1ettra constitucional Tribunal Federal é o unico competente para 
não póile ser exercido pelo povo, p0rque deeidir conflictos dessa natureza entre diver~ 
houve delegação aos represeutan tes da nação. sos estados. 

Uma das attribuíções da Camo.ro dos Depn- ApGzm· de nadn. pocler dizer sinão pelo que 
tados é a o.ccus<ição do prei;illonto e n.os seus cons~n, julga. o omctor riue nllo serU. lesivo ao 
membros deve pertencet· n.iuiciativn. do tollo:> 1 estnúo de Minas um c tmvenio que marca. no 
os netos que tcnlmm relt\ção com o proces~o. ma::dmo ,1 °/,,1 C]nanclo o n.nto1·ior tinha a c!uu
Eis rorque niio mo parooo con~titncioiml e ar- sutado ma~imo do ü º/o . 
tig·o do !Jl'Q)ecto, que tl•\ ~~ <1uttlquer cidadã.o o ltJCidolltomento, rofot•e-so no quo tlisse o 
dfreito do dennuncitt St·. 13arbosn. Lima,, em unm tbs scssúc~ pns-

Nos Estn.tlos Uniclos,um dcputri.tlo n prosonta satla~ :i 1•ospoilo dlL nornoaçií.o <lo ornprcgmlo,,. 
·uma. inoçrw qúe ó t•omoltid1i ú nmn commi8- E' dtL exclusiva compotollch do Uongrosso 
sll.o. Vin<lo o parocot• ti. carno.ra, ó suhmettido ct•oar empregos. nLtl..o.; ú d~L a~élnsiva. ,campe
á. discutlsiío o si foi' t'PlH'OV:Ldo ~ onviat.lo no tcmcia d,, Podo1' g:,:ccutivo pro vol-os. 
scnuLlo o :;ihi começ:\m os rloliato!:l. O projocto 01·;l, os amp1•agoi:I c1•oados om vit•ltlllo do 
ohtboracloJ101tL il lustrad1L com1uiss:io ostiL om convento ce!ollrado com o govcruatlot• do l\li
comploto es:1ccurdo com c~tllS pmtica~ pai·- nas unm de ::;o cuuriu•cJm imposto~ llOL'leu-
ln.montares. contes n. e::;::;o ostt1tlo, são fc;iJomo~ 'I 

o Sl~. A~lP!!ILOPlllü - V. Ex. \'ae Vat' Si uoixar do cxccutm:M~~ [) CO!~Yen io , ponsu. 
quanto a no::;sa Joi c!i superior :i. dos E~tndos o oru.~or, dc~appa1·ece1•a rnm101.hatu.monto a 
Unidos. func~·.uo dollo rcsultnnto. 

O 81::.. Ft~t.Ism~r,r,o F1rn.m1~ - Act•etlito ciuo 
sejn. supel'ior, o IJastn. ter sido foi ta por V.l~x. 

outr.1s obserVMvas, Sl'. vresidente, teria. a 
otrerece1• u.o projocto, si a hora não esttvessc 
esgotada. Aguardo-me, porcim, para a terceir·a 
discussão,n.gradecundo aos collegas a nttençã.o 
com que ouviram-me. (Muito liiJm,; o orudor cJ 
~omprimentado por muitos Srs. dep. utados.) r·1 

E' adiada a discussii.o pelu. hora.. )( 
Passa.-se à. ultima. parte dn.SêS'Sltõ ·~·-npre~ 

sentaç5.o de p1·0Jectos, requerimentos, etc. 

O Sr. João Pinh.eiro pede ao 
Sr, presidente que informe si está em dis
cussão o i·equerlmento àp!'esentàdo n11. se5são 
de llontem pelu Sr. Oliveira. Pinto. 

o Sit. PRESIDENTE - o r equerimento foi 
aprésontudo cm hora om quo 115.o hu.via nu
mero nem pn.r:t o :i.poiamonto. 

O St~. Jo!i.o Pmm.arw não podo dizer po
sitivacneute o que lm a. respeito do a ssumpto 
sobre que versou o requerimento. 

Entretanto, como o facto foi tmzido ao seio 
<la. Cn.mnrn, julga-se com o direito de fazer 
t\lgumas consiaernçõos. 

H.efe1·lu-so o Sr. Oliveira Pinto ao seguinte: 
que teudo o govornado1' de l\linas, 110 pcn'iodo 
provisor io. celGbr:i.do um couveuio com o 
estado do Rio de J aneü·o para. coliranç::i de 
impostos de ex1;>ortar;ão sobro goneros pro
cedentes e:xclus1vnmente daquelle estado, 
!lzera. ultim<\mente u.tn novo contracto nmhs 

O ~r. l3ezerril - Podl n pt~lav-rn 
parn. apresentar um requerimento dos. em
pregados do arsemi.l de guerra do Pará, 
quo pedem augmeuto do vo!lcimento, por 
ser exiguo o que actualmente p1m::ebem. 

A.cho que o.queHes dig-nos empregados não 
c~colheram bem a minha pessoa para ser o 
portado1· dest<t. petiç:ão, por b so que a Gamara 
nü:o ignoPa que estoit no tkme proposito, 
como membro do. commis:;ão de fazenda. e 
indust1ia, de, pelo menos, udio.r tot.las estas 
tlespeza.s que entendem com a.ugmentos de 
vencimentos. Ent:•otanto cum pro o meu 
dever endereçando cstn patição U. mesa ntim 
de ser r emettida 3. commi:;sfü> competente, o 
ser tomado cm conslderação o pedido desses 
cmp1•cg<l.dos, ttliõ.s muito justo. 

Li :i. petição e l'econheço que sü.o extrn.
ortlinariameuto exig uos os vencimentos quG 
recebem o..quelles ompreg·t\dos ; porem só u. 
Cn.mara poderà dtir :i soluÇão nccessaria.. 

No Pará n vida é muito cara, e por Isso e 
do admiru.r como se possa. :.i.lli manter um 
om pregado com familia, percebendo npeuas 
fü:i.$, como so e.lá com os guardu.s do arsont\l 
tlo g-ucrra do Pul'â. 

Posso a~segurar quo isso ó um~~ verdade, 
pm'qno ali el;teve alg uns ::rnnos, tendo me5mo 
sel'Virlo nesse cst:\belocimen to como ajudante 
do director. · · 
. Espero, pois, que o, C:;i.mara s~borb.. fazer a 
justiça rechl-madu. '· . 
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O Sr. Oliveira Pint.o, acudindo 
ao :i.ppello do nobre deputado por Minas 
Gerae.-., diz que, fazendo as corisi<lcrn.qêles e o 
requerimento que hontem apresentou;, não 
teve o intuito de immiscuir-se cm economia. 
dos estados, mas simplesmente prot9stai· com 
toda energia, como a.indo. o faz, contra um 
a.cto menos pensado; si não descortez. do 
presidente de Minas, que vem ferir um con
tracto celebrado com o estado que repre-
senta. · 
· Addaz longas considerações a este respeito, 
procurando demonstrar que o convenio cele
brado . com o governo fedel"al pelo presi
dente de MinBs é lesivo nos interesses desse 
estaclo. 

r,onCesso. o. suo. gronde sympathia. pelos 
'fllhos de Mínn·s, onde tem parentes e amigos 
a quem multo estremsc@ e onde pnssou os 
melhores clla.s de sua. vida, mns isto não o 
demove do cumprimento de seu dever. 

Vão o. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 219-1891 

Autorisa o Pod~r Execr.itfoo a .mandar dcspa
cli.a.r Utire de direitos os materiaes impnrta· 
das pela Companhia. das A{lt!<ZS da citlmle de 
Cao:ias, 110 estado do Maranhão. . 

Art. 3.0 Revogam-se as dispsições em c·on· 
trario. 

Su.la das sessões, 5 de outubro de i891.
AstolpfuJ Pio. - Marco&lna ii:lourci ;-Miwsa. · 
-Bueno d e Paiva ( veucido). - Be:;;en·i~ ..... 
Laite Ofücica (vencido). · · · . 

N. 115 B -1891 

Redacçao d o projecto n, 115 B fixando as forças 
. de tern1 para o excrcioio de 1892 · 

O Congresso Nacional decretn.: 
Art. 1. 0 As forcas de terras po.ra. o allft'o 

financeiro de 1892 consto.riio: · · 
§ 1.0 Dos offlcio.cs dns difre1•entes cl~ 

do qunclro do exerclto; . 
§ 2. 0 Dos a.lumnos dns oecol!l'3 militares 

lltô 000 praQ:ts o do.s compaollia.s de apren
dizes artilhoiros, nüo excedendo de 400 
praças; . · 

§ 3.0 De 24.877 praço.s de pret de accordo 
com o decreto n. · 50 do 14 de dezembro de 
1889, as qun.es pocleriio ser elevadas no duplo 
ou mo.is, em circumstnncio.s e:draordlnaria.s. 

§ 4.0 O "'OVerno, porem, não poderá preeu· 
r}hOL' os claros n.ctualmente existentes a.lém · 
do e.trcctivo de 20.000 homens, sem que ~ja. . 
decretada a varba. necessaria ou se d~ nova 
orgn.nização o.o exercito, sn.rvo cil•cumstancia 
extraordi nnria. 
Ar~ . 2.0 Estas forças serão completadas 

pela fórmo. expressa. no art. f!"I, § 4° âll. Con-
José Castello Branco da Cruz e outi•os, ro. stituiçilo, isto· é, pelo voluntari'a.cío sem premio 

presentantes da Companhia das Aguas da. e pelo sorteio pre'\"iamente c1·ganizado. 
cidade de Caxias, uo estado do Ma.r:i.nhão, pe- Art. 3.º Emqua.nto n~ for' aecretadá' noV<li' 
dem ao Congresso Nacional isenção de direi- lei de sorteio·, aerá. consideracfü .. em· Vt"gor ·a. · 
tos para os materiues especificados D3. men- w1 n. 2556 de 26 de sete.tllbrô de 1'874 e os 
ciona.da petição,a e:r.emplo do que sa tem feito seus respectivos regulamentos, com as se-
em relação a outras companhias. guintes modific::.ções: · 

A commissão de fazenda e indus trias raco-. l." AS iseoções de que trata O ai't. fo § 1° 
nhecendo as difflcl!ldades com que l~cta a ·ficam reduzidas ao que dispoem os ns .. 1°, .2°, 
supradita companhia para lev~r ao cabo uma :3", 4°, 5º,, 6° e 9° desse. paragrapho. . · 
emprezn. altamente beuefiC<\ a; população da : . 2_.0 As ~untas de :i.hstamento e as- da. re
cidade de Caxi<\S no Maranhão; e bernassim :v1sao serao;~m e.Lda. estado,compost.as de·tres· 
que tal favor póde ser concedido, como se :cidadãos das1~nados pelo respecti'v<?' gover•· 
tem feito a outras ernprezt\S, atteudendo-se ;nador,_devenct~, sempre que fol" pos~lVel., ~er 
á . protecção que os poderes pubiicos teem 0 ;prefcmd<!s offic1as ref~rmados oll' hon.o~r1.os. 
dever de dispensar ao deseovol'vimento in· ido· e~ercito ou da. mar~ha., e na fülta' dcstes-
dustr~al de nosso paiz, é de parecer que seja :ofilc1a.es da. guarda ll:ªo10Ji~l. . _ · . 
deferida a petição e para. isso apresenta o ; 3.0 Os trab~lhos. de.ssas. Juntas· serao re~~ 
se,,.uinte projecto· de lei : : lados pelas disposições dos §§ 20, 3°, 4'>) 0 11 o· 

0 
. • . :91> do art. 2" do. cita.da. lei. · 

O Con~resso Nacional decreta. : ~ 4.0 Do.s deliberações das juntas revisoras' 
Art. I.° Fica. o Podey Ex:ecutiyo_ a.uh.irisado :~aberá recurso de qualquer cida.dão ºU: dos 

a manda.r despachar hvre de d1re1tos os ma- ;mteressados : nos estadoir,. para. uma. Junt:i· 
t eriaes im~rtados pela Companhia das Aguas· •tiscaJ, .iom séde na c:ipitat do estado; com
da cidade de c:i.~itls, no Maranhão; !postn do juiz seccional, do comma.ndarit-e· da 

Ar~. 2° ~s materiaes <j.e que trata; ~ al'ti$"O :guar~iÇã~· e do cnefe do serviço sa!li~ario· ;· .e' 
antenor suo os que se a.clia.m mencionados' no· D1stricto Federal,· para o mllltstro· da-
na petição·junta. 'guerra·. · 

C&mar:i v. IV ti> 
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5. • Incumbe ó. j untn. fiscnl :t.el!lr pela. fiel soldo de primeira prnça, e) quando forem óx
e:x:ecucão do disposto nos arts. 86 e 87, § 3° cusos, se lhes concederá nvscolonins do estado 
da Constituição Federal. um prazo de terras de l.089 ares. · 

6.• Os contingente:; de que trata o art. 87 Paragrapho unico. Os individuos volunta-
da Constituição Federal serão distribuídos, riamente alistados nas compaohios de ope
a.tê que s0 faça o recenseamento regular da ra.rios servit•ão por seis a,nnos-e os menores 
União, proporcionalmente á representacão de aprendizes dos arsenaes por oito annos, con
cada estado, na Camara uos Deputados ao tados da da.ta em que passarem pa ra taes · 
Congresso Federal- companhias. . 

7.0 A idade para o alistamento militar de Art. 6. 0 A partir da data da presente lei, 
que trata a. presente lei será de 18 annos; nenhum official, sendo de corpo arregimen
podendo, entretanto, ser admittidos, nas es- tado podera ser transferido nero promovido 
colas militares, os individuo;;; que tenham paca corpo especial ou estado-maior da. arma 
ma.is de 15 annos, conveniente robustez phy- u. que pertencer, sem que tenha um anno de 
eica. e a garantia. de vagas para as respectivas efl:'ectivo serviço nos batalhões ou regimentos 
ma.tricu Ias. . . . de sua arma. 

8.0 O tempo de serviço para os volunt:i.rios § 1." As promoções dos ottl.ciaes do estado
e os sorteados, que se a.presentarem dentro maior de artilharia. serão sempre para. os ba.
do tempo que for marca.áo pn.ra. apresentação talhões ou regimentos da arma e só podendo 
serã. de tres annos ; ser transferidos outra vez para o estado-

9 •0 Os sorteados, que não se apresentarem maior depois de um anno de efl'ectivo serviço 
â nutoridade looal competente, tleutro de 30 na fileira · 
dias da. pt!.blica~o de seus nomes en1 editaes § 2.oos que servem actualmente no estadoª na imprensa., servirão por quatro a.nncs ; e maior da arma e não tiverem, no posto em 
os que a.inda. não se apresentarem até 30 llio.s que se acha.rn, o intersticio exigido pela. lei 
depois desse 11Uimo praso, serão considerados de promoção, serão transferidos para os cor
de!Sertores e obrigados a servir por seis pos arregimentados, aftm de satisfazerem as 
a.nnos. . exigencio.s deste artigo. 

Po.ra.gra.pho unico. o engajamento só po-
dera. ter logar uma unica. vez e por tempo § 1.0 .As vagM de tenentes do corpo tle . 
nunca. maior de tres annos. . . estu.do-maior de 1~ classe · serão preeucbidas, 

10. Os voluntarias serão a.dmittidos quando em orde.m de antiguidade, por transfel:'encit\. 
e onde quer '!tia ·se apresentem, tendo di- dos tenentes ou 1°• tenentes das armas com-
reito : batentes, legalmente habilitados. · 
· · § 2.0 As vagas d.e capitães no corpo de eu-

aJ a ser incluidos na guarnicão do estn1lo genhefros serão preenchidas, por ordem de 
onde se apresentarem, comtanto qua o sou antiguidade, metade por promoção dos te
numero não exceda. às vagas abertas nessa nentes do estado-maior de l"' classe e das 
guarnição, caso em que tarifo preferencia.: tres ~rmas, e a outra metade por transfe-

1• os casados com ti.lhos ; r encia dos capit~.es arregimentados, uns e 
2" os solteiros ou viuvos ql!a sustentarem outros legalmente habilitados. 

mãe ou pa.e decrepitas ou valetudiourios, irmã 
honesta solteira. ou viuva; § 3." As vantagens de que trata infi».e, os 

30 os viuvos com filhas ou filhos menores arts. 8° da lei n. 1351 do 7 do fevereiro do 
de 17 annos. corrente anuo e o precedente da pre~ente lei 

b) serão preferidas em igualdade de condi· serfi.o' preenchidas, na falta de capitães, por 
ções eotrCJ candidatos a empregos de caracter promoção, em ordem de antiguidade, âos 
federal, uma vez que satisfaçam us condições tenentes . do estado-maior e das tres armas, 
de capacidade exigidas para taes cargos . · legalmente habilitados. 

Art. 4. 0 Nos estados em que, por qualquer Art. 7. 0 Deverão cessiw ; desde já, a.s 
circumstancia, não se houver procedido ao transferencias de capitães do corpo de estado
afütamento, será.este immediatamente feito, maior de la classe pn.rao de engenheiros . 
abrangendo todos os cidadãos na. fórma do Art. 8. 0 Deverü.o cessar igualmente as 
art. 86 da Constituição, exceptuados os com~ tra.nsferencias para. os quadros extranume
preheudidos no n . l 0 do art. 3° da presente rario e extraordiuario, que ficarão assim 
lei. · · . limitados às condiçõe:s nctuaés. 

Art. 5. •. Os voluutarios perceberão, em- Art. 9. 0 Os officia.es da arma de artilharia, 
quanto forem praças de pret, mais umn. gr11.- ·que exercerem empregos, dos mencionados 
tiücação igual il. quarta parte do soldo de pri- no nrt. 4° do decreto n. 3526 de 18 de no
meira. praça; os voluntarios e rec1·utados que, vembro de 1805, deverão ser t ransfer idos 
fin<;{o o seu tempo de serviço, continu!lrem pa.ra. o estatlo-maior d<~ dita arma, em substi
nas fileiras, com ou sem engajamento. perce~ tuição aos que porventura alli existirém sem 
berão uma.. gratifi~ção igual ã. metade do estar nas mesmas condições e não tive-
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re~ nos corpos da arma o tempo de serviço 
marcado no art. 6. 0 . . 

Art. 10. Os medicos e 'Pharmaceuticos que 
de ora em deante tiverem de entrar para o 
quadro effectivo, serão: estes no posto de n.1-
feres e aquelles no de tenente, até que, por 
este meio, fique o numero de medicos capitães 
e tenentes reduzidos ã. 40,e o de pha.rmaceu
ticos tenentes e alferes a 16 em cada um des
tes postos. 

Art. 11. Ficam i•eduzida.s a simples ênfer
ma.rfas os hospitaes de 3" classe e. reados pelo 
regulamento de 7 de abril. de 1890, que sera 
revisto e posto de harrnonia com a pre
sente lei. 

Art. 12. Fica desde já extiucto o pessoal 
ecclesiastico do exercito. Os oll:loiaes padres 
que contarem menos de 25 aunos de serviço 
serão reformados eom o soldo por. inteiro, e 
os que contarem mais o serão nos tertnos da 
legislaçã,o vigente. 

Art. 13. Fica. igualmente extíncta. n. ~lasse 
de cadetes continuando os existentes até te
rem baixa. 

Art. 14. Sem prajuizo da instruccão mi~ 
litar propriamente dita, devera o governo 
empregar o pessoal do exercito em traba· 
lhos techoicos, taas como constt•ucções da li
nhas telegraphicas e de estrn.das de ferro, 
levantamentu tle cartas, etc. afim '.ie que o 
dito pessoal adquira :i;ira.tica. nesses serviços 
üto adstrictos i~ scienc1a da. guerra. 

Al."t. · 15. O govema mn.udar~1 pl'aticar, 
pelo tempo de Sêis mezes o. um. nuno, nas es· 
tradas de ferro, telegrapbos e outros serviços 
de engenharia. do estad.o ou por este subven~ 
cionados,os alumnos das escolas militares que 
concluiremo curso de engenharia. 

Art. 16. Emquanto não for decretada uma 
lei geral de promoções, serão observadas as 
disposições que vigoravam anteriormente ao 
decreto n.307 de 7 de !).bril elo 1891 para os 
metlicos e pharmaceuiicos e as do decreto 
n. 1.351 ele 7 de fevereiro de 1891 para os 
otliciaes das outras classes do ex:ercito, menos 
no que diz respeito a intersticlo, que só po
derá ser menor de dous annos em tempo de 
guerra e devendo para as promocl!es serem 
exi~idos os exames praticos de que tratam os 
artigos 28 e 29 do regulamento de 31 de 
marco de 1851. 

Paragrapho unico. Os pbarmn.ceuticos, en
tretanto, poderão ser promovidos, logo que 
so deem vagas, ainda me::imo que não tenham 
os 10 annos de serviço de que trato art. 19 
do regulameuto de 1 de roa.rço de 1857. 

Art. 17. As disposições do art. 7° do de'!reto 
n. 1351 de 7 de fevereiro <lo corrente anao não 
comprehendem os capitií.es que nesta data. já 
llaVi~m l'ellUUCiado O direito a transferencia 
para o corpo de engenheiros como facultava. 
a lei n. 3169 de 14 de julho de 1883. 

Pa.ragrapllo unico. Ficam sem etreito as 
traosferencias e.trectuadas desde a9uella data 
a!é a promulgação da presente le1, dos capi
taes que. se achavam nas condições indica.das 
que deseJem reverter aos respectivos quadros. 

Art. 18. Ficam extinctos a coudelaria do
mestica e de experiencia de Santa. Cruz, os 
presídios militares de Goyaz e autorisado o 
Rovepn~ a emanc!par, med~ante a~ providen; 
cias md1spensa.ve1s, a.s colomas mihtares, com 
excepção das que estiverem collocada:;i em 
frontf:jiras ou nas suas proximidades. 

Art. 19. Fica o governo a.utorisado a re
formar, sem augmento de despeza, a. Escola. 
de Aprendizes Artilheiros, transformando~ 
em uma escola de sargentos para todas as 
armas. 

Art. 20. Fica o Poder Executivo tambem 
autorisn.do a reformar, segundo as bases do . 
regulamento de 1855, o systema de fornooi
me n to aos corpoa, revendo para. isso os regou~ 
lamento vigentes. 

Art. 21. E' transferido ~ara o Ministerio 
da Guerra. o proprio oamona.1 denominado 
-- Fabrica de fe1•ro de Ypa.nema - afün de 
opportunamente ser a.lli fundado o Arsena.l de 
Guerra. Central da. Republica. 

Art. 22. Silo desde jâ. decla.t•ada.s perma
neotes as disposições dos arts. 5, 7, 10, 11, 
14 e 15 da presente lei. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissües, 6 de outubro de 1891. 
Felisbello Fi·efre . -Baptista ela Motta. -J'Wen
cio de Aguiar. 

N.115C-189l 

Redacçéio do addi:ivo des,acado do projecto de 
fiJ:açao de forças de terra para o ercercicio 
de1892 

O Congresso Nacional d()creta : 
Artigo unico. Os officiaes reformados que 

occupam cargos em mais de um ministerio, 
com direito a. montepio; poderão optar livre
mente pelo do ministerio C{Ue ruais lb.es con
vier ; revogadas as disposições em contrar io. 

Sa.ln, das cornmi.ssi'íes, 6 de outubro de 1891. 
--Felisbello Freire . .....:BapCista da Motta. 

N. lWD-1891 

Redacçao do additivo destacado do projecto 
que fixa as forças de ter-ra para o e$e'Y'ci<:i fJ 
de i802 

o Congresso Nn.ciona.l decreta: 
Art. l.• Os auditores de guerra nao per

derão os seus logares sinão em "irtude de 
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sentença da autoridade competente a passada 
em julgndo . . 

Art. 2.0 Os auditores de ·guerra teem di
reito a fü.zet' montepio como empregados civis 
do Mini_sterio da Guerra, nos termos . do de
creto n. 1318 E, de 20 de janeiro de 1891. 

Ar-~. 3. 0 Re.vogam~se as disposições em 
contrario. · 

Sala. das commissõas, 6 de outubro de 1891. 
-Felishello F1·eire.-Baptista da Motta . 

N 115 E - 1891 

.Reclacçao do adclitfoo destacado do projecto, 
gue {i:ra as forças de torra para o cxerci
cio etc 1892 · 

O CoDgresso Nacional decreta : 
Art 1.0 As vagas de emprGgos clvis que 

que de ora cm deante se darem nas reparti
~ subordinadas a o Ministerlo da Guerra e 
qu.e noo sejam de acoef>so por direitos a.dqui
ridos ou de nomoa.ção1 niedeo.nte concurso, 
serão exclusivo.mente pN!enchidas por olfl· 
oiaes e praças reformadas ou hunora.rios, com 
serviços de guerra. a que possuo.m as neoes
tin.rlos ho.billtaoões. 

§ l . 0 Mesmo uo caso de concurso, em 
igualdade de ccndiçOes,serito aquelles os pre-
teridos. · . 

§ 2. 0 .Na. tal ta de reformados e hc>nora.rios, 
esia preferencia. se estenderà ás e.x.-pracns 
de boà condllcta. 

§ 3.0 O logar de Ji:-cctor geral da Se
cretaria de Estado. ser-'J.. de livre escolha. do 
governo, ficando ·garantido aos actuaes em
pr,egados da mesma. Secret~o. e da Contt\do
rl~ geral da Guerra o accesso atê ao cargo de 
chefe de secçãO. 

Art. 2. º Revogam-se n.s disposições am con-
trario. . . 
· ·sala das conimis~es, 6 de ·outubro de 
IS~J .- ~UsbeUo Freire'-Baptista da 1i1otea. 

N. 115 F-189.l 

Redacçao do. adcf.iti-oo . destacado do. projecto 
que fi.~ as. forças <k- terra para 1.892 

O Congresso NaciQna.l decreta.: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo ~utori~ 

sado: 
l. 0 A reformar o re~ulamen·to da.. secre

ta.ria de Estado e repartições a.nno:u:is1 sob as 
seguintos bases: 

2. 0 Sem augmento dedespeza. 
3. º A Repartição de- .Ajuda.o.te Gener11il re .. 

ceoom organisação que appro:time-a~ tanto 

' quanto possivel, d(l.s repartir,iões do estado 
maior dos exerci los mais l..tem organisa.dos. 

4. º A Repartição de Quartel-M9:!tre Gene· 
ral, o Arsenal de Guerra da. Capital Federal e 
a Intendencia. da Guerra passarão a consti
tuir duas unicas repart ições -pelas quaes sei•ã.o 
distribuídos os empregados da que for ex
lincta. 

Art. 2. 0 O quadro das no vns repartições 
será orgo.niso.do,tendo-so cm visúi. a reducção 
do pessool, sem prejuízo, entretanto, dos 
direitos ~dquiridos. 

Art. 3 . 0 São revogada.s as disp0sições em 
contrario. 

So.hl. <las comissões, 6 de outubro de l8~H • 
-FctisbeUo Freire.-Baptista da Motla. 

Rcdacçao elo additivo dcstacQdo do projocto da 
(w:açao àa força.:s deterra para o cxci-ci1io 
de 1892. 

O Congrosso Nuclonn.l dacroto. : 
Artigo uuico. Todo o militar,officia.l ou pra~ 

ca clé pret, que fol' submettido a conselho de 
i;ruerra é obtiver absolvição por ummimidade 
ele votos, soril. indemnisa.do de todas as vo.n
tagens pec•1oial"i:i.s Qll9 tiver . perdido cm 
vista do processo, revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 6 de outubro de 1891. 
-Fe&isbello Freire.-Baptista da Mo~ta. 

N. 115 H-1891 

~dacção do adàitivo dcsta~ado d.o projacco de 
fixaçao de- forças de terra para o ex~·cicio 
df! 1892. 

O Congresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. O governo fürá tran8portnr 

pani, os seus ~st&d.os nntaes, si ellas assim 
requererem, as praças que obtiverem baixa. 
por incapacidade physica,ou por conclusão do 
s~u tempé:> de servico ciuao.do esti vérern ser
vindo no.s guo..rniçi:les tle outros estn.dos, re-
vogadas as disposições em cootrru•io- . 

Sala. das commissoes, 6 de outubro de 1891. 
.... FclisbeUo .Freire.- Baptisla da Motta . 

N. 115 1~1891 

R edacção. do additfoo destacado do proJect<J 
de fia:açr1o de (Qrças da tet'ra para· o exer-
cicio de 1892. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art; 1°·· Os.offi.ciaes do exercito e da s.r

mada que deix:nrem os quadros activos por 
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forcl\. dos decretos n~. 108 A do 30 do do
zombro de 18811 e Hl3 A do 30 do j!lnoiro de 
1890, e quo nn. occnsiiio contarem mo.is de 
40 nnnos de serrico, serão roformndos no 
posto immediato com as honras do subse
quente. 

Paragra.pho unico. Esta disposiçü.o e par· 
manante o extensiva aos oíflciaes de terra e 
mar que antes della deb:a.ra.m, com n.quelle 
numero de annos de serviço, os citados qua
dros por força dos mencionados decretos. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissues, 6 de outubro de 1891. 
-FeUsbe!Jo Freire-Baptisia r1a Motta. 

N. 115 J - l89l 

Redacç/10 do additivo destacado do projecto 
de flxaçtJ.o dr: forças de tc'l'ra para 1892 

O Congresso Naciona.1 dec~eta: 
Art. 1.0 O curso do estado-maior de Jr. 

classe, de que trata o regulamento de 17 
de jnneiro de 1874 da Escola Militar desta. 
capital, dà direito á carta de engenheiro 
geographo, quaesquer que sejnm e.s notas 
obtidas pelas partes, nos exomes correspon
dentes. 

Paragrapho unico. A ct\rta referida.., que 
será passada pela actual Escola Superior de 
Guerra ou por outro estabelocimento que a 
substituir, será em tudo equiparada às outras 
do mesmo geoero que por escolas differentas 
tenham sião conferidas no paiz. 

Art. 2.ti Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissúes, 6 de outubro de 1891. 
-Felisbello Freire .-Baptista. da Motta. 

N,' lHí K-1891 

Redacçtto do additivo destacado do projecto de 
11.xaçao de forças de terra vara o e~eroicio 
dfl 1892. . 

O Congresso Nacional docret!1 : 
Artigo unico. Fica. ex:tensi vo aos offkial;lS 

do e:'\:ercito e nrmada. que i'o1•em eleitos mem
bros dos congressos dos estados a disposição 
do art. 1° do decreto n. 1388, de 2 l de feve
reiro do corrente anno, que approvn. as in
strucções·para execução do decreto n. 1351 
de 7 do mesmo mez e anno; revogadas as dis
posiçOes em contrurio, 

Sala das commissões, 6 de outubro de 1891, 
.;;;. Felisbello Freire . -Baptista da Motta, 

N. 115 L- 1891 

Rcdacçl!o do addiefoo d estacai.lo do pro}:Jcto d6 
lei de flxaçi!o ào forças de tsrl'a para o ann'1 
de 1.892. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unfoo. Aos officiaes alumnos das (lS

colas militares serã.o abonados todos os venci
mentos, seodo a gratificação de subalterno de 
corpos não montados; revogadas as disposições 
em contraria. 

Sala das oommissc:ies, 6 de outubro de 1891. 
-Felisbcllo Freira.- Baptista. da Motta:. 

Vão a imprimir OE:i seguinte:; 

J? ARECER.ES 

N. Hl8 - 1891 

Concede a licença pedid,;, pelo Sr. Presidenie 
da Republica para nomear o Sr, deputado 
pelo estado da Baliia .D1·. Jos6 Augusto d8 
Freitas para uma m issao diplomatica 

A estn. Camaro. foi tro.nsmittida., com otllcio 
de 29 do mez findo do Ministerio das Relações 
Exteriores, a. mensagem em que o Sr. Prosi
dente da Republica manifesta. n intençáo, em 
que se acha, de contlal' ao Sr. Dr. José 
Augusto de Freitas, deputado pelo estado da 
Bahia o desempenho de uma. missão especial, 
nomeando-o enviaelo extraordinario e mmistro 
pleoipotenciario, para o que pede o necessa.rio 
ccnsentimento desta Camara. 

Attendendo ao qu~ dispOe o art. 23, § 1°, 
n. l e § 20 da Const:tuição da Republica., é a. 
commissão de petiçries e podares ae parecer 
que seja concedida a liceoçn. pedida. 

Sala das commissões, 3 de outubro de 18()1. 
- Cesa,. Z ama, presidente. - Tolentino ldC 
Carvalho.-Frederico Borges. 

N. 199-1891 

Indefere a petiçao de D. Francisca S enhorinha 
da Motta Dini: solicitantlo uma subvençao .. 

D. Francísca Senhorinha da Motta Diaiz, 
ex~p.-ofessora publica, e sua s fil has D. Amelia 
Diniz e D. Eulali[l, Diniz, redactol'a da revista. 
Quin:e de Novembro, fundadoras da Escola 
Domestica D. Mariaoua da. Fonstilca, solicita 
desta Gamara. a concessão de uma sub;eoção 
annllal, da quantia qlle seu patriotismo Jhe 
dicta r, em favor da mesma escola, que se 
ach~ fuoccioriando désde o roaz de fevereir(l 
do corrente anno, 
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Justificam as supplicantes a sua pretencão, 
allegando crue o objectivo da sua escola é 
ministrar gratuitamente a meninas pobres e 
orpbâ-Os da idade de 4 atê 15 ·annos, recabidos 
como internos, instrucção primaria, e aper
feiçoa-los em um ramo de estudos escolhido, 
desde a magistratura ate artes e officios. 

As commissões de orçamento e iristrucção 
publica, ás quaes foi presente a petição das 
supplicantes para interpor p'.l.recer, reco
nhecem que é importante e altamente huma.
nitario o fim da escola por ellas creada; mas, 
não sendo da competencia dos poderes fe
deraes prover sobre a instt'ucção primaria, e 
sim da. lntendencin. Municipal, entendem que 
a esta devem as supplicantes recorrer, nã.o 
podendo por isso ser por esta Cn.mara deferida 
a suo. pretencão. 

Sala. dns commlssõos, 26 do setembro de 
1891 .- Sa,ito.~ PcJl'cira.- Cantao, relo.tot•. -
Gonçalvos Ramos.-Er,co Coclho.-Alca:andr43 
Sloclilor.-A. A:crcdo.- l"«l'quim Wcrncch. 
-.Jotlo Vieira. 

O Sa. Pn.ESIP~NT~ designo. n. seguinte or
dem do dia pára. o. sessii.o de amnnhíí. : 

i• parte (at~ as 2 horas) 

Votação .:lo projacto n. 154 A, reorgani
sando os services federaes ; 

Coiltlnua.cü.o dn. 211. àlscussil:o do p~j3cto 
n. 215. fixa.rido ns des,Pezas do Mlnisterlo da. 
AgricultU!'a, Commerc10 e Obras Publicas. · 

20. pa'l'te (ás 2 horas ou antes) 

Discussão unica. do projecto n. 198, cçince
deodo licença pedida pelo Sr. Presidente da 
Republica para nomear o Sr. deputado pelo 
estãdo da. Bahia Dr. José Augusto de Froitas 
para uma missão diplomatica ; . 

3• discussão do projecto n. 158B, regulando 
a e:dradicc;:ão de criminosos. 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 200 A (do Senado) - Competencia do Con
gresso Nacional para legislar sobre furtos de 
gado ; . 

2"' discussão do projecto n. 162, TJroviden
ciando sobre a execução do paragrapho unico 
do art. 164 da Constituição Federal, relativa
mente aos proprios naciooaos que nã.o fossem 
necessarios ao serviço da. União ; 

Continuação da 2a discussão do . projecto 
n. 197, r€gulando o processo e julgamento do 
P~esidente da Republica e dos ministros, nos 
crimes communs ; 

Discussão unica do parecer n. 173, opinando 
'Pela null.idude do aviso do ministro da justiça 
ao 12 deJu uho deste anno, declarando incom
pativel o cu.rgo de juiz substituto seccio~al 

do estado do Ceara com o de deputado o,o Con
gresso do mesmo estado ; 
, 3.. discussão do prQj ecto u. 172 B declarn.ndo 
validos os exames termina.es feitos nos esta
belecimentos de ensino particular ; 
. l"' discussão do projecto n. 22 autorisando o 

governo a revet• a tabella de vencimentos dos 
emprega.dos do Asylo de Mendicidade da Ca
pital Federal ; 

3"' discussão do projecto n. 83 A, precedon
cia de cerimonio. civil a religiosa nos cnsa
mentos; 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 151, regulando o pagamento dos impostos 
de importação ; 

Continuação da Iª discussão doprojecto n. 
47 A, competencin. do Congresso para legislar 
sobre minas. · 

continuncrr.o dn. primeim discussão do pro
jecto n. 182-Arreudamentod11, Quinta da -Soa 
Vlata; 

l"' dtscussii.o do projeoto n. 861 troçando os 
limltas do ostado de Sergipe ; 

l"' discussão do projecto o. 2013, concedendo 
a Joiio Carlos da Costit B1\rrndas e outros <l. 
direito de desa.prop1•luQiio da chaon.ra perten
cente às freiras do convento da Ajuda. nestn. 
capital, entre as ruas dos Invalidos e La
vradio; 

Discussão unica do projecto n. 177 auto
rlsn.ndo o governo u. conceder as honras do 
capitã.o de fragata. Adolpho Fortunato Hussel~ 
man tijudante do Inspector da Alfaudego. 
desta capital i 

Discussão unica do projecto n. 192 licença. 
u.o Dr. Joaquim Cardoso Mello Reis medico 
do corpo desnude da brigada. policial desta 
eapital, 

Levanta-se a. sossüo ú.s 4 horas e ·45 
minutos. 

ss~ SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1891 

Preside11cia dos Srs. Joaqúim Pernambut;o 
(2° 'l)ice-presidente).-Ninu Ribeiro, (2° se
cretario).-Joao Lopes, (1° vi1c-presidcnte.) 

O Sr~ Joaquim Perna.JD.buco 
( 2° tiice-presidente) - Em consequencia. do 
mea estado de saude que se aggravn, sempre 
que presido sessões demoradas, dirigi, ho, 
dius, por iutermerlio do nosso illustrado col
logo. o Sr. Thomnz Doltloo, um pedido ó. 
Cureura ptu•a conceder-me demissão do logar 
de 2° vice-presid!:lnte. Entretanto, não tendo 
ainda a Gamara resolvido a respeito e não se 
aahu.ndo presente nenhum membro da mesa, 
para que os trabalhos não sejam prejudica-
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dos, deixando-se de :ibrir a sessão à hora 
t'l3i?imcmtn.l, assumo n. presidencia. 

meirl!l. Nogueira, Fleury Curado, Leopoido 
de BulbOes, Victorino Monteiro, . Thomaz 
Flores, · Rocha Osorio e Demetrio Ribeiro ; . 
e sem causa participada os srs. : Costa. 
Rodrigues , Nelson , Pires Frreil'a, Al
miao Aítooso, Pr.dro Velho, Miguel Castro, 
Gonçalves Ferreira, R.aymundo Bandeira., 
João de Siqueira, Seabra, Moniz Freire, 
I<'onseca e Silva, Fonseca Hermes, Alberto 
Brandão, Joaquim Breves, Virgilio Pessoa. 
Cost 11. Carv-alho, Luiz Murat, Frôes ria Cruz, 
Alcindo Guunabzra, Erico Coelho, Ma.yriok, 
Furquim Weroek, Antonio Olyntho, Paü:ã.o, 
Ferreira Brandão, Ferreira Rabello, Mon
teiro da Silva, Martinho Prado Junior, Lopes 
Chaves. Costa Junior, Schmidt, Pereira da. 
Costa, Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, 
Fernando Abbott e Menna Barreto. 

E' lidu. e sem doba.te npprovn.da a neta da 
sessão u.nterlor. · 

O SR. 2• s11cn.11TA1uo ( sor-,inào do :1°) pro- . 
cooo(~ lolturn do segu111te 

EXPEDIENTE' 

Em seg·uida, procede-se li. cllamndn, á. qual 
respondemo~ Srs.:Jouquirr. Pernambuco, Nina 
Ribeiro, Rodrigues Fernandes, Belfort Vie!ra, 
Iodio do Brazil, Canti'Lo, Pedro Chermout, 
Matta Bacellar, Casimiro Junior, Henrique 
de Carvalho, Anfrisio Fíalho, Nogueira Pa
raoagnú, Mn,rtinho .Rodrigues, Barbosa Lima, 
Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, 
José Avelino, José Bevilnqua, Gonçalo do 
Lagos, Nascimento, Amorim Ga1•cia, Epit;tcio, 
Couto carti:.xo, Sã Andl".ide, Retumba., To
lentioo de Carvu.lho, José Mariano, Juveocio 
de Aguh~r, Pereira de Lyra., Me ira de Vas
coucellos, João Vieira.. Luiz de Andrade, 
Espírito Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes 
de Miranda; OiticicJa, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, ()liT"eirn Valladão, Leandro Mnciel, 
Felisbello Freire, Pauln. Argollo, Tosta, 
Zama, Arthur Rios, Garcia. Piras, Marcoltno 
Moura, Custodio da Mello, · Snntos Poroh•n, 
Paulo. Guimariles, Milton, Amphilophlo, 
Dlonysio Cerqttelro, Leovlgl ldo Fllguolrns, 
Bnrilo do s. Mtv•aol!!, Sebm1tiii.o Lnndulpho, 
Pit•es o Albuquorque, Prlsco Pa.rn.lso, A tlmydo 
.Junior, Nllo .Paçnnlm, l\fonhiíes R1\rroto, Ofllolos: 
Cyrillo do Lomoa, Olivolrn. Pinto, Bn['ltist1\ 
da. Motta, Sampnlo ~ermz, Lopes Trovilo, Do Str. Jo,gic1•ojn.rlo e.lo .1 S~Dn.~o, d~l 6 Cdo 
Jacques Ourique. Ari!ltitles Lobo, Jesulno do correm o, onv ll.n o o proJeo o :l.QUe. a &• 
Albuquerque, Vlnlm.es, Thomiu: Dolllno, mnr1t, que dispõe que ns fie~ons hn.b1Uta.das 
Badaró, Joiio Pinheiro, Pnclflco :Mnson.- para., os netos do. viela e vil pode.m passar 
reah118, Gab:-iel de Magalhães, Chagas LO- procuraçil.o ·por ~nstrum!oto particn_lar do 
bato, ·Alexandre stockler, costa senno., La- proprlo punb.o-;A commissão de constituição, 
mounier, Alvaro Botelho, Gonçalves Cho.ves, le~l•laéào e JUStiçn.. . • . 
Amarico Luz, Viotti, outro. Nicacio, corréa. Do megmo Sr. s9creta.r10 e de igual .data, 
Rabello, Manoel Fulgencio, F~liciauo P,eoon, enviando o proj~cto ~o Senndo. s~bre titulas 
Astolpbo ..Pio, Aristides Mnia, cnrlos das no portador.-A mesma c:omm1ss~o. 
Chagns, Domingos Rochn, Cost.a Machado, Do m~mo Sr. secre~~mo e. de 1~ual da.ta., 
Domingos Porto. Bueno de Paivn .• Ferreim co"!.mumcando q~e fo1 .sanccionaaa a reso
Pll'cs. Francisco Glicerio, Caso.rio Mottn., Mo- luçao do Congres~o Nac1onal, co~cedendo ao 
ra.es Barros, Domingos de Morues , Cal'valhal, Dr . Nuno de .r\Ddrade pror~gaça.o, por u~ 
Anaelo Pinheiro. Mursu., Paulino Carlos, anno, sem vanc1men.tos, da hceoça. em CUJO 

. Rodrigues Alves, Alfre~o EUis, Moreira. goso se, a.cha.:"".'Inte1rada. . 
da. silvn, R.ubiü.o Junior, Guimarães Natal, · Do M1n1st~'['10 da Gueri:a. de 3 do corrente, . 
Azeredo, Catita.no de Albuquerque, Bellar- devol~~ndo rnformado o unpresso á cerca.. da 
rnino de Mendonçn, Marciano de Magalhãei;, carga. impostll. no , tenen~-~oronel G~sumo 
Fernando Simas Lauro Müller Carlos Cam- Cesar10 Nunes.-A cormmssao de ma.rmha e 
pos, Lacerda Coutinho, Antão de Faria; guerraM.. · ~t . d , N . d A · lt 
Alcides Lima Abreu Bueuo Baptista. e Cas- Do m1~ erio os. egoc1os . a. gr1cu ura., 
siano do Nas~lmento: em resposta. ao otllc10 de.sta Cama.;ra n. ~88, 

. _ dA 24 de setembro ultimo, enviando copia 
Abre-se a sessao. dos contractos em vigor para a introducção 
Falta.m com causa. participo.do. os Srs.: de immigrantes.-A quem foz a requisicão. 

Matta. Mac~ado, Paletta, E?uu.rdo Gonçalves, Requerimento de Isabel da cunha. Va.lda
Uc~õa. Rodr1gues,Innoceoc1~ Serzedello, .Fre- taro, pedindo uma pensão.~A' commissão 
dcmco Borges, Ped\'o Amor1co, Rosa e Silva., de fazenda 
Andrê Cavalcn.nti, TheoJ:>hilo do;; Sn.ntos, • 
Augusto de Freitas, Fraric1sco Sodré, Urba.no 
Marcondes, Viriato de Medeiros, Figueiredo, PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Leonel Filho, Francisco V~iga., Gonçalves 
H.a.mos, Fra.nciS<:o Amaral, Bernardino de Nã.o havendo numero para. votar o projecto 
Co.mpos, Adolpho Gordo, carlos Garcia, Al- n. 154 A,continú& a 2". disc~são do projecto . 
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n. 215, que flx:a as despezns do Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
para. o :moo de .1892. 

Silo lidas, apoiadas e enviadas á respectiva. 
commissã.o. as seguintes 

Emertdas 

Restabeleça.se a verba <le 350:000,$, desti
nada ~ obras· dos canaes da Feitoria, Can
gussú, L~itão e Pombas, no estado do Rio 
Grande do Sql. 

eia para. pronunciar-se sobre o nssumpto; res
ta tornar exequível essa lei, o que quer dtier 
que a Cn.mara se cumpre "Ç"Otar ll lei indispen
s::wel para que os melhoramentos ele que se 
occupa a. lei do orcamento traduzam-se em 
realidade e faça-se o que teve em visto. o 
legisla.dor. Mas não é só isto. 

.Para execucão desta. lei, no ultimo ministe
rio do monarchia, sendoa pastn. da agricultura 
gerida pelo dístiucto Sr. Lourenço de Albu...: 
que11que, mandou S. Ex. proceder nos nec0s· 
sarios estudos, afim de que podesse ser levada 
a effeito a disposição legisla.tiva que acaba. 

~p,.la das sessões; 6 de outubro da 1891. de ler. . 
- Cassiano do Nascimento.- Abrcte.- Al- J::stes estudos estilo completos, ·concluidos, 
ci(f,es· Lima. - Pereira da Oosta. - Bor.qes resultando da.hi não só a 8Xequibilidade da. 
de ·Mcdcirus.~ Mcnna Barreto • ....... Vialorino medida., sinfio que todo 0 trabalho novo nilo 
Montciro.-llomero Baptista. ultrupassarú, a cento e tantos kilometros. 

4ddiiivo ao n. 5 do art. lº ; O governo da União vae consentindo que 
Accre5centa-se: 30:000$ de subvençiio ao LY· fiquem lesados entre si algumas imflortantas 

~!l de AgronomiA. e Yoterina.rin. da oidnde do (j$trudas da ferro situadas no estado dti. Bahia, 
p l t •--' d R" G d d s 1 que por meio dessa juneção tem o sou 

e 0 l\S, no eSWMO O' 10 ran e 0 u • plano de viação ferrea. am toda. ~ zona. do 
Sala das sessões, 6 de outubro dé 1891.- norte e umn. grande parte em sun. zona. do 

Cassiano do Nasc~msnfo. - Alciiies Lima..- sul, a qual éjá utravessnda por outrn. astradn., 
Abreu.- Homero Baptista.- Botges ds Me· a. mais importante do.s estradns ostn.dUL\OS 
deiros .-Victorino Monteiro.-Meima Barreto. que é a. do Santo Amnro. 

1 

-Perrtira da. Costa. I A disposicilo legisl[J.tivo. que llo. pouco citou 
a,utorizou o ~vemo a fazel' u. compi:a des~a . 

O Sf;". Am.philophio Sel".Í. breve, astro.da. rois ~em, si o governo é obriga.dou 
porqµa 0 seu fim, vindo a tribuoa., não é dis· fu_zer a JUncçao da.s estra.d~s, o. Co.mnra. já 
ctttjr o orçamento da agricultura.. cuja com. nao . tom c;,om_Petenc1a rara d1scutlr este p;mlJ; 
m}~"io m.el'e~e-Uie m:q:ítna confiança. porque o ..,o\'er~o e a.. C::i.m.ª!:ª tae~ obr10 nçuo 

Leu o ori;nmento, e {l parte ligeiras roodift. Cle fazer cumprir a. d!spos1çao leg1slnt~va. 
C4CúeS, que pa.turalmsnt& a digna, commissilo · O governo está obrigado a fazer íli JUncsKo 
n~o terii. duvida em acceita.r, apoz 0 debato das duas est1•a.dil~ g0raes que são da !Jn!ao. 
que honteip. foi i~iciado, o tra.ba.lho parece- Este pont~ ê liquido. Agom tra.ta·se de sabei; 
1be e:r~lle~te, digno da provada competeoc!a. o que m~1s c~uvem a~ g~verno da..untlI.o, s1 
dos que · o organisaram, e· dígno da appro- fazer a l!oha. rntermed1ar1a., em uma extensão 
vaç;to da cama.ra. do 100 k1loroetros, ou comprar a. estrada de 

O fim dq prador, occupando a tribuna., é Sa.cto Amaro. · 
Si!'Jlplesrµente offerecar uma. emenda, que des- Ha. uma. loi que impõe no governo da União 
tina-se á. rea.lisaçiio de um grande melhora- a obriga,çt1o do ligar dttas estradas fedéraes 
m~íltO ?l\.rtl. o estado que representa., melho- e1istentes no estado da Bahia. 
r~me~tó iµ:11Jortantissimo, que não é sioã.o Como jâ. disse, essa lei orçamentaria é de 
a ex:açqção aa lei já votada pelo parla- 1888, e como tambem disse, no ultimo ininis
menta. terio monarchico o ministro da agricultura, 

Refere-se à lei do orçamento de 1888~ o sr. Lourenço de Albuquerque, mandou 
Disptle ella-que o governo tlCA. autorisado proceder aos necessarios estudos, e os enge- · 
'Para construir ramaes destinados a unir a. uh~iros qus o fizeram concordaram que o 
est'raqa central da Ba,hia à do Wo S. Fra.n- melho1· maio de realizar este prob!emu. será 
cisco, Qo tionto que for julga.do mn.i<; couve- aproveitar n. estrti.tla. de ferro .iâ. existente em 
niel)te, !l à estrada de furro de Santo Amaro, Santo Amaro, que ó estadual, é fazer 100 
po4endo-so !'.)onstruir rainaes, com garnntin. do kilometros de estrada. nova, realisando assim 
J~i'Q!l que não exceda.m do 6 º Ío• no maximo, a juuccfio da Estrada. Central de s. l~rn.n
sendo o _preço kilometrico de 30:000$, t~mbem cisco, poP meio da projecc;1o thL de Santo 
no max1mo. Amaro ; e assim completa-se o ser\•iço da. 

Esta. lei, como toda.~ a.s leis do a.11tigo regi- viação ferrea federtü no estado da. Ba.lüa.. 
men que não são contrarias no principio or· A Bahia. contrahiu ilm emprestimo exter
ga.uico da. nova. fôrma. de govemo, sã.o le is no para consojida.r n. sui~ divída., emprestimQ 
sq~is.teptes, ele ca.r~ter oprigatorlp; ppr COQ· que es~ &Ujeito ;is oscillaç~e~ do camb~o. 
se~JJ!lflCia, Q parl~tnt'Hito :µiio t~m compaten- porque é .feito em moeda bra;qleil'~, reguladQ 
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pelo . cambio do dia. Convem-lhe, portanto, dos preclaros varões que o norte tem produ
vender uma das suas estradas, a de Santo sido. (Apoiados; muito bem.) 
Amaro, e com o producto amortlsar sua Creio, Sr. presidente, que o illustre .de-
dlvída. . puto.tio, externando esse juizo, fazendo essa. . 

Com n. adopcão do àlvitre do orador, re- accusaçUo,foi demasiadumento injusto.(M11itos 
sult~ um beneficio para a União, porque apoiados.) 
com cn.pita.l menor realisa-se a june<;ão dus Por maiol' que se.ia a competericia de S. Ex:. 
duas arterias; e para a. Bahia é tambem iior maior que seja a consideração que me 
vantajoso, porque com o producto da venda mereca, ha . de o illu~t!'e deput:i-do permit~ir 
da estrada de Santo Amaro amortisa a. anteponha. a.o seu, o Jllizo da. l11storu1 (muito 
divida. bem) ; ella registra. entre as suas pagioas os 

A questão, repete, é muito simples. ffa revelantes serviços prestados a na.cão por 
uma lei geral, r. do . orçamento de 1888 do Alves Branco, Souza Franco, Z11charias, Rio 
ultimo ministerio da mona.rchia, que · o Branco, Cotegipa e outros (muitos apoiaclo.~. 
Sr. Glicerio, ex-ministro da agricultura. do muito bem). Estes homens poder-d.o ser alcu
goveroo .Provisorio, mandou executar, e oba.dos de iufecundos,. porque· sa.criftcnram 
tanto assim que os engenheiros acabam de sempre o estreito e egoístico espirito de liair
faze1· os respectivos estudos. · rismo ao bem geral do pa.iz. (Apoiados gcracs 

E' neste sentido que manda.ra · á mesa. a dM dcpt1tC:çücs cfo norte) 
sua emendn., esporando que a. digna commis· o SR. GLtcEr~rn-Rotiro a expressão; 
sil:o dti orçamento a tome no. deYida. con~ 
sidorncilo. • O Sn.. An.THUR Rios-Sinto que o nobre 

deputado tenha-se retra.ctado tão tarde ; a 
E' Ilda., 'a.polnda. o onvia.lla á rospectivn accusnção que hontem fez com túo grimde 

commissiío n sogulnto esca.ndalo do. repres0otn.ção do norte foi irra

Emcmla 

AugmGnto-se a verba. com 400:000$, -para n. 
o:tecuçi1o dos ro.mnes que devem unir us es
tradas de Ferro Cantru.l o da Bahia. a S. Frnn
cisco, no ostn.do da Bahia, rtca.ndo o governo 
autorisado a comprar n. Estrn.dn de S:~nto 
Amllro, complemento dos ditos ramaes, roe
den.nte accord.o com o governo da.quelle es
tado. - Amphitophio. - Cesar Zama. - Dio
nysio Ccrqueira.-lgn(!cio Tosta.-Prisco Pa
rai:o.-Marcolino Moura.-Paula Argollo.
Ci,stodio de MeUo. - Arth14r Rios. - P av.La 
Gvimaraes. - BariJ,o de S. Marcos. - Se
bastiao Landulpho Medrado .- Leouigildo Fil
gueiras.- J. J. Seabra.- Santos Pereira.
Seuerino Vieira.- Pires e Albuquergue.-
G. P~~. . . 

O Sr. A.rthu:r Rios - C...1reço de 
benevolenci:;. da Camara, Sr. presidente, parJ. 
as despl'etenciosa.s observações que sobre o 
projecto de orçamento do mínisterio dn. agri
cultura vou tet· a honra de offe1•ecer a suu. 
consideração. 

Careço tambem de sua attenção. porque 
subindo :>. esta tribuna dr.. qui.l.l me tenho con
servado arredio, venho cumprir um duplo 
dever. 

Cumpro o dever de representante da na.cão 
e de filho do norte : quero e devo evitar a 
pecha do politico infecuntlo com quo foram 
honrados os politicos do norte pelo ilhlstre 
representante de S. Paulo, ex-ministl•o do. 
agricultura do t;)OVerno provisorio1 apesar de 
ser a ~inh~ nsp1!'11.çã.o modelnr-me por muitos 

· . Cam>\r11. V, JV 

flectida. ; o nobre deputado corrige-n. 11oje 
quando o sentimento que o auimac em relação 
ao norte jà, uão é secreto, toi por S. Ex. · 
revelado da trihuna. 

O SR.. GLICEIUo-Não apoiado. 
o SR. ARTHUR R1os-S. Ex., om resposta. 

a um aparte que lha füi dado por um illustre 
representante do Pari., fez uma importante 
declaração . . s. Ex. declnrou que como mi
nistro havia sido protectot• mais desvelado dos 
interesses do norte do que do sul. Foi uma 
sorpreza que S. Ex. preparou-nos. :i. nós 
filhos do norte e qu3 o representam<'s nesta 
C(l.Sit,. (Apoiado3 dás dcputaçiíes de noYtc,) 
Sr. presidente, sn.biamos e estamos . ainda 
convencidos elo contrario (apoiados), e não 
serâ. preciso exame minucioso dos actos do 
illustre ex-ministro pt\ra demonstrar que a. 
declamçã.o de s. Ex. é insustentavel poi-
inveridica. (il!Hitos apoiados.) · 

Basta recoroortnos a tabella explicativa. 
deste or~amento para evidenciar-se a. larga. 
differença das despezas autorisadas por S.Ex. 
em grande copia parn. os estados do sul e a 
mesquinhez d.a.s que S. Ex:. destinou paro. os 
desherdudos estados do norte. (i"l:Cuitos apoia· 
dos e apartes.) 

O SR. . . Pn.ESIDENTm-Peço o.os nobres depu
tados que nM interrompam o orador. 

O Srt. AR.THOR R10s.-Diz o il!ustre r epre
sentante do Rio de Janeiro que os estados do 
norto auncn. foram desbordados; isto,. Sr. pre
sidente, ê :Jrticulal' contrn. factos .visiYeis e 
qu~ estü.o na conscioncin. -public:l.. Elles só 
erqm contempla.dos nos orc:.a.mentos para. se.,. 
rem tl'ibutndos à oMradns nas horas das.ago- . 

20 
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nias da P atria p::tra prodigiünente derra
marem seu sangue. ( Apoiados oei·aes da 
deputtaç,10 do norte. ) 

Ul'>i Sn.. DEI"UTAno.-Não foi só o norte que 
concorreu para a guerra do .Paragun.y. 

O SR.. A:aTB:UR Rrns.-Perguntai à illustre 
reprasentaçiio rio-grandense quaes as legiões 
voltrntarias que ao lado da valente cavalla
ria dnquolle ostD.do lim.para.rn o solo do. pa-
trin... · 

Perguntai aos o1Iicíaes que pertencero,m no 
glorioso exercito <l'siquella. campanha, muitos 
com nssonto nesta casa, qual o elemento ma.is 
numeroso d'aquelle exet•cito. (Apoiados, apar
tas prolo'ngaàos e sussurro. ) 

O SR. PR.ESIDE~TE - Peço aos Srs. depu
tados que occupem os seus lagares o que não 
pert11rbem n discussão. 

o sn. AHTJ!UR. Rios- A intolerancia. quo 
revalnm n.Jguns ropreeentnntos dos estados 
do sul, domonstl'li eviclontemento a justiça 
1lns ooosidernçoas quo venho de fazer o que 
SS. Exs. procuram nbn.far - A verdade 
nem sempre é a.gradnvel de ouvir-se. 

Pn.sso IL outro n.ss11mpto, 
Sr. presidente, nito sou capaz de pôr em 

duvida n. honorriblli<lnde uo illustre ex-mlnis-
. tN do. o.~ricnlturn., nem til.o pouon os in
tuitos patrloticos que o nnima-rn.m na.s .ele
vado.e fuoccl:!es que exerceu (1 .. poiudos), mas 
sinto uito poder approvar todos os actos da 
sua ~estilo, nem estar <le acordo ou acceitar as 
exphc11ções que para. elles det~ S. Ex. no bri
lha.nte discurso, que . proferiu . na. sessão de 
l1ontem e qu3 ta.ato e1feito produziu no espi
rita. da Can::u.ra. 

Pa.reoo-nie que S. Ex:. foi precipifadissimo 
e comm(;jttau gra.ves erros, que Jifficilmenta 
serão sanados. (Apoiados e apa1'tes.) 

Aquelle deserto, como S. Ex. nos descreveu 
as terras nncionaes, nao se povôa a traços 

· de penaa. nem por ineio de decretos lançados 
desordenadamente em verdadeiros borbotOes, 
sem atteoder-se a idoneidade dos concessio
na.rios, a exeqnibifülade dns "concessões e a 
rea.l existeucia das torras concedidas. 

Essas concessões, longe de attingirem so 
fins de S. Ex:., produzil'am os effeitos desas
trosos ·que .·todos nós . lamentamos hoje, só 
produziram desbragada especulação, cujo, 
voragem fazia sllrgii• emprezus a cada canto 
e de toda. ordem, origem da deploravel situ
ação financeira que o paiz atravessa. (Apoia
dos.) 

O exemplo dos Eswdos Unidos citndo pot' 
S . Ex. p.1.ra. justificar o plano de povoamento 
das terrns devolutas, nã.o tem inteira appU
cação ao Brazil e a sua execução foi má. 
(apoiados e apartes) e resultados limitados 
trarà. 

Os Estados Unidos, o illustre deputado o 
<lecla.rou, tinho.m o.ptidão 1·xcepcion:i.l parai a 
immigraçt'í.o, ao passo que o Brazil não tinho. 
aincla. adquirido essa condição. 

A escravidão que perd11rou por seculos en
tre- nós; que estav9· tão ar1•aigada nos costu· 
mes, na educação e na vida da (.iopulaçã.o, era 
sem du•itla uma causa poderosa para afas;tar 
a immigração. A escravidão cassando ha :pou~ 
cos anuos, os e:treitos de sua. desappariçiio 
ainda não se tinham plenamente ma.nifestadc, 
e geralmente a. populRçã.o não se mostrava 
o.inJa. perfeitamente educada para receber o 
immigra.nta. 

Os Estados Unidos deveram essa aptidão no 
seu clima., ás suas instituições e sobre tudo 
ao povo que o colonisou, justamente c~nsi
derado o primeiro entre todos nesse mister 
(apoi4dos). A sua proximidade com a Europa., 
as ntlnida.des do americano com os povos do 
norte · daqnelle continente que sã.o os que 
mais emigram, auxiliaram poderosamente o 
povoamento rapido tle seu ten·itorio. 

Ao Brazil, n.pezar da.variedacie de seu clima, 
apto para ·receber emmigração de todos os 
povos, npeza.r da fertilidade de seu solo, ca
paz de competil• com o mais fertil, fallecem. 
outras condições quo adquirirá inevitavel
mente, mas que os decretos do illm~tra ex
ministro Dão lbe podiam dar de chofre. Ha 
entre os dons paizes dit'terença. gra.nde, ~a 
indole, na educação e nos costumes. Elles sao 
origina.rios da lnf;laterra. é nós de Portugal 
(Apoiados, muito bem). 

O plano concebido pelo illustre deputado,ª guerra ao deserto na phrase de S. "Ex. seria 
excellente, executado com methodo e certo 
discernimento, mas a. execnçü.o que s. Ex., 
deu-lll.e querendo povoar essa. vasta extensão 
de terras, muitas inteiramente desconhecidas 
e outras que só existem nos decretos de S. Ex. 
é que o inutilisou e nté certo p011to desmorn.
moro.lisou essa pa.triotico commettime::lto 
(Apoiados.) • . 

Executado como foi, por meio de conces!lões 
de terras'lievolut[LS e outra.s feitas aos mon ... . 
tões, elle produziu em vez do povon.mento 
do deserto, uma multidão de emprezas. em 
vez da riqueza. pela exploração do sólo a febre 
da. especul:.i.ção, :t jogatimt desenfreada. .sobre 
tifolos, em vez do conforto e da n.bnsta.nca ria 
populaçiío,acrise insupportavel que ella. atra""'. 
vessn. (Apoiados e apartes). 

Vou entrar, Sr. presidente, na mo.teria. 
principal de meu discurso, vou fazer uma. ra
pida ann.lyse sobre o projecto de orçamento, 
que se discute, e começo-a rendendo homena
gem ú. illustre commissão, que o elaborou e 
pediurto·lhe permissão para em alguns pontos 
divergir de sua opinião. 

O ~ 3º estabelece pa.ra o serviço de terras 
publicas e colonisaçã.o a verba de 13. 000:000$. 
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Procurei estudar o conhecer como seria olla seu voto tão leonina distribuição. (Muitos 
distribuída e confesso a. Gamara que . passei apoiados; muito bem). · . 
:por acerba decepção. . · E saiba a Gamara. que essas exíguas quan· 

Para. a distribuiçiio destn, verba não forn.m tias será.o ainda. reduzidas pelo ministro ua 
levados cm conta nem a. populaçi1o de cud(l, ex:ecnçãu do orçamento, porque tendo sido 
estado, nem a. extensão territorial de cn.d:.i calculadas no presuposto de ser a verba total 
um dclles e muito menos ainda a proporcio- de lB.000:0000, a commissão tendo-a redu
nalida.de dos tributos, ou dt~ ronda com que zido a 13.000:000$, mandou que se fizesse a 
elles concorrem para· os cofres da União rerlucção proporcional na t a.baila . 
(Apoicdos). . Entretanto, Sr. presidente, foram os es-

Sei que a illustro commissão teve a pt•in- tados do sul contempla.dos do seguinte mo
ei pio 11 intencão de fazer a distribuiç.~o d::i. do: Bs~irito Santo 723:900$; S. Paulo58l:840$; 
verba pelos ditrerentes estados, mas, ouvindo Purami. 578:460$; Santa Ca.tha.rrna. 639:940$; 
o respectivo ministro, S. Ex. opinou para Rio Grande do Sul 2.274: 760$ e Minas Geraes 
que tal não fizesse por c:tusa de contractos 188:540$. 
feitos e Gim vigor. . Eis, Sr. presídente, como se re'Vellou des" 

Acho que o illustre ministro não tem razão vellado protector do norte o illustre ex"mi
e que a Cómmissão nú.o devia ter cedido nesse nistro ! (Trocu.rn-se muitos apartes) . Note a 
ponto (apoiados). · Camaro que todos os estados do sul, mesmo 

Vejo, por exemplo, o rico estado dà S. Paulo os de menor extensão territorial e de receita 
hem aquinhoado, pois é contempln.do com apoucado. sobrepu.inram aos mais importa.n-
581:840$, qunntir. que se elevo.rú. ao àobro ou tes tlo norte, (apoiados), porque mesmo Mi~ 
mais se nttendermo~ que da varba. de 700:000$ uas Gera.~s apest~r de só ter sido contempla.da 
pedida para tra.nsporte de immigrantes por directamonto com 188:540$, gosa.ró. de muito 
mar e por terra, grande parte serú. dis- mnis, porquo entra.rã. com S . Paulo no goso da 
'{>Ondidn em beuelicio desse e:1tlltlo, pot•cpte é vorbll.. de 700:000$ par:i. locnlisa.ção de immi
pa tente q ua para a.Ili se ent:a.min ha.rilo de pre- grn.o tes aportados o. esta ca pitnl. (Apoiados.) 
ferencia, ao passo que pa.1•a a. Bahia a verba ~ó Porno.mbuco, entra os estados do norte, 
consignada nn. tabellt~ d de 103:000l5000 ! teva mo.iol' benarlcio, nã.o da.do pelo illustre 

o Sn.. GLicEn.w-Durante 0 meu governo ex-ministro, e perfeitamente justiilca.do pela. 
a Bahia. esgqtou toda 11 verba, portanto niio importo.ocln de smt receita e de sua pt·oducção. 
tem rn.zii.o de queixa. . ( Apoi<P.lo$) • . . . 

Passo agora, Sr. presidente, a aualyse.r o 
O Sa. ARTHUR Rios-o aparte do Hlustre § 50: :i.uxilios a agricultura, jardins , engecllo:: 

ex-ministro sô conttrma que a. Bahia foi em centraes, etc. 
su:i. administração completamente desprezada 
(Apoiados de.e deplltuçao lJahiana). Tão grande A primeira despaza desta verba ã a sub
era essa verba, que, esgotada, nen.hum tmmi- vençã.o de 20:000$ ao Instituto Bahiano de 
grante foi a.Ui localisado. Agrioultm·a. 

Sr. presidente, para justiftcnr o desvello O SR. GLicEaro-Dei subvenção a esse in-
que o mustre ex-ministro revellou pelo norte, stituto. 
vou dar conhecimento â casa. do ql1e lhe tocou 0 Sa . AR.TRUR Rios-Explicarei esse favor 
na distribuição dos 13.000:000$ desta verba~ do illustre deputado e reduzil-o-hei as verda
Vou ler n. tabella. expliQr\tiva do orçamento deiras proporções. . 
que poucos cophecem, porque nito fo l distri- Sr. presidente, este instituto teve sua ori-
buida . · gem qu:\ndo o chefe do Estado viajando· pelas 

O S1~. GLioEJRlo-Mas essa tabella nã~~ foi províncias do norte em 1859 esteve na 
or~nisu.do. em minha. administração e sim Bahia., Em importante e numerosa reunião 
pe10 meu successor. . . do agricultores lembrou a necessidade e con-

0 S& AR.THUR. Rios-Foi orgnnisada pelo veniencia dn. creaQão de um estabelecimento 
successor d~ V. Ex-., mas dando cumprimento profissional ; essa idéa. foi immedia.tarnente e 
aos actos de sua. gestão. · com entliusiasmo a.cceita e para sua execução 

O est!l.do do Amazonas foi contemplado com cotizaram-se os agricultores com import~nte 
27: 100$, o do Pará com IG3:900$, o do Mara- som ma que attiogiu a mais de uma centena 
nhão com 27: 100$, o de PerMrribuco com de cooto~ . · 
402:400$efinalmenteod(1 Bahia com 103:000$. Ella, porém, não bastava, por isso essa. im
Piauhy, Ce::m~, Parahybn., Rio Grande do portl\nte classe pediu à. assombléa. provincial. 
Norte, Alngô:i.s e S01•gipo brilhn.m pela au- a, decretttção de um imposto sobre os pro
sencia, não toram contemplados com um duetos de lavoura, exporto.dos a peso. com 
vintem ! . . applica.ção especial para o instituto, o que foi 

ora., Sr. presidente, isto não é serio, a ca- concedido. 
roara. não póde nem deve sa.nccionai• com o Posteriormente, lttctando a prov1ncin. cotn 
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difilculdades financeiras. este imposto qne ,i,iro Jogar a desorganisacão do trabalho nos 
rantlia cerca de 100:000$, foi nonvertido em engenhos aJ}Ós a lei de 13 de maio, pel~ des
renda. ordinnria e substituído por uma sub- locação inAvitavel . dos brneos qae manobra
vencã.o de 29:000$, depois augmentada para vam ue~:::as propriedades e n, difficuldade da 
24 :000$. Esse auxilio era. iusufficiente, pelo sua subsWuição. · 
que no orçamento geral foi iambem o iusti- OP enz.:inhos centra.es, dotados de appare
tuto comteD.1plado com a .subvenção .dl'i lhos aperfeicoados e construidos economiro-
20:000$ dt!sde muitos annos.(Apoiados). mente ri que podem restituir a esse geDGro d!t 

o illustre ex-ministro não fez, pois. mais cultura e a industria a ena. anna~â o seu pr1-
do que eontiOuar o que achou feitú, quando mitivo brilho. (Apviados .) 
aliâ.s, por espírito de justiça, deveria ter o engenho ceotral traz corno consequencia 
augmentado essa subvenção para que aquelle Ln media.ta a separa~~i.o da cultura da cann::i. 

· estabelecimento podesse ter recursos pa.ra uo fabrico do assucar, donde resulta o se
dasenvolver o seu curso pratico, tão indis- gqinte: a divisão da. propriedade; porque no 
pensa.vele util (iJ.f~itos apoiados) . norte o homem do campo prefere lavrar por 

s. Ex:. de-via fazel-o por espírito de ju~tiça contã propria, a. füzel-o por conta do '()l'O
e para apadrinJ1ar a. prodigalidade com que prietario medeante salario ou parceria; a boa 
attendeu ao seu estado. (Apartes di,,crsos.) divisão do trabalho, de modo n poder o agri

. Esperem os ill ostes deputados. que a de· cultor dedicar-se e~clusivamente ao seu cam-
monstração é fücil e esmagadora. po, melhorar e augmentar a cultura e .della. 

O Instituto Bn.hiano tínhiL necessidada de tirar melhore11 resulta.dos. As vantagens do 
maior subvenção para. o fim dito; já tio.ha. e fa,brico em engenhos ceotl'l\es é intuitivo.; 
tem prestado optimos servi<:os, de que podem além de melhor producto, capaz de competir 
dar honrosos certificados muitos tilhos dos em qualidade com o fabricado na. Europa, 
.esta.dos do Sul, especialmente do Rio Grande, ex:tra.ha ma.ior porcentagem de assacar, vnn· 
que frequentaram-lhe os cursos ; mns só foi tagens que inevitavelmente restituirão a essa 
contemplado, e por muito favor, eom 20:000$, industria a primitiva importa.ncia.. (Apoiados.) 
ao passo que o illustre ex-mininistro para Ora, sendo a~sim, é · visivelmente iosuffl
s. Paulo, e especialmente pura Campinas, ciente a verba propo:sta pela honrada com· 
distribuiu o seguinte: missã.o -para garantia de juros a taes enga-

nhos-Ella. ó aa 621 contos. que cor!'espondem 
Escola Agronomica de Carn- ao C<'\pital d~ 10.350:000$, quandd' o rela.torio 

pioas. · • · · • · · · · • · · · · · • · • · · · 70:000$000 do ministro nos da noticia .de estarem gs:iran-
Escola da Viticultura......... 150:000$0ó0 tidos 40mil contos-Para muitos :i. .garantia 
Escola. Agricola em Campinas 200:000.'iiOOO serà nominal ; ncho porem grande a reducçã.o 
Snbvenyão ao Collegio Culto u. (Apoiados). o sr. Barão de iucena no seu tM!im 

Sciei:;.cia. de Campinas, para. elaborado rela.torio sobre o Ministerio da 
manter c=ideiras de coloni- Agricultura, conhecendo as grandes vanta.-
saçiLo e immigrnçã.o. · .•. · · • • . 30:000$000 gens, que advirão dos engenhos centro.os, 

-5-0·COO$O--OO 'é todavin., de cpinião que não se.i~ continu-
4 • ado o systema de promover e fomentar o 

Nada tenho nem devo accrescentar(apoiados; 
muito bem). Vou occupar.me a.gora., Sr. pre
sidente, da 'Parte desta verl::la., rela.tiva a 
engenhos centraes. 

. · A Camara sabe perfeitamente que n. zona 
limitado. pelos estados da Bahia, Ser.!fipe, 
Alagoas, Pernambuco e Rio Grand.e do l.'lo.rte 
é essencialmente assucareirn. (apoiados), sabe 
tambem .Que a cultur,L d[I, canm\ e a fubrica
çã.o do :i.ssucar pertenceram sempre à grande 
propriedade, sabe que grandes capitaes esta
vam o estão nella empenhados e que estilo 

.prestes a desapparecer. 
· As causas, que isso tem determinado, sã.o: 

1° irregularidade de estações e molestia d::L 
ca.nna., quo nu.o tro.zendo diminuição das des
pezas de custeio, notes onerando-o, produzi
ram ao mesn'lo tempo diminui~1o considoravel 
nas safras; 2° a baixa de 40 e 50 º/0 nos preços 
do as-;··~ar pela. compotencin nos ruercti.dos coo
s·J::iidores do assucar de beterraba; em ter~ 

seu desenvolvimento por meio de go.rantio. 
de juros. 

Não sei, sr. presidente, si s. Ex. t em in
teira rasã.o em attributr a.o systema da ga
rantir o juro do capital dos engenhos cen
traes, o malogro de muitas emprezn.s e o ma.u 
funcionamento da outras. Parece-me que 
esses mnus resultados são devidos antes A 
pouca idoneidade dos íridividuos que obtive
ram taes coucessões (apoiudos), que so deve
riam ser feitas a. agricultores ou :i. aSllocio.
çr::íes om que estes tivessem larga parte. As 
concessões chegam as milos das emprezas, 
que as vão ex:plorar, ja. muito oneradas, dalli 
apparelhos imprestaveis ou untiquados. 

Em todo o caso, si o systema. é mâo, u. con· 
sequencia. é substituil--0 por outro. que dê 
melhores resultados, e nii.o privar a impor
tante industria assucareira do indispensavel 
auxílio n.o seu desenvólvimonto e progresso. 

Parece.;.me que o auxilio S5!ria mais efi1oaz 
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e prompto e ao mesmo tempo mais economico nhas a Villa Nova., que devendo pelo contrato 
ao thesouro publico, si fosse feito por obribra- ser aberto ao trafego no fim de cinco anoos, 
ções emittirlas ror elle com o juro em ouro só o t:oi no fim de 12. .· 
de 4 °/o, resgo.t::i.veís em 25 ou 30 anuos por A Camara comprehende :i. vantagem que 
amortisaçOes annuaes feitas pela empre;m e advira aos cofres pttblicos pela teriniuo.çã.o 
depositadas no Thesouro, sendo a etla por prompk'\ desso. estrada., que por meio do rio 
este entregue metade do capit:Ll nessas obri- s. Francisco ligara a ptl.rte ceotral de di
gações. E' um.u, idêa _que.lanço para ser estu- versos cstMos com o importante e commer-
dada e aproveitada,, si assim o merece:r. cial porto dn, fü~hia. (Apoi~os). 

Nesta mesma verba, Sr. presidente, a il- · Espero, pois, que a ill ustrada commissão 
lustrada commissão fez uma reducçüo com a restabelecerá a. verba de conformidade com a. 
a qual não posso concordar ; foi considerar o tabella. 
Jardim Botanico na mesma categoria dos jar- Passo agorr.. a considerat' ns ·vfas-ferreas 
dins das pra~s de recreio, passando-o para a que, não pertencendo a Uniã.o, são subvencio-
administraç:1o municipal. o Jardim Bota nico nadas com garantia. de j aros. . 
tem outro fim, outra missão, quê não tom os A primeira, que se impoe ao nosso cx:a.me, 
de l'ecreio; elle é uma. escola.pratica. de b<..ta- é a estra.di~ iogleza. da Ballia. a Alngoinhas. 
nica, onde se aggrupam os m:iis va.rindos e Esta estrada tem o percurso de 123 lcUome
completos geoeros de nossa flora. e para. onde tros, que custaram 16.000 :000$, sobre os 
são levadas as sementes e pia.atas utets a in- quaes pago. o Thezouro a g'(l,rantia. 
dustrio., para se reproduzirem e aclimarem Os erros commettido:i nessa. estrada, a im
afl.m de serem esp11.lhada.s depois pelos 1iver- previdencia ou !!lesmo a ignorancia do go
sos estados da União. Ora, vê a Camara que veroo ·no tempo em que ella. foi construida 
esse Jardim constitua um serviço exclusiva- (1855) fizer;\m com qae cada. Icilometro cus
me;:ite fEide1•al (apoiados, muito bem), e que tasse o fabuloso precn de 130:000$; o seu tra
não deve ser sa.crirtcado para economisar-se a rego de 1857 a 1887 .sobre a.s despezas do 
despeza. respectiva, de 56:320$ (muito bem). custeio teve um deficit superior a 1.500:000$. 

Vou agora. sr. presidente, occupar-me de Essa estrada e a. ca.uso. pt'lllCipal do descrcdito 
a.ssumpto da mais alta. impot•tancin, as estru.- das vias-terrea.& do norte (A.p•Jiaàos) . Os e1•ros 
das de ferl'o. Occupar,-rne~hei daquellas que commettirlos em sua construcçã.o e a. excessiva 
estão situadas no estado, que tenho a hon.-a condescenctencia ·do governo niio do vem pesar 
de representar. . ria couta. do estado dn• Bahia, e sim na dos 

A União só possue no astado da. Ba.hia. :l. C."1.US•~tlorcs de tal estado de cous:1s. (Apoiados). 
estc•ada. ~ ferro que parte da cidade de Ala.,. A administraçt;.o d:.t estrada. não é lioa, é 
goiubas e vae á oidiide do Bomfim, antiga pouco economica. e exercida em grande parte 
Villa Nova da. R!l.inha, e tem em construcçã.o poL' subditos inglezes, para os quaes a. oompa
o prolongamento dessa estrada. até a. cidade nhia. nã.o fa.z economias. 

· do Joaseiro, seu termino. O ministro pediu a O trafego é pessimo, o trem rodante ê ve~ 
verba. de 1.500:000.'f; 12ara esse prolongamento lho e incommodo, as locomotivas de pouca 
e a illustra.da. comnussão reduziu-a. a. I.000 forca, fazendo o percurso dessas 20 legou.s ern 
contos. quatro longas horas. As viagens sã.o reduzi-

Não foi justa, neste ponto ; o trecho da. es- das, · emfim a compa.nhia. mostra que o servi
trada em construcQãO corta terrenos quasi ço pouco cuidado lhe dh, porque o que olla. 
planos, em que quasfque só 'i:ein;..s& ~" fazer explora. exclusivamente é a. garantia. de 
lin-eiras rasp::i.geus e p.:1ucn.s, muito poucas juros. · 

. ot'ras de arte, e, portanto, o serviço de\'e Quer saber a Camaru quanto tem custadd 
correr rapidamente. (Apoiados da d.ep«taçrio essa garantia e a. tl:ocalisa.çií.o dé 18$7 a. 1887, 
bahicma). que silo os dados que possuo~ Em 34.534:786$~ 

Estou mesmo informado que grande parte . N~ 7itot Sr • . presidente, este fact~ par;\. 
do leito estil. preparado, e esses 1.500:000$ são depriaur. a estrada, m~ para convidar a. 
indlspensave1s para que em meio- do anno . Cama.ra. '" tom~r tlffi~ med\da., que fa.ç.~ cessar . 
Dão sejam faes trabalhos interrompidos. est~ en?rme ~1spendio em puro . P!OVe1to dos 
(Apoiados). cap1ta.hstas lnglez;es e em preJmzo do The-

Peço mesmo desta. tribuna ao digno mi- sour~ e da zona que esta estrado. serve . 
nistro que lance suas vistas para. esse prolon- (Apoiados.) 
ga.mento, a.fim de que se concluam no tempo · A BaAl.;, aru/, S. Franci;cd Rai.lway Com
determinado as obru.s, e seja elle aberto a.o pany tem privilegio por 90 ::mnos, mns na. 
trafego. . · clausula. 32"' de seu coutracto ficou estipu-

Elle só abrange 13l kilC'metros, qüe podem la.do podar o governo resga.t:i.l-a no tlm 
ser inaugurados no anno proximo (apoit11ri.os) ; de 30 aunos, ewittiudo para po.gamento 
chnmo a. attenção de S. Ex. para que neUe titulos de dí'Vida . 
nao se d~ o mesmo que no trecho de Ala.goi- O calculo para o resgate deveria. ser feito 
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pela média dn. renrla liquida de cinco 1 Além disso, Sr. presi11ento, quando ~sta 
a:nnos de entre os ultimos sete, mas como obra estiver feita serão em grande p:i.rte a.t
essa ren~a liquid~ nunca existiu, será. ,Posto tenuado.s o~ desastrosos efl"eitos das . seccas. 
em pratica. o arbitramento. . ~Muitas apaiados') 

Já muitos ministros em se-us re!atorios pe~ A verba pedida na tabella e pequena, es-
diram àutorisasão para isso, ruas o parla- pero que a Camara não rega.teal-a-ha aos 

. menta nunca. decidiu. E' urgente esse resgate, nossos irmãos, que a.Ili sotrrern as maiores 
porque delle virá grande economia e melhor desventuras, quando não recusto grandes 
e m~is rapido serviço. . sommas para a introducçü.o e localisnção do 

Essa estrada é que transporta para o mer- colono estrangeiro. A viua. e o bem estar do 
cado da Bahia. todos os productos que vem até nosso concidadão não pôde merecer de.sta. 
Alagoiohas pela estrada "10 .Toaseiro, de que Ca.mara menos apreço, menos solicitude, que 
ine occupei em primeiro logar. Esses produ- a do estrangeiro. (Apoia.fios.) 
ctos soffrem baldeação em Ala.goinhas, por, Sr. presidente, vou terminar. Peço à illus· 
que cada estrada tem sua estacão difl'erente, trada commissão que preste sua. esclarecida. 
ficando assim onet•a.dos. além dn. demor2., da attenção e lut:es aos pontos do orçamento de 
despeza. de transporte tie uma para outra . que me occupei. Não apresentarei por oru. 

Accresce que ha. duM n<lministra~ões, am- emendas no sentido das idens por mim desen~ 
ba.s numerosas, e que com o resgata f\cnJ.•ã.o volvidas, porque desejo ·sobre olla.s primol-
red11zida.s a. uma, podendo o governo com das- rameote ouvil-a. · · 
pezo. l'elativamente pequena quebrar :i. bitola A~unrdo a. palavra aloquenta a actorisnda 
da estrada. ingleza.. uo illustre representante da S. Paulo, relntoL' 

Creio que faito isto não haverá. neoessidnde da commissão, paro. guio.r rneu procedar. 
de augmento de material rodante, porque o Retirando-me da tribuna, ngradeço à Ca.
prolonga.mento tem-o sutnciente. {Apoiados), mara ::i. benevola n.ltenção e musmo apoio que 

o s:a. RoDlt!GUES ALVES - A commissü.o prestou às des.pri:mteciOS'l.S observações que 
propõe o res"'ate desta estrada.. ~i'.'e a honra ae submott~r ao seu esolarecad~ 

zo • . JU1:.:o. (MfAíto bem, mu,to uem, o oradbr e . 
O SR. ARTHU&. Rros--Nad;t encontrei na abi·o.çado e fr:Ucitudo por grande numero de 

I>roposta. qne autorise essa resgata, mn.s o que dcpiuados) · 
fica. dito prova qua.nto elle é urgente. (Mui- · • • . . 
tos apoiados). . Ho.ve11uo n1Jme:o para votar, e adt~c!a a 

_ · . d1scussãc do proJeeto n. 215 e a.nnucc10.:.l.a o. 
· O SR. RUBIAo--Emquanto calcula o res- vot'l.ção do projecto u. 154 A. 

ga.te 1 . . Sito successivamente 1lOStos a votô!l e appro 
o Sn.. ARTITTJR R1os-Niio existindo renda. vados os dous seguintes artigos : 

liq~ida para servil• d~ base ao~ ca.lculo, só o .t\rt . }.o os serviços da administração fede-
arb1trn.mento resolvera a questao. ral distribuem-se pelos seguintes mlniste-

Passo agora a occu.par-me da. estrada cen- rios : 
trai, tambem subvenc1onada coro garantia de Ministerio da Fazenda; 
juroo. M.inisterio da. Justiça e Negocios Interiores; 

. Sr. presidente, esta. via ferrea esta. desti- Ministerio do. Industria., Viação e · Obras 
na.da. a ser a mais importante da Bahia,quan- Publicas ; 
dí:> fõr convenientemente prolongada. (Muitos Minister1o das Relações Ex:tariores; 
apoiados. ) Ministerio da. Guerra ; 

Actualrnente apezar de percorrer nos 315 Ministerio da Matin.ha., . . . . 
kilometros de seu trafego muito terreno im- . Ca.da um del1es sera: diz:-1g1do Pº! um ~1- · 

tirodu(}tivo, ja deixa saldos 0 presta incal- n;stro de Es.tado, de hvre nomc~w e. de_rr~2s
oulaveis serviços ao abandonado e esquacido sao do Prestdente da Republ.1co. (Const1tu1çu.o, 
sertão da Ba.h.ia. (Muitos apoiados). art. 48 §§ 2° ~ 49), a .qu~r:_i lgualment~ com
. . Agora e que ella "ªª penetrar na zona pete prove1· ,as substltmçoGs .temp9rar~as . . 
mo.is importante e productiva de seu proje- .A~t. ~·º E da. compet~mc1a !mv!1tlva tlo 
ctaclo kajecto, quer si a considere em relacão. M1111~ter10 da Fazenda. to.ao o expeda~nte do 
a agricultura, quer em rela.9ã.o 11 mineração . sorv1ço concern?nte :i. r-:zenda publ1cn., .e~ 
o prolongamento ate 0 Rio da· contas e 0 tcdos os seus _r:i.mos e ~nt~ress~s, especml 
ramal ao Orobo sao ínrlispcnsa.vcis, nüo sô mente no que d1SSel' respeito· 
pelas exigencias do desenvolvimento que tem a) ao Thesouro Fedem! e às repartições 
tido aquella zona. pela cultura. do cat'ê, do ftscaes a elle subordinadas, assim como ao 
a.lgodã.ó e de cereaes, como porque sú com juizo dos feitos da füzenda; . 
esse prolongamento é que a. receita poderá b) ao Trib:u1ml de Contas; · 
compensar os sacrificios do erario publico . e) ii. divida publica, quer iotorno., quer ex-
( Apoiados da deputaçc'fo bahiana). terna, e i~ Caixa du. f\.lilOrtização; 
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d) aos bens do domínio federa.l,sn.lvo quando 1 por-~~lia das se;_uintos directorias e <le uma 
especialmente reservados a misteres ou ser- secçao de .conto.b1hdade: 
viços de outros minis teria~ ; l", dos oe&ocios da. j u$tiça ; 
. e} aos la.nçam~nt~s ~os unpostos •. ~em como 2", dos negocios da instrucção ; 
a arrecadação, d1str1bmção e conta.bd1dade das 3"', dos negocios interiores. · 
rendas federaes ; t 6 º e t M' · t · d 1 d 

() <'.t escripturação relativa. a pensionistas; .Ar ·. ·~ ompe e ao .. ims er10 a. n us-
apasenta.dos, reformados e en:tpregados de re- tria., Vinçti.0 e Obras Publicas: 
pa.rticoos extincta.s; a) os serviços que interessarem ú. agricul-

!J) á Casa. da Moeda, à Imprensa Na.cionul tura, ao commercio e a quaesquer outras ín-
e ao lJiario Olficiat; tlustrias, bem corno ao~ institutos ou associa-

h) ao orçamento gera.1 da receita. e despeza. Ç(les que so destinarem â. instrucção tecllnica, 
publica; desenvolvimento e aperfeiçoamento desses 

i) aos monte-pios, as caixas economicns e ramos de trabalho nacional; 
m~otes de soocorro da. Vo~ito ; b) a oominlstração da fübrica. de ferro de 
~) aos bancos de enussao, de <lepositos e S. João de Ypanema a de quasquet· outras . 

descontos. intlustrias gerldus por conta da União ; 
E' a.pprovada n seguinte e)<\ garantia de juros a emprezas de vhls-

ferreas, engenhos centracs ou outras em
prezas para. tins economicos; . Emetirla 

Ao art. 2° a). Supprimnm-se ns p'1.htv1•ns: 
-assim como aos juizes dof:I feitos du. füzonda. 

· d) a conserni.çií.o das tlorestns e ll ex:ecuçii.o 
das lois ou regulamentos concementes ú pesca 
nos mares territoriues ; 

L<JoTJigildo Filgueiras. 
São successivamente 

tas artigos : 

o) a navegação do mu.res o rios nq que foi• 
dn..competeocia elo governo foderal ; 

appro"·ados os seguin- /) a administração e custeio das vias-for-
reas pertencentes á União, bem como o ser

Art. 3.Q Outrosim cabe ao Ministerio da Fo.
zenda: 

1°, dirigir e unifot•misar o serviço da con
tabilidade geral da União, exercendo fisca.lisa
Qil:o sobre todas as repartições, dependentes ou 
não do mesmo mioisterio, que tenham n. seu 
cargo escriptura.1• receita ou daspeza.; 

20, centralisar e harmonisar, alterando ou 
reduzindo, os orçamentos parciaes elos demais 
rniniste~ios pa.m o fim de organisar annual
mente a proposta do orça.menta da. União, 
que serà apresentada à Gamara dos Depu
tados na. época e nu. fórma. prescriptn. pela lei 
da contabilidade publica. . 

Art. 4. ~ São da competencia do Ministerio 
da Justiça e dos Negocios Interiores: 

a) Os serviços e negocios relativos á admi
nistração da justiça local ·do Districto Fe
dera l e administração dn, justi.çn. federul, tanto 
neste districto como nos estados ; 

11) a. policia. do Districto Federal, bem como 
a administração do Corpo de Bombeiros; 

ç) a guarda nacional no Districto Federal e 
nos estados ; . . . 

d) tudo o que for concernente no desenvol
'Vimento das sciencias, lettr:i.s e a.rtes, iJ. in
strucção á educação e seus respectivos 
institutos nos limites da competencia do go
verno fedeml, e inclusive a. catecliese dos 
imlios; · 

e) os dama.is serviços que pertencem ao 
actual Ministerio do ln terior. 

Art. 5.~ A secretaria deste ministerio com-

viço do pagamento de juros ou de subvenções 
a omprezas ou companhias particult\.res, .e a 
tisculisnçü.o respectiva ; 

g) as obras publicas em geral, inclusiTrc a 
dos portos ; . 

11) a direcção tla Repa.rtiçio de Estatística ; 
i) o expedieote e o despacho nos processos 

rela.ti vos a pn.tentes de in vençüo e ma.rcas de 
fabricas e commercio ; 

j) o que for :..ttinente ::t caixas economicas 
montes de soocorro, particulares, associe
dades nnonymas, bancos de credito real e 
quaesquer outras instituições ele credito que 
teuham por fim f1worecer a uma classe de 
pr_oductores ou a um ramo especial de ind.us-
Ina; · · 

k) o serviço dos telegra.phos e correios. 
Art. 7. 0 A o Mioisterio das Relações Exte

riores compete: 
a) o expedienta e despacho elos negocios e 

serviços incumbidos ao actuo..l Ministerio do 
Exterior; , 

b) a colonisaçilo ; 
e) o serviço dos nucleos colouiaes. 
Pn.ragrapho unico. Creur- se- im na secre-

taria deste ministerio um[), secção que terà a 
seu cargo o serviço indicado no a.rtigo ante
cedente, lettt•as b e e. 

Art. 8.Q Aos ministeríos d;i, Guerra e ela 
Marinha continuam n. tocar os serviçoS que 
nctualmente llles pertencem. . · 

Art. 91° Os actos do Podt;1r Executivo, sob a 
forma de decretos ou regulamentos, serão ex-
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pedidos com a assignatar:t elo Presidenfo dll. 
Republica. e do ministro ra~pacti vo. 

§ l. o Os demait. neto!; sariio tlas111clmdos e 
assigna.dos ou rubricados pato ministro que os 
expedir, ou, conforme o caso, pelos dlrectoros 
da respectiva secreturit\, de accordo com as 
normas regulamanta.res. 

§ 2. 0 Os ll.Visos não poderão versar sobre 
interpretação da lei ou regulamento caja ex
ecução estiver exclusiva.mente a cargo do 
Poder Judiciaria. 

§ 3. 0 Os ajustes, con\"'ençõe5 e tratados ce
lebrados pelo Presidente da Republicn., cm 
virtude dns attribaições qne lho confere o 
a.rt. 48, n. 16 da. Constituição, serãl> snjeitos 
á rotH!cação do Cong-resso, medea.nte um pro
jecto de lei, formulado pelo Pouer Ex:ecutivo, 
nos termos do art. 29 cfa. Constituic;.'.i.o. 

Art. 10. E:dinguir-se-h::.. o Tribuna! do 
Thesouro logo que se achar constituido o 
Tribunal de Contn.s, passa.oda as attribuiçues 
consultivas do tr1 buo:tl extincto a. uma junta, 
que se comporá dos directores do Ministerio 
da Fazooda.. 

Art. Il. Nos regulámentos e instrucções 
que fiz:er e expedir sobre o serviço dos varios 
ministerios, de accordo . coin as suas novns 
necessidades e em conformidade com a µre
sente lei, o PodElr E:rncutivo os organisará, 
alterando, quando convier, a distribuiçã.o, 
divisão e denominação dos serviços actuaes e 
melhorando a classificação do seu pessoal, e 
fazendo para. issõ as tranferencias precisas, 
comtanto que dahi resulte, sem prejuizo da 
boa ordem dos trabalhos e dos direitos adqui
ridos por lei, maior facilidade no expediente 
on reduccão na despeza. 

Paragrapbo unico. Aos empregados dos 
ministerios ou repartições extinctas por esta 
lei, ficam garantidos todos os seus direitos 
adquiridos, e o governo ó obrigado aprovei
tai-os nas reorganisa.ções das sccr()ffirias que 
subsistirem, segundo as convenienoias do 
serviço, mas respeitados em todo o caso os 
seus vencimentos e categorias. 

Os que excederem do qua.dro respectivo em 
cada. uma . das ditas secretarias, coníorme os 
reguiamentos que se expedirem, ficarão addi
dos a qualquer outra até serem aproveitados, 
attendendo-se ás. suas categorias e aptidões, 
nas va~s que forem occorrendo nas secre
tarias de Estado ou em suas repal'tições su· 
borà~nadas, preferindo-se, entreta~to, pn.m o 
pro\rlmento das vagas nas secretarias em que 
hou-verem de ficar ru:ldidos os que, por acces
so, puderem ser nomeados, attenta a pratica 
do ramo especia.l do ser:viço a que pertencia 
o logn.r vago. . 

A.rt. 12. Extingue-se no Ministeril) <la 
Fo.zendu.: 

a) a secreta.ria do Thesouro; 

b) o Tribunal do ThesouI'o Nacional, logo 
que se n.che constituido o Tribunal <le Conta!l, 
p:i.ssando n. este as at trihuições de julgar, 
ora. commettlt.1a ú11uelle, ficando ns atttibui • 
Çu~s mero.monto consultivns ou ndministra
ti.vus d•i corporaçií.o extincta no Miuisterio da. 
Fnzendll.1 que despucliari~ com nudienciu. sin,.. 
g-ulo.r ou colloctivu. dos respectivos directores; 

e) o.s thesourarias de fazenda e collectorins 
nos log~1res onde houver alfandegas, trans
ferindo-se para estas, nas quaes se angmen
tara uma secção sob o titulo de Rendas intei-
iias, em que se aproveitará o pessoal daquel
lns repartições extincta por esta lei, o serviço 
dessa parte da receitt~ federal e sua contabi-
lidade geral nos estados. · 

§ 1. 0 AS decisões que, segundo a competen
CÍA e a a.Içada, pertenciam â.s thesourarias. 
011a extlnctas, passri.rã.o ás respeclivas nlfan· 
1.legas, regulo.dl\ a matari:.l. de modo couve
nien te, conforme as leis. 

§ 2. 0 O serviço da a.rrecadaçã.o do.s rendas 
internas, nus locaüdades oude Dã.o haja al
füuclego.s, podera ser confiado em cada estado 
á repartição ou funccionarios estadoaes, na 
fórma. do art. 7° da. Constituição, ou será 
feito por mesas de rendas ou agencias espe
ciaes do governo federal, directamente su
bordinadas á.s respectivas alfandegas. 

Art. 13. .Revogam-se as disposiçees em 
contrario. . . 

O Sn.. RETU?rffiA (3° secretario, pela ordem) 
requer dispensa de impre:;são para q,ue en
trem em discussão as redacçOes que se acham 
sobre a mesa. 

Co11:i;o.ltada.~ ::i. Gamara concede a dispensa 
"Pedid;i. 
• Entram sucr:essiv-amente em discussão, que 
é sem debate encerrada, sendo em seguida 
approvadas, as seguintes redncções : 

N. 80 D-189I 

ltEDA.CÇÃO lJO PROJEC'l'O '.N. 80 B lJEl 1801 

. Orgc:misaçao do Dístricto Federal 

O Congresso Nacional decreta.: 

CAPlTULO I 

])isposiçiícs preliminares 

Art. I. º O Districto Fedeml, comprehen
dendo_ o .a.ntigo muoicipio neutro; com os mes
mos ~um tos deste, e tendo por séde a cidade 
do R.10 de Janeiro, é constituido em municipio 
autonomo com Poder Legislativoe E:xecutivo. 

Art. 2. 0 Além das taxas que a.ctua.lm~utei 
arrecada •. o Districto Federal poderà decretar 
todos~s impostos que niio forem da privativa 
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competencia da Uniã~, nem contra!'io~ js li
mitaeões a este respeito pela Const1tu1çao aos 
estados. 

4.0 Os que acceítarem cargos nas directoria.s 
e comrniss<Jes fiscaes lia emprczas ou compa.
nhius destinadas á exploração de concessões 
e favores do Oistricto ou da União . 

CAPITULO lI 

Do elcito>"aclo mimi.cipal e das incompatibiU
dades 

CAPITULO lll 

Du pode~· lcyislati1JO municipat 

Art. 3.º São eleitores municipaes todos os Art . 6._º O po(ler leg-islativ~ _municipal 
cidadãos ur<\zileiros no goso de sens direitos será exercido pelo conselho mumcrpal. 
civis e politicos. Art. 7.0 O couselho municipnJ compor-se.,.ha 

A.rt. 4 .o Não poderão ser votados para, de tantos membros (in tendentes) quantos fo-
. · l ram os districtos rnunicipaes (um por dis-

membros do governo mumcLpa : tricto), e de ruais .tantos, que serão os mais 
lo, os que não forem eleitores municipaes ; votados em todos os districtos, quantos cor-
2º os que o sendo, não tiverem pelo me- respootlam á um por quatro districtos. 

nos 'tres a011~)s tle I'Osidencin. no município. § I.o Pu.1·a. a primeira eleicão cada uma das 
3°, as nutoridades judicia.r'ias, militares e 21 actuaes pt1.rochbs ~o pi$tricto .F~dero.l 

policiaes ; seri~ considerll.tln um d1stnoto mumc1pal, e 
4.0 Os emp1·eg:i.dos municipaes; . alem dos rospecti·10s iotendectes, farfi.o parte 
5.0 Os credores e devedores da muuic1pa- do primeiro conselho muuicipa.i ?S ~eis cida-

lidacle ; · dãos mu.is voto.dos em todos os d1st rwtos . 
6.o Os empreiteiros dti obras municipa.es § 2 .0 o processo eleitoral para. formação do 

ou emprehendidas no Districto Fe<lernl por primeiro conselho municipu.1 ser-à o que for 
conta ou em virtude do contracto com o Go- estabelecido no art. 60, e seguintes das 
verno Federal ; · disposições tr.insitoriu.s . 

7. o os eo~enheiros de nbras cmprehendidas Art. 8. u sua duração sorü. de tres annos . 
no municiti10 por conta ou em virtude de con- · Art. 9.0 As sessões do conselho municipal 

. tracto com o governo mun!cipul ou feil~r.al ; serão publicas e só poderão ter logt\1" quaildo • 
8." Os directores, sob-d1rectorcs, olfic1aes se achnr vresente mais da. metade de seus 

mahlras, chefes de secção e quaesquer otltros meinuros. 
funccionarios que dirijam ou admioistrem Art. 10. As deliberações ser·ão tomadas 
repartições munici p:Les e fedemes ou suas pel:1 maioria cios mémbt·os presentes, salvo os 
dependencias; dous seguintes casos : · . 

9.o Os membros do goveruo municipal, quo l .º Quu.ndo se tr:~tar de unpostos e des-
tiverem servido no terceiro anno do ultimo pazas., que sô poderão ser app1•ovados po.r 
triennio; · mo.ioriu. o.bsoluta dos membros que compoem 

10. Os ascendentes ou dcscondentes, cliNCtos o conselho, e rielo meoos em . tres d iscus-
ou colln.teraes, cocsanguineos ou afüns do sões ; · 
prefeito do Districto ate o.o 2G gt•:lo ; 2 . ., Quamlo o consolho tenha de resolver, 

l l. Os aposen~ados ; . . . nos termos do ax·t. 21, paragra.i;iho. unico, 
12, Os que estiverem d1recta ou md1rccta- sobre 0 veto do prefeito ; n~stas ~1rcum~tán

mente interessados em qu;tlquer contracto cia.s tambem nonhumn. dehberaçao 'ilera. to
oneroso com a municipalidade, por Si ou como mada sem approvaçã.o 1kt maioria absoluta 
nadores. dos membros que compaem o conse lho. 

a) Bs.sa incompatibilidade ~~o . attinge os. Arl. \ 1. o conselho funccionarà. em duas 
possuidores de acções de sociedades Ut)~UY- sessões auuuaes, não excedentes de 60 dias,. 
mas que tenham contract~ ~om a 1ntllll c1p~- pal'a o fim de rever o sen codigo da posturas 
lidada, a não ser que partrn1pem da. ~erencm. eu. mataria de su:~ legislação. Independente 
ou fa çam pn.t'te da directorhl. dns mes111.as so- destas duas sessões, o conselho reunir-se-ha 

· cieda.des. _ duas vezes por semana. pu,~3: .assu~pto de 
Art . . 5.0 Perdera.o o logar de inten- fiscu.lisação geral do . m~mc1p1o), fora ~as 

dantes : convocações (;lXtraordmarias de que cogita. 
l o os que se mudaram do Dlstricto Fe- esfa lei . · . · rd" 

daral . Parag>"n.pho ut?ico. ~as sessOes oxtrao 1-

2.0 os que perderem os direitos civis e po- D;•~rias só. se tlehberaru so~re o n.ssumpto que 
liticos · . . tiver motivado a. convocaçao. 

3.0 Ós que deixo.rem de comp:i.recer. as t\l't. 12 ... As fun~ções tle membro do_ con
sessões, sem causa justitlcadu, durante vmte selho muntcipal s~rao _ remun~i:-.i.du.s, tl.xando 
dias conseeutivos • elle no fim do trienmo subsidio para os re-, ~ 

Oamo.ra. V, JV 
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presenlnntcs o o ordenn.do pn.m o prefeito tio 
trionnio .seguinte. 

P:1rng-1•n.pho unico. No pl'lmeiro .triotmio 
c:tr.b intendcnto pc.lrco!Jc1•iL o rmbsidto tio 

· ti;OOO.$ annuaos. 
· Art. 13. As vagns quG occor1·01•cm no co11-
selho tnunicipul sorão immediatamonte pt·oon
cbidas. 

Paragral>llo unico. Só o conselho munici
l>::l1 .julgara da vaga, commuuic..'lodo~a no 
prefeito, para que este ma.ntle proceder it 
eleição. 

Art. 14. Nãü poclcrão sc11vir conjnnctn
mentc 110 conselho rnunicip:il : 

1. 0 O avl>, o pae e o Jllho, ·os irmãos, os 
cunhados, durante o cunhaclio, o tio e o so
brinho, o sog-ro o o genro ; 

2, 0 Os socios da mes1m~ firm::i commer
cial. 

P!lragrapho unico. Si a eleição designar 
cidadãos nestns condições, tomara as:.iento o 
. mnis velho, considerando-se nullt~ a clei~:ü.o do 
outro ou outros. 

Art. 15. Ao . conselho municipal i11cmnbe : 
§ 1. 0 Verilicar os poderes de set~s mem-

bros. · 
§ 2. 0 Orga.nisar o regimento de suas ses

sões. 
§ 3 ·ª Organis:.\r sua secrot;irin. e uomear os 

respectivos empregados. 
§ 4. o Regula.r as condições de noméaç;i.o, 

suspensão, aponsenfadoria. e outras dos em
pregados de tmlas as repn.rtioües municipaes; 

§ 6. 0 Orga.nisar o set-viço de escripturaçii.o, 
a.rrer.a<lação, g ttar<b e n.pplica.çã.o <ln. recoitr~. 
assim como o da execui;.~o e lisc;11isação tias 
obras. 
· § 7 .0 Orgo.oisar nnnunlmeute o orça.monto 

do municipio, decretando as tlespezas e mar
cando as taxo.s necessarius para os serviços 
mµnici pnes. 

§ S.° Contrahir amprestimos sobre ocre
dito do municipio, determinando as condições 
do seu levantamento, o tempo, modo o meio 
de seu pagamento: 

a) O conselho municipal não podcr<i jãmais 
ilcat' a. dever, por q ua.lque1· titulo, quanti::i. 
que nã.o possn. amortizar P.m 30 o.nnos, dis
pendendo no maxirno a terç.'1. parte du. sua 
renda: pena de nullida.de do excesso. 
. § 9.0 Regular a a.dministrnçfio, nrremla

monto, foro, taxa e vendu dos bens moveis e 
immoveis municipu.es: 

a) O conselho municipal só poder:'L vender 
ou troca!' beus immoveis do rnunicipio por 
n.cto votado em duns sessões :rnnnaes succes
sivns ; 

u). As vendas serão. feitt\s em hasta. publico. 
prev1::i.mento n.nnunciadns vera imprensa . e 
por editn.os n.fth:ndos nos lognres mn.is pu-

blico:;, por um espaço t!o tempo não inferior u. 
scssont:L dias ; 

r, ) Nilo potlc1•ii.o co11corror pura n. acqni
siçtto dus:-;os bom; os fnncciona.rio:-; munici rites, 
o.: mrrn1ht•os 1lo consolho nctm\l o o~ dnquolle 
quo tivot' tido li i11icit\liva dti vouda, norn os 
que ton!mrn com mn ou outro o parento::;co 
espo~illcado no :.wt. 1·1 § 2'1• 

§ 10. Deciclir da clesn.proprlnç5.o por utilíd:tde 
municipal o a.utori:rnr .:>. propo~itura o desls
tencin. ou a.lla.ildono dn.s acc:.Ves que interes
S..'1,rem ao mnnicipio, hem cotno o nccorcto on 
composi~•ü.n cm qun.lqner hypothese que não 
for .contral'in. a esta lei, salvo os casos que 
não soffrerem demora, nos qunes a. autori
zação só será necessarhi par~t o não prosz
guimen to de tae:; acções. 

§ 11. Decidir dn. ap[.llicaçüo da. r enda i~ 
compro. de immovois, com o fito de utilitln~le 
pnblicn.; :i. obras locae·s ele qunlquet' impor
fancia, : ren.lisando-a.s dn. mnneir::t que julgar 
mais convenionte. 

§ 12. Regular su:is posturas, ctefiniudo n. 
lei, :i. (! Ua.li<lade da. penn. e o ma.ximo de sm~ 
applicação, bem como o processo devido nos 
casos de in fl'acçJ:o . 
~ l.'3. Determinar n. lMiturlo tln. interven

çrio úo 11refoitc nos casos do ut>gencin., como 
sejam g-rn.ndes inccndios, inundações e outras 
cu.lamitfa.cles publicas. 
· § 14. Org-anisar o tombamento dos . bens 
proprios do municipio. 

§ 15 . E~ tabe lecer as bases ger:l.es pn ra. n. 
lrn.st.n. pu bhca.. 

§ 16. Regular n guarda. e · a conservaç.1o 
dos proprios do municipió. 

§ 17. Esta.heler.er e regular o serviço d:.l. 
assi3lenci:i publica: 

a) E' licito aos p:irticula.res crea.r e manter 
estabelecimentos de phihntropia, a.penas su
jeitos u. inspecção otficial no que se referil' iL 
moralidade, hygiene e cstfl,tistica.. 

§ 18. Estabelecei· e rezular a instrucçilo 
primario., profissional e artisticfl,: esttibelecer, 
custear e subvencionar qualquer iUlltituto de 
educnçiío e iustmcção que as uecessid<tdes do 
município reclamem; · 

cc) O c:insiuo que o inunicipio miuistt·ar, ou 
para o qun.l contribuir com subvol)ç~o ou de 
qu:1lque.r outro modo, será leigo em todos os 
sons g-raos; 

b) E' livre aos particulares abrir e l '·~rrer 
7!!~ol:i.~ _de 11m:lquer _g-r~lO _ou natureza, su
Jeitus a mspoc<;<w olficml unicamente nc :rne 
concerne â morulidade, hygieue ~ est:i.Lis~ ica. 

§ 19. Cre:tr bibliothecas muuicipaes o re
g-nln.r o respectivo sorvico. 
. § 20. Re~uhw o sorviço de hygiene muni

cipal, no que lliz respeito á praias, ~iles, es
g:o t(ls~ curr:ws, mn.tadou1·os,. · cortttmes e e:\'.-
trncçu.o de p(l.ut;.inos. · 
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§ 21. Reguln.r o que concerne ao serviço rle 
banhos, 1n.vamlci'ins publicas, estalJelccendo
os, si os julga t• prcci;~o.> ; fcii·as, mcrc:tdos, 
tbeu.tt·os, e qiwesqnei• espcctacnlo$ pulilico;;, 
extincção de incenrlios, tiscn.lisação ile cm
prezas do viação, industri:1es ou <le qualquer 
o.nt_ro. naturcztL que Sél estalJeleçam no muni
c1p10. 

§ 22 . Prover sobre a instituição e adminis
tração dos ce111iterios, e sobre o serviço runc
.rario, ~endo-llie, porem, ved:\do, confec•ir 

. monopolio 011 privilegio. 
§ 2:~. Estabelecer e regulnr a policil\ snni

taria em suas varias motlaJidadcs. 
§ 24. Resuh\l' a. n.berturn. e denominaçü.o 

de ruas, -pra.çns, estradas e cnmiuhos o ::;u:~ 
J>olicia, livre tr;rnsito, ali:~!ir.monto, cml.Jcllc
Mmento, irr\g~~ll.o,~ esgotos pluvin,es, cu.lçn
mentos e illummnçt~o: 

a) Os edificios qne amenc;.'lrem ruina., po
dendo trazer perigo i1am a população 011 
cmba.rnço ao livre 11·ansito, serão reparados 
on demolitlos á custa dos proprietal'ios, devi-
1.bmente intimados, depois do vistori:i.. 

l1) As servidões municipnes seriio conser
vncl:1s livres o francas, o os obstnculos intel'
postos pelos proprietários onde exi::;tirern 
serão removidos ó. custa <folies, deviilamenta 
jnlim:idos, tlepois de vistoria. 

§ 25. Regnfo.r o serviço do ::tba.ste~imento 
d.e ngua ú população, curando dos manan
ciaes, ron tes, chn.rarizes, aqueductos, etc. 

§ 2ü. Regular a conset·vação e replanta. das 
mattas e 1101·estns, a gun.rcta. e conservação de 
parques, jaràíns, togmdotlros puiJlicos e mo
numentos. 

§ 27. H.eguhr a conservação da mata ma-
ri ti ma, a nhvegação nos rios e lag-ôas, etnllar
que e deseml.Jurque de pessoas. b::t~hgeus o 
generos,no qne nIT.o depende das leis dn. União. 
~ ~8. Regul:\r ti cuçtt ·~ o. pesca. 
§ 29. Heguhw o servi~~º tclcpllonfoo e te-· 

lc;.:rapltico. · 
§ :JU . Animar e descuvolnn· <iS iudústrias 

~lo !J1llnicipio, il~trod.uiir _novas com ttnxilios 
ll?{hrectos, pr0m1os, oxpos1çoes e outras me .. 
d1dus que tenham o mesmo caractel' e tendam 
p:Lm o mesmo fim. 

§ 31. Crear o regular montes d0 socorro e. 
monte pios. 
. § 32. Legislar sohl'e ti vinç~í.o em g-cral 
<)entro dos limites uo mnnicipio. 

.§ ?3. Dividir_ o toPritorio municipal em 
d11;ti·1çtos, que nuo poderão tel' menos do dez 
!Ili!. nem nia.is de quarenta. mil \rn.bihntes. 

§ 3:!. [~echunti.r (fa Uniü.o bons qL10 po1•teu-
çn.m no município. · 

§ 3$. Cot1t1·nctr,r com nm on m:iis mnni
c ipios Jimitrophes a, i·oalisução tle obra1; e' 
sei•viços de interesse commum. 
~ 3G: Representar ao Congresso Nuciou:.ü e 

ao governo tedernl contra. :t.-5 infracções rla 

Constituição Fetleral, hem como contra os 
tlbusos e clesmantlos <las autoridades nfí.o mu
nicipaes e em qualquer outro sentido. 

r:l 37. Levar a. ;juizo os que pt'ejudicarem o 
rnunicipio, reclamando pela ·sua pnnição e 
pela inclemoisaçüo tlo municipio. 

§ ;is. Orgnnisar periodicamente a estr.tis.:. 
t ica. municipttl com ns indicações mais pre
cisas. qne for }Jossivel adquirir úcerca. dn 
exteosü.o tcrritm·inl, populnção, recursos in
dust:iae::; e a~~·icolas, e movimento geral dos 
serv1ços m u 111c1 paes. 

~ ·:io . Orgnni~a.r pcriodícn.mcnto n. estafü:
tica. escol:ll' e t~ hyg-ienic:i, cop1prel!endendo 
registro tlemogr:vphico, nosogmphíco e de 
movimento end(lmico o epidon1ico de moles
tias r oion.ntcs no municipio. 

§ 40. Dct1mnim1.1· :~ orgüni<:.n~~o do cadfü;
tro e o levnotllmento ela plii.nta do municipio, 
bem como a. rectificação pcriodicn. tle ambos. 

§ tl t. Delibornr sobre n. acoittt.ç:í.o de doa- . 
ções, legados, lleranças o tldei-commissos e 
suas :ipplicações. 

~ 42. Tonwr coullecitnonto do veto opposto 
pelo prefeito a qualquer delibaraçi'io e resol 
ve1• a respeito (nrts. 21 e 22). . · 

§ •13. Distribuü• os varios ramos dos ser
viços mnnicipne~ por seis commissües perma
nentes, compostt\s do tres membros cada umn, 
o tiradas do pr•oprio conselho por eleição. 

a) Essns comIDissões serão: 
I De fazenda e contas ; 

Il De instrucçrto pnblica ; 
III Do hygieno e a.ssisteocin. public.'\; 
IV De obras muuicipa.es ; 
V De T>Olicia. ; 

VI De justiça. 
b) Es;;as commissües funccionnrão não sô 

durante :1s sessões do conselho, como ta.mbem 
em seus interva.llos, exercendo :i.ctiva fisca
list\c;.ào sobm os serviços que lho forem res- . 
pect.ivamento distribúidos. · 

e) Indopen<lente de taes commi~sves, po
tler.:i o conselho eleg-or de seu seio outras quo 
serão extraorclinarias e sem C'1.rncter. perma-
nente. · 

d) No regimento interno se definirüo as 
Mtribniçües especbos das seis commissõas 
permanentas, Hc.."tndo entendido que nestas 
attribuições est~t comprel1endidt'I. :L fisealisa~ 
ç~o dos clivel·.ws scrviço!l externos elo mnni-
cipio. · 

§ 44. Permíttir que o prefeito e o vice-pre
feito se an~entem do tet•ritorio do municipio. 

§ 45. Prover sobre o bom _B'eral do muni
cipio e velar pela fiel cxecnc;.i.o destn. lei or· 
gn.nic:i o <las que promulga•. 

Art. IG. Em ncnhumu. circumstanoia. e 
para. nenhum tlm poderá o conselho conferil' 
suas preroga.tivas a qnalquer pesson. estrn.nlu\ 
ou não ao municipio, 
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OAPlTULO IV ~ IO. l'rnr11g-1tt• 11 cwç:imento em vigor, si 
ntó no ultime) 1li1L ,\() tloznmhro nilo tiver sido 
\'Otrttlo 110\'0 pulo cot1s1.tllto. · . 

Art. 20. · O prcfoito 1101lurh s11~pun1!cr provi· 
sori:imcmlo ri oxocuçií.o elo qu11l<Jno1• mcdídtL 

Art. 17. O poder executivo municipal 6 vot<vfa pelo conselho, roc1ts:1ndo-lho saucçito, 
:3:Cercido pelo prefeito do Districto Fedeml e qrrn.ndo isso lho pat'et;t~ cotivonicn to uo bem 
na. sua fa.lta, pelo vice-prefeito. ' publico, e então rept•cseut:i.rit. l<>go ao cause· 

4rt. 18. O prefeito e vice-prefeito serão lho por meio de uma exposiç-J.o competcnte
ele1tos por suil'ra~io directo <lo município e mente Cuudament:uln. . . 
maioria absoluta lle votos. Pn.ragrapho unico. Dada essa. l1ypothese, o 

Do pnáer cx.ccuti'tlo municipal 

ParagraJ?hO uoico. Si nenhum dos votados conselho se reuoirit para tomar conhecimento 
obti~e: maioria a.bsol_uta. tle votos, o conselho do vc<o opposto pelo prefeito, e i·esol veró. 
mu01c1pa.l, por maioria dos presentes, elegerá. sobre o ai.;surnµto , podeudo revogar a. disposi
P.refeito e vice-prefeito um dos cidatlilos que cão impng-u:tda ou coutlrm•il-a (:i.rt. 14, § 4°). 
tiverem alcançado, nas resi)octi'•;as eleições Art. 21. O veto do pi·el'eito deve ser tan-
as duns maiores vofaçuos. ... ' C3do denfrode cinco dias, a. contw daquelJe 

Art. 19. Ao prefeito compete: cm que o neto for approvatlo 110!0 conselho. 
§ I.0 Abrir e encerrar a.::; sesSÕes or<linarias Pa.ragru.pllo u:.iico. AS deliberações que não 

e e:i:traordinarins do conselho municipa.l n5.o so1Trerem impugnaci'io e.lo prefeito, <l.entro 
·tendo, porém~ direito de discussão nem do desse prazo, scrrw .iulg:ulas em pleno vigor. 
voto. · Art. 22. Paro.~ eloiçU.o do pl'cfoito suosis-

. § 2.0 Apresenfar, por occasífio da abertura. tiri'to ns incompatibilidades especifico.das no 
rle cada sessão ordina.ria, um relatorio cir- art. 4º • · 
cumstanciado de tod:.i.s as occurrencias que se Parag-rapho unico. Nã.o po<lerá tn.mbom 
tivi:irem dado no intervallo de uma sessão ~L ser eleito pr<:l'ell.o o cidll-~rio que tenha com 
outra, propondo ne:>sa occasião as medidas qun.lquet' intendente o grao d~ p~~reot.osco re-
que julgar opportunas. ferido no a.t"t. 14, § 1°. 

§ 3.º Executar 0 fuzer cumprir todas as Art. '.!8. O pref ito não poderU. ser raelcito 
deliberações ou ordens do coosolho, quando piwu. o trienuio seguinte ao de sua adminís
devida.mente promulgi:i.tlas. traç;io, nem tnmbcm eleito para o cargo de 

§ 4.0 Intervir nos casos de urgencia. referida intendente· · 
no art. 15, § 13, convocando Jogo 0 consel!io, Art. 24. O pt•efeito pode1•á n.usentnr-se do 
caso este nã.o esteja funccionaudo, para. c.far- Districto Fedt"ral por mn.is ri~ cinco tfos, ~ 
lhe conta do occorrido. desde· que o l'aç : ~ por ma.is de dous deverâ 

§ 5.0 l<'a.zer arrecadar as r endas municipnes comrnuníci\l-o ao conselho. 
por emIJregados de ·sua. confümça. e de · ac- Art. 25. Dnr:i.nte o primeiro triennio 
cordo com o ultimo orçamento approvado pel'cebern. o prefeito o 01•denado t.le 24:000$ 
pelo conselho. annnaes. 

§ 6.0 Ordenar a.s despezas .votadas pelo con- · Art . 25. N::-. falia. ou impS!diment1) do pro
selho e a.utorisar o pagamento della.s pelos feito e do vice-prefeito, serão ns fnncçües ex
cofres municipaes. ecutivas exercidas pelo presidente do conselho 

a) As ordens de pagamento deverão sempre municipal. 
conter o. indicação do arti~o e pa;ragrapho Art. 27. Si a vnga de prefeito so <ler no 
do orçamento qua as autor1sa;r, e nenhuma primeiro ou no segundo anuo, proceder-sa-lw. 
deSpeza. sera realisada. sem serem presentes a. nova. eleição, ficando interinamente em 
os documentos que as comproveiu. êxercicio o vico-prcfcito. 

§ 7.° Formular ti proposta tlo orça,mento, Art. ~8. O vice-prefeito set•â eleito por 
que .deve ser apresentada ao conselho no dhL rirccesso ídcntico M ili1. eloiQrí.o ria.ra prereito, 
da abertura da. sua sessão ordinaria., e for- logo em seguir.lu. a este e observndas ns mes
necer todos os dados que lhe forem pedidos mas incompatibilidades. · 
:pelo~conselho de suas com~isseles pam a con- Ar~. 29. o vice-prC;!fdto, quanilo em ex:er-
feccao dos orço.mantos lJarciaes ou gertll. c'.cio, tera uireito ao orclon<.\do marcado par:1. 

§ 8.0 Nomear, suspender, licenciar ou de- o prefeito. 
mittir os funciono.rios nilo electivos do muni-
cipio, exceptuados os dtt secretada do couse
lho, e observu.das ':ts ga.1·antias que fororn 
definidas em lei. · 

§ 9.° Convocn.r extraordinariamente o cou
selho, quando o julgar conveniente, ou quando 
assim o reclame por escripto a maioriu. dos 
intendentes. · 

CAPITULO Y. 

Dos <l ommissarios mzmicipetes 

Art. 30. São iigentes 1!0 p1'0foito nos dí.lrt~
reu~s. distl'ictos os commissarios o os g uardas 
mun1c1paes. 
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Art. 31. Cada districto tera taatcis com
misS!l.rios e guardas municipaes quantos fo
l'em ,iulg-ndos convenientes pelo conselho pri,ra 
o bom desempenho de suas runccaes. 

Art. 32 . Ao corrunii::sri,1·io compete : 
§ 1. 0 Executar o fazer execu~a~ as postur:as 

e ctclil>e1•nções do conselho mumc1pnl, sllncCio· 
· nadas pelo prefeito, observando as ínstrucções 
que por este lhe i'ot•em dadas . 

§ 2.º La.vrJ.r e remettor n..~ommiss:\o ele 
justíC<'\ os íiagrantes contra. os rnfructores elas 
posturas. . 

§ 3." cassar as licenças ·ºº~ ca.so~ pr~v1stos, 
com r~curso par::i. tL comm1ssu.o ~e .1 m;t1c~~ · 

§ 4 .o tnspeccioimr as. obras ~01t~\S me~lin.1Jte 
contructo fornecendo a comm1:;sao de .J ustH;:L 
os elemen

1
tos nc:lcessarios pn.r:L tL fcH'nrnç~·fo do 

processo e comminnçfio das 111•u:\l.; mn qtto os 
contr.1ctautes inco1•ro1·(~01. 

§ 5. o Qrganisa1• llH!llSU.!111en to O 1'61llCltl)I' 
ao pNrelto uma relação do::; tb;;rnntcs lavra-
dos. . · 

§ 6. 0 Informar os peuitlos tio lic1mça p:1ra 
· editicnQC'les, nberturns de casos <le negocio e 
~xe.rcicio de quaesquer in\lustria::;, e:;~ect:i.
culos e divertimentos publicas e outros Objecto:> 
de competencia municipal. . 

§ 7. 0 Loformur trimonsalmonto n.o prM131to 
e sempre que este exigir, íJUttnlo :lo esta.elo 
de todos o~ set•viços do tfü;tt'ieto e snas nec<:is-
s\dndes. . 

a) Dessas inform:1ções, assihl como uas re
l::i.ções meoS.'leS de füi.g-.r:intes, ~icar:i cópia c1~1 
livro especial, que sera fornecido p~la mun1-
~ipa.!idade, e compet::mtemente rulmcado P?lo 
prefeito ou pelo 1un?cional'io 9ue este. tles•g-
nar. Gso-otailo esse "livro, sera l'ecolludo ao 

1. <:> • • l 
a1·c 11 vo :m u mc1 pa • 

b) Em nenhum ca:;o porlor:"~ o commissa.rio 
recusar :1. qualquer municipio a inspccçi1o do 
livro. 

§ 8.° Fornecor ás cornmissues permanen
fo~ todas as inrorm:u;ões que lhes fürem re-
quisitndt\S. . 

Art. 33. Os guardn,s municiµae~ são auxi
füu·es dos commissarios municipaes, e seus 
a.a-entes immediatn.mente sub.:>t'dirn\dos po.m 
cumprimento das o.ttribuiçüe~ quo lhes são 
couforid'-'s. 

])as atwibuiç(lqs jwlícia,-iai.: 

Art. 34. A' c:immiss:'l.o perm_anonte do j~s
tiçn. cabe receber as commurncaç:iies de 10-
fr:icção de posturas e remettel-as :~o ,juizo 
com1letento. 

Art. 35, O prep;wo ejulgamento dos pro
cessos sobre infrncção <le postur<1s compete 
ao juiz dos feitos da, faz•~nda municipal com 
o recurso C.."\llivel nas justiças Ol'dina.rh\S. 

CAF.lTUL.O VII 

DisposiçiJes geraes 

Art. 36 . Os funccionarios rnunicipaes da
ri:í.o execução us determinações de caracter 
l'elle1·t~I. ri.utorisn.das polo acto do Congresso 
Naciona.l. 

11.rt: J/. Das deliberacões dos poderes mu
nicipMs não haverit recursos para poderes
tt>auho. 

Art. 38. Todo o funccionario municipal 
qualquer que se.ia sua cfa.sse ou c-'l.tegoria., é 
respous.wel, civil e cri~io~lmeute, por pre
vm·icação, a.buso ou omissa? uo des.empe_nh? 
do suns fuiicçõol:l, uã.o servmdo de 1sençao a 
c1tlp:L, a ordum ou determinação dos supe· 
rioros. · 

i:i !.•• A denuncia. poderá s~r. da~a. pelo. pre
.iudicatloon por q1mlquGr mumcrr~o a autoridade 
judiciaria c~mpet~nto?. quo, ou~1Llo o ~ro~otor 
pul>lh:o, t~r~ obl'lgaçao de fazer ellect1va a 
l'O~iJonsab1l1dadc. . 

§ 2.º Independente de p~n~ crimi~a.l,_flcn.m 
os fonccionat·ios sujeitos a mdemmsaç(l,0 pe~ 
ouuüwin, m:l.l'c[l.tl::t, pl'.llo jufa e resoluvel em 
prisõ:o. 

§ 3.º o prr.fcito, o$ re{lrcsenta!,ltes do .m~
nicipio, po1o mesmo motivo, serM p~o.ss1v01s 
de igutü pci:m, oliscrva.rlos os m~smos t1 a~ite~. 

Art. 30. A execução ~a.s_ l~1s contro.r1n.~ ns 
deterrniu::LçCios da. Const1tuiçao Fodero.l, im
portam pa.ra os membros do cons51lho que as 
tiverem vot:ido e para. o prefeito que as 
houver sanccionado, penas, p_o~endo o respe
ctivo processo de respo:asab1lidn.de começar 
por denunci:i. particula.r. . . . 

Art. 40. Como f>OSS<?ª. civil podera o mu
nicípio coinp;irecer em JUlZO, demandar e ser 
uemandu.do, fazendo-se representn.r perante · 
!\S auto1·idades judiciarias pot• procurador de 
nome:\ção do conselho. . . 

Art. 41. A nenhum p~der é per~1~ti~o 
conceder remissão de devida do ~umc1pio, 
netn trnn!Sirrir com o direito ou credito delle. 
sal'Vaodo, porém, os interescss ~a fazenda 
municipal, poderà o conselho nutor1sn.r mora-
torins ae divida. a.ctiv::i.. . 

Pamgrapho uuico. A infraccão. dessa dis
posição ser;i punida coro D?-ulta eqmvalente ao 
dobro do acto de su:.i. uulltdade. · 

Art. 42. Os contr~actos de arreadamentos, 
fornecimentos e quaesquer outros ~a mesma 
natureza serão feitos por hasta publica. 

Art. 43. As obras que nã.o forem executadas 
peln. administra.cão só podel".1.o ser por hasta. 
publica,. · . . _ _ 

Art . 44. Os bens mumc1paes ,nao sao su
jeitos :l. execução por di'Vhl::is passivas do mu-
n~i~o. · 

Pa.ra"'rapho unico. O credor, porém, me
deante ~entença judiciu.rin., poderá embargar 
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para seu pagamento, ns rendas dos proprios e) Inspcctm·ia Gt•ra! ele H:ygienc; 
municipaes ou as pl'estaçües qn0, por forç:t ele d) Asylo rlc Mendicidade; 
contractos, tenham de ser pagas nos cofrus do a) Corpo de Boml>~iros ; 
municipio. n lnspr.ctorin de ln:>tr ucçã.o Primnrio., pcs-

,Art. 45 .. Só p~derit ser co1Jrn<lu. n. receifa so;1 l u mutcrial , 
que estiver espec1ticada. no orçn.meuto votado 1;) esg-oto <la cid<1de ; 
pelo conselho e approvado pelo prefeito, li) ílluu1im1çU;o publica. 
exreptuadas as doações, !errados, heranças e Art. 57. P:1m n. primeira eleiçií.o silo in-
t!dei-commissos feitos ao município ou qu;:ies- compati veis os cidadãos rrne fizeram parte dns 
quer de suns instituições. · Intemlencitts depois <la pt•omulgtiçli.o 1ln, Con-

Art. 45. Nenhuma <lespezn. . poder:'1 ser or- stituiçü:o Federal. 
d_enada, sem que pn.ra. olla h::iJn. verba. con- Art. 58. A prímoil'ü, oloicão municip::ti no 
s1guad::i. no ol'çamento. Districto Fcuern.l será Ceita 30 dins depois d e 

Art. 47. A mnx~~a l?t1blicidacle será da.da sanccionadu. a p1•esen t0 lei, cumprinrlo ao 
aos a.ctos dn. mu01c1p_a~1(~ade r1ue acarretam ~ governo expediL' para tal fim as ordens nc-
eucargos para o mumc1p10. cessarias. 

Art. 48. O plano g-eml <lo o~çamc1~to,antcs Art. 59. A eleição se far:'.L cm cafül. fre-
<le v?tado pelo conselho, sera yubhcado vor guczia por seccões que não poclôrüo ter menos 
10 dias, pelo menos, nos org-aos de maior de 5(), nem mais ele 250 cleit0res. 
publicl~ade, podcouo os_ muuicip~s requerer Art. G!l. gm cada secçilo luwerii uma. mcs·.1 
as mod1ficaçõ;)S quo .Il?n~s convcmontes ll!es pai'<\ 0 rcccllimcuto do cet.lulas, apu1·n.1;uo de 
pn.reçam pn.ru. o mumc1p10 ou rara seus rn- votos o mais tmb('l.lhos clcitcracs. 
teres:ies. A t Gl v· t d' · t d d Art. 49. As contas e balanços do municipio . r_ · · in e túS.ª? 7s_ 0 marca, o rm~n a 
encerrados serão tn.mbem publicados durante ele1çao,. os pretores d1 v1d1ra~ sua~ respectr~rns 
10 dias. ~agueztns em secções ~ des1gnarao os ed.1tl

Art. 50. Trimensalmente será publicado cios onde devem funcc1onar as mesn.s el~1to-
um balancete de receita e despeza. rae.s, nomeando prtra co.cla uma dollas cinco 

Art. 51. Toda a ,.0z l)ue 0 prefeito proro- eleit,ores, dos quaes um e:i:press~.mento pum 
ga.r o orçamento, nn. !'órrr:a do art. 20, § 10, presidente. . 
ua.rit publicida.de durante 10 dias a esse seu Paragrapho unico. Essas nomeaçõ~s e dcsi
acto, por meio de editaes, acompauhu.ndo ó gnações s~~rií.o commun icndns por oificio ao 
orçamento prorogado. ;J.Ctual Conselho dn, intendenc.ia. Municipa.1 e a 

Art. 52. As decisões do conselho sô obri- cada um dos nomeltdos, <levendo t<.tmbem ser 
garilo 10 dias depois Lle publicadas. public:i.dos por editci.cs e pela. impronsni onde 

Al't. 53. Não poderão contructr.r ou em- flonver. 
preitn.r obras, nem aforar immoveis munici- Art. 63. A Intenrl encin, Mur.icipn.l, t endo 
paes, pessoas que tenham com o prcféito ou em vist<i essn. comm11nica~5.o, remetterà n.o 
com qualquer membro do cOI~selho o paren- preto1•, com n. possível lJrovictadc, os livros, 
tesco jndicado no n,rt. 14 § 1.0 urnas e mais objectos neces"arios ú. e!ei~ão. 

Art. 54. Qualquer municipe tem o direito § l.°Caso:t lntenrleneia.deixcdc 1·emotte!" os 
de obter informaeões o certidüt)S sobre os ol:üectos precisos para n. eleição, o presidcn te 
n.ctos da munici[Jalidadc, as qnaes, sob ne- da. mesa eleitoral, no acto d<~ instJ.llnçi'i.o, 
nhum pretexto, lhe poderão ser neg~dn s . tomn.rõ. providcucias) fozcndo u.cqu ísiçüo de 

Art. 55. A municip::i.lidacle nü.o po(lel'it, u tudo qnc (hltnr, m1<nrlo,ri1 lnvr::i.r no!l livros, 
custa dos seus coi'res, erigir nom autorisar a poi.' nm eleitor que lhe servi ri~ de secretn.rio . 
erecção de esta.tuas ou monumentos comme- os compctentef; termos rk n.bcrtur:i, r uhricn.r:i, 
morativos de pessons ou aconteciineutos. as folhas e dcllus se utilisn.rú. pttrn. os trabn.-

CAPITULO lll 

Dispasiçõas fra:nsitorias 

Art. 5G. Pela vresentc lei pn.sstiriio pa.rn. o 
governo municipal do Districto Fcdern.l os 
seguintes serviços, uctualmente a c..-.rgo da 
União: 

a) limpezíl. da cidaue e das prnias ; 
b) ussistencia a inf<.lncia. comprohencle111lo 

o Asylo dos Mel.liuos I)osvnlidos (.) n Casa. elo 
S, Josó i · · · 

lhos elcitorMs, eucerra.ndo-os depois de tudo 
terminado. 

§ 2." gssc tra.lmlho suppletorio da falt:i 
dn. intendenc!a. ter:\ inmcdiat l< publicidada 
por eài taes amxados nos log-aros mais publi
cas d,1 freguezia e po ln imprenso. ond1~ estlt 
houver. 

Art. 63. Os cidu.dfí.os nomeailos parn. for~ 
mnr as mesas eloitoruos que, por qun.lqncr 
motivo,nii:o poss::i.m. comparecer, deverii:o par
ticipar seu impedimonto ao pretm· ate ús 3 
horas tlu. t:trdo d:i vespera. da oleiçil.o. · 

Pa.rngrapho unico. O pretoi· rrovidencin.r:\. 
logo sobre a ~~tbstituii;:io. 
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Art. G-l. No dia eh~ eleição os membros 1lo. 
mos.'\ oloitorn.l que faltnrcm serii.o substituído~ 
do seguinlo m0t!o: 

I'', o prcsidontr~, pelo cidadão cnjo nome so 
s ~gnir immotliatamcntc nn fütn. dos nomeado::; 
pelo pretor; 

2°, qualquer outro mcsario, por um eleitor 
da secção, a convite t!o presidente da mestt. 

. Art, <35. Os traktlhos eleítornes começa
rão ús 10 horas da rnanlül., depois de reuoida 
?- mesa., que devo ser installMn. nn. vcspera. ~~ 
1g11n.l hora. 

§ 1. 0 Si a. insta llac;'Io da mesa nffo se tivor 
e íl.'ectnado n::i. vespera, deverit sel-o no di:.i. da 
ehliçrl.O até ús O horas da. manhã.. 

§ 2.0 O escrivü.o do pretor, Oll em sua lhlt:.i. 
um cidadão nomeado ad hoc ~lo presidente 
da. mesa, lavra.ri~ 101?"0 a neta da insta.llnQão 
no liVL'o que tiver ue servir para a oleiçü.o. 

At't. G6. J\ votaç;to dever[~ !ic:w terminad:i 
até ás 7 homs d:i noute ; mas a apumçii.o do 
votos e n. escripturac;Uo úa acta poJeriio rn·o
loug-ar-se até uo dia seg·uinte,si ta.l Cor prucbo 
-pam conclusão úos Ll'al.Jalhos, qne nú.o serão 
iuterrompidos. · . 

Art. 6i. A acta dos trn.bn.lhos eleitoraes 
scri~ escripta pelo secretario 'l<t mesa, em se
guida ú, da installação e transcripta em li
:vro especial por tabelliü.o ou pelo escrivão 
elo pretor, ou na. fa.Jtn. destes, pol.' qualquer 
cidadã.o, ll. convit~ elo presidente dn. mest\. 

Art. 68. A mesa. fará ex.t1•ab!r dnas cópias 
tlossa. acta, !Jem como dns nssign:.tturas dos 
eleitores que tiverem '.rotado, dovendo todas 
ser Gssign:1.tlas pela mesa. e concertadas por 
ta,bellião ou pelo escriv~o cio pretor. 

P•n·ag-L·apho anico. Uma dess.."Ls cópia.s será 
remctti<la a.o pretor o outm .~ socretn.ri:i. do 
governo mui..icipal ; cstn. 11l tima. será acom
pa.uh;;~la de cópi:i. authentica. <.Ia acta de instal
lação tla mesa eleitoral. 

Art. <39. Os livros de assignatúra tlos elei
tores o os df\.S actns 0leitoraes soriio enviados 
pelos presidentes da::; mesas á socreta.ri:t do 
governo municipal, jantn.mente com as c.ó
pias, a que so rei'ers o pn.ragrapho unico do 
t\t't . 70. 

Pnl'<'lg'l'fipho unico. Tollos os livros que 
tiverem de servir nu. eleição sori.'io rnlwicn.aos 
pelo pretot·, s:i.lvo o caso Llo p:n·agrtipho 
uuico do twt. L10. 

Art. iO. Oito dias depois ela, eloiçJ.o, os 
pretores dns 21 distt-ictos se reunir.-Lo 110 
erlificio cll\ lntendencia. l\fonh~ip:il, o depois 
do eleger do ontre si mn p'.trn. ]1l'C$L·fü· os 
trnhn.lhos, dn.rão começo :i. apn1·aç:ío gera.l. 

J\1•t. 71. Os tra.b:llhos dovcrã.o priucipia.1· 
ã.s 10 hora-s da. manhii ; findos ellos, ltwra.r
se-ha umn. n.cta. circnmstn.ncia.du. qne contenha. 
os· nomes do todos os cidadaos votados em 
cadn. fregnezia., pela ordem namericn. do vo
toçi'io o em se;;utd:i. os dos sojs canqidatos que 

ti varem obthlo nmiol' numero do votos em to
dos os . uistricto:;. 

· ~ Ei:is:L nctn ~orá c11via.dn no Tríbunnl Civil 
o Ur·iminn.I, onde tla:ir:i. n.rchivada ; della. se 
cxtrnhit•ti nmn côpia. parn, ser remettitla ii se-
cretaria do g-ovorno municipal. · 

Art. 72. A carfa nm dos 27 intencleutes 
eleitos dit•igirà. o pretor fJresiclente um oJllcio, 
communica.ndo-lhc o resultarJo da.n.puraçfi.o nri. 
parte que lhe disser respeito. 

Art. 7:3. O pretor que, por qu:ilquer mo
ti\'O justificnclo; não pudet· compn,recer aos 
t1•abalhos de apuração, da.l'á p:Lrte disso ao 
pre::;illente e lhe re:nettcr{i a.s uatas de sua 
fL'C Q'llO zi:t. 

~\rt. 74. Os tl'allnlhos de apuração só terão 
log-nr aahamlo-so reunitlos doze pretores, pelo 
menos. 

A1•t. 75. Os rncmb1•os do governo munici
pal elei tos se 1·eunfrrí.o no ei:liíicio da Inten
dcnciti Municipü viuto dias depois da elei
ç:1o para darem como~~º ~1s sessões prepa
ra tol'ias, olcg·cndo um presidente iuterino. · 

Art. 7ü. A posse terá lagar ll'lgO que e8te. · 
j ttm reconhecido~ dous terços pelo menos dos 
intendentes eleitos e será dada pelo actual 
Conselho de lntendeucía Municipal. . 

Art. 77. · O primeiro triennio terminara em 
7 de. janeiro de 18\:l5, qua.lquer que seja o din 
da posse. • . 

.Art. i8. As v:i.gas que occorrerem no pri
meiro conselho m1rnicipal, si depeni.lerem de 
intendentes r!e olistl'icto. serão suppridas por 
vota.ç:ío no districto, si de intendentes dos 
mais votados nos districtos, pelos cidt\dü.os 
que se seguirem :.i estes na. Ot'clem ·de in.~ior 
su ll'i'<\gio. 

Art. i\). Ficam om pleno vi:;ot• pa.1•0. n. pri~ 
meir<\ eleição municipal n.s disposições dn. lei 
n. 3200, de U de janeiro de 1881 , rerorontes à 
cldçito CJH gemt e li pm·tc penat em todos o::; 
pontos que nii.o tiverem sido nltera~los pela. 
prc~ente lei. 

Art. 80. As eleições subsequentes serã.., 
foitns por lei especial que o Congresso decre-
taríl.. · · 

Art. 81. Ficam rovogucfas as clisposiçuGS 
em con trari~- Felisbcllo Freire.- Ju-i>cncio 
de .4{)uia,·.- Baptista da J'H'oua. 

N. 220-1801 

Co1icede a. D. A.tlelairle Telle.~ Pires ~ direi/o 
c4 perce]Jça:o do soldo integral qwJ oompetia a 
,,c 11 (tnado ma!"iclo na cpoca etc seu faUoci
mcnto. 

(RedacÇão do subst itutivo do Sr. Pires :For
rcit·n. o outl'OS uo parecer n. 32 de 1891). 

O Congresso Nacional decreta. : . 
Art. 1. º Fica, concedido o. D. Adelnitle Tellos 

Pires, viu'V~ do cn.piti\o de artiht\riti, A1.1toniq 
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Telles Pires, fallecido em serviço ~o Esta.do, 
na oxploração do rio s. Manoel, o direito á 
percepção do soldo integra.! que cabia áquelle 
bfficial na cpoca. em que falleceu. 

Art. 2.o Ficam rovogadas as disposi.çOes em 
contrario. 

Sala das commissões, 6 de outubro de 1891. 
- Juvencio de .4..guiar.-Boptista da Motta.
FeUsbeUo Freire . 

RedacçiZo do projecto n. 175 de 1891 

O Congresso Nacional resolve ; 
Art. 1.0 O ~overno mandarú. contar para. 

a aposentndor 1n. rlo e:t-porteiro d :1 Escola. de 
Belhls Artes, .Manoel Poreir·n. da Silveira .Ju
nior, o tempn dn elfectivo serviço do mesmo 
no arsenal 110 gucrm desta c.'1.pit:d. · 

Art. 2.11 Ro,·ogam-so as disposiçüos em 
cootrarlo. 

Snla da.s commissües, 6 de outubro do 
181)1 .-Juvcncio de Agtdar.-Baptista do. ,l[ot
la . - Felisbcllo Freire. 

Redacçtfo do projecto rr. 90 A de 1891 

·O CongresEo Nn.cionnl resolve : 
Art. l.º Fica.m isentos de quaesqner im

postos, . dos que se acham sob a nlçt1da. <ln 
União, os legados e doações feitos à Sociedada 
Amante da lnstrucção, não só pnrn. augmento 
de seu p~itrimonio, como pm':l. manutan<;ão do 
asylo que 3. mesma sociedade tem a. sau cargo; 
e bem assim os feitos a.o i..yceu de Artes e 
Officíos da Capital Federal . · 

Art. 2.0 São igualmente isentos do respec
tivo imposto os legarlos e doaçoes em apoiices 
da dividn. publica federal , feito:> ao Col le!!io 
dos Orphãos do S. Joaquim, mi capital do 'és
tudo da Bahia. 

Art. 3. 0 Revogam~se as disposições em 
contrario. 

, Sala das · commissões, 6 de outubro de 
18\H.-Juvencio de Aguiar.-Bap~sta da Mot,... 
ta.. -FelisfJello Fl"cire. 

Reda.cçr1o ~o projccto n. 201 de 1891. 

O Congresso Nacion11I resolve : 
Art. 1.0 O Podal' Executivo ê autorisado a 

relevar a peno. de prescripç.;'ío, em que incor
reu D. Olympia Candida Guimarães do Ama
ral , mandando-lhe pagar, peh\ ttibell:l de 1 de 
dezembro de 184 l, o meio soldo dn. pa.tente 
de seu füllecido pai, tenente-coronel refor
ma.do Sebastiã.o Lopes Guimarães, desde 
a data do fallecimento de sua mfü ate 15 de 
julho de 1881. 

· Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sn.la d:1s commissões, 6 (le outubro de ·· 
1891.-Ju,,encio de .4.[Jt'iar.-Baptista da Mot
ta. -FcUjbcllo Freire. 

Redacrao do pi·ojecto n. 11.1. A de !.891 

0 Coag1·esso Nacional decreta. : 
Art. l.0 E' concedida :i. D . Maria Theo

dora. Ribeiro e i~ menor Izidora Maria. dos 
P~ssos Ribeiro, till.ins do fallecido desernbar
gado1· Antonio Agnello Ribeiro, tt pensão do 
l :200$ n.nnuaes, repa.rtidamente. 

Art. 2. 0 l\.evoi;am-se as disposi~es em 
contmrio. 

Sala das commissões, 7 de outubro de 
1801.-Fclisbcllo Frcire.-Baptista da J1fotta. 
-Juvcncio r.lc A[JuiC1r. · 

Redo.cç,10 do p.,.oJccto n. 1.91. de 1.891. 

O Cangros~o Nacional resolve : 
Art. l. 0 E' concedida. ao cidadão João Ale

xtmdre Viegas, escrivão do Juizo .Faderal da 
secçfo do estado do Amazonas, hoouçn. por 
um ;1nno setn vencimentos, para tmtar de 
sua snude onde lhe convier. · 

Art. 2. 0 '.~evoga.m-se as clisposições em 
contrario. 

'sn.lo. da~ commissões , 7 de · outnbro de 
1891 .-Falisbello Fl'cire.-Baptista da Motta. 
Juvoncio de Agttiar. 

RP-dacçl!o do projacto n. 179 de 1891 

O C mgresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 A a.posentn.rloria concedida ao ci

dadão Bern:i.rdino José Borges, por decreto 
de 27 <le novembro de 1889, no emprego de 
administrador c!a recebedoria. da. Cn.pital Fe
deral, é com todos os vencimentos. 

Art. 2. 0 .Re>-ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala d<.ls commissões, 7 de outubro de 
1891.-Felisbcllo Freire.--Baptista da Motta . 
-.T111)(mcio da Aguiar . 

.Rcdacçüo do projecto ,z. 1.96 de 1891 

O Congresso Nncionn.l dccrota. : 
Artigo unico. Fica. concedida. t~o (co.pitão 

Antonio Pinto de Almeida um anno ele licença 
sem vencimentos p:i.ra tratar do seus interes
ses ; revogadas v.s disposições em contra.rio. 

Sal;i. das commissõcs, 7 de outubro de 
1891.-FeUsbeUo F'reire.-Baptista da Moaa. 
-JmJencio de Aguiar. 
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Redacçiio da emenda do Sr. Barbosa Liriia e o sn.. AMPÍHLOPHIO-Fiz tudo quanto es-
. 01dros ao pi~oJr:cto iL 196 de 1891 tavti no meu alcance. 

O SR • .P1:tEsro1.:~·m - Entretanto V. l~x. 
O Congresso N:i.cional resolve: pólle u.ppolhir d:.i, minhn. decisão pn.m n. Ca-
Artigo unico. Fica concedida a.is tenentes mat•ti. 

de est•1do m:liorde Ia. classe Ovídio Abrantes o Srt .. \:.rrHlLoPmo-Não senhor; basta-me 
e Fileto Pires Ferreirn. um anno de licença n coiivicção de que iiz tudo quanto esta.va ao . 
sem vencimentos pn.ra, tratar'ém de seus intc- m1~n tüeti.11ce. 
ress~s ; revogadas as disposições em con- 0 Sn. . PRESIDE::-<TE-Acn.ba ele verificar- se 
trat·w. que estão presentes lOi Srs. deputados. 

Su.la d~s commissões, 7 de ontnhro de · · 
1801.-Felisbello FJ·eii·a.-Baptü·ta, da Motta. O S1i. BARBOSA LIMA (pela ordem) acli.i 
Jwr)(mcio de Aguiar-. conv.::uiente que a mc:)<i mo.ndo ler '~ mensa.

"em que o Presidenta da. l{.opttlJlic:.\ dirigiu 
O Sr • .A.m.philoph:io (pela o>·dem): ~os~: \ Camarn., peúindo licença pam f)UO o 

Peço a V. Ex. qne con:sulte Ca.mn.r:i si !-)r. 1loput:.i.llo Jusó Aug-nsto. d~ F1·eitas s~jn 
consente na inversão da ortlem do dia, pam nomca.do para uma eü1111i11ss.~o cruo mu
que sej<~ <li:SCntido 0 projedo quo 1·egnl:l 0 oruo111 ::l!\IJo o 11uo ó, e conio a maioria. do!:i 
processo e julgamento 1lo Pt'•J;;itl•!rtt•) i la !t•·· ~io111bro,; clest:t <!. 1 s:~ 11:1o couhcJ<!cJ : ~ ret!a.cç;.1o 
puuliea o dos ministr,.s. no~ t: 1·imc~ c·o1n111u11s. dustu tlon11rn1.mlo, potlc a S l~x •. <rua nwmlo 

O S P " 1• 1 prm:111h!l' :'1 :-;,ua ldt11.1'<~ . _ . 
rt. RRsrrrnNTE - o <JllO v. ·.x. f11!1 u (Ç a1111u11e1nd:!· a <l1l:leus:;ao nnicii ilo parcco1• 

ó contmrio ii tli~posit;iio do 1•1•g-i1111.mln. · li. 198, conc•llfonrlo a licon~"L pvdirlti polo 8t• . 
O Stt. A~n·mM11•1110 : - Mal(~rln~ tmporN l'1·eshhmtu d1l l{,.,pulilic:\, [l<\l'a nou1ou.r o ~t'. · 

to.utes corno esta, Hcando pat·a :L 111!.hu:i p:11•lo dop11 tado polo ost:ulo tl:i ilahia, 01·. José 
dos nossos tr11unll1ns, !if'W disculi1l11s q11nn<l1> Augnsto du Frcita,;, para u111a 1tüsslto Lliplo-
nii.o ha. nlni.:-nom IM sala. nmtic:1. 

A' vista. disto, rcrp1oiro qttO log11 dopoi~ NíngwJ111 pl.li.le a palavr;L o ú oncel'r:tún. :i 
1\0 votn.1!0 o pnrecot· <~0t1t~.·do 111l n lii ~nnc 1 p1tra rlbc1i,,sàl:l. 
o SI'. dr•pulndo Aug11,;tll da f~rnila,_ podnt• sot• Pllsto •l voto:; o [>at'o.JCl31', 1•cconhece-s0 uã.o 
nomando ministro ple-nipotllnd:u·in, V. r~x. Jm v·~i· numcro,polo qac o Sr. [H'Osiduute man
sul>mettti i:~ C.unnr:i o mon l'•~•prnrimon(o. t!:i J>t'oc1.•dcr iL cimni:uta ;, verill~ndo t~r~m-:s1.1 

O SH.. P1t1~SIPENTI~ -Já decltll'ei 'luo 0 ;;.0 r1tts<.mtado os Srs. Jose A vollno, Epttac10, 
pQSSO aceitar o l'•Hitlet'irr:entt) 110 nohrc Nilo Pcç,~nhti, S:unpaio .~'01•raz, .\risti•las 
deputado, po1• Ser• for01alm1.rnte contrario Loho, Jori.o Pinb~il'O, A::;tulpho Pio, Angolo 
á deliuemc:io que a Cn.mam tomou a.nte- Pl!lheiro e Lauro Müller. 
hontem pn.1~1 que a inversão dn. ordem do clia o Sct. P1u .:::;1DgNTF. d1~cl:.mt que responde~ 
só poSSt\ ser requcríd:.L no começo <ln. scs~o. ram ú ch:una1 la l Oi Si>:>. doputn.tlos e, por 

o s~i . . AlllPHl!.OPlllO - Nã.o poilia. int1~r- is~n, y;;e SlÜHllc ttor de uovo a. votos o P'l l'e• 
romper os oradores que occnpava.m a. tl'ibnna; cai· n : 198. 
desJe o principio dn sess:lo que oisto'u pr11 o Srt. BAR.l!OSA LrnA. (pela ordem ) requer 
sente. Loito que o Sr. Arthu1· ttios acabou de qne se.ia. lid:i, ;~ mens:i.~em úo Presideute, 
füllar, V. Ex. annunciou que.ia havia nu,nei·o tiorquanto ;i. Cmna1•a preciS<.~ s.i.licr pn.rn ']Ue 

. para votaç:.1o, e creio que n5o abusei eh~ missão diplonmtic<~ vae sor uon·1et1.do o Sl'. 
benevolencia da Ca.marn, :i.presentaoclo este ~\:ugu~to 1:le Frriitus. 
requerimento. Jul,g-o quo ha nece:>sidatle de que E' lido, a.•mens~\gom t•cc.el.Jifa ll;J. sess::to d<.'I 
~ssa ma teria pretira::- qualquer outra, e . po1• 30 de sctemhr·o. 
1sso fiz o meu ruqner1ment.o. 

o Sn.. Pn.EsIDeNTlt _o nobre deputado tem Em segnid(h é posto a votos e n.pprovtldo 
toda a razito, mas não posso sujeitar o seu o seguinte 
requerimento (i delilieraçito tia Ca.mu.rt\. 

o SR. AMPHILOPUIO - Ent:l.o requeiro 
urgencia. para que~ depois 1le ser votado o 
pnrecer rela.tivo ao Sr_ Augusto tle Frei tns, 
Seja. submetticlo ti. dis~uss:1o o pt·ojecto de lei 
processml.l do Prosidon te <la. H.epublicri. . 

O Slt. PRBStoirnTE-:-V~ Ex. pedo urg-eocfa 
para assumpto contrat·10 :.~o reguneutq ; e en
tão prev:~lece a. ra.zã.o por que nii.o accoitei 
o seu requerimento. 

C:i.n1:i.r:> V. tV 

A esta. Camara foi tr:msmittid:L, com offi
cio de 29 elo mez findo do Mini:;tcrio das Re
lações gxtel'iore;;, :\ men:;:\gem óm que o Sr. 
Presidente d<~ ltepnblica manifüst:i ti intenção 
ein que se uelw.. ue couti<U' rio Se·. Dr. 
José Augusto de L~reit;1s1 do[Ju~ado pelo es
ta.do dri, Bu.tlia, o tlesempenho de uma missão 
especial, nomeando-o onvi:\dO extraordinàrio 

. ~ 
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e · ministr o plenipotencíario, p:iro.. o que pede 
o JlBC1~ssario consentimento uost:I C1~tn.ir.i. 

Attcndon<lo ao que tl.i<iipõe o artigo 2:3, § 1°, 
n. l o § 20 ria Coosri tuição da R.:ipu\Jlicn., ô :~ 
commissão rle petiçõm; e potlel'es de parecel' 

. que sej:\ concedida, a lic.enç:i pmlíd:t. . 
E' nnnunci,id;1 a a~ d1sr;ussüo üo pro.1ecto 

n. 158 B, r egulando a extradicçúo tle crimi
noso.;:. 

B' lido e posto CO!lj unctam~n te em discussão 
o seg-uinte · 

Ail(lilivo ao subst:tutivo n . 1J8 A 

requisições legitimas ele qualquer nature~a 
d:.1s anctori11ndes rJo;; outl'oS estados o . do 
mesmo Distr1cto Fcclcral, em execução das 
lC!b (~~derai::::;, e be1n :l.ssim •~ deuoga.t;íí.o de 
criminosns sujeitos ú. pL'is~o r::r, 'lli d.a.s ines
m::ts leis fúdem.cs . 

Snl:l d::i.s sessões, 7 <le otlt tt b1•0 tle 1801. -
Seue1·ino Vieira. 

O Sr . ..Toão Vieira - V. Bx. vê, 
Sr. presidente, 'l ue son obrigado (1, eccu p:w :1 
trihuna. neste momento, nã.o só pal'a. respon
der :.\O discm•so do nobre deputado pcln. 
Bn.hia., inas ta.mhom para. apreciar, tanto n. 
cmelllln. que S . Ex. :iprosonton, como n. l\})t'c· 
sentada pr, lo itlnstrc tloputndo pelo Rio Gro.nrlc 
do ~ut. 

Accrescente-se ao p::trngrnpho unfoo do n.rt. 
1° depois da p .tl;iw:i. - clemom - o seguinte: 
e tl\mb~m no,; municípios co nlinn.ntús de os
t.i.dos <lifl'ercntes.- Atcirlcs L ima. - Cassiano 
rlo iVa:Jcimc11la, 

o pr~icclo om tliscnssii.o . 1i o oln.horndci P9l' 
O Sr. Scve1•in.o Viei1•:.t. <fi:.1 <JHC mim llo n•!e11rtlo cnm n. 11lu~t l'o commls~ao 

trnta-so neste . rnomonto llo um projecto tio ih~ co>1~tituiç:i.o, lo!.!"islar,:ilo e Just11::~ o ospr)Ct_nl
magna importnncia. mcnto c11tn o i:!Oll illnsh'tldo rolato1· o si:. 

füto nt·oj1:c lo tern pas::;;L<lo n:t CiLffi:tfü, por Loovi;;ílt.lo Fil~Wlit'.IS, p:lra !-.Hlb'.ltituir o pri
nssim dizer, som <li i;..::u~slío. O 01·.ulur tH1o pütlo milivo 1z110 Livo :t honra tlu nprosontur o 
tlei:rn.r 1lo vor nis')o um g1•:indc i111~..1nvonionto, m.crccc1· parccoL' f1Wol'l\vcl da. mosmt~ coin-
porque desta manail·n, con!lr.;;md1t om lei rniesito. . 
a mr.teriu., não tr.l'iam n.riuollos q11a no fu· Elia tom por Um 1hw oxoc11Çii:o i~ uma. d1:.
turo tivessem elo npplic:al-a nenhum dndo, posiçií.o constitncion:\l, Ili do nrt. 34, n. 32, 
por mais lig-0iro qno fosso, uom olementos d.:i qlle · t!oclnrri comp~tit' prlvntivo.mont3 ao 
s11a. ~il~bor:11:ão p:l.l'n. inta1•pt•ot:il-a, n.llm tlo congresso ~t\CioO:\ l reg11la1· os casos •lo <l:drn
cotthece1• o sen Yet•tfo.doiro :\lcance o . compro· tli~r;ito 01 ,trc os estntlos, se~do. ~erto~ co~10 
honsão. 1 sal.Jais, q1te n. nossa Const1tmi;ao l•edernl 

No seu moela do· Yor, dcsrb fJl\O no Cousti- btnlJom ostat110 no :wt. Gfi, n. 4°, que é dofe~o 
tuiçi.í.o t'odcr:ll co11sa:;rn11 a uniibdo do clirclito, aos estndos tlencgn.r a oxtrn.dkcã.o ·do cri
emboríl, tonh:~ i;ido cont'ol'ii.lt\ nos portares ns- minosos, i·ocl:i.maclos palas justicus de outros 
to.don.cs n, or3'n.nis:tçiio d:is loi:; r>roccssm1es, ostado!'l, Oll do Dístricto Fôllarn.l, .segundo n.s 
hn. tod:wir, mi ma.tct°i<L quo m; t·o;;uhL prillcl- lei~ d•~ Unifí.o pqr qno cstl\, materin. se reg·o~ . 
pios de ordom ok1vn.t.1'1- o que nilo po•lmn dei- E-;ta. inust1•c Camal't\ sn.bo c1ue,rpmndo sed1s
xur do Hcu.t• co1t1pcti.nüo no Gon;;Posso, sob cntia n:~ i:!t'!Ssli.o constitninto do Cone;rasso 
ponn. <lo ruir-so coruplatamento a nnidu.<le tle Nacionn,l osso :l'iJSnmpto, t ivê •t honr ti do pro
direito. · nuncim., !ln. sessão tio 28 <lej1meiro de.ste ai:u?, 

Nilo estiL do accor1lo com o Sr. Amphílo- um ligeiro rliscm•so so~ro as m:Lteri.?~ c~n~n
phio. A quc;;tiio consisto no criterio, l1n. sabe- naes contidas no pro.1ecto de Contshtmç,tn, 
<loria cm consag-Par mn lei estes pl'inciplos incltümlo obsorvnçr>e;; sobro o ponto que om 
que g<Wt\nta.m om todos O$ cstncles ~\ tmidnde se discute. · . . . 
tlo .direi to tkmn.dn. lllL Consti tn ic-1.o. Red igoi mesmo omen <las referentes as d1spo-

Snbe que nlli,por um:1. imi.ci:·ertenciu,passon SlÇÕ::!S ci to.elas, que constam d e uma µl\r te _do 
es~e termo extravagante 13 d1ssonnflto com o meu discurso que t ru.nscrevcrei por occas1ão 
p1•incipi'l Ut\ uniclt\do j nridic(i, ~L idéo. d;t e:dr:.i.- dn, pulilicaÇ<'io <ln.s novas observações que estou · 
dicção, por execuçii.o do direi lo ur:ico da. l~e~ for.enllo : 
publica, enti-c cstndo e esta d.o . << ontrns emendas quo 'V'Otl apr.~sentn,r s~ 

Depois do nddn;o;ir vn.l'itts consiclet•o:\ções so- tcfoi•cn1 :°L redn.cçUo do :.tl't . 33 !J . 36 e n.rt. 6() 
bre a tnl\teria, ll.nl\lrsa.ndo :i. disposição do 11 . •1 0 tt·:i.tn.m do qno o projecto denominou de 
art. lº do projeoto substi tutivo, o orado!' cxt>·a.clicçao.» . . 
cu via · iL mesa UJfü\ emend<t. Penso riu o 110 :irt. 3S n. 3~ ~e _devo ~1Jer: 
. 1~· lida, apoínda. e posta conjunctn.mcnto « 1•0,, 11tar 0 pl'ocesso da rcqms1ç:i.o , pr1sao o 
em uiscussilo a seguinte en tt~g-:i. elo r!t•iminosos ent1•e cs estados» e no 

a.rt. ôt n. 4 é mister cleclaro.r : « doneg:.w a 

At•t. 1° . Substitu(l,-SO pelo seguinte: 
E' , defoso ils (\\\Ctoridr1des dos estados o ás 

do Districto ~'µdern.l doixn.t• c!e st1tisfa;i;qp (\ S 

prisií.o e entreg·tl, ue criminosos , etc . '!> • 

Do modo por qae estilo redíg·idas taes chspo
sições uo 11rojecto ele Constituição, parec~ q_ue 
se t.mt..v (~Q \ns~itqto jnríclico l\:t extr:i.d1cçao, · 
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propriamente clitn., tomad:.t estn. pa.lfl.vra no 
sentido technico-politico que tem. . 
. Orn., conforme o art. 65 do prqjecto, os 

estados não podem celebl'<W entre si ajustes.e 
convenções do caracter politico; 

M<\S <t oxt1•adic1<ão G um acto do caracter 
essencialmente político, só porle ntlo t e!' !ogar 
por vi~~ diplcu'natica, e nós não teremos rela
ções ele nt~tnrezt~ diplomaticfl. entt·e os nossos 
different'3S esta.dos . E' preciso, pois, alterar 
a rerln.cç;i.o de taes disposições e neste sentido 

. otrereço as alludid::i.s emendns. 
Neste ponto, ::t constituição argentiLla1. e m'." 

1Jor11 em pregue a mesma . riob vra, m~o da 
nen l1um Jogar.• n. dt~vidas no set1 art. 8° 
quando rliz : ·« a exti•n.diccuo dos criminosos é 
do oltriguçi.lo recipr•orm entre todas as pro
vi ncia.s . »-

A constituiçilo americnna. porêm, nüo fa! la 
cio oxtrndicçàl), u[;rnndo . sirll plesmcnto no 
ILl't. ·1° ~ 2'' n. 2; « totlo o intlivicluo accusado 
0111 qual1111et• cst111lo de tl':iiçiio, foloniti ou 
outro crirno, quo o;;captw das mü.l)S dt~ justiça. 
o for cncontrndo om out1•0 eslu<lo so1•:'.:.., ú 
l'oqnisiçüo dn. nutoritlade executiva tio es
tado de onde se tiver evadido,JJ:·e~o e en
tregue ao estado que tonha ,j ur!s iccão so!.Jre 
o crime. 'I> 

A ccnstituiçiio da. Suissa é ciae declo.rn. no 
:l.l't. Gi qtrn n «legislação federal estatue sobre 
n. extrn.dicçiio dos :1ccusn.tlos de um c-.n.ntü.o 
pura. outro ; todavia a. extradiccão não póde 
se tornar ohrig-Moria para os tlelictos políti-
cos e o~ de impl'cnsa.. )> · 

Mas nlém de quo os nossos delictos políti
cos são dn. alço.da <ln. justiçn. i~der::tl, nccresce 
que os cantõl!S imisso::: \10dom . c~onclnil' trata
dos cxcepcioniürneote (art. 9° da Constituiç[\c 
Fccleru.l) do coroctor político com estn.dos as:. 
trangeiro~, o que não permitte o projecto em 
tliscussão. 

Conseguintomonte não podemos ter no caso 
extr:1dicção, no uso commum da, linguagem 
jurídica. 

A cmontfo. que nn sos:; ií.o constitnirite cn 
otrcrccia no seutido de se e liminar d~ Consti
tuição a pulnYrr.1. cxt1·0.dicçao, .quo disportavn, 
idéns co,pn.zos de fn.1.et' le"·:rnfar n~ 11raticn. 
muitu.s dnvidns, não foi. ::i.pprcvttclo. . · 

O Congresso Constit uinto mnutovo no:::tn, 
ptwto n. pnltwrn. com :t dis::iosiçúo do proj ccto 
primitivo . . ' . 

Dir. o meu illustr e collagn., deputado pelo 
estru.lo dn Bahia, que desde qno os cst:tt.los 
11i"í.o podem celebrar entro si ajni:;tcs e con ven· 
çües de cnmcter politico a vista llo nrt. 65 u .1° 
d:i. Constituição Federal, a idê:i ele ex tmdicçilo 
devo ser oxcluicla., ou ao menos :i pn.b\'vra 11:10 
exprime a mesma cousn. que qiwn<lo so tratn do 
relações entre pn.izes estrnngeiros sob o ponto 
de vista desse institnto d,o direito intei•nacio
nnl penn.). 

Ora , nií.o ha duvitl::i. que nfi.o so póde aqui 
cogit:ir do h'atados feitos pelus estados·en
tre si . 

Apropria Constituição · Fetleral, fônto do 
project.o, nn.c:; suas disposições que .i i1 citei, 
ohrign l'orm;i.lmontc :V)S c~tüQos e ao _Di:;tri
clo l~cderal ihzer n. oxtmdicçao dos cr1mt110-
sos, que no seu r::oio se tenllam por ventnr:i, 
ret'ug·illdo , ás .}ustiçn.s dos outros cstu.dos ot1 
do mesmo Districto Federn.l. 

Entt·ot::i.nto, convem accentuar que n~o ó 
exactô que só se possa veri!lcnr ::i. cxtradicçilu 
do crimino;;os em v irtude tle trnt<•dos . 

Desde que se tr::üt1 d tt exlmclicçií.o entro 
governos ele 11:Lizes c;;traug-eiros, e forn. d0 
questão qno senclo totlo estnclo sohi;rano, a. 
cxtmdicciío embora so pos5a rcahsa r em 
vfrtude do reci(lrocidade, ua nllsenci:L <lc 
qu:tll] net• D.Í uste in tornacionnl, entretanto 
só pr>dc !;et• 01Jrig-ato1•ia <prnndo um:\ con
vennão vincula. o>; chefes Ot\ ropl'csr:mtant<:!s 
do j1o<lor pnhfü:o do W\CÍOmL) í1la1 lm; <li lfo
re11tos. 

Mns o mesmo n iio so uá nns r e laçUc;; in to1•
nas de uma só nacionalidade ; desde que so 
trtita f.le umti conl'ellemção on de umn. fGlll)
ração, como a. nos~a, pótle existir ou deix:nr 
de existir trl.1.tado. 

Nest3 ponto lrn. e:rnmplos de tndo. 
.E' Msim qua nos Estados Unidos clu. Amc

ricn. do Nol'te, emhorn. não se f ;\ l io em oxtr:i.
<licção, :i. idó::i. de r cquisiçiio, prisão · e 
entrofr:l. do criminoso no estado que tenha 
j nt·istlicçito sobre o cri.me est :\ con1'\g<11ar1n. W L 
respectiva Constituição l<'cdem l som n.h i so 
~ill udir :i tratados. 

N<t constitnição o.r;;·ontina. tn.niuom se fall;t 
de extradlcçií.o sem <lcpcmlenci•• alg-tJma do 
tra.tàdos. 

« A questão dr. extradicção d~ criminoso~ 
nn. Suissa. diz Stie~litz, um escri pto1· russo, 
ó reg-ulatlrt. pelo Co.nselho Federal, dcstlc quo 
se tr::i.tJ., de 'l'elnçues entre os cantões . 

Ifa Mtuo.lmentc (188:~), t res leis em vigór 
sobre ::i questtlo que nos occnpn.: lei principn.! 
do 2~ de julho do 1852, mo•.l iric~dt\ pel~s leis 
de 2,1 de jnlho do !Sôi o elo 2 do feveteu·o d() 
l8i2. 

Note-se que o art.tJ0 dn. constitnição Snissi~ 
dcc lu.1·~1 que -exccpcional111en te os cantue:; 
consenam o dit•cito tio condn:r com os ~s
talloi> csLt«rn;.;ch·os tra t~1dos sobre olijectos 
concernentes (·t economia publica, relações de . 
vi ;dnhançn. e do policia ; ·oão o!Jst n.nte ?s tes 
tm.tndos nada dcvillU conter , contrm•10 n. 
conraderaçlio ou aos di reitos d0 onti·os 
cantõo. S» 

Mn.s apez:ir tlc!;tl\ disposição ~uc faqu l~ rt .ª 
colobraçito do tratado.: o ::\l't. 55 dt\ const1tm

.ção do 18 tio setembro de 1S4S :repetido no 
a:rt. Gi d:i nov;~ consti tuição tle 20 de maio 
do 187•1, dispvo- q1w um:i. lei fedorol ostn.tuo 
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sobre a. extra.dicção dos accusados de um can
tão p:tra outro ; tod~via, a extr:W.icção não 
se póde tornar obrigato1fa, par<t os delíctos 
politicos e e>s de imprensa. . 

Aqui, pois, tambem não se falla de tr::rtado 
para tormw exequivcl a extradicção. 

Ni1 Allema.nha., pol'em, em vu.rias épocas, iL 
e:x:tradicção tem sido rognlada. entra os di
versos esta.dos confederados, or<l. por tratados, 
ora Pº' leis füderaes. · 

Assim dizem \Veiss e Louis Lucns, repetindo 
Bernard, sobre um ponto especial 'JUG não 
muda. par:i. nô.o a face d;L questão quo discuto: 
. «Depois dos tratados de 1815, a dieta ger
mn.nica tle 1819 estabeleceu em Ma.yc11çn. uma 
commissão central, tendo plenos poderes p:i.rn. 
requerer a c.xtradicção dos indi viduos indicia
dos om ma.nol.Jt•ns r·ovoluciona rin,s uns diffcrou
tos ostn.dos da conl'cdot·ac,~fio gormanica. Em 
1832 o om 18:lli ;~ Pr11ssit1 cstipulnu com outros 
estados 11 llemiio:; t~ 011tl'o1;a <lo ~ons r·cfugiu.dos 
iioliticns o Ulll dccrntC) fedo mi ·cicrmanico do 
lO do agosto cio l8:lli sulmtottou :to mesmo 
11roco<li 1110n to totlo o in(li vid uo 1wosui11 ido cul
pado do ter pa.rticipatlo tio um:t mrmobrii, 
t(;luuo pol' objectivo attentados contrn. um dos 
Hoberanos :~llemúo~ ou contra a existoncin., a 
iutog-ridade, n constituiç:lo ou n. segnrnnç{\ ele 
um dos estudos confmleratlos. Emllm, a lei 
fetle1·:~l do 2 1 elo junho do 1859 regulou ~\ex
tmdlcçilo rocirwocn. nesses esta.tios conl'actera
<los, $Ctn oxceptuar 1le suas clisposiçOes (§§ 21 
a 31) os refugfado~ politicos. A ~tpplicaçfi.o de 
suns dispo.:;iC(les foi racilit1t<l.a depois 1Jí:>la pro
mulgação de um codigo, unico para todo ·o 
imperio allemão .» 

Llessa refereocirt se vê que tau to n, lei como 
o trJ.ta.do tem servido pa.ra. tornar exeqnivel 
a extradiccüo entl'e ~sta<los f'ederauos ou con
federados e ao mesmo tempo qu~ uad::t. tem n 
unidade Jn 'lei peuo.L com o institutc dn ex
tra.dicção; ao.contrario, a mesmn. unid.1de d:l. 
lei ger~l determina .:\ necessidade de lei que 
l•egule o, extradicç.1.o entre estados confeclera
dos e fücilita, a execução desta. 

:Não sei si poderei, í'alfamlo-me o tempo, 
acompanlm.r o ill ustre ueputado pela. Bl\hia 
em todas as SU:.\S observações e o.precü.i.ções 
sol.Jr3 o projecto, ao menos nu, ordem em que 
ellas foram feitas. 

O nobre deputado referiu-se ao principio 
do n.rt; l º· rio projecto ou :tntes i1 reda.cçií.o 
dessa parta de1le. Mas ;thi não se faz 
mai:s do que repetir as duas disposiçlíes 
constitucionaos relativas a.o objecto de que 
se trata. Isto não foi feito de modo in
consciente. 

O projecto no principio do a.rt. 10 emprega 
as expressões Estado e Districto li'cderat, re

. ferindo-se a estas entidades politícas de modo 
ge_ra~, porque si é certo que a. extradicção de 
cr1ID.lnosos deve ser recl.a.mada a satisfeita 

pelas autoridades ,judiciarias, não e menôs 
certo que ó indispensavel a interveoçã.o do 
ministro da justiça no Distrícto Federal e dos 
governadores ou presidentes 11os estados, 
que tica.rü.o responsu.veis por qualquer abuso 
•~ que rleem causa, como in f'i•actores de uma 
lei da. Uniü.o que visa a. execução de dispo-
sições coo:>Utuciona.es. . . 

Essa. intervenção, repito, é · iodispensavel 
pa.rtt fa.cilitar, sinão para tomar exequi'V'eis as 
e.:<tradicções de criminooos. 

Soi que no menos hoje póde-se considerar 
como fóra. de questií.o que a. extradicçü.o entre 
estrtr.los div~rsos, mas pertencentes á umn. · 
fodel'<lÇÜO OU COOfederaçilo, deve .SC:!L' OlJjectO 
de nttt•ibuiçãu do Podct• J udicia.rio. 

E' esto o desidm·at1mi dn. sciouciu. inodern1'., 
mrn;mo sob o ponto tlo visttt llo direito inter
naciotml pona.l, quanclo se tra tn tin, extra.dic
ção outro nacio1mlidades dii>tinctns. 

Born:1rrl, cm sua grandG ohr<t sobre a ex
t1·adic0;'lo o que m01·cceu a honr:i, de ser co
roada •. pab1. Academi:L de Scienci:1s ~foro.as 
e Poltt1c:1s dt\ França., sustentn essa idéa do 
modo mais llrilhante o coaviocente, mostrn.n
do que :t oxtradicção deve ser um ;teto da 
judicatura. e não da diplomadtt, regulo.do por . 
um;i. lei 1miversal org(l.nisnda medenntc n. in
terveoçito de um congresso ele reproseutaates 
de todas a.s naçõos. . 

Corn maioria. lle rnão isto deve ser assi;n 
quando s~ trn.ta do estndos federados on con-
federados. · 

Mas aindn. que o papel de Potler Executivo 
no .caso sej:i. sacundnrio, a intervonçfi.o, quer 
do ministro dlt justiç;.i. no Distrinto Feder al, 
quer dos governadores ou presidentes no1> 
Ast:tdos, na. reriuisiçlio, prisão e entrega de 
malfeitores. é inrlispensaveL . 

E' iudispens:wel n. inte1•vençiio da admiuis
traç:fo p;wn. f:icilit:i.r :ls communic:~ções , 
a.uxiliar ns prisõe!;, prover tt alimentação dos 
detentos, nunistrar meios de transporte, pro
videnchll' sobre a condncç;.1.o e e11treg:i. nas 
condições deseja.veis de prornptidào e segu
mnça., etc. 

O illustre deputado µola Bahia parece que 
de nlgum modo descolJl'iu uma. certa anti
nomin. entre o facto da, unidade de legistacão 
penal cor1&'tg l'n.da mi Constituição pa.m n, 
União toda o :i existencia do instituto da 
ex:tradicç;'lo quo a nossa mesm:t Const ituição 
Federal acloptou. 

Eatretn.uto, penso q110 oü.o na contradicção 
alg um:i.. da. · parte do legislador consti
tuinte na ad()pção e cooxistcnciii. closs::is insti
tui~~ões . · 

Uma. cousa. n::ttltt tem com a outm ; nn.d:.t 
ollstn.va a. que se admittisse a oxtru.dicção 
pot'quo a lei penal era una ou uuitarin, a 
ra.zõ.o da não admissifo, seria. n. que jil. dei. 
Aqui uã.o so trata de legislação crimina.l, 
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trata-se sim de tornar· eíl'er.;tivl~ essa legisla
c::Lo pelos meios que ai Constituição Federtll 
previu. · 

O codigo penal tem cxecuçfi.o em toda a 
Repul!lict~, mas como applic:tr' :li~ disr.>osi<;ües 
<lo mesmo co<ligo peut'll, si no,; uão tivermos 
os meios <lo ollte[' a cmtreg-a de um criminoso 
purtl sujeitai-o regular o opportuunméuto n, 
processo e a julgamento ·~ 

O Stt. Moccrns t·: HA 1~Ho:-; - Parece · u:i.o 
h:i. ver necessidade do :d tot·ar n. legisli1 <,.ião 
actual, porque · :i. on~1·cga l•ó((o ser 1'Ci tn. [101· 
simples pt·ocato1·i:t . - · 

O S1t. JoXo Vu:mA - O projecLu mttla a l
tera esscuci:llmon te im lugisla<;rLo, 

A C:urmt•a tem.lo-o approva<lo <lcsllo a pri-
1;neil'a tlhicuss~? recouhec~u ip.~o /<ict'.J i:t i71so 
; urc u. sua utihuatle, na form:~ do t•og-1rne11to, 
alóm dá quo so tmtn do tnna. lol ;,rganic;~ 
rccouhecida lhilu Cun_,tituic;:1o, cowo jii rlis~Ll. 

E ugom d()VO Ll:il' as úm1.s rasüos t'unda
mentno::: pelas 11mws ost.L !oi tlu. .lllt\Xi111:~ \Jr;;on
ciu é improscinlli val. 

· Pouem tlat·-so dous factos ig·1mlmou Lo prn
,iudiciuos, tlosuo cp10 a !oi n:1o rog-n lar do 
mor.lo clttro, oxplici to o completo o:s'" c:i::-os tlo 
exlt'adicção o o modo do <.l ll'uc~tnal-u, om um:L 
palavra, a. t·cquisicão. l1. prisão o :i entrl·~ g-11. 
de criminosos outro os 13:,;tatlos eonh-e ostos e 
o Distt•icto Federal. · 

Assim, póde l'..!alisar-se o facto do recusaront 
nbu;;ivamente as autorid:ules dos musmos es
tudos ou do Districto foueral a pris:1o e 011t1·e
g:i de 'um criminoso. 

Do mesmo modo põde succo(ler o enso dia
m elralmeute opposto ; isto é, o almso de uma. 
requisição sem condições juritlicas. prompt:i
mente satist'oitlt pelo estado requHrido. 

Ora, no primeiro caso será impo5:5ivel S<i.tls
faieL· as nocessid:u.les <l:~ i·epressU.o peou.J, 
desde que.o indiviuuo rechimado não puder 
ser submettido ::i. julg-amento e, uma vez con
demnado, cumprir a pena . 

No segundo caso ti s;~füfaçrr.o ele i•equisí
ções abush·as, :i pretexto <le extr~tdicçilo, :-;era 
um u.ttenfado inO.nifesto ú liberda.r.le individn
al, que nos cumpre a todos ce!'car du.s ma.:ci
mas ga.r<t.ntias, em11ua.nto o cidatl::to não .;, 
convencido em fórma. regular e em j uizo com
petente d :i propL·ia c1·irniualidade por seu
tenç\\ pn.ssad~ em julgado. . 

Seria na Republic::i. e no meio de estados 
autonomicos a coutiouação de um abuso inve
terado da mona.rclü:t qur.ndo, ;• pretexto de 
crimin:tlidade, se requisitava e so satisFa.):i.- n 
prisii.o e romoss~i do um individuo pura. ponto 
a.r:1.stado de sua residencia po1• vicdicta.s poli
ticas ou caprichos de mandões rle a ldein,. 

Pol'tanto, é mister que a lei e!itabeleça 
normn.s precisas o fixas ás QUaes iiqUem subor
dinadas, quet' a. requisição, quer o, captura, 

remessa, e entregn. elo indivíduo que eífecti
vamente for criminoso ou, p(~lo menos, for 
accusado poi·crime que, con(o!'me as condições 
da lei, pos~a d'1.r Jogar :·t sna prisão. 

E' essn. o. razão por que o projccto é neces
i:;n.rio llct1.nte <ln concis:Lo dos rlous preceitos 
constitucion:tcs citados, pois riuo não ndmitte 
n. 1~:dmdicção de mo1.lo inconcl icional e nem 
po<li:1. constit1lCionalmon t'J l'itilel-o com \'ÍoltL-
1;ãu ÚtL ileclaraç,<o de llit>citos COll!;flg'ftl.Ll:t em 
uutra. parto ela Constituição l'od cl'al. . 

A~sim, conl'onnn o pr~j ccto, a 1Ht1•;1rlicçfí.o 
<lo~ cri minosos so vorillcn.rii no Oislr icto Fe
deral por in le1'111cdio do Mi 11 istl'o cfa J ustic;u. 
o 11os nstados polo~. do seus aovc1•na1lores ou 
prc:;iclentos, s:ih·o o caso úo' urguncin., ou a 
contig-11itl:1do tl1J municipios do êstn.1los cli !fe-
1·ot1los, nos t .,1•nros 1fa emoncl:t tlo Sr'. Alci<les 
Lima, c;1sos 0111 f1uo as n.11to1'iilado;; provi<len
citwfi.o ti i 1••.'C ta.monto entro :.;i. Nilo so tt•ttta <lo 
l':tzor· l'Halis:tl' a oxtrac.lic:.,::10 do crimino~o por 
l]ttal•l'lOr au toritlaLlo j ud iciari:i ou policial, 
111as pot• aqucll:L 'Ili•! li>r compotan te pa1•:i tlo
e1·ctur :L pris:io ou uxpedit• o ro~p13ctivo tmi.o
dallo, como osl:'L uo pt•ojocto. 

A p1·isito etu vi L"lmlu do pedido da ox tr(l.
clic(,::1o se> podoriL lul' logar nos ca.sos !~gaos 
laxu.tivanw11 tu oaurnm·tulo::i no pro.íccto, Isto é, 
qn:rn<lo :t uatnl'oza do crime pc1·rt1 ittir a prisão 
[:l'OWIÜl V:t, a pronuncin. do l'éO der logar fl. 
sua detcnç:"lo, :t condomuação for à pena de 
pt'isii.o OU â Ollfra que pOSS:t StW commutada 
<Jm pl'isão, on tra tar-se de ct·imiooso evadido 
que t~stivesse condomu:vfo ou detento legal
mente nestns mesmus coudiçõas que acabo de 
expor . 

Essas con<lic,~es o projocto não poclerla tndi• 
vitlm~l isar com mais clarez:i e precisão, por
que, corno sabeis, devendo ser estadual o 
processo criminal, a lei rede:ral uü.o pódc 
referir particnlarmente t0tlos os cn.sos espe
ciaes porveutum previstos nos cocl lgcil proces
suo.es dos estados, que não estão feito~ ::iinda, 
nuts a.penas abranger de modo geral esses 
casos qu~ foi justamente o que se foz. 

Aioclt~ assim ost:'t corltemplad:i. a, garantitt 
dn. uil.nça, lll\ qual se podel'à resolver o pro
cesso da extr•tdicc;ão no territorio do homisio . 
do criminosÇ> pemute üS respectivas jurili
dicçües. O indivirluo qu"' ó preso preveutivw
meute ou em vfrtudo de pronuncia tem.direito~ 
para defender-se e livra.r-se solto, a prestar . 
tiança, si a. lei no caso a. n.dmítte. . . 

Seri•\ ris-or escusado e uma cou~a contraria 
ao exe1·cic10 d~\ propria l iberdade individual 
prendei-o em facs casos no logar <lo refugio 1 
cletel-o, renrnttol-o pltl':J. o logar rlo proce~so, 
coagindo-o a !>Õ prestar fiu.n ç:i. :~bi como si se 
tluta.~SG de r elações entre nacionalidades di :ffe
t•entes, quando basta. no cuso apenas erigir 
qun. elle prove que o crime é afianço.vel, 

Fora desses casos $6 poderá. ter logar o que 
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os pub!icistas chamam o;; pr11cessos nycessorios 
de ·(lxtradici:ão. nos termos e pelu. for-mtt por 
'l uo delles cogito Li o projccto no ::i.rt. 1 u n. V, 
isto .}, t\ notiticac.;:fio tlo indicia<lo ou n.ccnsn.do 
pu1·n. assistir nos termos do seu processo LJU 
rcspoud~r no j Ltlgu.m~~to; n. reqnigiçíl.o de 
dilig-enc1as tendentes ti inst1•ucção tlo processo 
de l'ornw.ç~o do culp~t . ou a. prova. pa.ra. a 
nccusação; o pedido tle rerne.ss;i da qua.Lq_uer 
documento ou u.nto necossnrlo aos l'eferutos 
1lns com ou sem a cln.usula do dovolnçüo, e a. 
nudiçã.o de testenrnnlrn.s ou a stia. iutima<;ü.o 
pn,ra depor cm estado clifl'ercnto, mas sem 
comminação de penas. . 

m~smo :irtigo, processar o extrailitn<lo por 
c1•1mc diverso ou outro que não foi incluiclo 
no pedido, assim como ontreg-n.l-o a. qun.lq11er 
esta11o ú~t União, sem consentimento elo que o 
entregou. · 

Tr:tta.ndo-se de cliYersas nacionalidatles que 
constituem e~tados differentes perfeitamente 
soberano.;; e independentes, comprehende-se 
que o cidadã.o do um nüo possa. ser processado 
por ct•ime dive!'so dttquelle por que foi extm
tlitado, nem possa ser ontre!.!'ne a um terceiro 
sem consentimento do que ~ o entregou; siio 
estes cnsos complicndos que entendem com a!! 
relações diplomtit icas. 

Com reln~~ào no compn.re~1mento tlo teste
munlrns. nã.o r-odemos scgutr tudo qu:mto so 
ol.Jsot•va · na Eut'OP<t nu:; l'eluçües intema
clouaes. 

A testcmunlln. nua pôde nem <leve sei· com-
1)0Uida medcn.nto pl'islio ou outr:i qu::i,lquer 
s.-incção pennl n. f:\zer um'.'- viagem para com-
1•:1.roccl' no loõJ.r onde se rnst~\Ut'e o processo 
e ahi depor. 

Mas trntando-se de estttdos fotlern<.los n:J.o 
se póde obsernir tn.es con<.liçucs por desnecos
sar10.s. Nü.o hn inconveniente algum em que, 
por exemplo, o Districto J.<~edera.l, tenclo obticlo 
a entrego. ele um criminoso refugia.tio em 
S. Paulo para. processal~o pelo crime A, o 
proce:>se tambem pelo cl'imo B, e depois o 
entrég-ue sem audieucin. das autoridades des~o 
ost:vlo ao c.lc Minas Gcraes. 

Eln conseqnencln., tambem, si comp:wcce, 
u~o deve ser proces:>:t<fa ou detilh por ractos 
ot< condamnaçõe:; criminal~S autetiorcs, ou sob 
pretexto ele cumplicidade no _crime que faz 
ol.Jjecto do depoimento. Turlo isto, ao passo 
'qne Seria. Uffil\ violaÇ<i.O da lilJerdt'.dC inCli\'i
dunl, difficult1u·üL ::i. instrucçiio dos processos; 
a.lias é a liclio dos mestres de direito interna
cion:\t que devemos seguir, tuln.ptanrlo-a. ao 
nosso cnso. · 

Contra o comp:i.recimento obrigatol'io dn. 
testemunhn costuma-se fazer umn. excepçã.01 

: qunndo se tt>n.fa. de paizes limitrophes ua. 
I~uropa, ouda ns commuuicu.çGes são fa.ceis e 
os trunsportas ba.r:i.tos; penso, J>?l'é~1, . q~e 
tal e:-:cepção :10 meoos pot or:i. é d1Jflc11 sina.o 
imprtiticavel entre uós, por isso mesmo qu~ l• 
rca!isnçi:i.o do systemu. acal'ret:iriu, a. necessi
dade de indemoisaçiío de <lGSpezas como com
pr.nsaçlfo do tr:i.bn ll10 e prej uizos da testemu
nha; o que exigiria veriticaçües e liquidações 
promptas 11em sempre foceis. 

Incontcsta.velmente o projecto prevê todos 
u.s hypotheses princip:.ws ou g-er~tos cm mn.te
rin. de extradicçfío1 si bem qu~ a.. instituição 
·em estados fedemtivos uão possa. <leixnr de 
revelttr disscmalhanç<is dri, snn. :ipplicação a 
fütciona.lidades tlrll'erezücs, como muito bem 
reconheceu em seu pa.rccer n. illustre com
missão de coustituição, legislação e justiça. 

Quer cm t;ttrantia . do accns:\tlo, quer pa.ra 
sutis!il.zer as necessidades tla. rcquisiçi"'ío niio 
ern possível deixar do exigir, ainda. que de 
modo muito slmplificado, COlllO fa:t. O projectO 
no art. l" n. Vll, ccl'tos elementos do qttc se 
ch:1 mo. o· processo cln. ox:tradicç:lo. · 

Ao contrn:rio, nãó havia. razão par~ não 
derog~r os principias gern.es na mn.terio. e 
lle:-mittir', como se permitte no n. VIU do 

O cont!'a.rio como solu~ão podcrh ser um 
circuito inutil pa.ra. ~ justiç~i o .o accusntlo, 
o.ca1Tct1tnLlo despuzas desuecegs:i.rí:i.s, dila
tando ns decisões ,judicia.rias e facilitando 
t1>lvc7.: '" cva..."<"i.o do:'> ext mditndos l'el:i re pe
tii;ão das viagens. Ahi tambcm se pr ev(} a 
cotreg-n provisoria do criminoso pri.r~t diversos 
fins, sendo que no direito internaeional se 
füz excepç;to que ententlo não se deve admit
tir no nosso caso, isto é, :\ recusa lia entreg<\. 
provisorill. QU<llldo se tratn. de um mu.!feitor 
perigoso e hom•cr risco llc fuga ou evasã.o. · 

O, 11. l'X. do projcc:to cloixn fól'~ de dnvic1a 
que em rel::i.ção ~ extro.:licç5.o n::1d::i. import:i n, 
qualidade de co-cstadunno 0 tilo po11co o.. elo 
nacional, o qt10 é :iliá.s um dcsidcrntum do 
direito internacional moderno. , 

O n. X elo projücto urr.o iufringe o pl'in
cipio constitucionn.l <ln. niío retroncti v i<lu.cle, 
dizendo quo ~~ 11rcsonte lei comprohcmle o::; 
crimes prt\tíca(los u.ntes d<\ sua. exec1tc,:ão. 

Não lia aqui rotrotLCtivid<tde, PGrque :.\ lei 
se refere Í• J)r isão -posterior a ella e não ao 
crime anteriot• n. olla. 

Tarnbcm e de fücil intuicii.o t\ itlét\ do uito 
applicar o. oxtrt1.<ll~.ü.o MS individues sujeitos 
ús jnstiçC\S fodc1•act\. . . 

E' isto llmil. consequcnci:i de dispo~içuf!S 
constitucionr.m; como as qne cib o l>l'vjecto : 

. « As leis da Uuiii.o, os ·actos o as s ~n tença~ 
de suas •tutoridades serão BxecuLados.cm todo 
paiz por funccionarios fedemes, pouendo, 
todavfa, a execução das primeims ser cooGa.d:i. 
nos /:'.'ovcrnos dos estados. medct\nte n.nn'ucn~ 
cio. destas.» (Art. 70 § ~> -ª) 

Ainda. o art. 60 §§ 11> o 2° tla Constituição 
dispoem que « ê ve.1.laclo · ao Congresso com~ 
metter qualquer jurisdicçlí.o fedet·al ús. jus
tiças dos estndos » e qne « as sontonças G 
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ordens da. mngistra.tura. ferfat•al são ex:ecuta.
das pol' olfici:.i.es judicia.rios !ln. lJnião, a.os 
qoao:; n, policia. loca.! 6 ol:l'íp;;tlh• n. prestar 
auxilio, riurmdo in voc.Ldo por ciles. :t 

Por consequenci:t. sendo a m:.1g·istrntut•a 
federal i:;eral unita1•ia, tendo orgüos ern todos 
os est:ldos, qna.ndo se tratnr de crimes i:h com-
1Jetencia dei! ;\, não ba Yerii. nocessidade do ex
tra.dicção, li:istn.nclo as comrnunicnçües dos 
respectivos mugistrados a.o miuistro dtL justiça 
e :tos govcrundores dos est.idos pa.1·a. facilidade 
ela. remessi• elos ct·iminosos, e mesmo obtençri.o 
de elementos d.:i estatistic;~, q11u nfi.o são parn. 

· dcsprez..'\1' cm nenlmm t·amo d,~ scicnci•• social. 
Ainda n. j ustiç::i fotle1·;\l 1ir·cr~t·e ú. tios 

esta.dos nttenta. u. im pot·tancin. dos c~·imes 
::;ujeitos U. respectiva competencia. 

O nobre depntn.do pela thi Bahia ref;;entmt 
umn. omencla substitutt\'lo ú primelra parte do 
~wt. l 0 do projecto o 'l \te ó reforon te a assum
pto diverso, e o pro,jecto ui'io podia, mencionar 
o assumptc e quo S . l:Jx. se r u!"e ri11, porquo 
~\qui so trt\tn. tlo objecto especia l consigmldo 
cm art1g·os cspeciaes (arti:;. :H n. 32 e 60 n. '1) 
da constituiçü.o. 

O SR. SBVEP.TNO VmmA - Trat;i.-so de mn.
tet•in. regul:\ntlo :1 boa cxccuçri.o da~ lei'! 
fc<lcrt\CS. 

o Sa. Jo:\.o Vrnrru.-T::-n.ta.-so so e cxclusi
vamen te da. extr:idicção do crimiuosos que a. 
Constituição, em artigo especial que já citei, 
diz que serã. reg-ulad:i por nmn. lei, e o Hlnstre 
deputado se refe1•e a assnmpto ditrerentc. 

O.s; netos do.s estn.dos teem força, obt•igo.toria, 
nos outros, o Ileln. ConstitniG[Lo F'cclcrnl ê 
def'eso aos estados recusar fe nos documentos 
'f>ublicos, de natureza lefrishttiva, adminb;tr<t
tiv(I, ou j udicinr.ia da Unfüo ou de qualquer 
dos esta.dos . 

Para. isso não lw. mister de disposição espe
cial d~ lei , e menos coucebidn. em termos tao 
g-eraes, como sito os da <lisposiç;1o q11e acabei 
ele citn.r, porqnc nssim nadn adin.ntnriamos. 

Nilo posso, pois, confbrmn.t>-me com :\ a.ccai
tn.çuo do. emenrln. que ri.proscnto11 o nobr"e 
t!eputaclo pel::L Bahia.. . 

O S1t. S1~v1mrno Vn:rn.A-Supponlm V. Ex. 
um devedor condemn:tdo eln nm estado, tendo 
bons em outro. Como se lm <lc e:cecutiw a 
sentença n::í.o se tendo a.clmclo bens no est:l.do 
ondo foi ~\ccion:i.do '? 

o Sti •. JoXo Vrn11~A-Al0111 do riuo jit tÜsse, 
devo obsel'vnr quo isso consti tuo malerht de 
leis do IH'OCcsso, que compoto aos . estados 
reg-nlar. 

A seutcuçn. no cnso lig-nt'ndo p0lo nobre 
deputado ser~~ oxecutatfa <lo mesmo modo por 
qne hoje ó quando se trnfa do scnten~:is de 
trilmnaes estrangeiros o mais fucilmeute do 
que quando se tmt:.\ destas ·ultimas . â vista. 

d;t <lisposi<:fio que citei tlo ttrt. 1:;4 n. l tia. 
Consti tuiç:"io. 

Desejo piJe tormo t°L::: minhas ohservaçücs, e 
por isso li mi to-1110 a. cleclt~ r·ar que accei to 
nma emend:'I. riuo a.prei:icntoll o illu::;t1•e depu
t:1do pelo Rlo Gramh de> Sul, o Sr. Alcides 
Lima.., uo ·parn.gt•apho unico tlo nrt. l" do 
pro,jecto . 

A tllsposição inserta. nus::::i emcndt\ poderia. 
fazer oujecto de regu lamento, mas n[Lo lm 
incon\'eniente cm íJue tt erncmlt~ scj;t n.ppro
vada, e po~sn. o seu dispositivo servir 1lepois 
de nonn:i ne$tt• parte ao 1·ogul:.i.n:ento com o 
CJ Ual o Por.lee g x:ecutiYo trate <lo facilll<tr o 
p1·oce~so d:\ ex: ti•adicç5.o. 

Peço doscul pn. ao noliro deputn.do pela 
Ilahia si nüo respondi "· tofas n~ suas ob~et·
vaçües. 

Teuho eoucluido. 
Vo;.rns-Muito bem, muito bem. 
(O f)mdor e comp;·imen.iaclo.) 
Ning-nom ma.is pede a p:d rwrn. e ó eucer

r~t<.b a discussü.o, fica.ndo u.tlíu.dn, a. votação. 
Con liuút\ :i 2"" rJisc1~ssão do pro,jecto n. 20U A, 

tlo Senado, sobro computencin do Congrcs-:;o, 
Níl.c.:iotHl.l . pttrn. legislar sobre fnrt0 de gn.tlo. 

O Sr. Leovigil<lo F.il:-,;·neiras 
- E' cx.trn.nh;lvel qne,temlo sido hon tembri
lhn.utemente impug-nn.da t.>elo illnstL•e dopu- . 
tado bu.hiano, Sr. Tosta, :i doutrina. contida. 
no 1.mrecer da. córnmiss;.\o de Cl)n:;t ituição, le
gislação <:; .ittsti~'•i sobro o 1>rojecto n. 200 A, 
vindo do Senn.do, niio se tive:;so dignado um 
SÚ UO$Sigr:rntarios dc~::;e Jli.l.I'eCCl' d e inscrCYúl'-$0 
p:n·a Sufôtcntul-'l dcst[~ trihuna. e combt'l.tcr os 
argumentos prodnziLlos por aquelle úeputndo 
conti·u tal uou '. rina, que reputa incompetente 
o Congresso Nnciona.l pn.ra l~gisl;ir sobre caso:; 
de intervenc-t.o oliicial para. <l puuiç~1o de cri
mes, llOt' considerar n. m:itet>in., não de clireito 
ponal, nem de direito processual tl:t jnstiçn. 
l"ede1•n.l,n1tlS de direito processual da ju::;tlça dos 
est~dos. · 

Foi rcltõtor <lc~sc p[l.l'Ccer o distincto mem'."' 
bro da. comniissão, do que mo honro tambem 
Lle üi:1.er parto, o depnttid•) Angolo P_inheiro, 
o o subsc1•cve1•n.m soni restt'icÇOl~5 os não me
nos <list inc>.tos moml.Jros o illnstrados depu
tn.dos Amphilophio, Aristides Lobo, Glic~rio e 
Go1w .. ·\l vos Chtwes. · 

Eis por '!llO mo :tpl'esento, ngot•n, nesfa tri
lmna, ape;1,:1 r da couvicç.;"i.o qnc nutro, de que 
c~se p:woccr serit rejei t(\do pol n Cn.ma.rn, parri. 
convertor-so em lei o pro,icr:to, que acaba de 
::;cr darlo à dh;cm;sffu, e que, t~ndo sido votndo 
pelos tt'(Lmites constituclonacs, no Senado, não 
snffrcu alti, nem tla sua commis~ão de con~ 
stituiçüo o justícn, nem ele nenhum dos illus
tres puhlicistas e juristas, que tanto elevam 
:.iquelln. iustituiçfio, n. menorimpugnnçuo, quer 
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110 ponto de vista <le sua constitucionalida1ic, · voto em separmlo, que contém as idéns que 
quez• no de sua utilidade. acabo de emittir e, por is.so, me dispenso de ler. 

Muito tempo a.ntes, senl10res, de áppat•ccct' Tive, entretanto, :L sn.tisfüção ile ver fir-
no Senado esse pro,jecto ilo lei, mandando con- ma1la essa doutt'inL~ pelo Senn.do e unaoime
timm1· em vigor ns disposiçücs do deci·eto mente, porque nenhum senador a ella se op
ll. 3L63 de 7 dejull10 de 1883, o illustre depn- por. em nenhum~L elas tres diecussões, a que 
t<.ulo Sr. Tosfa havin. aJH'esentado nosta c:t- foi suhmettido este projecto, e creio que esta 
mnra. um projecto idcntico, q11c foi subme t- c:im:Lra acompnnlml-o-lrn, em vista das ma.
tido n. parecer da nossa comrniss:lo de consti- ni fostaçües que hontem presenciei, quando 
tuiçiio, lcgislaçiLo e justiça e, n.ventadrt no omv•~ o nobro dcpntn,do Sr. Tosto... 
seio desto. n, questão preliminn,r do S:.tbor si ao (~t71oiados _qcrae.~). 

Congresso Nacional <~u n.os.cong-1•essos t!o;;.0s- o sn.. Ju:;TIN!A"10 SERPA _ Nito a.poiado. 
fad9s era ci.ue competrn leg~s~1r i;;obre ~.n.sos tle A matcria é <lo dirnito proccssmil e aos esta
acçao publica pa.ra a pumçao do ~elwt_o, de dos, em face ria Gaustit 11iç:to, 11 que compete 
que trat:wa ~ cit~do d.ec_~eto do / de .Jttlll~ tegit>br :Sohre (lit'cito processual, que não for 
tle 1883, sus.ente! a. opmmo, que, depois, vi dtt i ustict~ federt~L 
consn.grada no µro.iecto do Senado, de que o · · , 
c!ecreto n. 3l63 de 7 de Julho de 188::> o::Lo O Sn. LEOVIGILDO 1• rwuEmAS-A resposta 
tinha sido revogado pelo art. 407 do co1ligo a ost~ a.parte ueve s~r a i.lemonstraçao da 
11em1l da Repulilica, que em uma. disposição <loutt•iun. que. su:;tente1 uo voto em s?p~rado 
!.fern.l e nã.o havh decretado expressamente ~t que ~u~Sl?,rev1 .no parecer d;:i, com~1ssao de 
ravo21lçiio daquella lel excepci1Jnal do anti()"ó const1tu1çtw e Justiça sobre o prOJecto . do 
reooimen, em cujas disposições nada hni3. q~e Sr. Tosta.. . 

· explicita Ou implicifamen te fos3e contrario no Peço, por isso, a.o nobre deputado pelo 
gystema de govorno tirmadC> pala Constituir;ão Ce;m1, que honro_u-me com esse apart e, a ~ua 
e aos princiriios nell:.t consa.grndos (<.i1t. 83 tla generosa attençao prt ra. ess:L cl~ monstr~ça.o? 
Constituioão). que vou enceta.r e de que me d1sp_en?aria,_s1 

niio p~\rtis~e esse aparte de um Jurista ta.o 
Sustentei mais que, ainda quando aôsirn não respeittwel como s. Ex:., e peço, taml:iem por 

fosse, isto é,, ainda qmmdo revogado se isso, a C:imnra que me desculpe ter de demo
pudesse consideml-o pela di:;pnsiçiio ge!'al do rar--me nesta tribuna. mt1.is tempo do que pre
art. 407 do codigo penal do 1890, carecia de teu<li<i . 
fundamento philosophico :L dontrillt~. n. que se 
iacliuava a maiol'ia da commis~ão, de consti- U~IA. YOZ- A Cn.mn.ra. nã.o perdti tempo, 
tuir !1li\teria de direito processm\l o principio quando ouve V. Ex:. 
du. in terveuçâo otlici(d, que se traduz ua u.cção o Sn .• LEOVlGILDO FILGUEmAs - Seuhol'eS, 
publica. e so funda no dever de punir, pa.ra. a o 1.lireito criminal é um 1·nn10 do dil'eito pu
puniciío, sinüo d~ tmlo:;, como, :x men ver, ulico e n. noss:i Constituição prescreveu, no 
seria muis rncion:i.l, scieutifico e util, pelo ltt't. :34 n. 23, n, unidade do direito cri
ruenos de certos cr imes, que, s<Jgumlo os cri,- minai nos Estn.Llos Unidos do Bt·uz.il, isto é, 
miualistas meto,physicos, l.\lfoctarn mfliS direc- pt·e:;crevAu t1 competencia priva.tiva do Con
tamente que certos out1·os ·a ordem e <tS coo- grosso Nacional parn cle tinir os a1.:tos puni veis 
.diçües de existencia moral da entirhide sociu.l. d.e . todos os que lmbitarem, quer no Districto 
Sustentei, com oíteito, que nã.o se tra.ta .-a de l?edcrnl, quer nos estados d:1 União, cidadãos 
uma hypothese lle llif'eito p1·oces:>ual, mas ue ou estr,mgeiroil, e p~w:i. estlüielecer penas 
uma. these ou principio de dit'oito publico pe- uniforines pal':1 os agentes d·;sses netos em 
na l, devendo :i.µenas consistit· a. respectiv:t qualque1' pal'te do pai-, . 
maiteria processual no modo pelo qirnl aqirnlla A Constituição, pois, reconheceu que o di
intervenç;:i.o officiaJ se tel'ia llA exercer pel:i rei to de ri ualiticar os crimes, ao qual e co1·
justiça federal, qu:1ndo se tmtasse de crimes reliltivo 0 deYer. de \)ltni l-os, compete ao 
p oliticos internaciomtes, tlos comrnnns do pre- poder publico da. u nii'Lo. 
sidente da. Republica, dos communs e de re-
sponsabilidade dos mir;istr•os de gstado e dos SR. JusTlNIANO SERPA- \ '. . Ex . chega 
ministros diplom:iticos, etc., e pdn. justiça do\> assim :i. conclnsã.o de que todos os crimes 
estados, quando se tl'a.tasse do todos os outros devem ser punidos peln. União. 
crime3 de suo. jurisdicçU.o. · O Stt. LEOV'IGlLDO Frwur~m.AS -Ainda niio 

Entendendo, po1·cm, do modo contrario os cltc~wi ti conclusno ncnlrn mt• . 
meus illustres collcg-as d1i comrnis::;ão, excepto l'.:stou esfabclcccndo premissas, quo nifo po
o distincto deputadó Sr . Chagas Lobato, true dom ser reputadas vicio1:1a.s por quein co
pronunciou-se de accordo com n. mintm opi- nheçti os mais 1·udiment u.res priocipios du. 
nião, subscrevemos nós dous, como vencidos, philo>ophia. do direito. 
o al!udido parecer , que foi apre.sentado na. A Constituição adoptou o r ogimen fedorati
se~ão de 10 de setembro redigindo eu o meu vot mas V. Ex. sabe que manteve a unidade_ 
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do dil'cíto como urn dos laços necessa.1•ios lln. 
federação. · 

UM SR. D1wuT11.Do - Não uo Llfrcito pro-
. cessual. · 

O Sa. Li;:oVIGILDO F1LGU1':lr~AS - P~rdôe-me 
V. Ex., e preciso que eu niudt\ iusistá q~10 .° 
que rne proponho úemonstrar o que o prrnc1-
pio da iutervençü? officia.l nu, J>U!ii<;ão, p~lo 
menos de certo::; crimes, é <lo d1retto publico 
penal e nüo de direito processual ~ · 

Permittam que prosig<\ nessa demoo -
stl'açào. 

Senho1·cs, sou dos que · deso,jariam ver ln\
uid<~ dt1. leg·ísl•\ç:ão essa: distincçito, rotineir~ e 
::oom üriter10 ph1losoph1co, que SB costuma l:l.
zer de crimes pllblicos e Jl<ll'tic11hu'cs. de a.c
çií.o publica, e acção privada, quo, como diz 
Garofalo, funda-se ás vem:; na uatttreza. oh
jectivn tio delicto, sem te1·-se mn vi:st:.i, a po1·
vorsillade do agente, e outra!> Vêzes no ge

.uoro da peun. t~meaçatln. ou rea.lmentt:) intli
gida.. 

Todos nói; reconhecemos qne n, repres..;;ão é 
umci, fuucção sociill e, no <intimto, so :i.clmitte 
que um simplc:; i!1div~lno o~enuido se torn.e 
o arbitro dessii luucçao, tloixt\udo-lhe o di
reito dejulgnr si couvóm ou não que o viola
•lor rle umn. loi socitiil so!Yri\ a respectiva, pe
ualidMl.e,como si tivesscmos retrograda.do aos 
tempos cm que n. pena era :t vingança do of
feodido ou de ~ma familia. 

Sim,, senhores, pouco impo_rta. ou tl<:ve im-
110rtur ú sociedade que o ct•tmu cous1det~<ldO 
objectivamcute pareça npoua::; riccrlic"lar

. meme gmve. O que cump.rc te~· o.m visüi e 
que o violo.dor ele utna le i soCJal e um ente 
contra ô qual n sociedade tem o tlever de re
cot•rer u.os meios de torno.l-o adaphwel ao 
meio socia.l ou de eliminai-o. 

Pn.ra a punição, portanto, do totlo e qunl
q uer delicto, a meu ver, devera cal.Jer a ac
ção publica, e um . co~ig-o criminal que nü? 
consagre esse prrnc1p10 não corresponde tt 
theoria moderna do direito repressivo nem 
;.\SSegura ô. sociedade uma. existenci~ de pa.z e 
01•dem, indispensa.vel a sua evolução moral. 

Todo crime, pois, dev~ ser pu_ni.d? e. eu ac~ 
crescento: deva ser pumdo pela w1c1at1vu. da 
sociedade, que ci dacl;.i,ra. em lei e estabele-
ce-lhe ;i, pena. . 

Mas, si nem todos pensam, como penso, que 
lleve caber a acção publica para a puuiçito de 
todo e qualquer crime, não ha, todavia, quem 
não pense que essa acção deve cttber para a 
panicã.o de cl'imes obj ectivamente de certa 
gravidade. · 

Enfüo, pergunto, põde ser. inditrere_nte à 
sociedade, que decl:>.m em 101 esse.s c~11?es e 
os nmeaç.a com certa~ pen::t_s, a efiec~1 v1~a~e 
d:i. punição desses crimes, isto ó, a mfü~o 
dessas penas aos a.gentas desses crimes 1 

C:imur:i. V. IY 

O direito processual~ o complexo tle for.
~mlid:1d~s mtli~ ?ª menos noce;sarias pa.ra a 
mst1·ucçtLo dos JU1zes elas causas. Assim, · con
sidot•:1t' ma.teria processmtl <L intervenção da 
soei<Jd:itle, po!' meio <la . acção o!Ucia.l que é o 
meio tle cumprir o dever de punir para deter
minai' ~~ 0ffectivill::tde das penas estabelecidas 
panl. tu.e::; ci·ímes, é cousiderm· esse dever so.: 
cial como mm~ i;im.ples forma.liúatle instru
ctiva. de facto incriminado e de s ua autoria.. 
( ApOiar.lo~·; muito bem) . ' 

Ol'a, senhores, trata-se exa.cfamente de um 
desses crimes,p:l.r<t cuja effectiva lHmiçã,o por 
meio da ucç.1o 1mblica, tem sido dirigida;; ~tos 
coug-rossos de alguns e:>t:.u.lo:> e, especialmente 
:w Congresso Nacional, ot•a u. esta Camam, 
or;L ao Senado, iunum.et•as l'ecla.mações, ja in
dividuaes do la.v1·:ulores e criadores, jú colle-
ctlvns de tlivot'sos consolhos municipaos, e 
pelas que Livemos, uu:;, mem1J1·os da commis
süo de ..::onstitniçãu o ,j ns tiça., de examin::w, 
pa.r<\ serem tom•l.clas mt t.levida, consideração,. 
p1irccc que a I'órmt1 mais séria, que tem to
mil.(Jo a protheica propa.s amlu. dos inimigos da 
rtepublicn. contr'1. a gloriosa i·ewluçfu> de 15 
tle uoY<Jmlwo a contm a nova ordem política 
tle nossa n.ma<la patria, é a de que, par::i. pro
vocr1.r a antipathfo, ll<ts classes laborio1;as ele 
nossos sertões ú iostituiç5o r epublic.'\na., si 
tem maleli.cn.mente revestido contra, o direito 
de provriedade, fazendo cror aos que hu.bi
fam longe <lo~ centros de nossu. civilisação 
que :L l~opublica. o não gal'<\nte e que o repu
hlicani::;n'lo e o communismo. (Apoiados ge
ruas.) 

Mas, :;011lloras, de uma dessas reclamações 
dirigidtts 11, congrosso::; esladu<.\eS tenho co
nhecimonto qne don log.1,r ao soguint e pare
cer, muito judicioso, dn, commis&i.o do justiça, 
civil e criminal dn. Cn.mara dos Deputados <lo 
estado da B1Lhi:1. que passo a ler no Dforiu da 
Bahia d.e 2 do corrente: 

« A commissü.o de justiça ciyil e criminal 
á qual foi prosante a representaçilo do conse
lho municipt1.l do. villa de Monte-Alto, pe
dindo a, revogttQÜ.o ue divei'\S~\S disposi~.ões do 
uovo codigo c1•imirn.tl e o restabele~imeuto do 
decreto n. 3l63 de 7 de julho de 1883, é de 
parecer quo esttt camarn. ru"io tom competen
cia para tomar conhecimento do que faz ob
jedo da dita representnção, por ser m:i.teria 
que tlcou sujeita it leglslaçü.o federal. · 

Bahia, l de outul.Jro do 18!H.- Amancio • 
Pedreira Gomes.- Pedra Vergne de A bi·eU>. 

Ren.lmente, t..'lnto a, ma.teria é de direito 
criminal, e não de direito proccssuf~l, que 
olla. constituo um d os principias consagrados 
no Codigo Pena.! dn. Re.pul.llica, tlecrotado pelo 
iUustro ministro th~ justiça do Governo. Pro
visorio o eminente senador 81•. Cn,mpos S::tl
les, em cujo espil'ito não nos é d:1do suspei
tu.r cn.renciu, do lucidez do idéas rolat1va.-

~3 
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mente a0s principios domiuantes do regimen 
federalista.. . 

Em todo caso. bem vedes. se11hores, qu~ ,iú 
o pode!· leg-ishL!ivo de um . ~stat.lo r econhe
cen~se mcornpRteute para legislar :5obre o as
f!Utl1pto, que elle considerou 1fa competeucia 
do Coogresso Federal, niio podendo ter para. 
nssim pensa.r outra ~ião ~inão a. da consti
tnit' tal n.ssumpto ma.terfti. de direito penul e 
não de· direito processnn.I. 

No S.:inndo do mesmo estudo discute-se 
actúalmento um projocto de oi·gonisaç:io j11-
dlblüriit1 compr0hand•1nclo o direito proces

. sitttl de suo. justiço. !.lst:i1lua.l, Jll:'ojecto eh\bo
rado por uma eommissito mh:ta do senado e 
da Camara, compostn tle illu~l!·nçucs de . pri
mal.~a grnnrleza, em quo se vê qua foram M
spefhidos, como devendo constituir matarin 
do r!ireltó federnJ fl nü.o do direito Jlrocessunl 
da justiça <:staduo.l, os princípios ii nresct•i
PÇ.'io, du. afiançabilidtido e ina.lln11Qo..bilidade, 
e- ds. descritninação dos crimes. om que 
teerh leigar a acça'.o publica ou n. ncç;to par
ticulai'. · 

Com efi'etto; iienhores, asses tree principias 
adóptti.dos em todas a:i legislações cr!minaes, 
quer sê os oonsiderom cetno Garofalo, leis 

. Pt:otector!ls dos crimes, quer se. os co_n!õi_de~e!ll 
leis regulaeiorns da ordem soem.!, siio Jur1d1-
Cári1ante tão cortnexos entre si, quo.lriuer que 
seja o ~yst·.ma. de pénnliduda que pra:iida á 
corlfec\!âo de um Codigo ?en:il, quo ond~ for 
consagra.do um delles, nLLO se pnderá detxnr 

·da êonsng1'ar os outros dous. . 
Em principio. o quo proscrevo u~o ~ o cri"' 

mé,. má.e a. a~ão penal, e o. prei:or1pçno, que 
se funda. no Inpso de tamrio decorrido d3, data 
de um crlm&, nlto pódo i:;cr sri.ncciountlti em 
absoluto; ella. prosnppOo o decur:::o de nm 
te!nPo vuriavel, sa~rnndo se tt'tita de cL'imes 
dé pcqaenn. g1·a'Vldndo1 1lo crimes . do l(raví
dade média e de ct•imes gr:i.VHK, e eSSU!i nuaa
ç·as de gravítlade ô que dgterrn!1111m nas le
gislaçõesorimina.as a. nlll\Mllbili!htde rle certos 
crimes, a · ioafian~bllidnllé de certos outros 
e o livramento em llberdmla tlos autoras de 
cei'tos outros. 

respectivas pea:is, os estabelec0 como regras 
do direito cl'imiotLl e oão de <li reito proces
sual. 

Quer me i)arecer, senhores. qtieessn. opinião 
.-ln. maioria d11 commis:::ão tle con!StituiÇti.o o 
.Ju::;tiçu orig-ina-;;e de um füóto trodiciooul, qttn.l 
o de ha ver-so insei·ido ESm nosso direi to do 
antigo rcgimen, não no Corllgo Crimina l do 
Imperio, hws no Corligo do l'!'Ocessd.a1•ts; 73 
e 74, os casos de deuuncia e queixa pelos 
crimes r.aquelle qJefinidos . 

.Ma:,; i:,;so explica-se, porque, tendo sido 
o Coriir;o Cl'iminal auteriot• <LO do Precesso e 
tcudo s iclo omisso à respeito, o lel{ishi.dor do 
Cotligo uo Processo suppriu nessa. lei aquel lo. 
lucunn, corno suppriu outras ronitn.s, cheganrlo 
mesmo n, qualit!ciir no,·os crimes, que não 
haviam sido <JU:iliticaclos DO Co·li~o Cri mi mi 1. 

Mas, mesmo 110 Codigo Cr iminal do Irnpe
rio encontrámos disposições relativos á acçilo 
p~nul. rruer publici~ quer priva.Ja. . 

As;;im é qu..! , com N~laÇti.o áo adtilterio, de
clnrava elle que a j'especti va. n.cçã.o penal só 
competia no conjugo offeriditlo, que não podin. 
intentai-a. sinão coujunctamente contra a 
outro conjugo eo seu cumplice . 

UM Sn.. DEPUTAno-Isso é um caso muito 
especial par:L ~vitar o escandalo de intromet
ter-sa a policia. e u. ju.stiÇa. em queslões tl ti 
vida. privada d,~ familia. 

Ou'u te SR. Dm'UTAt>o..:-Mas, &eguudo \ '. 
Ex., es1;e crime deveria estar ta.rnbcm su
jeito a o.cçi"1o publica, porque o · não oxce-· 
ptuou de sua these. . 

O SR' Lsov1GILDO FJLQUEIR.As- Aproveíto o 
a.pa.rte pat•a declnmr a Y • Ex. que não soll. 
dos que consideram o aduHerio nm crime. e 
a prova tlisso está em q11e ainda não foi 
levado aos tribunaes cdniinaes adultero 
algum. 

O adulterío tem sido apenas ohjecto ele 
litigios civeis promovidos para decretação d~ 
divoroios. 

Realm P-nte, ou se considera o casamento 
t1m1L Instituição religios.'l. e o ádnlterio vem 
a ger um peccado, tn,nto que, seg1uido o di .. 

:Basta, pois, adml ttlr um desses princi- rei to canonico+ o adulterio sim pios; sem o. 
'{JióS, o da prescripçü.o, por exemplo, porque circumstancla. de crime ou teotu.tiva. da crime 
sobre est0 não constrt riu~ lmjn. riuvidt1. de qu€1 pelo ndultero centro. à. vidn. de outro con
é ~ .direito pubtico criminal, nüo é de Mtu• juge para cai;r.r-so com o seu cumpli'le, oon
reza processu·a1, pará não se ter o tlireito ti6 stituo, niio um impedimento criminis, mas 
corisfdernr de Utitureza processu•1l o principio um imp&dimento liga~enis, ou se o considera 
da nc<:ão peoa:l, que é seu: con1tênere·, ~. por- co·mo nm contrato oi'Vil e o ndulterio vem a 
tat:lto, a Iegislncão qr1"1 cooSá.grar o primeh•91 ser um negocio de honrai privada; uma vio

. é que deve esto:belecer as regras de efficacia laçit.o da fó contrnctna.l, e, neste caso,. a neaa 
do se~nnrlo. não póde deixar de ter um caracter civil, 

Ett'ectivamente, todos os colligos criminaêS isto é, o unico remedio logico e moral da vio
modornos os cons11gram o o noi.'SO codigó de lação deSse contr;\cto é o divorcio, ou otU&-la 
ll de outubro de 1800, jâ em su.o.s disposições de Damas. 
girmes,jaem diversos artigos, em que define Mas fui desvio.d<> do rum1> de meu ra.cio ... 
os cri~ e as contro.veooõotl o 0:1 gro.va da.rilcinio. 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 06/0212015 14:35- Página 30 de 41 

. Sess!'.í.o em 7 de Outubro do 1801 179 

Dizia eu que o~ propI'i0s estncl<•s cst•W•Hn, 
por seús' l!oogrc~so3, jul.:.:'nnclo-se in(.;umpetcn
tes pa.ra lcgisln.rcm sobre o oiljecto de:;tc 
projecto em disclls:São. 

Entretanto, a . maioria da. commi~ão de 
coostituição e ju:>í içn desta C::amnrn julg-:1 que 
o inc.:ornpetente e o Congresso Podera!. 

Si e:;ta: Camara. em vez de conformar-se 
com '" opinião do Sena.do, don .le nos vein 
este prnjecto de lei e onde pn.ssou olle pôr 
k es vot;u;ões sern impugon.çiio, si v iesse :~ 
-prnnunci::i.r de accordo éom o P<\reco1· da 
ffi[Liori:~ da dita comrniss:lo, ::t consequenein. 
seria que .tal materia nã.o jlocJ ~>ri:.l sr.H" resol
vida por poder a l;;um, nom polo uos estados) 
li em pelo dn. Uuió.o. 

Ma:>, senhores, a prova de quo o principio 
da in tcrv1~nçiío ofilciu.l para t~ punição, pelo 
menos, de .crimes rle cflrta gravidado, por 
meio dn. nc~ií.o penal publica, ~ um principio 
de rlireito penal o nã.o de direi to procossunl, 
é que, mesmo no :i.ntigo reg-imen do Gotli'.!o 
Criminal e tio Codigo do Proc:eliSO do Impel'io, 
o Po<ler Legislativo rlec1·eta \'<1 lllis c1'ilt1in:ws, 
como esta .do 7 <le julho de 1883. em que qua
lificava. cl'imes novos não qualiticados no 
Corlig-o Criminal e nell:\s rnelirrlús <leclt1.rava; 
qno fJal'<\ :\ piliiição de taes crimes Cf1\.iiri. a 
acçiio pub li·~a. quer os delinquente.:; fossem 
presos em ihigralito deljcto. quer não . 

Do que se trata agora é u.peoui; declaro.r, 
Ilor umn. Jol, aou que julgam revog::i.do pelo 
:.wt . 4íJ7 <lo Codigo F~deral ela Republic;~ o 
decreto de 7 de julho dtl 1883, que c~se de
creto não foi revogado, isto ó, que osso 
decreto continun. eni vi;;ot, pal'tt se,::urnnça. 
do dir~ito de uma. propdedáde ue c.:erl;t espe
cie, sobre que não póde o propdetario exercer 
um<.\ vi~i!<incia. igual á que se exel·Ce 
so1J1•e ·outras cousas que se possue, e para 
tranqui lidltde d(l.~ classes laboriosns do pa.iz, 
as victimas oteroas da. perversidade dos espe
culadores e dos erros ou d~ indiil'ereoç<>. dos 
g'Overnos . 

(111-uito bC:lJl, niu i to UIJ·m. O orador J con1pri
mentaclo por 1mtitos Sr::;. de1W1. ctdos.) 

6 Sr. Ch::ig·as Lobat.o tendo 
assignado vencido o parecer, ,iulgtH;e obri
g:ido ajustilic:ir o S<'U voto. l!:utende ' que o 

· Congresso Nacional é competente para. tlccro
ta1· a acção de todoli os crimes, desde que o é 
para. clelinil-o~. . · · 

o proce~so pórlc nascer cfa. :i é~~ão; m:i s :\ 
acção não' nasce do preca&io, 1wscB do direito. 

Si ft cà.SSH depettdente dos podores estadoaes 
i1 ucçã.o , com prehonue ~l Ca.marn. que n. iei de
ttnit1do os cl'ime:; scr'in. mm1 le ttra mortt1 
<losde f!UO 11 quello:s poderes não lhe qulze~sem 
diir execução. 

Devem-sé tratai· de lwrmonisa.r :~ leg-isla
çüo geral com t1o legisla.~1o processual qúe aos 

estados incum\Je dccret:ir . O que porem con.:. 
vérn deciuit· <.\ si ao Co11gresi:o Nacion·a.r assiste 
competeocia. para estabelecer a acção publica: 
ou rmrticular sobre os crim·es que elle de
tln ir. 
. E' fora. de <lu'\•ida, na opi!lião cfo. orador~ 

que e8te compeLencia nüolhe póda deixar de 
pertencer . 

Nü.o se confnod'am as qucstücs. A Consti.: 
tuh;iio J't!i>e1·voo pa.m ú Congresso da "CniU.o ó 
direito civil, o direito cornmerl'iul n o direito 
crin1ifü' l. A nc~ão é a faculdade do porem 
execução aquellm; :1tt1·it;uições, que nc:;te us
sumpto a loi 1!ori!Or io :to congresso. 

o pNccsso póuo vMiu.r ; mus 11 n.cção não 
va1·in, queneja. pul.ilica quor µarticul;1r. 

l''.:ii por estus l'ut.üos que tLssignon-so ven
cido no purucer e ncompu.uhu. o nobre rlopu
tarlo pela. Bnhi;l, que doixou a MhumL. 
. fül!~Uetll m:lis podo i~ pal:Wl'ôL e Ó OtlCOI'r:LUU, 

i~ disen:;:S:io tlcanrtll adiada ;i volaçii.o. 
h' :'em deb:ite encerrada o. 2n discussão do 

lWOjílcto ll. l G2, providoncian<lo souro. lL ox
ecu ~:ào do pêL'('[l:\'t'n.pho uuico do art . · tQ.1 cfa 
Constituição Feiloml, rêlativHmonto aos pro
prios naciooacs quê Mi.o forem necessarios 
üO servi~:o da Uuião e cu,ju votação é ndiada. 

O S1t . PBBStnENT~: tlecl;m:i.adiacb. pela horn. 
ns discussões dus rnateriu.~ da ordom do <lia, 
visto dever seguir~se o .projecto n. 197, que . 
encerr;i. ma ter ia important0, pt~ra cujo deoote 
h<t 01·.i.dor0$ in-:;criptos. 

Pas,;a.-se ú hom destinada. à a.oresentação 
de projec~os, rcquerimcmtos, etc. - · 

O Sr .. Vinhaes occuµará a tribuna 
lJOl' muito pouco tempo, porque upenas pre.;. 
tende b.~ vra.r um protesto relativamente a 
um ussumpto gravíssimo occorrido hontem li. 
iioute no Theatro Lyrico . 

Os jorl\tles l\nuunciava.m ha dias que ex
htiam desgostos ent re os frequentadores 
desw thcutl•o o o Sr. Ducci, por motivo de 
questoes de ussignaturas. A' policia., que tem 
o dever do zelar pc:Ia segurança. publica, 
cumpria. yn'ovideociar de modo a evitar confü
cto~. Entretanto, com g eral sorpreza. com 
indignação dos h~bituntes dest11 ~ cidade, teve
se hoje a. noticia do g-mve confücto quo hon
tcm se deu, :oo qual a policia, mais unia. vez, 
esq neciua de su;L ol.n'ii;ac:1o, espa.ldeiroti do 
modo ba.rb:l.ro, anti-civ1lisado e indigno crian
ças, saílhor:l.S e c.w:dheiros das m11is elevadâs 
classes da:. soci~dade, sem que os ospectado1•e$ 
tivessem perturbo.do ri. ordem, sem que tives
sem sido feita~ ;is intim:i <;~ões leg-ücs. . · 

O orador está infol'm;tdo do que o flelogado 
de policin. a quem niio t<im a 11onr•• de cooh~
cer, não foi quem deu ordem pa1•a esse incri
vel procedimento, não foi olle quem mandou 
espaldeira.r os espectadores; e é preciso saber, 
se quem tem a respoos-:i.bilidado deste facto-
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qu9, corno a Càmara comprehende, e d:l maior 
gravidade. 

A opinião publica estit em gronde tensão. 
Não é preciso ser grande obserYtidor para re · 
conhecer-se que os auimos esta.o altera.dos; 
que ha uma ceda predisposição para umo. ex-

. plosão. Todo o mundo so.be que estamos so
bre um vulcã.o e que uma sentelhu. qualquer 
póde determinar o grande incendio, dando 
logar a s-r•\ndas calamidadas, à retro~adação 
de_ nosso progresso por mab de 20 annos, 
como está uconteceudo no Chile o ua Repu~ 
blica. Argentina ! 

Nestas condiçlle~, que cou~aqucncias funes~ 
l:i.s não póde produzil• o acto vtmdal ico dtl. 
Policia, espa.ldeirundo pe:;soas indetesas ! 

E ainda mais; as victimu.s lla a'"g1•essii.o 1.iu. 
infantaria policial 110 theatro orai~ osporad1111 
ú. .porto. 1101:\ cu VlL!htt•ia, 'do 1100111 l'OCOl.iilllJl 
novas ospaldoimtlns, •li!ip:ws:mdo-so :l.S:)trn 
muitai:; familias, dantlo-s1J lodo.!! as lluuou
tu.veis sceD!lS quo os jor·mi.es descrevem. 

O que é indispensavel ó que os cidadãos 
que habitam osta cidade tenham garantias 
para a sua vidn. e sua segurança, possam 
transita.r com snas mulheres e seus filhos 
sem receio de serem espaldeirados pela força, 
publica. . . 

Não ndmira, pois, que mande U. mes;i o seu 
r equerimento. 

E ' lido, apoiado o \losto em discussão, que e 
adiada, por ter perliuo u. pnhwra o Sr. Oliveira 
Pinto, o seguinte 

koquo1•en111s quu, pot· íntormcdio dt~ mcisu., 
o ~ovo1•110 i11 l'ornw si pl'ovidenciou e lle riuo 
wodo, sobro os l'ltctus ocr.01•1•lclo" ua uouto 
cfo U tio corr•uulo, 110 tlumt1•q lyrico do~la 
cu.piltil, nudo tL pol ldu., som 11râvhL i11llzu:1~11'lo, 
uspaliJoirou tio 1ncxlu v1u11 1Llh~ • ltoulllllS o 
nrnlhm·os, a:,ish!Untlo iml>a::1::1lvol li troom\ tão 
deprimunto ti. 11os~1n civi isi~çiio 1L nutorlclnde 
quo p1·osldla nu e:-111octaculo. 

S 1Lln. cltL::! i:;o:il;ÕO!l, i do 011t111J1·u do IH!ll .
Josd .tluy1.1~1" Vi11ha1Js.-Arfatídcs 1ll.o.ía,-()csa1· 
Zr.iiua,_;.Ou.1•todio do M!Jllo.-Barbosa Lima. 
-A::orll1lo .-Lcitc o;acfoa. 

O orador nii.o quer incriminar ninguom, 
porque não salJc q11em é o l'C,!Sponslwol. o um 
cavullreil'o muito distincto gàmntiu-llio iJllO 
o Sr. delega.tlo da polícia i.1;1o tinho. \lado tal 
ordem. Tem [LJâm disso certozo. que o go
verno não deixará de punir sovernmento 
quem por essa. fórmn. procedeu. 

Ainda hu. :poucos dias, tl'aton <lo um liwto o s:r. 1• .. olicla.no Pcnnu. diz quo, 
horroroso, quo ta.mbom· <lep<."lo contra no581.t sol: 0 JU'Otoxto do solicltnr ci1pil\ do con
civilisaçâv, o da invtisã.o da policht nos lLlo- vanio colehrmla tt li) do !letembro ont1•0 o 
.ia.mentas de oporarios estrangeiro!:!, atropol- digtlo pl'esidont11 do ostatJo t.le Mium; o o St'. 
lados ::i. couco do arma.. Aprescmíou um re- ministro eh" razcuda, um distincto ropresen
querimonto de informa<.;ões •~ ~is:;e respeito o taute do estado do H.io do Janeiro se pronun
{~ resposta que teve foi uma i:rantlo dcscom- ciára, nu. ses.'i.li.o Je nntc-hont~m. do modo tüo 
postura de um industrial. on:onsivo do c;~1·actcr daquello respoit.·wel 

Ta.mbem pediu que a. C;miarn nomeasse i'unccionnr io, que não ot'a. pos::;ivel tleixar do 
uma commissilo de cinco membro$ pnm os- provocar a, mais viva contestação. 
tuda.r a carestia. dos gaueros M cidac.lo e ate o distincto deputado por Minas, 0 sr. Joiio 
ho,je essa. commissão não foi nom.;atla. · Pinheiro, ergueu houtom um protesto, que 

Tem o direito do fn.llar a.ssirn, porque era de natureza. n. dar termo ü. questão. Mt1.s 
vive com o povo, communga com olle ; snbe tendo o SI". deputado pelo lUo de Janeiro re
dua~to elle sotrre pel;i fomd o pela.s epi-· plicadc no mesmo tom e com o mesmo a.ze-
em1as. dumo, reputa-se o orador obrigado a dizer 

· Pouco se lhe .dú. que o chamen'l de petro- duas palavras em nome da justiça e i1aru. in'
leiro,que dign.m que qum· a subversão da.ordem teira JUStilicacão do c<Wttlholro censurado e 
publica. O que recaiu. ó quo não estej•" longe ausente. 
o dia da. catastrophe, si as cou1.ms continuu.rem De tudo quanto S. Ex. aqui proferiu des-
no caminho que vão. tac:im-so estas tres pontos : o preside12t1J 

E' com a maior tristoz1~ que le nos jornaes le=ou o estado de Minas ; procedeu sem co?7V
noticias de Mtos' do indiciplina por pro.c;as petencia, e faJ,tou á consideraçito devida ao 
do exercito e d::i. armada. Ainda hoje notou digno !pvcrriador do .Rio de ·Janeiro. 
que dous foram praticados por soldados e· Anto,; de tudo permittn.-se ao orador dizer 
um por marinheiros! Soldatlos que -vestem a que tal :•ssumpto o taes considerações estão 
farda militar não se pejam de commetter inteirn.monte desloc<i.da.s neste recinto. 
to.os sceun.s'. Os ofilciaas do exercito e da ar- A Camaru: federal n:i.da tem que ver com 
mado. teem a restrictn. obrigação de manter a assumptos pertencentes exclusivamente á 
disciplina necessa.tfa., Jiorque deUa. depende economia interna. dos esta.dos, e o orador não 
a ordem de nosso paiz, embora. seja isso concorreria de modo a.lgum pnrn firmar-se 
difflcil, porque manda-se sentu.r praça a gen· este funesto precedente occupa.ndo-se do roes
te apanhada no meio da rua e da intima relé. mo a.ssumpto, si as accusaçt;~s .acerbas, diri-
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gidas contro. o presidente do Minas, nã.o esti
vessem tão intima.mente ligadas iL matcwin, 
que não poSS!~ o orador protestar ele urn mo<lo 
efficaz sem referir-se positiv:unente n. cll:i.. 

O orador assevera CJUe :is iusinuações feitas 
ao caracter do presidente do Minas são ab
solutamente injustas e intundudas, e esta 
asseveração sô é necessaria. em relaçâo às 
peSlóoas que nã.o conhecem o cavalheiro de 
quem se tmta ; pa.rn. aquelles que sa.bem o 
que vale Cesnrio Alvim, n. pecha de desleal 
nilo passa de um excesso de linguagem, que 
seu proprio autor desapprovarú. quando pen
s:u• menos apaixomi~lamente. · 

O orador :i.lllrma que nem o presidente cio 
Minns sacrillcou interesses do estarlo. nem 
lho r:dta.va. compotonci;~ para entral' cm 
n.j11stn com o govc1·no re1loral. Si qualquer 
1.lessas alleg-ações !'osso verdadeira, se~ura
mouto o cong-resso miuoit·o, unico Mount\l 
quo Ilia podet·in torwLr coutas, ttwiti manl-

. t'o:.-itado :icm tlesagrndo.ncg·ando u.ppt•ovnçii.o no 
procetlimonto elo prositfanto. 

Ao emvez disso, co:lst:;. ao orn.dorque o con
gresso, contra cujo modo do pensar e do sen
tir ni1o tori:t prvceclido o critorioso presidente 
do estado, é favorn.vol ao r.otwenio o julga 
te1· prooetlido mni acertndamente o digono 
!'n ncciona.rio e: uo o pr•ovocon o eonclllio. 

Aincla. hontem o Jrn-nal rlo Conimerr.io 1l:'L 
•1ma. noticio., quo <:\ umn. oon tr:i.prov:i do que o 
couvenio com n. União a.ttende mn.is no in
teresso dos osta1.los ; o Espirita Smito e São 
Pnulo vão ~golr as pegndas do presidente 
de Minns, celobI'aUlto com o governo fetleml 
n.i uste pa rn. a. arrecadação de suas rendas. 

A lesào sofrrldn pelos corres mineiros é uma 
pura phantasi('.: basta lembrar que pela clau
sula 11" do convenio de 5 de junho o esb~do 
do Rio poderia, si julgasse acertado, deduzir 

. da somma, tot:.il n commissrto de B º/o,como in
demnisaciio rle seu tmbalho . Pelo convenio 
de 19 de setamb1·0 essa commissão é de 4 "/0 • 

1\ ca.mu.ra. j lt lg"at•à. si, dependendo do ~\l'bi
trio. do governo do estado do R.lo,jul{1a1· ou mio 
acortflilo retirar 6 °/., de commissão, não se
ria para temer que elle .i ulgnsse t:i.l :tlvitre 
sempre ~cert:iclo. Deve-se ter mnito em con
slderaçfi.o os termos do coovenio ; oelle ni1o 
se diz que Minas concorreria. com quantia até 
6 ° /u para pagamento de despe::(l.$ de arrecada
çc1o,. m:is sim que o estn.~lo do lUo poderia re
tirar 6°/0 de commi.~sao para indemnisaçiZo elo 
trabalho. Por ahi vô-se que o represeutante 
<lo Rio do Janeiro, que formulou sutt recla~ 
mação, não tem ra.zão quando allega que Mi
nas teria de concorrer para pagamento das 
des~ezas 11ro 1'ata, o que seri:~ ele na.tureza a. 
tlimmuir sensivelmente sna. responsa.bilidado. 

Nem ó isto que está escripto no convenio, 
nem hu interpretaçã.o que <lê tal resultado. 
O quo está escripto é que seri:~ cobrada. uma 

Cômmig.~i.10 ti x:n. de ü 0/.,, como indem»isr1.çao 
r/1) trnbalho, 

Ha at>ena.s a reserva- si jul!7ar accrtaclo
quo e inisori;i., rlesde que nunca o estado do 
ltio cogitou de prestar taes serviços gr o.-' 
tuitamente. 

Assim, pois, considerados materialmente os 
algarismos, estes depõem :'.\ favor do a.cio 
pra.ticado pelo presidente <le Minas, visto que 
o estado passou a pa.g-.lr 4 quu.ndo estava. a.d
stricto a pagar 6. 

Mas o.indo. mesmo quando as cifras não for
necessem argumento tão decisivo, não se po
<lorit\ julgar lesivo o segnnilo convenio, por
que em assumptos clestn naturesa outros ele
mentos lta quo podam e <levem influir na <.le
liooração, l)lle deva. tomu.r um chefe de estado, 
sobro o 'llml tarn:i.nlm responsabilidade peia. 
O presiclenfo ele Minas :ião revelou ao ora.doL' 
uenhum;i das rnzões quo actuo.ram em seu es
pito,nom protun1fo o 01•n.<lo1• <levo.ss::w sou i'Uro 
intimo pam füzer conjecturas . AIIlrma n.po
n:1s qne taos rnzões podinm existir, pelas 
q•1aos ,julg-asse elle que havin. m:itor conve
uiencia parn. o estado em ~ue fossem suas 
r0ndm; nl'rocadndns pela União, e som que 
houvosso nisso a mais !ove sombra da orreas:i 
:"t honorn.l.iilidntle e aos melindres dn. admiois
tmçfio fio ostado do Rio, collocadn ncima de 
tod:ls ns S1t!:peitas e merecetlora. de todas ::i.s 
ccinsidc1•ri\,'õeS. Pnrn. prov:il-o linstaria lem~ 
bmr qüe o co11venio cem o estaclo do Rio não 
díspensnriu. outt•os com S. Paulo, Espirito 
Santo, ou com a União, ao pnsso que o con
tr:icto com o governo federal dispe~sa. esta 
multiplicidade de con·ven;;ve~. visto que este 
fura n, nrrec:i.fação em todos os estados, por 
ondo toem sabida os productos mineiros. 

A censura relativa ú incompetencia do pre
sidente não é ma is fu n<lacla . 

O convenio de 5 de junho foi celebrado nos 
ultimos dias de administração do honrado 
Dr . A. Au"'usto de 'Lima; ficou dependendo 
(lo Jila.cct do Coogt·esso; que 'n.té agora nã.o 
julgou conveniente tomar <Jelle conheci
mento. Nunca teve começo de execuçiio e 
faltava para suri. validade jnridica uma for
mafül:tde indispensa.vel, qua.l ern o. o.pprovo.
ção elo corpo legislativo. Niio eru. um iustru
roento completo. acabado, perfeito; dolle não 
derivavam direitos nem obrigações. 

Est.wam as cousas nesto pó quando Minas, 
terminado seu período de organisação, teve 
de receber as r~utln.s de expo1·tação que ha.· 
vi:.i,m pertencido i:~ Uniao. As circumstauciu.s 
urgiam; o presidente tinha deri.nte de si. um 
convenio que não tinha força. obrigu.torm. e 
sn.bin. que p0tlel'in. obter outro em condições 
mnito mais fa.voraveis. · 

Não hesitou; colebrott outro ajuste que, 
cortamente; ficara subordinado il. approvuçüa 
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do congresso mioeiro, cuja opinião jU. o pro
sidents coubeci[l, e cujo voto se1'á de applauso. 

Não houve, pois, a rninima somlira de das· 
consideração ao congresso minsiro, q us o 
presidente considera. e respeita, cujas opiniões 
procura ouvir e com o qual tem estado ate 
hoje no ma.is completo accordo. 

•· O 9rado.r ouviu ao digno dBµutad.) pelo Rio 
.d,e ~.aneiro dizer que huuve da parte cio pre
sidente de Minas falta de cortezia tmm com o 
honrado governador do Rio, mi.o dando 
aquel!e a e~te funccionario cc,rnrnunicação 
prévia de que tratava. com o governo l'e· 
deral. O nobre deput:tdo não tem razão ; mas 
fique certo de que a nenhnm:t censur11 serti 
tl'i.o sensivel o Dr. Casa.rio Alvim do rpie :L 

esta, que entende com o seu pt•overbiid ca
valheirismo e g-entile;m. 

O presidente do Minas, trn.tnnrJo c"m o 1<0-
vorno fedcrnl, axot•cltt u111 direito o ó cnt·
ronto o proloquio quo 11ffirm:i n:1o olTondor n. 
ninguem quom usa do iliroito sou. 
· Nilo semlo parto no novo cunvo11io o digno 
governador e não existi :ido nesto 11(1_'-"ol!io 
nada do ressoai, nii'.o pod-:ria sm·poit:i1· o pro
sirlonte do Minns qno estava melindrando a 
susceptibiliditdo do governador, nfin o prc vi • 
nindo do quo inton.tnva füzer·. Dom:.us f'l':t 
uma simples tentativa, que poderia nilo ~er 
feliz, o que nenhumn. nP.cossidad·· tinlm 11 • 
ser levada ao conhecimento 1io Dr. Portella, 
antes de chego.da n. termo. · 

Desde que o convonio flcou terminru.lo, o 
presidente ele Minns comrnunicon o facto ao 
Dr.Portella, po1• offlcdo e si o mi.o o l'Az imme
din.tarn~ota foi isso devido n. ter S. Ex. gasto 
alg-uos âias em uma. excnr&i.o :10 Rui ilo es
tado, onde foi solemnisá.r com :t sun. presença 
a inauguração de mo.is um trecho de e:otratla. 
de ferro no solo mirlOiro. 

Apezar de não ter dado aviso prévio no 
Sr. Dr. Portella., deve o nmdor nssig-n:1 la.r 
que o presidentu de Minns tudo fe?. à lu?. 

· do dia, tendo os jornaes communicarlo a vin1h~ 
de S. Ex. à Capitai Federal, com a declnl'acão 
do fim que aqui o trazin. 

O orador g<trante que nenhum:• intençtto de 
descortézia. podia lrn.ver. e a.d mira-se do que' o 
Dr. Oliveira Pinto, que tão de perto conhP.ce 
o lJt•. Cesn.rio Alvim, t1rnha podido formular 
fal accusação . 

O orador refere-se n.in!h n um:i proposição 
do deputado pelo H.io du .Tan ei1·0, que 11enlmm 
fürtdamento tem. Dissu S. gx. 'llle o <:> stado 
do R.io de faneiro reclamaria umtL im1emni· 
zàção, si o aecórdo não fosse cnrnprido, vistl) 
que o · estado ha:vin. orgunizado um serviço 
que consumiria cerca de 270 contos annual
mente. 

O orador lamenfa tão grn,ndo prejuizo si 
elle vier u. realisar-se, mus sabe que está. 

. nas mií._os do dígno governador· é"tti.ta.1.-o. 

Este dispenclio nüo porler·in ser feito sinã'.o 
com empl'egndos ou· com o experliente; mas 
mula ohrig-it a que uns e outro sajarn mnn-· 
tirlos de~Llo quo não sejam necessn.rios. 

Não s;i.he o oi·aàor que t0n lrnm _sido fülJri
cados edi!icio,,- destinados uo serviço da arre
cadnção <i n:lo pôde atinar em qu e possam 
t.~r sido empreg~"las sommas qu:1il tiosas em 
serviço não encetado ainda. . 

Concedendo, p0i·ém. quo tnes despezus este
jam feitas, rcstu.riu. apenas o recurso de !p.S
tirnnr a. imprudencir1 de quem as autorisou, 
sabe11do rp1e o convenio estnva. dependente 
de nma apprO\'açftn, que pod!a _não verifi
car-se; rrue, quando mesmo se ver1ílcasse. po
riin. o convc.mio ser rescindido no di:t seguinte, 
pcrque nollê nii.o se oncontm um ii clausula, 
rrue ma.r(']uo o tempo do sm~ dttruc;ão. 

O njust.o Hcm1 dependendo da. approvaçiio 
do con;.:-re,;~o 111inciro ; :is~im, ou p congrctiSO 
o sanccionn.r:'i. ou nii.o. ~i o apprnvn.r, tollitttr 
quf!stio, sera etle e:<0c11tndo ; ~.i não o a pPro
vnr, nonhnm rlornr 110 ini lemn l8nc:ii.o exist», 
11ot·quo o~ cnntr:ict:l.ntos pactuitrn.m sahondo 
quo 11. vnli1l111lo ilo seu ajuste !!cava depen
llondo cl0slit f'or1nnlirl. mlo. 

Vô-;o, poi,;, que, hom ox11minnd:~, esta 
(!111.'Stito n pnuco se retluz, e que são n.l.Jsolu
ta.montr. i111'11ndarlos os coar::eitos e pahwrns 
que o ~r. tlepntado nq ll i proferilt, praticando 
urmi inj ustica, quo pe:s:u·a em Slla conscleacia. 
ri() homem recto, dt}Sde ri ue qui~er julgar o 
pl'Oceditnento do presidente de Miuas sem 
p:iixfio. · 

Foi sirr.plesmento para protestar contrn. tn.es 
conre!tos qrrn tomou a palavra ; mas não con
cluir:'t sem :1ccrescenta.r que :\ ceasnra foitn 
ao !farão do L11Cena,po1· ter crern.lo empregos, 
tem umo. plausibilidade npeuas apparente. 

Trata-se com etreito de um caso especial. 
Não são empregados permanentes, nem fe· 

dcrn.es ; süo nuiilhtres chamados ao desem
penho de uma c()mmissií.o de ntiturem trao
sitoria e que r.om elln. desnppn.rece1·ií.o. 

Estes auxiliares nem s:i.o fodernes~ porque 
t'ão pag-os com 11ma ptwt1~ das l'end:1s do tJS
tado rle i'll in11.s. ,\ m zã.o princi pai, [lOl'<J UO ó 
veuado 110 Pnder Rxecut.ivo cre~1r empr·egvs e 
:L de importar t:Ll cre:i ç:i.o nm:L despeza, mas 
neste caso tal dcspeza. n:lo existe, e por isso 
fallece a. razão. 

O que emorestn. umn certa p lausillil idatlü a 
censura é ~ rl~nominaç..'í.o dada a tn.es n.uxi 
líares, quo figurum como empregados dlt al
faude;:,rn,. Mas, como 1:is~e o orador é uma 
qnestií.o <le fórma,'sem importancia. 

l<Jspera o omdor que fiq uo ter minado o in
ciil_ente,. originado apenas de um mal cntcmd t~ 
do dig·no deputado pelo Rio de Jnneiro. (Muito 
bem ! muito' bem.· O orado;· é comprimen-
tado ). · · 



camara aos Dept.taaos - 1mi:resso em 06/0212015 14:35- Página 34ae 41 

Scssíío cm ~ de. Outu:Qro 4e 1891 

O Sr. F~ 0-liceriio-.Quando hQnt~m 
occupei a attenção da. Gamara, r espondendo a 
um apa.rte de :i. tguns <!eputado.; do Par•~ e do 
Ceara, houve um<\ referenci<L que foi ma.l ln-:
terpretaila por um dos ,iornaes da. cidade. 

E.:11 nti,o podia ter feito raferenciílS que fps
sam r11enos respr:litosas aos ill ust.r~s reµresen.,. 
!antes do norte d<L R.f:lpUbl icti, pois 'l na (jffi re,
laçãp ao respeito f:l estirn:t IJllP. totlqs os )HLbi· 
taotes dq pa.iz me merecem, não fuçq µ.m enor 
distini!<;ào entr.e norte e sµL. 

:;;i, porém, no Gorrer do de.bat e n.lgum~ 0:'\:· 
pl'essãq quenta sahiu ç!e mim !'lm reiação a.p 
as$umpto dt=1 que tmtn.n~, devo ll~cl:-irar que 
hei por. oüo fl.l'OIJUnciu.cla e a retiro cum t0th~ i1 
solelliu 1<h1de rpw o assulll pto 111<H'uc~. 

Nàll faQQ •h::sbnci,:iio em 1·e epcito o estimp. 
entre rc111·o~e11t1111~c .~ o hot,lm\:i pollticc1s do 
11nrt~ o · !illl o por· i:;:oo peco a V. I~:.. q 11~ ~o 
11l1·v1~ mnn1lnr 1io11~ig11:ir uo., rlu\1.\l1ts p:irl11-
111cntLu·os o~t1t minh1L r!Qcl1u•n çiii>. 
~ão 11 imprlmir os sogulnlos 

!\.esta agora sal.ler até omfo poden~ clwgnr 
as restr icçoes .legues po::it:LS ao dir~ito ~e pro• 
pr·ietladQ, uo qu13 toca ao ttso que d.elle pooe 
razer-o senhor ou dono do immovel. 

O uso do direito, em si, Jú. yimos, l'.1iiQ tem 
limites <letcrminados, ma.s considera.do na ~s· 
pher;t elo direi to cootractu;i\, olle mod ifica~~e, 
para acommodar-se il,s condiçüEls estípql\\das 
vu que. qua.udo não escriptas O\l d13terqlinadí\S, 
9 dirGito deve p1·es.umit:'. 

Aqui, a questàQ é simples. Resguarcl~do.s ps 
inte1•esse:\ socia~s e publicos a qui1lque1· direito 
de propriednde representado pou terc~iro, 
tudo qepende, nq qqe tOCl1o l\, di~pp~\95.p da 
proprie~n~e, dns cond\!'Õ~S con.tr~ctµ:tq~ que 
rt~rem ~stipulu.d~s . o coqS\lCJ,U~ntem~n~!'l Rr~
Vl ~ta.~ 011 p1•osum1das 

O c<111trncto ,Je locação simples ou de arron
<for11ont11, (tul ó tt pt'ovisü.o· uo projccto soure 
que n. corumissiio :;e pronuncia) [lDLlo ontre
tan1 o ser lolto ~orn sot• 11or escri pto,~om preço 
cot·tp o ~omp,o dot~l'!'1iil:1d9. 
Nost~ cnsp: il!! l i~ga-se.1 s! q jnrrni!\uo ou rou· 

rle1ro l!ca :'t hwrco· do son llor <ln. 0ousa a1•r·en
cl:11l:L ou locada . l]Hanto li(~ pr:~so! P•lrl~ o uso 
o gozo dos mesmos, e borr1 assim no qne toca 
it oslipnlat~1i> arliiimda do proc.~{) ria loé1tc;lío. 

'l'aeito ou expresso, esc11iptu ou ·nii.1)1 ó' 1li
rQito tio r11·oprierlado ostit modiflcúdo o llmi

Rcw-'{a as rclnr,j~$ ~ntre locu.dor e lo~·qt~rio 1lc: tado, 1wsto Cll!iO, por um cnnl1'lli.'ltu pi•ooxis· 
. pi·a~!Of tente emqmLt1to olle ~mlísistit• . · · 

N. 1:18 A-1801 

Ha a11µ1 dous cJiréi t()~ em' · prosen~ -µm .do 
A commissão 4P cotstituiçiLO, !egb;ll)~~o P: outro: i.1 dozrmhoc· da cousa. que tom o dl~e1to 

jusriçµ., a 9~10 fQi prese11t~ o p~ojedQ \l. 1.3~ de di~por deJla e d•ir..:Ju13, parti o u.sq, o·'valor 
que ~a deStllli~ !). !'0g'llli11' a l(.!C<)Çao do:; pre1.hoS que lhe COfi)'i~r, e O do inquilino 'ou ren~eiro 
urb;+!loS o de propriedad!=! rural e 9 ~e11 r~spe,- que rni.o tinh:i limite a.ntefloríiíenfo' estabele
~ti vo qcsp~jo, tendQ exar)l~!l:l~!> Q mesp-10 pro;- cido pura. uso e gozq' da mesma. .:uti~ que 
J~CtQ, V~I!Jl'1C!-!: arrendou, ou qu4 ~!le foi lociill<\ e que'i·cj>oüS.• 

Que o pl.)nto princip:i I n a YCriguar por p..'l.t·t~ á sonibm do seu ·contracto.' .. , · · ·· · · · ·· 
da. · Co111111issão~ é se n lguoia ou u.lgn:nus·, N~~to caso, póde e ueve inter vir' n. lei civil 
das disposi~ües elo pr<1je<"tL> offonJo di't'Heta. ou p:~l':i i:e:p~ar as tel_a çõe~·jrlri4!~.i~· <iue de~sn. 
ihdirec'tamentEI o ·µreceito coriscgra<lo polo tntervc nçu.o de direitos se det1vam1 · 
urt. 72, § l't:' d·1 Constituiçfíl) rlà. h•~pnblic:i, 0 A coniiilisS<i.o penS<t qne sürl . .. , · 
quhl dispõe 0 seÃ~~ute: ' . Não sô" L1'at:.i.' de limitar óu'l·cstringir o di-

« o direit11 ele 11rop1·iedada rnan tem-i;e em reito · d~· P.rop1;ie~.1do;~ii: iimiíntio e r~s~ri'~i!'do 
tOU (~ ;\ SÜa plenitu:ltJ, sal »Ó ;t cJesu [Jl'!)pria<;fi.O por ~Ul 'Çl:l. de ll!n COf!trM lO ~xpr~~~q O~ t~~'tO 
por uec,•ssida<l~ ou utilitl'mle pulilil~•• medeante anter1orn1~~~e e~~iput n.ilo, }lçlo qllo · ;t q~e~~o 
ID lemnizaçtto p1,évi:t..» · : é de reg-nll~r-se ut'ü:i. ordem de d'it•eitos·tra.ris
. O direito tie rproprioduue supvue ou implica ph~p1t_lldi1 !~ar;~ o domin~o d:\~ ç:liiiy~bÇoes 
p use! liyre <i-i co~sa movel 1it1 tmmovel POf Jlff1u1c<1s. 
pal'te c!.o senh..ir on dnnn, t\ facnl(fade de dis- Pensa. ~ cornmiajo, de nccprqq nJi;i.s çqµi 
por <Jella, ele a lheia l-:.~ em todo ou cm parte, o ~ _leg1,;l~\Ç1LO pr~oxbtente sobr~ i~ ~SP.~~\~, q~e 
direito de nt't'entJal-a, lo<~a.1-a por titulo orie- n;~o ~Cl'l•t ne111 l'<Lzo:w~l n~m ,j ustp, qn~ o 

, roso on gr:üuito, ou como f}iz Mourlon, ci- Sef1hor ou clopo qe 11m:.t p~O l!l'ieq11-flc imµi 9vel, 
farnio O :ir:. 544 do COllig'O Civil fr>anc0%: po1lO$S~ ~ C;\d:~ l]')OJnBntp lf!Oqiflcar O con t r';~c:to 
«Q direito do di~por cfa con~a do n!odo t) !llais polo ~-fl~~l a ar1'~11don oq !< •Cop, j:\ qn!\Tlr~ :io 
~hsoluto, comt;\nto qnc-i niio fl)ç:.i. um µso p1:0- prB90, J:L qun.nlo a.o t~rnr.q .c!:t pc~~pl)ç~.q. 
hibjdo por lei oµ pelo~ r~gt~lnrnen t<r~ . ~ · S~ por .Ui:! !~\'l9. ~ ifü:e1to e~ s11 nii.9 tem 

V~-se, pois, que g cHreito _de prqpriedarle qutrps hmtte.;; !'-i)fl!lO ;i.quel le:> qu~ ~ssigQ.;:t· 
naturalmente cun..;!<ferqJo, nao te~ ~>.ut1::i ~1 · Jurn!~?~· l?~>r qµ,~ro, corqo dissemos, es~.e c).irJi!io 
IP.lte q~e nã_o p~J:l P. YQJ~tQ.~~~ ~lç Se.Q1tçir 9:/- P,10\f1ticg)J..;~~.P.OI' lbrÇ~J. CJ.p, ~!Jl ~!fü~I'ft~~R qt1e 
~~a ~~~i4a. 1 ~m ªll§~n%\ d?. ª-~~P.µlnçõ.~s ~~pr.~.e~a~, ~~º 
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póclo nem llevo ser interpretado :,.iómenta em 
seu bonollcio. 

_l~~oi:gn, poh;, o ~ns_o dti · int~rvenção d1t 
lec c1v.il qu~ vonha !1m1ta1• o itrtah'io <lo pro
priet.ario cletínindo pot' si me~mo e a. sou 
ta.lante reln.çues conkactunes quo sú :t loi 
pórle limitar e definir. 

Sem. Glltrar no ~ecllanismo do pro,iecto, 
ma teria do· discermmento e de debate da 
Ca.mn.ra dos Srs. Deputados, a commiss<lo en
tende que elle e digno da consideração da 
mesmo, Co.mnm. e ·Lteve entmr na ordem de 
seus trn.balhos. 

Sala das ses~õcs, 7 rle outubro de l 891. -
Aristir.les Lobo, rnl:ttor . ..,... Anqelo Pir1heir1J.
Glice,•io.- Gonçalves Chàl:Jcg'.- Frattç1c C((,r
vcdlio. 

N. 138 - 1801 

Rcgufo o mod? do alu[/Uel e <lo despejo tlas 
vro1n·tcdo.dcs iw/Jarws e 1"llrai!'s 

Art. 1.0 O aluguel dM propl'ioda.dcs m
lm.DaR o rurn.cs, quando não s~ia por prl'lço o 
ten~po certos, con~tn.ntes J.e contrn?to c;;cripto, 
sem sompro cons1demdo como feito pm• l'!H
mestre ou por um mino, coni'i.ll'mo os dons 
prwagraphos soguiotes. contado o semastro 
011 o a.nno cio primoiro di::i. da haLit:içiiCl polo 
loca.tario, ficando nssim n. occupn"li.O consti-

. tuida. em contracto onerot'o ont1·0' o locadm· 
e o locatario. 

Patagmpho unico. O <~lnguel i'ieri~ consi· 
derarlo como feito 1ior simcstro quando o valor 
locativo da propriedade não ultra.passar a 
somma. semestral de 250.$, pag.~ integral
mente ou por prestaQões; e como feito por um 
a_nno quand~ a som ma. n.nnuó,l for de 5DO!J; parti 
cima, p:i.ga mteg-mlmente ou por prest;tçües, 
ou. q uaudo, mesmo por meuor preço, n pro
pr1edn.de for occupada por q11alqne1· ramn de 
commercio, ou tle industrht, nn de ao-rica\,.. 
tnra, ou por instituições de caracter ~ienti
íico, ou Jitter.wio, ou artistico, ou benBficent.e 
ou nella o locn.torio exerça funcção ou ca.rgo 
publicas. 

Art. 2. 0 Dado o cr\so em que no correr ou 
no fim dos prazos fixados no •trtigo e ptwa
gra pho supra., o loca ta.rio resol vn. despeja.r 
a. propriccfade , só poderú. .füzt:i l-o sob ns c[a u
sulas prec_eitnadas nos par:igtaphos seguintes: 

§ 1. u S1 for no correr dos ditos µrn;r.os, o 
locador terá o dil•cito de exigir do locat(l.rio o 
pagamento de um terço dn. sommrt dos :tlu-
g ueis ainda. a vencerem ; · 

§ 2. 0 S_i for no fim, o locatario semestral e 
o locn.tar10 annual deverao, este um mez 
e aquelle 15 dias antes do expirados os ditos 
prazos, communicar a sua. intenção ao lo· 
cndor i1or meio de aviso e scripto, que flca.rü. 

com o Jocatario, depois do locador haver nelle 
la.nçado e assignado a pahi. vra scíente, sob nana 
de poder o locador e:x:igir do lor.~~tario semes
tral o impo1•te dos 15 dias de al agüel que 
so seguil'em ao semesti·e vencido e do locuta
rio anuual o importe do mez de <dug-uel que 
igualmente se seguir ao :1Ilno vencido. 

Art. 3.° Findos os prazos dos cito.dos nrt. 111 

e seu paragra.pho, a occupação da lJroprie
dade passara a ficar garantida por periodos 
de trimestre ao locatario semestral e de se
mestre ao locatario a nnual do mesmo nrt.·1 ~ 
e sem pnrag"mpllo, ficando um e outro loca
tarios sujeitos :i.os §§ 1° e 2° do art. 2°, no caso 
om que pretendam t!espe,it.i.ra propriedade no 
fün ou no correr do trimestre ou do semestre. 

Art. 4. 0 Sobrevindo causas que induzam o 
locador ·~ augmenta.r o preço do aluguel :to 
locatario, devedt o locador tlar a.viso ao locn.
t~ll'io com :.i.utecedencia. tle metnde dos }Jrazos 
[lerio1licos rio n.rt. 1°, paragrapho nnico e 
art. ~l0 e, si por esse motlo não chegarem os 
1lous a. accordo amigavel, deverá o locador 
proceder mediante justitlcaç:ilo om juize, com 
inlimnção no loc.\tn.rio o u. expensas sut•s, 
obcilccanrlo nos pru.~os acima. 

Art. 5. 0 Si o locntnrio nü.o convier no 
augmento de 1ocnção oxigi1lo, púllorí~ pcdil' 
arbitmmento. regulado esto polo dit•eito com
mum sobre a materi:.t, ile mouo, porém, que o 
processo, com seguim0nto no IMSmo . juizo e 
cnrtorio de justiricaçtio do locador, não po
dendo exceder os pr1.1.zos periodicos • 

A1·t. O.º ltca.lizado o aug-mento do aluguel, 
locador e locatario devem participa!-o pores
cri[Jto, etn 1 O dias, á. repo.rtiçã.o fis0<1.l partt os 
efl'eitos dt.i. cobrança da der,imtt, sob pena de 
multa de 20 º/o sobre o valor locativo da pro
priefade contra cadn. um dos que infríng-irem 
csti~ llisposic;1o, ou 50 º/ 0 no caso de ser fo.lsa 
n participo.cão. 

Art. 7 •0 No caso de despejo e findos os pra
zo::; ncsb lei detel'minados, devem os mo
veis ser conduzidos, á custa do inquilino, 
par:i. o Jogar por ello indicn.do, de modo que 
nrí.o sejam levado1; a deposito publico, nem 
postos no.; rnt\ ou estrn.da publicn., salvo o caso 
de inteira t~bstenção do loca.ta.rio. 

§ • Es ta. lei não comprehende os casos de 
executivo por fu.lta de pagamento de alu
g"!J.eis, que !'erão regL1hidos pelu. legislação 
vigente . . 

Disposi~~ucs ti·ansi torias 

Art. 8.0 O :.i.lugucl a.ctuu,l das proprie
dades do quo Lrn.ta esta lei sera cota.do pelo 
la.nço . .mcnto no Thesouro Nacional, podendo 
pal'tL este fim o locatario ocoupante reclamar 
informações do. mesma. repartição; o, si não 
constar de contracto escripto, 8era conside
rado como feito no dia. da promu~g::t.Cão desta. 
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lei, conforme o preceituado no paragrapho 
unico do art. ln. 

Art. 9 .° Ficam revogadas a.s tlispo ~ições em 
contrario. 

Sala das sesi-:ões, 2i de '1.gosto ·l l 8SJ 1.
Lopes 1'i·ovrZo, 

N. 203 A-1891 

F i:r;a a ~lcspe::a do M iuisterio rJ.a Marinha 
7Jara a exercicio de 1892 

Parecer <la commissi1o sobra emendccs apre-' 
sentar.las cm 2:; discussao 

A commissiio de orçamento. tendo exami
nado as emendas offerecídas ao projecto elo 
orçn.mento rla <lespei>.<t do miuistorio da ma .. 
tinha, vem sobre ellas dar Earecer. 

Teudo proposto u. suppressuo dos arseuaes 
<la Bahi:L e Pernambuco, tio Cooselho Naval 
e Commis:sariado, não póde a commissiio 
convir na aceitação das emendas ns. 2 e i, 
que restabelecem as verbns para taes repar
tições. Si, porém, não for app1•ovadt~ n. snp
'Pressão do Uommissn.rindo, a commissão a.ceita 
a. parte d.a emenda. n. 7 qne lhe diz respeito, 
porque traz <limillnição ú tn.l.lelln.. Com reln
çi'i.o á pn.rte desta emendn, que so refere ao 
Quartel Geueru.l, pensa a comnüss;.'i.o que nfw 
póde ser aceita, porque o que so refore uo 
pessoal foi üevidameote attendido no prCt
Jecto, como quer o autor da emenda e a do rnn~ 
terial traz um augm'lnto â fabella, uma. me· 
nor justificnção, 
. As emendas ns. l, 3 e 4, l ª e ultima pu.t:te 

da de n. 5, 6 e 8 rülo devem ser .aceitas on 
porque a sua materfa. já está l\ttendida no 
projecto, ou porque t razem nugmento ele 
tlespeza, para serviços que podem ser adiados 
sem inconveniente, sendo que a. de n. 4 sus
tenta :.~ classificaç:.ão dos ursenaes, feita pelo 
decreto de 12 de setembro de 1890. 

A commissüo é üe parecei.' que ~eja. appro
vnda a parte da emenda n. 5, restal.Jelecendo 
os logare~ de socreta1'ios 1ltls capitauias 1!0 
porto's e supprimindo os unxiliaros dos socro
tarios, assim como n. quo manda addil' à. se
cretaria um mombro civil do Conselho Nava.l. 
no caeo do se1• este supprimit!o. . · 

Quanto nos additivos, lmvcndo uma repar
tição de pharóes o outra hydrographica., 
parece que nii.o ha conveniencia na :idopção 
do de n. 9,.que rropue a nomeaç[o de uma 
commissão de officiries de marinha. para estu
dar a costa e designar os logu.res omle con
vém estabelecer plmróes. 

O decreto n. 745 de 12 de setembro de 1890 
que reformou o regulamento dos arsenaes, 
providenciou no art. 72 sobre pensão a ope

caimu·n. V. IV 

rarios, devendo cada um contribuir mensal
mente com um dh do respectivo ,jornal. 

O aclditivo (n. 10) do Srs. Fróes da. Cruz e 
outros, embora pela disposição do nrt. 5~ § 5° 
pn.reça não tmzer onus para os cofres pu
biicos, subordina, entretanto , ás suas dispo
sições (art. 4°) os sn.ldos exísteutéS no The
souro das contribuições desde 1875, que estão 
sul.Jardinados a 01ltras rGgro.s e prescreve no 
a.rt. 8°. à reversao das pensões a viuvas, fi
lhos meoores e filhas, mãi ou irmã solteira 
do contribuinte, do que não cogita aquelle 
regulamento. Parece, pois, iL commissão que, 
tratando o additivo de mataria. alheia uo ol·
camento e que entende com inst ituição regu
larfa por outras leis, dove ser destacado do 
projocto do orçamento parn. constituir pro
Jecto e~pecial e ~er mclhot• apreciado pela. 
Co.mam. 

Sn.hL dn.s commissüos, 7 do outubro uo 181)1. 
-Alberto Brand,10-RodrifJ!IC.~ Atvcs-ll?Aôú1u 
Jumor-Moraa.~ Barras -J, Pínhciro. 

Emendas offerecida.~ ao 'jUO}ecto ~e lei que 
fixa a da.~Jlc=a rlo 11-Jinistt$rio d(t Marinlta 
yJara o cxcrdciu t/11 11~ !)2 ( cm. 2" dis
ctú.~1;0). 

Emenda 

Coztn lloil•o d:i cnmn.ra. o dos 
omc!aes • ' • • ' .• ' ... ' ••.. 

Co~inhei1•0 lia gun.rniçl\o ..••. 
Ajudante de cozinheiro ...••. 
Criado da ctLmn.ra •.•...•••• 
Criado dos o!YlciMs ••.•.••• • 

45$000 
30$000 
20$000 

.25.'iiOOO 
20$000 

os marinheiros que substituirem esses em
pregados terão como gratificação dous terços 
dos seus respectivos vencimentos. 

S:ifa, <lus sessües, 29 de setembro de 1891.
N elson 1le Va.~concetlos. 

Emenda 

Ao § 12-Restabeleça-se :i verbu.- para o 
pessoal e material tlos a.rsenaes de Pernam
buco e Bnhi.a .. 

Sala das sessües, 27 de setembro de 1891.
E l6 uterio de Car1'alho , -Augusto de Fre ito.s. -
Arthiir Rios.-Pernanibuco.-J . V. Mcira dtt 
V asconcellos. -.Caetano de Alb-uqui:rq-uc. -Fe
Usbello Freire.- Pa-ula ArgoUo.- Cantão.
O cMa Rodrigw:s .-Pires d.; Albuqu~'rque . -
Garcia Pircs.-Joao da Sigueira.-Leandro 
Maciel . -J. J. Seabra. -P.risco P araizo. -
Amorim Garcia.- Noguei,ra Paranagud.
Joao Vicira.-S. Landutpho Mcdrado-Fràes. 
-Santo-~ Pereira.- F. Baàarô ,- F onseca e 
Silva. 
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Emendas l repnrtiçfí.o ot•gnnlsn.cfo. pelo dccroton. 4:.lO tlo 
29 do m11fo do 1800. 

Aô § Pharóes - Oollocn.r dous ph<~rócs de Ao § 3° A~ Material - !J:880$000. 
3"" ordem, um no Porto das Torres ·e outro no 
Capão do ·rooch,~, 'cosia. do Rio Grat}de do Sul. 

Salo, das s~ssues, 5. Á<'l out1'1Jro 4o 1891,-:
.f nflio dq {Jra:;i~ . ..,.,...Jfom,ero .f1aplista 

Ao § 12 - Accresc"mte-se As paln.vrns, e 
attendido o augmento de vencimentos do a·c
cordo com as tabellas de 13 de junt10 da l89J 
~ o seguinte : iguulanclo-sa o salario e :veq
cimento do pessoal do Arsenal de Marinba do 
P.arã aos que percebem os empregndos con
generes ao do. Capital Federal. 

Sn.ln. <lns sessões, l ele outuhro de 1891.-A. 
Iwf.io do B1·a-i/.. -Ca11lr.1o .-Ma.lia'Ba.ccllar.
Pcdro ~hct-worie, 

Ao n.l't. l u § l O - Pessqn.l-s;o.ln. (lleyndo o 
soldo do ~1~i:1011tq-11Jullnnto do 48Q$ por n~rno 
u (}00$l)00. 

Ao § 8° - Commissariado 

Pessoa.l (como foi organisado pelo decreto 
n. 940 de l de no-vem b ro de 1890) -34:300$000. 

Ao & Gº A - Ma.ter ia.! - 3: !00~000. 
S~Jo. das sessOes, l ~e 'outunro de 1891.-A. 

Jndie7 do Bra::it; 
§ 17 7:0' Escoln, Nn:y~i :--:-- Níl- par~e re!~tiva 

no Ohser'IT~tqrip' As~ronqmíÇ!Q s!'lj a. augmentada 
a verba de 2:582$ de rnoif' 1 :200$ para gra
liftcoçti.n .de um ajudante, ofllcial de rnarinba, 
do en.cn.rregndo ·do servír;o lln. hora o dos 
chronometros de bordo do~ n:wio:;;. 

Saln. dn.s sessü~s. l d~ out~l!ro de J801.-;-A. 
lndin do.· B1·a:il. . . . 

~C"l nrt. IS § 1° -:- Pesa,nnl:-ficnm rcsto.l10-
lecl~PS os !ogtmis <la 1.-1or.rotnrl9H du~ cnp]l!! nins 
qe portos e ~UP[ll'línfdoti Otj cfe 11.l!Xij~it( dos Fica o Poder Executivo a~torizar]p a. fa~or 
secrotn1•tos, · ex:iminnr po:r uma cprn~i~s:'to qâ qillc:iM,~ pe 

/\.o n1t. i~ § 2"- Po~sonl-A<'rra~ct>ntc-~r: mnr·inql.\ ll costa c!o Brazil elo nor~~ ao ~Ql,p,1ra 
Flcnndo o DCtunl l!loml1ro civil Dr •. loaqnim d~signar os Jogarm; f~i1 rnesmn. cost~ onde 
de Souin Ruis nnne.xo O. Secretnriu rio Estncio. · convàm eflt~ihoJ~cer pharoos, ind!~ando os ~lo 
como nuxi!htr jurídico, viste como contii mn.í~ h'lais urgente riecef:!Sidflde. 
do 25 n.nnos tle serviço nesse caÍ'Rn. · Siilfi d1.1$ sessõ~s. 3 tle outubro àe )i9l ,-

40· urt. ! 0 § 1°- M·1t1!rbl :~Em Jogar de C , b R . · M d · 
dous s.erveotes n 70"'. di"'a·Se: dous serY(:!nte'a · Na..~cimento.--A reu.- org~s e eu·os. 

· .;i "' ....,... .Jl.fenrm. Barreto.- Pereira da Costa. -a ~0$, de nccordo e por·. equídn de .com· o que 
ganhnm identicos ~erveutes em outrt1s secre- HomeroBoptistu. 
to.rias'.·· · · · · A's disposiçõos do or~amento rJa. rpar)I)l!a : 

Sa.Iii. das se~sl.'l.~s, 5 r.J~ outi.il.iro d~ 1891.-:- 1\rt. 1.0 ~"ic~. in:;;tituido o montêpio" para o 
b pp~rJ:!rio 'effect~Y!=l q-q do Q!.!~dro ~x trl!-nume-

; • .Rctio71 ci;, rario, servente ti:ffectivo di> Arsmn~l ~~ !41l-
Ao § 12 - Arsen11es - Accrescente-se ns rjrihq. d~~ Oupital Feder/l-l, opep rio ~ ~~ry~n

:v~rb~s destin.ada!õ !IO Arsen~I ~e Mn:rinha ~~s nas mesm'fll COJílr:J.iç~e~ d~s c!!r~c~~rt~S de 
do Pará as segui o te~: · artjlharia. e torpe C?!ii·. · · 

. Ccirt e de madefra - Yetba 11:.11·a o córte de Art: 2.º _Q m~n,l~p~o .t~rp ppr fi!U S,Qç~qr-
madeira e pagamQntq do frete na Estrnõa de rer 0 ~ontr1~1.pnte, !P4 br!1~ado lll). f.qr~n. qq~t~ 
Bragança. - 15:000$000 lei, r.oq~edentjo~lh~ p~nsilq, 4!f q~a~ pqdera 

Mortorza - Construcção dll unia com carros rnit~r.ter llle~a<I~ p;irn. O~ s·~()CE)~~n·e~, ll;i, )ei 
de 60· metros de compI'imonto, fl>rra:.:~ns de~j~DfHI0~ 1 10 institpjd9r. · · 
e ·a co"mpetente m~chinfi motora, para 250 to-. 
noladas -130:000$000 · · · · 

· Sala. das sessões, 1 de outubro de l89l .~A. 
lnd{d do :Bra~il . ..:...'Canr(ro.-J1fatút Bàcâlar . ..,.. 
Pedro. Chdi·m.c1r1t. · " ' · · · ' · · · · 
•i" ' ,. : 

i\q § 2º --: Cqnsell~() Nn:v~l 

f~§§~t].l "'.::' 2Q :000$QQO. (Cqmo i.;:dst C? -) 

40 § 3°~·Qu~rtel G!lnf.lr~i 

Pessoal :- Consigne-se a vorba nece:§~;i.rip. 
P~Tª paga.monto do pessoal como se · acha. estll. 

no fµnqq dq mont!'lp.iq 

Al't . 3. 0 Todp!') os pner~tr~ps e s~fYªl'/W~ ~\3n
ciooµ.do? ~o o.r~. 1° c~nt~ib!-Jirtt.0,fl!Pl!~H!!l)~nto, 
com µm dra da veoci rnentq! 
· P.nr:1gr;iphQ µulcp. O cpntril1uiri t.a qµe for 
dispensaf!o do s~rviço Jlül' e~~sso de PflS
són.1 poderi continua,.r a. contrjbnir põffª o 
montepio .. 

l\l't. 4.0 o goverqp co11yort~r~ em anolicts 
d;:i. diyjd~ J?nblicq. o prodµc)tc? das gµ9t:,is de 
qµe truta~ tq'tigq }lr<:Jf:eLl~nte e o S:!l~o ex
isteot(.I DQ T!1esnµro prqven ieot~ d!f,S cf:m~ri
tiuiço~~ de·sdê11875. · ·· · · ·· r ·· · ' 
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Sessiio em 7 .de 011tubro de 1.891 1.87 

Dos direi tos ao montepio 

Art. 5.0 O C'Oi:tl'ihuínto que cont:tr 20 ou 
m:i.is nnnos 1! 0 s1•J'\'i1;u (.Joscontmlo o tempo 
pron?~icnte de_ Ucrmças. ea.sti;.:os, fült:t:; de 
molestms 'JUe rrno tiverem por rau~a o ser· 
viç1> oo <,trsenal ou dir;.·ctoriú.) que, pnr idade 
avunçndtL e por molesti,1s contra.hida.s no sel'
viço. ficam impossibilitados de. continl\:11· a 
.servi_r, . ~c·rão u~reito á pensão pda lorma 
seguinte : · 

§ 1.0 O que contar 20 annos de tro.balho, 
metade do jornal. . . 
. § .2.0 O qu9 contar 25 unnos, o jornal por 
rnte1ro. · 
· § 3.0 O que contar 30 ou muis nooos, o 
j?roai d~ cla:;se :immodiutarríonto l'Upcrior. si 
tiver mais de um :i.nno d<, cxcrcicio tH\. :.i nto· 
rior o si for ope1·;trio de _t& ·c1a::;se, mni:; cm 
terço do jorn:li. 

§ 4.0 O qu~ contnr de 20 a 25 annos, de 25 
a. ao annos vorce).Jera pensão proporcional no 
tempo intermediario. 
· § 5.0 · NÓ (·.aso de insufficicncia, dos moios 

pl'OVOOieµte:; elos rendimentos Ll:1s quoto.s fl ela 
q.uota do a1mo, q d~flcit serU. ratem!o p1·opor.:. 
cionu.lmea te. · 

,§ 6. 0 O qne contar qut\inucr tempo de sr.r
v1ço e dur:rnte ello soU'ret· desnst.ro por mo
tivo alheio à SUQ. Yon~ade, competentemecto 
prov_a<lo, o do quoJ resulte impo>sipil icl11da de 
cootmunl' n. trab:ilhar, pereeberit pensão ii;uni 
ao jornal tle su_;t classe. · 

Art. i.0 O que se invalichu· depois do 20 
annos de servir:o, sem ser 11or molestin. ad
quirida. nas l'epartições ithlicadas. te:·iL di
l'eito ao jornal d:~ classe e · ~ô revertorll a 
seus successores n. pensão dii cl:1sse immedi:l
tameote norerior, excepto os de 3" classe, que 
reverterão n. pensi1o tia clnssa menos 1;'3. 

Da rover155.o 

Art. 8.0 A viuY:i, fil!Jos menores e filhns, 
mí'í.i ou il'mã solteir<• do ~ontribuiote Qlll! 
t':lllecei· com 15 a 20 :i.nno~ dii 8t'r·vl~~o . te1'.ão 
direito à lltata<lo d;L pensão que elle recábo
ria com 20 annos, si n;i cla::;i;o em qne.folle
cer já tiver mais de nccr.sso e >:i não tiver 
terà. 11 ~ensão igual ú, metade da que ellé 

· perceoerm na clusse immedint::tmente ir.fe
riar e se1Hki do 3:.. classl', metnde doj(irnal dii. 
classe ml:lnos l /:3 . 

Art. ~.·•O contl'ibuinte rrue fal!ecer depois 
de 20 :urnos do serviço dt~ · dirQito ~~ uma. 
pensão igual :;~ metatle do qne poc! i:i. perceber 
nos ca.sos til> iwt. 5. n . 

Par:1gl'~tpho unico . O que contnr sómente 
16 n.unos de serviço, em !1ypothese alguma, 
d~;rú. direito á reversão. · ' ·· · · 

Art. l O. O contribui nto quo sahir ou for 
demi ttido 1lo sorvlço, s:d vri ~t hy.pothese elo 
<tl't. 4. 0 .P<Lragra pho li n iQO, perde O direito a.o 
moutop10 . · 

Art. 11. O,;; successoro;; pensionistas per-
_derú.o seu direi.to à pen:oão : · · 

. § l. 0 A víu \'é\ si, por culpa sua., oã.o viver 
em companhia. do ma.rido ; sj contrahir novas 
nupci.is; si for deshone:;ta. · 

§ 2."0 A !llha ou irmií., casando-se . 
§ 3.0 O fi.lho menor completando IS anoos, 

s;llvo se andar nos estudos, caso em que per-
cebol'á. <l pcn:;ii.o até 21 :\rnios. · 

Art. )2 . O executivo exporliril. o regQ.ln-
rnonto <h~ presento l;;i . . . ~ 

Al't. 13. Fi('ti, i:.:-u:dmonto, concorlitlo mon
tepio aos · opo1·al'i11.-; o ~01·v1~ntcs dos outros 
ursonac~ rio nrnrinh:L rl1t l\opubllcn, ::;011do 
aulori~ado u f'u .. lul' l•::rncutivo n foL'tnUltll' l\!1 · 
r( ~i< p<!divnK tnlicllns. · 

Rio il o ,Ja1H!il'(), ~l llo l-olomhro 1lo 1801.
FrrJcs •Üt Cru;.- 1l11111W•J Vi11lt1tt!.~.- 1'/umia: 
Ddfinô.-Vil'rtilio /'~.mw.-Nilo Pcçat•l~t1.
!lerrriq11c rl11 C111·vallio.-José Marian".- Ro
r.lriyr.ws FtJ rmmd cs. - Co~t1i. JllldriyucN, 

N. 221 - 1891 

R:Jir•lrnga nn ca.dr.ir(l <le pliy.':ica rl(( Faculdade 
<le Jll edici11u tl<i Bafii11 o Dr. José Alves de 
Mcllo. · · · · 

Foi éom vist:i :i. commissU.o <le instrqcção e 
saude iiu blic•i :i rcct:úiiacião do cidadiiq i>r. · 
José ,~Ives Lle Mello. pugnaµdo ou pela sµa 
rtlintegraçii.o 1in. cn.cJeir<t de physica <l<t Facu.1- · 
dnrle do M~dicitrn 1fa Hahia , da qual considera
i;e astiu lh:•d<) pl:lio goven10 da H.eptiblica., con
tJ·:11•iamontc às dispo~içües explicitas d;L lei 
org-anic,l rlas Faculc.ladc::; de M~qi~ipa. dos 
8stados Unidos do 13l'azil, ou pelas vq.ntag~ns 
lh jubil:1ção <.:omo se con~q.sse 25 11nnqs de 
etrectivo e~ercicio, e cm u~ ou Qutro cnso 
ped~ · o i-<;:~ml.>o)so das quantias 9uo lpp hij:o 
sido desconta.tias de 2S de t:óv~reirQ do tqr
ten te r11mo, data do decreto que o jubilou 
forç:1d:Lmeote. · 

A llog n. qno, não se achando imposslbilit.'\do, 
nem moral nem physica.rnonte, de continuar 
a. reger a cndcir;i que lhe compele, não po
dará o· go\·cr·no npplica.r-lho n. uxcop~io do · 
nrt . 51 dos cstiltutos de 25 de outubro de 
1884 ; provalecemlc, portanto, a · l':i:i"gra do 
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art. 50, com a qual, no emta.nto, ni.lo se 
coaduna o acto quo o jubilou pois, o re
clam:ia te conta menos de 25 annos do ex
ercicio no magisterio. 

A commissão entende que é procedente n, 
allegação, pelas ra7.ões que se seguem: 

Segundo o decreto u. 1340, expedido pelo 
governo da Republica em 6 de fevereiro de 
1891, art. 1°, ficaram provisoriamente sus
pensas as . disposições dos estatutos decre
tadas a 10 de janeiro do mesmo anno, rela
tivamente it jubilaçrt.o, etc., devendo, no 
entretanto, reger-se esta. m:tteria pelos regu
lamentos qne est:wam em vigor :wterior
mente. 

Ora, precí:tameotc tom cabimento no ca8o 
em questão '..l pt·eceito do n.rt. 50 dos esta
tutos que baixaram com o dect•eto imperh\l 
n. 9311 de 25 de outubro. 

Por conseguinte, n. .i uliilttçii:o do professor 
Josó Alvos do Mollo, não so ti:rntnndo pelo ro. 
guhtmanto em vig-or, tempo om ciua so ex
pediram os estD.tutos do lO <le janeiro de 1891, 
ó contraria il. lei e mirece ser 1·ovogada. 

Sentlo illegal n jui.>ilnçiin do professor Sr. 
Jos& Alves Lie Mello insuiJsistente a.inda. muis é 
hoje em <l in., visto como n Constit uicüo da R.ep u
blica eonsigna. m• ;;ecç:lo li, da declrLt•lÇ1'1.o de 
direitos dos cirladti.os br<I::ileiro.~. art. G5, o se
guín te:« a a.posent.a<loria sll poder:\. ser d~\d[l. 
aos fuuccionarios publicas em caso de inva· 
lide7. no serviço da. mic;<io:i., é se não póde ser 
dada menos póde ser imposta :LO professor de 
que se tra.ta, pois não se aclrn. ínva.lido pam 
o serviço publico. 

N. 222 - 1891 

Provid(!ncía sobre a cm issao, -re_sgatc e con
uerscZo do papel moeda do Estado, do Banco 
rla i~cpublica e dos bancos emis.~ores; sobre 
os depositos e fiscalisaçao deste.~ l;micôs e das 
sociedades auonynws; revoga o decreto rela
ti'!)O ct cobrança cin ouro dos direitos de im
portaçao C dá Olhtras f)r'OVicfoncias. 

,l. commissão mixta nomeada peln. Camara 
e pelo Senado para estudar os diversos pro
jectos ollerecidos nas duas casas rlo Congresso 
e fundil-os em um só que servisse de base a. 
deliberaçao legislativo., vem cumprir hoje o 
seu <lever, após refltlctido exame submetten
do á. clecislio do Congresso,. meden.nte a. ini
ci:itiv:t d:i. Ct\tnar:i dos Deputados, o seguinte 

Projccto tlc lei. 

O Coogrcs:>o Naoiono.l <lect•etn : 
Art. 1. 0 g· limitn.tln. á sommn actmtlnrnnto 

existente, a. circulnçii.o do po.pal-mof:}1l1i. do as.; 
tado n ilas not11s do Bn.nco cl1i H.opublicn.. 

Art. 2. ~ O~ lm,ncos regionitefl poilurüo cotn
plotal' as ornissõe~ lhcultn1lo.s por seus con
tmctos, comtnnto qno o füciun do conform I· 
dado com o 1lecroto n, 1 IH elo 17 1lo ,lnnoiro 
de l8tl0 o ns llemiiis lei~ do sut~ 01•ganisnçii.o 11. 

cujo 1•ogimo11 Hcnm sujeitos, nli.o podo11do, 
porém, fündír-so com qunlquor outro banco do 
omissão. 

Art. 3.0 O govamo da repulllicn providen
ciarfl. sobre t~ reconstituicü.o integral \lo de
posito met'.1-llico rer:olhido ao thesouro polos 
[mocos cmtssot•es. 

Em couclusão, u. commissào opina. pura que A1·t. 411
• O governo deverit uesde j:4 rescin-

o reclamante sejD. reintegrado na cadeira que dir o contracto celebrado com o Banco da Re
regia, quando foi jubilado em contrario il Lei publica p11ra. o re~gate do papel moedu.. . 
orga.nica. das Faculrln.des de Me!licinn · ou- · Paragrn.pho mnco. Todos os buucos etmsso
trosim, para. que se,j:i. embo!sn.do das qu~ntias res entrariloa.nnuaimonto pam o thesouro c':>m 
deRcontarlas, em virtude da sua jubilação Jm~ a quotu. de 2°/o sob~-e a somm(1 dns ~mas em1s
cl ebib, proporcionalme!lte aos seus venciman• sões, que sera destin:vfa. ao mesmo resgate. 
tos. Art. 5.° Ficoo igualmente r evogadas as dis-

d . . , posições lega.es e clausulas contractuaes rela-
E, ~ confo~1dade co~. o expo.sto, forrrmla o tívas ú. retlucçf"l.O e :t applicaçã.o especial dos 
seguinte proJeCto de lei· juros das apólices depositadas no thesouro 
. Art. 1.0 E' reio teg-r;,\.1lo m~ ?a.deír;1, rle p_hy- pel?S uiver~?S bancos em g-arantin. de suas 

s1ca da Faculdade cl~ Medtcrna da Bahia o ermsslíos, tlca.ndo-llies assegut•:tdo o pa.ga~ 
professor Dr. ,Jose /dYeS de MeUo. menta integral dos mesmos juros. 

Art, 2. 0 Ser-lhe-ltfi.o a.l.Jonudas as quantias A rt. 6.º Os bancos. emissores são _ob~ig-ados 
de que achar-se privado, em -virtude da sua dentro do :pra~.o ~e ClllC? n.nnos, a. h'l_mdar as 
jubilação n.ntecipudt1. operações que ha..Jn.m _feito sob:e Ct<.uçoes, con-

. . tas cot•rentos gM11nt1tlas, delntos do bancos e 
Ai;t. 3.0 Revoga.m-:;e ris d1spos1ções em con- companhias, sem prazo ou a. longo prazo, as-

tral'10. sim como sobre acções e debentitrcs de coro-
Sala da.s commissões.- E-rico Coelho, como p:.i.nhi:.i.s, podendo transferir M respectivlls 

relator.-Sa»tos Pcreira.-Gonçalves Ramo.~. carteiras industriaes ou hypothecarias, e ni1.o 
- Ferreira Cantao.-Alexandre Stochler.-A. poderilo desde j:'i. opern.r mais .sinão: 
A::e>·cdo.- Furquim Wernech, presidente.- a) em descontos de lettl'as ou offeitos com• 
João Vieira, com restricções. merciaes u. prazo de quatro mezes no ma.ximo; 
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b) em ca.uções de a.1iolices da divida pu
blica geral o títulos de cti vida esta.doai ou 
municipal; em cauçuos de titulas inti:>frl'ali
sa.dos de bancos ou companhias cotadas rn1 
praça, com tanto que as refüridas cauções não 
sejam de prazo superio1· a. tres mezes,sotrra.tn 
pelo menos a reduccão de 10 °lo a 20 º/o de 
sua ultima cotoçã.o calculafa sobre o valor 
notninàl sempt·e que oxcedel-o, e fique o b::i.nco 
autorisado a liquidar o titulo, logo que entre 
a declinar a maq;em 1lessa garn.ntia-não 
podendo empregar nessas operações mais ele 
l /4 de seu capital; 

_e) em compra e venda de metaes e pedras 
preciosas, ouro e prata amoedados; 

d) em cambiaes de conta propr:-i::i. (:alheia; 
a) em compra; venda e subscripção rfo ti

tulas gero.e.,; Olt do,; estados. 
Art. 7 ." O::i b11ucos omissor<.J~ :,;;fo obri:;ados 

a come1;m· 1~ con v01•s:í~1 1(0 smt:> notus, ao 
pol'tuclor o 1'1. vi::; ta, LioHdo fJ 110 o !~a1111Jio i~ttit1jti 
a 27 po11c11 por 1$ o sn cm1so1·vo 11ot1sa taxa oll 
o:icillo outro olln. o 1t !lo 2ü \ /4 tlnro.ute lt'es 
mm:o~ co11soeutivo~. 

1'1u•n.l.:"l'lt\1ho unicu .. E~~m olirlgoacüo tornnr-; 
tlo•lm l~un mo11 lo o lloct1 vn. logo CJ 110 por" lm 
soji~ uocrotllll1i a nhol!viío do curso forcado. 

Art. 8." Sorüo rotit1lul.0::1 <ln circulLLção ns 
notai; <lo 'J'hmiouro1lo 500 ruis a 2.$, o substi
tuitlm1 po1• mootllt::i cio prnttt, seudo t~ cunha
gom por conta tlo o:;tncfo. 

At•l. O,". O:i bnucos uü.o podarão omíttir 110-
tnz:; do vu.loL' infot'ior u. 10$000. 
· Art. 10. O &taco da 1<.epu!Jlica e as :mcie

tludes a.nonymus ou lmucos que pelfüi leh; e 
regulameutos vigente:.{ estiverem sujeitos ii 
ttiscallsu.ção do g-overno, ficam ntL capital Pe
doral sob a inspecção de um rtscal o dous ad
juntos de nomeação do mesmo governo: 

Art. 11. Ao fiscal por si e seus adJuntos, 
incumbe: 

Syridicar si o banco pm tica n.s suas opera
ções dentro dos Jimites e faculdn.dês estn.\.Jele
cida,s nesta lei e em disposições de seus esta
tutos e contractos que não hnjam sido por elb1 
alterados; 

Submetter a igual syndicancia. as demais 
sociedades ou bancos ; 

.\.ssistir ao recense1imento tlas carteiras, 
caixas e cofres dos estabelecimentos, podendo 
exigir conferencia sempre que .i ulgat' conve
niente; 

Verificar e exigir a prestação de contas das 
administrações ; 

Visn,r os balanços geraes o a.nnuaos, o man
drü-os publicar por conm do estabelecimento; 

Apreseutnr annualmente n.o governo um 
relatorio minucioso, em que, a pa.r dos dados 
estatísticos e informações sobre a circulação 
ilducial'ia e os denm.ís serviços n. seu cat•go, 
oft"erecora suas obserV'ações e indicações, sug· 
gerindo quaesquer medidas administrati-vas 

ou legislativas cuja. conveniencia occor
rer-lhes. 

1\rt. 12. Os fi~caes do governo junto a.os 
bancos de emissã.o e caixas filiaes dos estados 
transmíttirào ao 1iscn.l dit Capital Federa.l to
dos os documentos, dados e informações ne
ccssarias para o desempenho do encargo de 
que trn.t..'t a. ultirr111 pn.rte do artigo antece
dente. 

Art. 13. Os llscaes do governo e seus ad
juntos não poderão sor accioaistns rle compa
nhias sujeitas ã sm1 .inspecção, nem ter com 
ellas tmusn.cç~o de qualquer· na.Lur•ez<~ ; outro
sirn, lhes é vedt\do o exercicio de qualquer 
outl'o emprego, commiss:.i.o ou funcção de ca-
1•acter publico, ou de caracter iudustrial. 

Art. 14. O tlscal do governo nu. Capital 
fo1lor<tl terú. o \'oncimonto lillllmil de 18:000$, 
o car.la um 1lo~ atljc111to:o; o do 10 :000$, pagos 
pulas companhia.-; o lxLnco~ oin pl·opo1-ção a.o 
seu capitnl. 

A1·t. lG, O govol'llo Hxo.ru o numero, as 
u.ttrilmlçüos o 1.1s voucimontos <los tlscaes que 
110,; CHtaúo~ J'orom tlOCOSfllU' iOS plLl'U. S91'\.ºtQO 
itlontico ao tia Cn.pital Foúora.l . 

Art. 16. A crnis::;ão do fü~uco de Credito 
Popular llca reduzíd<~ h mutade da que lhe 
foi concedidt~ pelo decreto de sua instituição. 

Art . 17. O~ bancos emis:;ores publicarão 
qufozeu11lmentc os l.mlancos úe seu activ-o e· 
pa~sivo, de iwcôrdo com 0 modelo que fôt• dado 
pelo governo. 

A1·t. 18. As nottis bancarias serãodo mes
mo typo. O Thesouro Naciom~l as foruecerá 
por couta do banco que tiver do emíttil-as. 

Art. l 9. Os bancos emissores raforma.r;to 
seus est.'1.tutos,de accôrtlo com u. presente lei, e 
sujeital-os·hão á u.pprovação do governo. · 

Art. 20. Fica revog·ado o decreto n. 804 de 
4 de outubro de 1890, que manda cobrar em 
ouro os direitos adua.ueiros de importação ; 
esses direitos serl1o accrescidos de .uma por
ceatag-em fixutla na lei de orçamento . 

Art. 21. Continuam em vigor todos os di
reitos e privileg'ios dos bancos emissÔt'éS, em 
tudo qua.nto nrio estiverem implicit::i. ou ex
plicitamente revogados pefo presente lei. 

Pal'ag-mpho unico. Fica revogado o a.rt. 4° 
do dccL·eto n 1154 de 1 de dezembro de 189<>, 
na parte em que estipula o prazo irnJ:>roro
ga vel ele dous aunos nos bancos reg1ona.es 
para. completa..rem as suas emisstíes. 

Art. 22. Na disposiçü.o do art. 6º desta lei, 
relativa ii eliminaçii.o das certeirn.s hypothe
cu.rías uos bancos emissores. n~o estão com
prehendiclos os bancos regionaes, que pode
rão continuar a opemr em emprestimos dessa 
natureza, sob a condição, porém, de fazel-as 
sobre lettras hypothecarias. · 
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Art. 23. Siio revoga.das as disposições em 
contrario. 

Sal!\ das com missões, 7 de outubro <le 18Ç) L 
~Jose Hyyi<io. -Theorloreto Souto. - Esteves 
Juriior."- Bra'-;; Canieiro ....... U. do Amaral.
I>rJmlngos Vicente.-F. P. Mayrink (cnm 
restrfoçõeS).-Gonçal"es Ferreirn .-Almeida 
Nortueira.-Figueiredo .- 1Jemctrio Ribeiro. 
-Antonio Olyntho.- Leopoldo (le Bid/zües -
Ser::;edelto Corréa.-Jlion.i::; li'rcire. 

N. 200 - 1891 

Indefere a petíçcio' de Cad(ls frederico Cas
tello Erdnco· e: ouiros sobre' a concessao de 
vat-ios (ariores p:tra. uma conpanhia. arionyma. 
de serviços !la la·<Joitra, no Estad,o do Rfo ele 
Jri.ru:iro. 

l'a, sfi.o as cau8~s d~ sau de finhamento, o pre
tendem coin ~~ org-aniznção da emprez<.1. , 
p:ira o nm já acima in dicado, resolver o' .Pro
b!emtt da reorg<iniwção do trabalho agr1cola 
no paiz. Sendo efl'ectivnmente a mobiiidade 
dos trabalhal.lore..: uma das difficuldades 
mnis serias com qne presenteJ!lente lutam os 
agricultores, entendo a commi_ssã.o que, co~
ceditlo; os favoro:; á companh101, o mal sar1a 
u.ggr<Lvado pe!t~ !iicitidadc com· q uc el les se 
transportnrão, desde que u pa::;::;agem fór 
gruhib. . · 

A corrente de u.islocamento de trabalha.
dores, que jíl. _se nota periodi.cam·entt:l todos ?S 
arrnos, te11derm a. nugm(Jnta.r-so com as facr
lir.lades propo1·ciona1las á companhia, que as 
remove1·ia paru. ns zona:; onde ele sens con
t1'itctos com os t~gricultoresolla aurorissemaio
res lucrns. 

N::to :mtisrnztJnilo o ílm :1 quo so propoorn, 
e nt'w l'U j n~tirlctLtlt!o os füvoro:s :mlicitados, 
algun:o llos <J uuos s:io oxcupcionnos, ó d~ . pa
rnéor a corn111i:1s11o 1!0 f> br:tl-) Publica~ o Colo
nis1lc11o q111) sojrL indufl;ll'Ído o i·~quarimonto 
dos suppiic:intus. 
~a la 1l11s ses~Oos, '.f. tia outul.lro da \80L

A11lt211 rl1J Faria.-/•', 8chi1iiirft.-Jo~J Bé1Jilà
fJV.a.-D1·. A.l/t·orlv B Uis,-Cyrillo de Lem os. 
-Ga/Jino fli;3u11to.-Do mir190:; R.od~a. 

N. 201 - 1891 

Foi apresl'\ntndo a comn1issr.o dFJ Oh1·iLs Pu
blicas e Coloni::iuçúo nm z•equorímento tios 
cidadãos Carlos l''ra<lerico Cnsti~llo BrH OC'O, 
Jolio Bnpfista. Forreir~•. rlrt Costii ri Martinho 
Alvnres dn; Silva Cont11g-om, M fJUHl os JHiti
cfonarios se propoom a. fllndnr umn comp1rnbliL 
aoonyrna, tendo po1' fim f:Lz2r os s~rvlços 
-in·herentes il. lavoura, com trabalhadores na
Cibd:ras ou e8trangeiros, por meio de con tracto::i 
OU' emrt-eitadas com os fa.:t.eni!eiros nos J.:!l
tados de S. Pn.ulo, Rio de Janeiro, Minl\s 
Oeraes e Es?irito Snnto, e requerum ao Con
~esso, alem de out1•os favores, n. concessão Nan acha gw: de(frlr riapctiçlZo do ])r. Fran-
dos seguintes: cisca Antonio .4.ugu.çto de Almeida solici-

} .o 1senção tlo serv1ço militar e da guarda tr.mdo licenç<J para incorpomr o B anco 
na.ci'9nalpar~; o pessoal empregado na. com- Auxiliar dns Fimcciona·ios Publicas, com os 
panhia., engaJa.do em ~empo de paz ; (1,1.vores do decreto n , 771 de 20 de Setemb'ro; 

2. o .Passagem gratnita para esse pessoal 
na:S' estrndas do ferro do Estado ou por elle o Dl' . Fro.nciseo Augusto de Almeida r eq aer 
sribVenciono.dos ; assim como nos na.vios Lle ao congres:;;o Nacioonl licença para encor
compan·}füis maritinia'S oti fiuvittes por elle· pofür o Btu1co ./\ uxilio.r rios Funccio~arios 
subva!lcionados i Publicos, com os mesmos favores que (ornm 

3. 0 Transpor~e gra.tnito, nessas est.radas e concedidos pelo gover no provisorio ao Banco 
com~nhi~·s de n:wegaQão, pam todo ~ mu.te- dos Funccion:n·ios Publicas. . . . . 
rial destinado ao serviço da companhia ; A commissão de razenda. e industii«ís en:-

4,0· Abatimento de 50 °/n nas tarifas de tende qu.e nuda lm que "deferi r nesta peticao. 
tr~nsp_orte .sobre os .procl11?tos da lavoura os tios a. que se . propõe e supplicante 
trl\nsportados 'j}él::L companhw.; ·podem constituk assumpto para. uma asso-

!).º 1seaçtío dos direitos t!e' impor~uçiío e ciução de beiwficios mutuos para auxilio dos 
tafas d~ expedien~e. para iodo o mu.teriu.l. d<i. funccionarfos, m•is n1mca nm banco, disVir
companhià ;· dos impostos de sel!o, predrnl, tuado assim o fim de verdadeims êmprezas 
traDsiii'íssã'o de propriedades, e iadustrfas e com merciaes, com intui.tos de Lucros qüe· 
pt~fi'ssões; . ; . . . . escapam U. organização pretendida. no r eque-

6' .cl Privil'egío o.e .isenção de. penhora ou rimento junto. 
qri'a:!q

1

Üét' âcto qu.e importe ::ilíanação. forçada Como associação pura esse lim. à pefü;.ao 
sobm as ca.sns e ns terras, até cem 'h'ectares, ntLo s'atisfaz nem· autodza o estudo da con-
des tra!ba:thadores que a cornpu.nhia houver cess1lo pedida. · 
locaHs~dO' no· ca:mpo. Por isto e a com missão de parecer que nada 

D'ízeni os peticionarias q:ué a. mobilidarle ou ha que 1leferir. . 
a foconstu,ncia dos trubn.lhadores ngricolas, Sri.h das commissões, 6 de oi;.tubro tle 1891. 
a.,crgra;vada -pela insuílici.encia delles '{la.ra - L eite e Oicicica, relator.- Astolpho P io.
a~e'nder~se as necessida:deS' actuaes dâ ln.vou- A.. Mercira da Sil'lla .- M~rsa. - Be:::erril, 

1 • . . 
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O Sa. PR.ESIDENT~1 dosig-nn. a seg-uintc or
dem tlo dia. pn.r1.1. a sc:issã.o.de amanhã : 

Primeira pa1"te (atd ds duas horas) 

Votuçã.o tlos seguintes projectos: 
N. 158 B, regi.t!aado a extrftdição de cri

mínosos entre os estados (:-l~ discüsr:;ü.o). 
N. 200 A, juiG<rndo incompet.entu o Con-

gt'essd para. leg1sl~r sobre os cr1me:i de furto 
dó "'aUo (2"' Ui\lCUSiiãO); 

Continuaç[o da. l"' dischssão do projecto n. 
4i A, lirhlt:\núa t~ competoucia do Congresso 
na loµblução solire miuus · 

3ª discussão db projecto'n, 83 A,prcceden
cia de cerimoni:t civi l á religiosa rios casa
mentos. 

Levanta.;se a sessão a:; 5 hora:>. 

84.11 SBSSÃ.O Í'DI 8 OE OTJTIJBR.O Dl!: 1891 
2'il. díscussão tlo projeoto n; 1G2:. pI'o-" 

vide rteiando ~obre a. axccugiíd do paru.B"rapho Presidencia dos Sn. .Nina Ribe iro (2" secre-
ui:i!co do rirt. 164 tb Constitaiçã.o Fetlernl, tario) e Joao Lopes (1.; ·vice-presidente) 
relaiivamonte no:t proprids iiacionaes, que 
forem necess:trio~ ao serviço da. Uoiãc; Ao maio-dia pror.ede-se i't. chamadU:, a 

Continuação do; scgünda d1scus~iio do pro- q1rnl re~po11dem o:i; Srs. : Nina LUueiro, Joilo 
jecto n. 197, reg-uhmdo o processo d•'l julga- Lope~. Pu.letta, H.otumbn, H.oclrigum; Fer
mento dos cr·ímes do Pro~itlente da Rerrnb!ictt w111uus, Uchon H.odriguo~, Inuoconcio Sar
e .dos ministros rios cdmGs commnns. xodello, Jnilio do Braiil, Cfmtii.o, Podro 

Discussão ucicn. do:i additivos n.os projectos Chel'mont, l\fattiL 8ac~ llttr, Cttsimiro Junior, 
<la tixnçii.o da fürcu. de terra de ns. 115 R Ant'dsio Fhdho, HonPlquo de C(trvulho, 
a 115 L. Nog·ueiru. P11ru.nagui1, Nolsou, Piros l•'orreim, 

2..: dise;ussão do projecto n:. 71 A, relativo :1 Martinho l\odrlgue~, I:larbos 1~ Liinu, Uezorril, 
nittdctncá da Ca{lita l f<'eder\l l. Justíniano <lu 8til'pa, Jo~o A voliuo, José 

Diséussão unica do pit.Nca1• n · 173, t>pinU'n<lo BevilaíJU!L, Goui;iil11 de Lugo:;, Nm.;cimonto, 
pola nullid!i.de !lo a-viso do Mini~terio da .Jus- f'eLlro Velho, Amorim Gurciii~ é:pitucio, Couto 
tica iocompdtlbilisa:ndo o crrrgo du j aiz ~ubsti- Carbu;o, SU. Andrade, Tolentmo tfe Cnrvalho, 
ttito seccional tom o de deputado a.o congresso Gon~!ve::i F~rrefra, José Miu·iauo, Joaquim 
esta.doa!. · Pérnambuco, Juvencio da Aguial', Andr~ 

2" discussão do projecto o. !63, teg-ular~tl<? a Cava.lcanti, R.aymundo Banduirn., Moira de 
admtn·istração G governe:1 das ordem~ i'el1g10- Vasconcello8, João ele Siqueira., João Viaira:, 
sa:s; · . . _ . . .. _ . . . Luiz <lo Andrade. flellarmino'Cu.rneiro, Pontes 

3ª d~~ussacr da proJecto _n. 12 B_, d'eclarai:i- de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, rvo· 
dd validos os exames termmae:s feito~ nos es- do Pra:do Oliveira Va:liadão Leandro Maci~I 
tabelecimentos de on::>ino putticular. 'Felisbell~ l''raire, Augusto de Freitas, Paul~ 

2a prrrte (ás duas horas ou antes:) 
Argollo, Tostai 8eabra, Zama, Arthur Rios, 
Garoiu Pfros, M1.~rcolino .Moura., Saverino 

· Vieil•o., 8u.ntos Poro ira, Custodio de Mello, 
Puula. Gllimarã.e:s, Miltoa; Amphilophío, 

Coo:tiriO'açã:o da 2" discus~ã() do proje~to; n. Olony!;lio Cerqueit·a, Leoviglldo Filgueiro.s, 
215 fixando us despezas d<Y Ministet'io d1\ Agri~ Seba::;füi.o L:lrHlulpho, Bu.rão de S. Marcos, 
cul_tura. ; Pires e Allmquerque, P1•isco Pu.raiso', Moníz 

r11 discussão do· µrojecto n. 20 2 anfüorisan Freire, Athayde Janior, Nilo Peçantia, 
do o "'ovarn'o a rever g, fabêlla dos ven- Urbano Marcontles, cyrillo de Lemos, Alberto> 
cimentos dos empre':;ados do· Asylo de Meo.di- Brandão, O~ive·ira Pinto, VirgiHo Pessoa:f 
dicid:We. t.trr~ Murat~ Baptis&<~ da Mótta~ Fróes d'ru 

Ccintinna:ç,7.a da i·a drscussã.o do proj?cton .. cru~, ~ampa.1? ~erra.z, topes Trov~o, Ja:c~es 
152 a;rrendamento da Quinta da Bo·.: V1~ta;. Our1qu:e, Arrst1des Lobo, Thoma;z Delfino, 

DiSoussão rmica do projsero n. 777 conce- F!gU:e!rédo, '\ntonio Oljntho, Bn.claTó,, J oã_o 
den<lohonNis de capitã.O' d0 rta;ga.to. a Adolpho P1rth'e1f<!:,. Pa-~ttlc~ . Mascal'enhas, Ga.br1el de 
Hasselmamr, ajudante do- iospector da Alfü:n- ; Mo.ga;Ihaes, Cha15a:s Lobato; Alexandre sto
d~a da Gápit ab Federal. . · ckler, Lamounxer, ;AI varo Botelho, G<;>nç:i:l-

Discussão unica· d"'Ci p"I"ojccto n. 129,. licença ves Chaves, Americo Luz, Du~rt~ Ntcac10, 
a.ô Dr. J'oaiq:ttim Cardoso rte MeHo ReiS'.. . C?i-rêt\ R~b~llo, .M(\,n_oel Fulgenc10, Astolpho 

Di.sou:saão unicn: da projecto n. 21'2; hcença. .P10, Aristides Main, G?açttlves Rttmos, 
ao-porteiro da Secretariai de Estado dos Ne- C~rlos das Chagas, Franc1sco Amaral,_ Do
goeios àolnteriol'. . mmgos Rochtt, Costa Machad~, Dom,n.gos 

continuação dia 2" discussã.o do· projccto n. Porto; Joã.? de ~ vell~r, 1'.'er reira. _Ra.bal~o , 
1511 regul~ndo o· pa~mento dos impostos.de Bueno de Parva., Ferreira. P1res, Joao Lmz,. 
jmportaçã-0~ FtM.cisco Gliceri'o, Oeza.rio Motta,. Moraes 
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Barros, Domingos ele Moraes, Carvalhal, dirigidos a.o Governo Federal, não só pelos 
Angelo Pinheiro, Mur&a, Paulino Carlos, respectivos governadores, como pelas inten
Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Moreil'a da dencias municipaes. 
Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, Baseando-se na iusufficiencia da renda 
Leopoldo de BulMes, Azeredo, Caetano de dessas munieipalidü.de~ para occorrer aos seus 
Albuquerque, Bellarmio.o de Mendonça., Ma.r- encargos, de longa <lata. semelhantes petições 
eia.no de Magalhães, Eduardo Gonçal"vas, tem obtido, sn.lvo mras excepções, deferi
Lauro Müller, Carlos Campos, Schmidt, mento favora.vel, po.ru. o qual· devera talvez 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe- ter concor•rido, a.té certo ponto, o facto de 
reira. da Costa, Anfüo de Faria, Borges de haver sido ~1utorizu.do o governo, polo nrtigo 
Medeiros, Alcides Lima, Abreu, Homero 30 dn lei n. 3396 de 24 de novcmlJro de 
Baptista e Cassiano elo NiUicimento. 1888, a. indemnisar· as cu,mn.ras municipaes das 

Abre-se a sessão. cidades do S. João <l'El Rei e So.ntn- Barbara, 
nu, antiga provincia do Minas Gero.as, e de 

Faltam com causa participada os Srs. Ta.uoaté, no estado de .S. Paulo, das quaµtia.s 
Matta Machado, Belfort Vieira, Pedro Ame- que houvessem pago de ft'e te á ex-estrada de 
rico, Rosa e Silva, Theophilo dos Sant~s, fet·ro Pedro 2•, pelo transporte de materia.l 
Francisco Sodré, Viriato diJ Medeiros, Enco d~stinado a igua.l tim. 
Coelho, Alciudo Guanal.iai•a, Leonel FHho, Além daquellas intondencla\;1 omrn·ozas in
Francisco Veiga, Costa. Senna., Bernardino de dustriaos têm solicita.tio po1· sua vez fu.vo1: 
Campos, Adolµho Gordo, F'l13ury Curndo, ideutioo para. o transporte dos compotento:) 
Guimarães Natal, Thomaz Flores e H.ocUa macbinismos~ · 
Osorio ; e sem causa participada os Srs. Costa Não ob:;h~nte ser intuitiva a conveniencin. 
R.odl'igues, Almíno Atronso, Miguel Castro, de i'acilitar, quanto I'or passivei , n conducçã.o 
Annillal Ff1lcã.o, PEweira de Lyra., Espírito nas est1·adn.s <le ferro do Estado, não só do 
Santo, Fonseca. e Silva, Fonseca Hermes, mn.teriaos destimulOs a obras publicu.s, como 
Manhãas Bn.rreto, Joaquim Broves, [•'rn.nçn. dos que se tornarem necess11t'ios ús fübricas e 
Carvalho, Ma.yrink., Furg,uim \Verneck, ontras emprezus de incontestavcl utilidade, 
Jesuino de Albuquerque, Vmhaes, Ferreira. cumpre coacilitu· os iuteres~os de !:limil1111ntes 
Braodão, Feliciano Penna, Viotti, Monteiro estn.bel3cimc1ltos com os da Fazendtt Publica, 
da Silva., Martinho Prado Junior, Lopes por meio de norums udministru.tiva:), quo 
Chaves, Costa Junior, Fe1'nando Simu.s, Julio assegut·em deLerminado auxilio por pa1'te do 
de Castilhos, Fern'l.ndo Abbott, Demetrio lti- Estado e ajuizo do gornrno, tanto its loca• 
beiro e Menna. Barreto. tidades que dellas careçam como às induf.ltrias 

E' lida e sem debata approva.da. ti acta. da utilmente inauguradas ou que venham a ser 
sessão anterior. iuu.uguradas . 

Neste intuito, cabe-me ·submetter ú. vosso. 
O SR. lº SECRETA.RIO procede á leitura deliberação a conveniencia de decretar nas 

do seguinte tarifas das estradas de ferro <lo Estado supra

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 u sec1·eta1·io do Senr.do, de 6 do 

corrente, enviando a. emenda daquellti. C;.i.
mara á Proposição desta Camara fixando a 
pensão de D. Pedro de Alcantura, a qual, 
em sessão da mesma dafa e 11os termos do 
art;. 39 § 1° da Constituie<\o Feder<1-l. obteve 
dous terços dos suffragios presentes.-.A' 
comroissão de constituição,legislucão e justiça. 

Do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
do 8 do corrouto, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores membros do Congresso Nacional. 
-Frequentes pedidos de isençãe de fretes na. 
estrada de fêrro Central do Br')izil, para o 

. transporte de material destinado à.o serviço 
de abastecimento de n.gua de varias cidades 
do estado de Mi.nas Geraes e outras, Mm sido 

mencionadas a. gratuidade ou a reducçiio que 
em vossa sabedoria julgardes dever fazer, no 
sentido do que fica exposto: 

Ca.pihtl Fedet•al, 7 de outubro de 1891, 
311 da Republica. - Manoel Deodoro da Fon
seca. - Joao Barbo.lho U chôa Cavalcanti. -
A' commissão de orçamento. 

Do mesmo ministerio, de 7 do corrente, em 
resposta ao officio n. 200 desta. Cn.mara, de 4 
de setembro ultimo, declarando qne aquelle 
mlnisterio nã.o podia ter tído conhecimento 
da ordem expedida pela Companhia da Es
trada dG Ferro Leopoldina a seus agentes no 
ramal da. União Miueira.-A tiuem fez a re
quisição (Sr. deputado Pu.lotta.) . 

Do Ministerio dos Negocios da Mar inha , de 
6 do corrente, euvia.udo o requerimento do 
cn.pitoo·tenente g raduado Antonio Luiz Bastos 
dos Reis, ajudante da directoria das officinas 
das reparticues nav::i.es do Arsenal de Marinha 
desta ca.pita.l, pedindo o soldo correspondente 
:i. sua patente.- A' commissão de marinha e . 
gnerra. 
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Requerimentos: 
. De Beatriz Benta Viann,1 de Amorim, pe

dindo pensU.o .-/\' commissão t.le lazeuda. 
De Joito Ptiulo da Cost:t, 1° escripturario 

íJ.posentado do Thesouro Nacional, pedindo 
melho_ra~ento de aposentadoria.--A' mesma 
comm1ssao. 

De Luiz M:usso e outros, pedindo diversos 
favores, para. organisn.rem umt1 companhia 
de navegação transathtntic11. ,.... A' mesma 
commissão. 

o Slt . PRESIDENTE declara que não póde 
ser tomado em consideração o requerimento 
do nobre deputado, por não haver numero 
para votar. 

Coutinúa <L discussão, que é sem debate en
cerrada, tio art. 1° do projecto n. 197 regu;.. 
!ando o processo do julgamento dos crimes 
do pr~sidente daH.epublica e dos ministros, 
nos crimes communs. 

São successivamente postos em cliscussão, 
que é sem debate encerrada, os arts. 2°, 3•, 
4•, 5•, 6•, 1°, s•, 9°, 10, l I, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18. e 19. 

E' annunciada a discussão do art. 20. 

De Avelino Americo da Franç<1 Vieira. e ou
tros, pedindo os favores do decreto n. 528 
de junho de 1890, para organisarern um b::i.uco 
de colonisa~ão.- A's commissões de fazenda e 
obras publicas e colouisação. 

De Luiz ~onzagu. de Souza Bttstcs, pedindo O Sr. Am.philophio vem a tri
a approvaçao da postura da Intendencia Muni- bunu. para justificar uma emenda que em 
cip~l, que aconselha º· uso dos apparelhos nome da commissão mi.xta o.fiereceu ao ;,.rt. 2• 
desmfect1tntes dos detr1ctos das cosinhas, os da lei criminal ·e àO mesno tempo mostrar 
quae::; são de sua .inveucü'.o. -A' com missão de pol'que não concorda. com a emenda oft'ere-
razenda e inuusdrias. • cu.la pelo íllustre representante da Parahyba 

De Miguel Ribeiro P:wão, operttrio a.posen· no art. :J• da lei processual, tal como est~ 
tado do arsen1tl de guerra de Peraamliuco, t'oi elaborada pela commissão, e approvada 
pedlndo melho1·nmcnto de aposentadoria . ....:..A• pelo Senado· · · 
commissão de ru.zenda. A emenda da commissão mixta foi impu-

gnada pelo Sr. Felisbello Freire, mas as con
siderações adduzidas por S. Ex. são evi-

: ··. PRIMEIRA PARTE DA OH.DEM DO DIA dentemente improcedentes. Segundo aquelle 
rep~esentante de Sergipe, o Senado é sempre 

_ . obrigado, no caso de condemnação, a impor 
Nu.o havendo num~ro para v?tar ~ mnteria as duas penas de que trata 0 art. 2• da ·lei 

e!lcerr~da, é ann~nc1ada a contmuaçao du. 2"' ,(.Omplet~en~a:· da di.sposição do art. 33 § 30 
discassao do proJecto n. 197,. rGgulaodo o na Constttmçao· e assim pensando 0 primeiro 
processo e . o Jul.ga.mento de. c:1mes do Pres~- argumento in.;ocado por s. Ex.' é 0 proprio 
dente da Republica e dos mmistros, nos cri- texto da disposição constitucional. 
mas communs. Lendo esta disposição,o orador mostra como 

O SR .. GARCIA PIRES (pela ordem)-Hon- ella .ou~ra cous'.1 ?ão_ estabelece sinão uma 
tem um illustre collega nosso requereu na restr1cc;i.o ou llm1ta.ção da quantidade, bem 
2" parte da ordem do dia a inversão dos tra- expressa pelo adverbio mais, de modo a não 
balbos, e pela mesa foi-lhe respondido que poder o Senado impor outras penas além das 
não era essa a occasião competente para fazer dua~ all~ declaradas. 
semelhante requerimento. Tenho necessidade Nao diz, porém, a Constituição n:i.quella ou 
hoje de requerer a inversão da ordem do dia em outra. de suas disposições queaquello.s duas 
na 2" parte, para. que seja dada preferencia ã. penas devem ser sempre ou conjuntamente 
discussão do projecto n. 151, que :regula os approvadas em todos os casos de condemna
pagamentos áe impostos de importação, por ç~o, como pretende o Sr. deputado por Ser-
isso consulto a V. Ex:. si devo apresentar o g1pe. . 
meu requerimento agora no começo da sessão, A . dispos~ção constitucional em questão é 
ou se devo aguardar que seja annunciada a traducção htteral da do art. 1° secção 30. da. 
2" parte da ordem do dia. constituição dos . Estados Unidos do Norte, e 

O SR. PRESIDgNTE-0 requerimento do no- as palavr~s;- shall not cx tener J?J,rthfrt~ian, 
bre deputado fica sobre a mesa para ser to- d.o ~texto illblez, outra ~ou? na.o s1g~nfica 
mado em consideração, na occasiilo opportu- sma.o aquella mesmarestric9ao. <!_e quan~id.ade 
na por agora não haver numero para ser expressa no texto · ~~ Constitu1çao b~azll~1ra. 
votado · Consultallo o espmto das duas ·ct1spos1ções 

· .. . .. pelo commentario dos publicistas americanos 
O S~. G~RCIA. PI!tEs-Em todo? caso peço ou. e_:;trangeiros quo teom estudado a consti

que nao seJa preJud1cado o requerimento que tu1çao dos Estados Unidos vê-se que todos 
faço para que seja invertida a or.dem do dia esses escriptores são àccordes em reconhecer 
para ser dado em 1 ~ , logn.r a d~scussão o pro- que a penalidade é uma. só,-a perda. do. em-
Jecto n. 151 a que Ja me referi. prego,aggravada ou nã.o.essapena.lidade com 

Camnra. V. IV 25 
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a inhabilitação para. qualquer emprego, se- julgamento de Johnson, re.;;ultn.ndo dnihi 
gundo as circt1mstancias do caso. que, por isgo mesmo que entre nós pequanos 

Ern apoio de suas idéas neste ponto, lê o delictos poi.lem ser objocto de impaachme1'1t, 
orador trechos de Story, Cureis, Nouailles, maior tambem é a razüo po..ra que se dê à 
Cnrlier e Tocqueville. A penalid~\de, diz o lei uma intelligeucia quo bem realise o in
orador, é, · pcis, uma. s6, a perda do émprego taito do proporcionalidade da pena ao delicto. 
(to remove}, que podera, segundçi as circum- Referindo-se ao caso do julgamento do a-e
stancias, ser ~gravada pela pena accessoria neral Belknap, em 1876, pelo senado 'áos 
e accidental da iahabilita.ção para o exercicio Estados Unidos, mostra o orador como por jà. 
dé 011tra. fUDcção publica.. não exercer aqtielle general, no acto de seu 

Mostra. o orador que,diíl:erentemente do se- julgamento; o emprego que occupava. antes, 
.nado inglez que no imperchment julga como uã.o pôde haver maioria pam sua cond'lmaa
tribunal judiciaria e applica as penas de di- cão, proferindo o tribunaljulgador nm 'Verdice 
reito commum, no Brazil, como nos Est:idos de not gv.ilty. . 
Unidos, o impeachment é um processo pre- Passando ó orador a. mostrnr como nada. ha 
liminar, de car-.lcter essencialmente ad- de injusto ou inconveniente em que deixe de 
nistrativo, posto !lue reguindo . por normas ser julgado pelo Senado, quem ja não. exerce 
judicia.rias, como dlZ Tocquevílle, que só tem funcção publica, di2 que, dada tal bypotbese, 
J.lOr fim destituir o funccionario deelarando-o o ex-fünccionurio jâ é um simples cidadão, e 
'->:Z Dão inca.paz para outro emprego, mns dei- que nesta qualidade responderá. como qaal
xaneo-o quando condemnado, eujeito a julga- quer outro perante os tribuoaes da justiça 
mento posterior. e este propriamente judi· ordinaria. 
cíario dos tribuna.as commuos. Neste ponto do seu discurso é o orador nd-

0 ora.dor desce a largas considerações SObl'e vertido pelo Sr. µresidente, de acbal'-se ex:-
o papal judiciario ào senado inglez, que ain- gotada · a horn. ; e como não pndesae ser 
da.. nas questões de direito privado e direito deferido o seu requerimento de prorogação 
-0riminal commum, é uma. instancia de re- do tempo de füllar, <liz o orador que muito a 

· cnrso ordinarfo, instruindo a suo. theoria. com contragosto, deixa a tribuna, porque, além de 
o ·qcie pusou-se naquelle tribuoal no jul~- não ter ainda dito tudo quanto pretendia, em 
·:Dlento de O' Connell, mecleante o recurso de resposta. a.o discurso · do Sr. · Felisbello Freire, 
writ of 8';Sflr. · accrescia que não tinha. siquer entrado ainda 

Diz o orador que o elemento bistodco n~ na. apreciar.ão das razões com que justificara. 
:ohuma luz traz para o. caso, porque a. cil'- sua. emenda â. lei pro~ual o illustra.do de
cmm;.tancia unica de que se occupam os ao.!' puta.do pela Para.byba, que ainda. desta vez 
lllles é a. arguição da emenda. de um illustra tão brilhantes provas dera. do seu granlfe ta.
senador, que tinha por tlm eeta.b&lecer o sys- lento e reconhecida competencia. 
thema inglez fazendo do Senado um tribunal Ninguem mais pede a palavra e ê encerra.da. 
de ca.racte1• judiciario, como é acamara dos a discussão do art. 20. 
lo!'ds. E' annuriciado. a. díscassão do a.rt. 2I do 

Depois de mostrar como a inteUigencia. da projecto. 
emenda que apresentou ê a Q\le melhor rea- o SR. SERZIWBLtO (pela ordem.) requer 5 
lisa o intuito . ·de proporti<>ila.lida.de da. minutos de urgencia. para Wl.r couhecimento 
pena ao delieto, argumenta. com diversas dis- á cama.ra do trabalho da commissã.o mixta 
poeiçJes do oodigo criminal, das quaoo ae vê de finanças . 

. f!Uep a~ paeso que a. pena da perda do ompre- Consultada, a. ca.ma:ro. concede a urgencia ! 
go é em muitos ca..soa empregada sem a ag- pedida. . · J 
gravação da inbabilit:ação l>fl.1'tl. outro em~ E' interrompida a discussão do project? , .· 
prego, essa inhabilita.ção ou incapacidade n. l97.. . ~~e_) 
nuoca é empregada. como pena uoica, mas 

· em todos os casos CQmo aooessoria da outra. 0 s:r. Sek-.zedello -Si'. presidente, 
Comparando o systema dos Estados UoidoS venho à tribuna exclusiva.mente no intuito 

com o do BrazH, diz que, si alli a pena de in- de apresentar á consideração da Camara 
<:fipaiCidade não passa de um efomanto de o resultado a que chegou a commissão mixta 
3t:,~vação da d6 per® do emprego, com nomeada por esta e pala. outra casa do Con
ma-iotia de razão ontro. não deve ser a dis- grasso, com o intuito da apresentar as me
·~o da. lei brazileira, por . isso que n&Sta didas 9ue entendesse neoossa.rias para d11r so-
paiz ha. uma lei especial o minuciosa que de- lução n situu~ão critica em que se acha o nosso 
!lntu os delictos sujeitos a. impcachme~, por paiz, não sÓ' deba.i:xo do ponto de vista. finan~ 
exigeocia da. Con~ituic;ão, o qne nílo se dâ cairo, como especialmente debai::a:o do ponto 
nos Estados Unidos, cuja constituição1 menos de vista economico. · 
perfeita que a nossa. nesta parte, deixa gran· Dispensar-me-hei absolutamente de desvia.r
ae arbítrio ao SB'D~, eomo veritlcou-t!e no me deste assnmpto, embora miuü pres~ 
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nesta tribuna neste momento não me pudesse declaro que o projecto não f ê mais do que o 
dispensar .to.mbem do devei• imperioso ele fa- accordo do que se passou no seio d,a ·commi&- . 
zer referencias a factos especiaes de que si1o, não é mais do que a summa {las idêas 

. .b.ontem na J?raça. publica e nas ruas dessa ci- gue mereceram o seu apoio. S. Ex. compre· 
da.de eu proprio fui testemunha. . tiende que em um assumpto complexo, como 

Deix:arei, porém, de tratar dessas lamen- este, n.nta medidas de caracter espscial que 
ta veis occurrencias, lo.v1·ando o meu protesto formam o contexto deste projecto,seria. impos
para em occa.sião opportuo.a estigmatisar o sivel evitar divergeo.cias e obte1• uma unifor-
arbitrio de a.utorido..des que o.ão sabem cum- midade irreprehensivel. · 
prir.o se11 dever e mais uma. vez assegurar H<i na.tumhnento divorgcncias; tle uns, · em 
que,ao lado 1la. mocidade, ao lado povo, esb~rá pontos puramente secundo.tios, de outros tal
a minha palavrlJ, p:n•n. defender a Iitlerdade vez em questões de mn,ior alcance, mesmo 
é os direitos do cíd.atlão, cootr:a aquelles que talvez em questão de principios . . 

. servem-se do. força,,que é a gat·antia:da. ordem. Mas a. verdade é que o pro,jecto representa 
para o insulto e o ataque. a idéa victorioS3.; representa. a summa das 

Ater-me-hei, porém, ao a.ssumpto para o opiniues tia maioria; representa o fructo do 
qual me foi concedida. a urgencia pedida, nü.o trabalho Ja commissão. 
abusando da consideração que tiveram os A commissão entendeu que este deve ser o 
meus colloga.s. pL'ojecto udoptu.do; mas não o impõe absoluta-º projecto da commissão mixta que vou mente á consideração. e approvação da ca~ 
apresentar a consideração desta casa não tem mu.ra, como niio o impõe mesmo á consideraçü,o 
absoluttimcnte o intu•tr> de ser um plano e approvação à.os membros do.. commissão, que 
completo ele reorganisaçü:o <le Jinancas ; nu.o o assignamm sem restricções, mas que teem 
se tratou nem se podia. cogitar em mudar o divergeocias em relação a um ou outro 
systema estabelecido, da substituir o curso ponto. 
forcado por um novo plano que venha desde O Sa. Jos!Íl AVELINo-Mas um membro do. 
ja dotar o paiz uo regimen conversivel · - .1 · 1 d 
quando as circumstancias especiaes de nossa commissao vec arou que não estava. 0 ac

cordo com o parecer, e resolvl)u-se o. discutir 
-patrfa, o. situação critica do nossa praça.; depois. 
a instabilidade politiea, o. falta de confi-
ança, a. crise que n.tru.vcssa.mos e tantas O SR- SERZEDELt.o-Desdo que o meu illus-
outras considerações, absoluto.menta niLo par- tre collaga insista sobre este ponto, torno 
mittem que de fal assumpto cogitn.sso a a dizer qu& o projeeto roprcseota o t1•&balho 
commissã.o. dos ~embros que compoem ~ commissão; 

Mas nã.o quer dizer que n. commissão de o proJecto nos seus fundamentos essenmaes e 
finanças não curasse dos meios necesstlrios pontos cordeaes representa. a opinião victo~ 
para preparar o terreno em que dove firmar· riosa no seio da commissã:o, embora houvesse 
:ie a base solida e segura de uma rutura reor- divergencias. O nobre deputado talvez se. 
ganisaçU.o que dote o paiz definitivamente refira ~ divergencias que no emtanto roram 
daquillo que eUe aspira, que deseja ter e justo.mente a!; que tiveram menor numero de 
que póde ter-a moeda. conversiveL votos a. s0u favor. ·. · 

Oprojecto que acommissão de finança'> apre- o SR. BuLHOEs-Apoiado. 
sentou, e vem assignado por todos os seus · · 
membros, não significa sinilo o accordo a que O Sa · SER.ZEDELLO- Dito isto, dévo ainda 
se chegou em relação às medidas que enten- declarar a ·esta Cama.:ro que encerrando o 
demos necessa.rias, jâ pa.ra vnlorisar a moeda, projecto uma. taxa sobre os bancos, e mesmo 
já pai•a. restabelecer a. coutlanç.a ; finalmente, um artigo que determina. a abolição dà co
todti.s a.quelln.s medidas que entendemos b!'ança do imposto em ouro, entendeu a com
necessarfas pt\ra afastareni · os gl'andes ele- missão mi:x:ta que elle não podia. deixar de sor 
mentos de perturbaçi'io <l<t ordem financeira. e iniciado nesta. Camara.. 
economica que a.gitu.m actua.lmente a uossa Eis a razã.o por que convieram tod.os que 
:p!'aça.. hoje o sabruettesse à consideração de meus 

O SR. Josli: AVELlNO - Accordo sl et in collegas, que o discutirão e corri~o para. 
gucmtiim. entiio ser apre!<eiltado com as êm~ndas que 

aqui forem adaptadas a. sa.bedoria dii. outra 
o SR. S1mzFroJ.:LM-&tã. me parecendo que casa. do pnl'lamento . 

V. Ex:. está melhor informi~do do que eu.·· Sem mais outras considerações, diS'(>enso-
o Sn .. .Tos.1:: Avgr,1No-Li nos jornaes. me de ler o projecto, que j:i. 6 conhecido, e, 
O Slt. SE1u;E0Er,r,o .•. quo e!)tou na tribuna, em vista da importancia do Msumpto, peço a. 

dando contá ao parlamento da.quillo q·ue ~ V Ex. que o mande imprimir e o inclua. na 
ordem do dia de a.manhã.. passou no seio da commissão. Comprehendo 

que S.E.:x:. refere·se a certas restricções; mas O SR. Rl!:TUMBA. (Sº secreta.rio pela ardem) 
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· -Pede dispenJ de \impressão para serem nos termos do paragrapho unico do art. 64 
discutidas e votadas .D.a sessã.o de l:loje diver- da Constituição: 
sa.s red.acções que so acham sobre a mesa. I. os.palacios presidenciaes, casas de Re4 

Consultada a Camara, é concedida u. dis-- lações e todos os bens que eram destinados a 
pe~~annunciada a vota.cão do projecto n. sel'viços, por força do novo rogimen dévolvi-

• ad' ~ · · dos aos estados ; 
158 B, regu1ando a extr 1çao de cr1m1ucr ·II . As partes de campo ou matto, predios 
sos. ou outros quaesquer immoveis provindos para 

O SR. JoA.o PINHEmO (pela ordem)-requar o dominio antigo nacional por divida, suces-
o adiamento da votação até que seja impresso são em ultimo grão ou titulo legitimo; 
e distribuido em avulso o projecto n. 158 B. rn. AS fazendas de criação e campos que 

· Consultada, a Camara concede o adiamento não estejam destina.dos a serviço da União e 
pedido. por esta e:ffectivamente occupado~ ~sim 

E' annun~·a.dn. o. votaQão do projecto n. como as partes desses campos que nao SeJam 
200 A • l d e ·· · · om t t no presente por ella utilisadas ; 

' JU g o o ongresso me pa eu e IV. As fabricas que oonstituem gravame 
para. legislo.r 'sobra furto de go.do. . para 0 Thesouro Federal. . . 

o Sn. TosTA (pela ordem)- Conquanto as- Art. 2.º Revogam-se a.s disposições em 
teja convencido de que a. minha emendo. tor- contra.rio. 
navo. o projecto ma.is ampliativo mais ga.ra.n- . g• posta. a. votos e approvo.dn. o. redacção do 
tidor dtis propriedn.des agrícolas, estnndo a projecto n. 115; B, que foi hontem a iropri
tlnda.r o prazo constituoional, sendo ella o.p- mir. 
provada e tendo de soft'rer ainda. 3• discussão o Entram em discussão que é sem debate en
projeoto pa.ra. ser devolvido ao Seo1Ldo, receio cerrada, e são postas a. votos e approvo.das 
que não possarnoli obter a. conversão do pro- .as seguintes · 
jecto em lei na presente ses@ão, e neste caso 
uma. vez que nã.o posso obter tudo, podendo, Redacçõcs dos projcctos 
obter a.lguma. cousa, retiro n. minha emanda 
porque acho que o patriotismo assim acon· 
selba.. 

Consulta.da, a CamaJ.•a. concede a retirada 
pedida. · 

O Sa.. BADABÓ (ptJkt ordem)-Da accordo 
com as observ~ções do meu illustre collega. 
qae·me precedeu, peço tambem licença. para 
retirar. a emenda. que otiereci ao projecto. 

Consultada, a. Cama.ra. concede a retirada. 
' pedida. . 

E' posto a votos · e ~pprovado o projecto 
·n. 200 A. 

0 SR. PmEB FERREm.A. ( pel,a ordem )
Peco a. V. Ex. que consulte a Camara. sobre. 
si dispensa o intersticio para que este pro,jecto 
entre em ordem do dia de a.manhã. 

Consulta.da., a Camara concede a. dispensa 
pedida. · . 

O SR.. PRESIDENTE- No impresso da. ordem 
do dia., que foi distribuido, figura. o projecto 
n~ 162 A, dado para 2"- discussão, quando no 
livro respectivo estâ. inscripto para votaçM, 
visto que a. discussã.o foi encerrada. · 

Vae,"portanto, proceder-se á votu.ção ·do 
projecto n . 162. · 

Em seguida, é posto a. votos e a.pprovado 
por artigos o seguinte 

PROJECTO N. 162 A 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.° Fazem parte, desde jâ.1 do domi

nio dos estados, em cajo territor10 existirem, 

N. 91 A -1891 

Manda aZf a'Afkgar os portos de Ga_rgahü, Ma
caM e Angra dos Reis, rio estado do Rio ele . 
Janeiro. · 

O Congresso Nacion11,1 resolve: 
Art. 1.0 E; autorisado o Poder Executivo a 

alfandegar os portos de GargahU, Macahé e 
Angra dos Reis, no estado do Rio de Ja-
neiro. · 

Art. 2.e> Os portos serão alfa.ndegn.dos sem 
garantia. de juros e sem subvenção de especie 
ã.lguma. 

Art. 3. 0 Revogam-se todas ns diSPosições 
em contral'io. 

Sala das commissõe.s. 8 de outubro de 1891. 
...-.Baptista.da. Motta.- Juueracio de Aguiar.
Felisbello Freire. 

N. 108 A - 1891 

Estabctece os casos de competern;ia e:-cclusiva. 
das poderes federa.es ou estadoaes para re
solverem sobre cias de communicaçao fi'Ut

·11iass ou terrestres e aquelles em ~ detie 
haver accordo entre a Unido e os Estados 
ou dostes entre s~. · · 

O Congresso Nacional decreta : · 
Art. 1. 0 E' da exclusiva competenciu. dos 

poderes federaes resolver sobre o estabeleci
mento: 

1°, das vias de communicação, fiuvia.es ou 
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terrestres, constantes do plano geral de via.

. ção que for adaptado pelo Congresso; 
2°, de todas as outras que futuramente fo

re!ll, lJOr decreto emanado do Poder Legisla
tivo, considera.das de utilidade nacional por 
satisfazerem a necessidade!l estrategicas ou 
corresponderam a elevados interesses de or
dem política ou administrativa. 

Art. 2.0 Em todos os mais casos n.quella 
competeocia é exclusiva dos poderes estadoaes. 

Art. 3 .0 Quando o melhorl\mento interes
sar a. mais de um estMo, sobre elle r esol ve-
rão os governos respectivos. . 

Art. 4.0 Além das vias de communicação 
de que trata. o art. 1°, poderá a União esta
belecer ou auxiliar o estabelecimento de ou
tras, precedendo, neste caso, accordo com os 
POderl!s competentes dos estados ou tio esta
ao a. que ~m ellas interessar. 

Poderá tambem permittir que . as .linhas a. 
que se refere o mesmo artigo sejam estabele
cidas por conta de um ou mais estados inte
ressados, celebrando, para isso, eom os go
vernos respectivos, couvenios polos quaes 
fiquem ga.raotidas a uniformidade de adml-

. nistração e outras conveniencil~S de caro.cter 
federal. 

Pa.ragrapho uníco. Taes accordos e eonv~
nios, sempre celebrados pelo Poder Executi
vo, Só cream obrigações para o. União depois 
de approvados pelo Congre~so Nacional. 

Ai•t. 5.0 itevogam-se as disposições em con
trai·io. 

Sa.la das commiSSões, 8 de outubro de 18\H . 
-Baptista da Motta.-Jtl11tincio de Aguiar.
FelisbéUo Freire. 

Continua. a 2• discussão do projecto n. 197, 
regulando o processo e julgamento dos cri
mes do Presidente da Republica e dos minis
tros, nos crimes communs. 

·E' a.nnunciada. a. discussão do art. 21, a qual 
é sem debate encerrada. . 

Entram igunlmente em discussão, que é sem 
debate encerruda, os arts. 22°, 23°, 24°, 25°, 
250, 27º, 28°, 2~0, 30°, 31°, 32° e 33° •. 

Em seguida, é posto a votos pot· artigos, que 
são successivamente approvados, o seguinte .. -:;;..;-
>;-~'/ Projecto n. 197 

. 'Re~kl. o rwo'cesso fJ jtdgamento do Presidente 
. da RepulJUca e dos ministros de Ettado nos 
crimes commmis. 

DO SENADO (COl\IMISSÃO MlXTA) 

O Congresso Nacional decret.a : 

Do· processo e Julgamento do_ Presidente da 
Republica. 

Dl8poio1lçiio prcllmlnor 

Ar·t. l.º O Presidente da. Republica. sera 
submettido a processo e a julgamento, depois 

que a Camara dos Deputados declarar proce.
dt'lnte a accusação, :perante. o Supremo Tri
bunal Federal nos crimes communs · e, nos de 
responsabilidade, perante o Seil'l;tdo.que, neste 
caso, sera '(lresidido pelo lll'esidente · d.aquelle 
tribunal. (Arts. 53 e33, § lºda ConstitufQã-0.) 

CAPITULO l 

DA DENUNCIA. E DECRETO DA ACCUSAQÃO 

Art. 2. 0 E' permittido a todo cidadã.o de
nunciar o Presidente da. Republica. perante a 
Cama.ra dos Deputados pelos crimes communs 
ou de responsabilidade. _ 

As commissões da. Cam~ra. <level'UO denun
ciar os delictos de que t iverem conhecimento 
pelo exame de quaesquer negocios ; as do Se
on.do por intermedio da mesa déste, remet
ter~ os papeis, em original ou por cópia., tr. 
Cama.ra. dos Deputados -pa.m proceder de 
accordo com os arts. 5° e seguiote3. 

Art. 3,0 o processo de que trata esta lei 
só poderá ser intentado durante o perlodo 
presidencial e cessará quando o Presldente, 
por qualquer motivo, deixar detlnitlvamente · 
o exercic10 do cargo. 

Art. 4. 0 A denuncia deverá ser assignada. 
pelo denuncianto e acom~anhada. .dos ~ocu
mentos qrie façam acrechtar a existenc1a. do 
delicto, ou de uma declaração concludente d~ 
impossibilidade de a.presental-os. 

Art. 5 .º A Camara dos Deputados elegerà 
uma commissüo de 9 membros para. examlnar 
a. denuncia . 

Esso. commissão dentro de oito día.s emit
tiril. parocer sobre si deve ou não a denuncia 
ser julgada objecto de delibe~~· p_odendo 
para este fim promover as d1hgen01as . que 
entender necessa.rias. 

Art. 6.º o parecer depois de publicado e 
dlstribuido com an tecedencia- de 48 h?1-as p~lo 
menos, será submettido a uma só d1scu.s.sao. ·· 

Art. 7. 0 Si a Camara julgar que a den~"'.' 
eia. é objecto de deliberação, remetterà cópia 
de tudo ao denuuciado para responder, por 
escripto, no prazo de 15 dins, que podera ser 
prorogado a requerimento do mesmo denun-
cia.do. _ 

Art. 8.° Findo este prazo, voltarao os pa
peis com a resposta ou sem ella., a. ser exa
minà.dos pela commissão que, depois de ou'Vi.r 
as test.emunhas de i.mbas as pa.~tes e empregar 
todos os meias para o esclareclDlento .:fa. ver
dade, interpora o seu . '{la.recer sobr~ o. proce
dencia. ou improcedencia. da. acc~ •. 

Art . 9. •O denuncia.do poderá asstStir pes
soalmente ou por procurador a 'todos . os 
actos ou diltgeoc1as de que trata o a:t1go 
anterior, devendo para ~? _ ser oonv1dado 
pela commi~, e podera igualmente con~ 
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testar as têstemunb'as e requerer que olla.s notificado para comparecer em dia certo per-
sejam raperguutarla:; ou acareadas. ante o Senado. 

Art. IO. O P~Ll'ec'..er a que se refere o.art. 8.• Pamgrapho unico. Ao presidente do su-
depois de. publicado a distribuido na fôrma premo Trlbunal Federal se enviara o pra
do art. 00, sera submettido a duas riiscussties cesso em original e se commnnicn.rú, o dcsí
com o iatervallo de 4 dias, depois do que a gnn.clo para o julgamento. 
Camarn. déCidirà si tem loga,r ou nii.o a n.ccu~ Art. 17. O accusado comparecerá por si ou 
sação e decidindo pela atfirmativa, a de· seus advog:~dos, depois do há.ver communi
cretará nsstes termos: A Gamara dos Do- cado à commissi1o :i,ccusn.dora. com 24 horas 
puta:dos decreta a accusaçao contra o Prasi-- de antecedencin., o rol dai> testemunlm.s que 
dente drt Republica F, ••.. a a envia ao Seriado houver de produzir_ 

·(ou ao Suprema Trib~rnal Federal) com todos A.rt. 18. Entre a n otificaçl'io e o compare-
os document<Js relati1,os· para se proceder na cimento dei accusaclo medeará, pelo menos, o 
fórma da: Consti~uição e da lei. espaço de 8 dias. · 

.A:rt. H. Si o accusa.do estiver na Capital Art. 19. No ca.so de revelia, marcara o 
Federal, o decreto de accusa:ção, assiguado presidente novo dia para o julgamento e oo
pela; mesa da Gamara, lhe será immediata- meara para a defesa do accasado um advo
meo.te intimado pelo 1° secretario. gado a quem se fucult ará o exame de todas as 

No caso de ausencia a. intimação serã feita peças da accusação. 
pel~ magistrado que o presidente da Gamara Art. 2n. No dia. aprazado para 0 julg-a-
des1gna.r.. · t t. d d d Art. 12. os e""eitos do d""l'eto de accu- men o, presen es o accusa o, seus a voga os 

u' ""' ou o defensor nomeado a sua revelia e n. cotn-
sa.ção principiam do dia. da. intimação e são· missão accusadora, 0 presidente, abrindo a 
os seguintes: sessão mandara lêr o processo prepara.torio,o 

1°, ficar o accusado suspenso do exercicio de libello e os artigos de dofoza; e, em seguida, 
suas funcç~es até sentença fln'al; inquirir-a as testemunhas, que deverão depôr 

2n, f1car sujeito á accusação criminal ; punlicamente e fóra. d:.:i. presença uma das ou-
30, suspef?.der·se-lhe metade do subsidio ou tras. 

11e:rdel-o' eftectivamente, si não for alinnl ab- Art. 21. Qualquer membro da cornmissão 
solvido· · accusad0ra ou do Sena.d.o e bem assim o ac-

Art. 1'3. A Camàra. Iiomea.rã uma com- cnsado ou seus aclvogados poderão exigir que 
missão de tres membros para produzir a accu· se façnm ás testemunhas ,,5 perguntas que 
sação no Senado. julgarem necessaritls. 

CAPITULO li 

DO PROCESSO DA: ACCUSAÇÃO E !>A SENTENÇA. 

A!1•t. 14. Nos crimes de respousabi!idada do 
Presidente da Republica são juizes todos os 
senatlorêS. 

Exceptuando-.se: . 
1.0

. Os que ti verem parentesco com o nc
cusado em linha recta ascendente ou descen
dente, ou for sogro ou genro do mesmo ; 
em linha collu.teral, os irmãos, cuah:tdos, 
emquanto durar o cunhadio, e os primos co
irmã.os: 

2.0 Os que, como téstemunhas do processo, 
tiverem ,deposto de sciencía propría. 

Art. 15. Estes imperlimentos poderão ser 
a.nega.dos tanto polo accusado, seus !\dvo
gados o polo. commissü:o acousl).doru., como 
pelos senador·?;; quo so julgarem impedi
dos. 

Art. I6. Recabido no Soon.do o decreto dê 
accnsaçã.o1 corn o processo enviado peln. Oa· 
mara dos· Deputados e apresentado o libello 
p~Ia. commissão accusadora, remetterá o pi·e
sidente Cópfa de ·tudo ao accusu.d.o, que, na 
mesrqa oooa.sião e nos termos do art. 11, será. 

Paragrapho unico. A commissão accusa
dor;:i,.e o accusa.do ou seu fülvoga.dos poderiío: 

l. ° Contestar e arguir as testemunhas, sei:n 
comtudo · interrompel-as; 

2. ~ Requerer acareação de testemunhas. 
Art. 22. H:!·Verá debate verbal entre a 

commissão o.ccusadora e o accusado ·o seus ad
vogados, findo o qual e retiradas as partes, 
se abrirá discussão sobre o o bjecto da accusa
ção. 

Art. 23. Encerrada esta, fürá o presiden.te 
um relato1·io resumido da,s provas e funda
mentos da :.i,ccusação e d;:i, ueteza e petguntara 
si o accusa.do commetteu o crime ou os crimes 
de que e arguido. 

Art. 24. Vencendo-se que o accusado é cri
minoso, perguuta.rá o presidente qual a pena. 
que lhe deve ser imposta, si a perda do cargo 
sómente, ou si esta e a inco,pacidade pat•a 
ex:ercor qualquer outro. 

Art. 2& . De a.cco('do com o. r esoluçã.o do 
Senado, o presidente lavra.rã. no processo n. 
séntença, a qua.l deverb. sat• assigmida por 
todos os senadores que tiverom sido juizes e 
transcripta na acta. da sessã.o. 

Art. 25. Si a sentença for absolutoria , e lln. 
produzira immediata.mente a rehabilitação do 
accusn.do, que voltara a occupar o seu cargo 



Cilrnara dos Depctados . lm~esso em 06/0212015 14 35 • Pàglna 9 de 26 

~"são em '8 -de Olltub~ de- iSâi .. -- --r- / · - 1'99 

~~----~~~----~~~----~--~----~~~~--~--~ ...... -t~·~----~~ ' 1 
e terá direito á metade do subsidio que lhe mixta: AmphifopTiio.-E o Pessoa,.:,...BeZ..} 
fôra suspensó. .fort Vieira.> . . . • . . · -- , : 

No caso de cond.e~nação entende-se . que o E' a.onuãé!aaa-~ diaCüsSiii ·umCa. do a.du.í.: 
accusado fi~ destitui do do ca.r~o de Presidente tivo D . 115 e ao projecto do tix:ição de t'orço.s 
da Republica desde o momento em qué a sen- tle terra pat'llr o oxercicio de 1892. 
tença. for profel'ida. ·. 

Art. 27. As, questões ~e que. trat:i.m os o sr.Severino Vieira-Parece· 
::i.rts. 23 e 24 so'!1ente sera.o vencidas _em fa.- me q 11e este projecto nio tem absolutamente 
v~r da. a.c~us::içao, quando, em votaçao no- razão de sei· em virtude ·da disposição consti
mmal, obtiverem dous terços dos votos pre- tuciona.l que prollibe a.ccumulações remune
sentes. ra.das. <>Use tra.ta. de dous empreros da cara-

DlSPOSlÇÕES GER.AES 

Art. 28. No prooesso, e~ uma e outra 
cama.r.a, escrever-;w os officiaes de suas :.oo-
cretat'i.as. . 

cter effectivo, ga,ro.ntídos pela lei~ ou se trata. 
da umn. commissão transitoria. e:i.:eroida. pbr 
empregado do Minist:erio da Guerra ; mas 
nesw caso a disposição é injusta. porque 
estabelece em fn..vor do empregado a opgã.o 
por vantagens qn~ não correspond~m às 
do seu cargo elfectivo. . · ~ . 

Teado duvidas serias sobre esta. quostão. 
desejarei muito ouvir as pesson.s competentes 
que estiverem habilitadas a esclarecer-me. 

Art. 29. Quando forem precisas teste
munhas, a commissão summaria.mente ou as 
camaras o.s ft1.rão notificar e as ordens pa.ra 
compelil-as sorão manda.das executar por 
qualquer magistrado. o sr. Bela.rlll.itto de Mên• 

Art. 30. A ses3ã.o legiglntiva. da. Camt1.ra. donçn.-0 meu collega. pela Bahia. im.pu· 
ou do Senado será prorogu.da pelo tempo gnou o pro.lacto na supposicão de qne ha ac· 
que for preciso, si no dia do eocerran1e11to cumulaçõe{ remuneradas, mas é am eng11no. 
não se actiar concluído o processo ou o jul- o reformado póde servir em dous ministe~ 
gameoto do Presidente da Republica. . :rios, percebendo apenas vn.ntagrms por um, 

Art. 31. Nos crimes communs o Presidente portanto sem preterir a. disposição constitu
da Republlca ser{~ julgado de accordo com o ciono.l. 
titulo 3°, caP.itulo So, do regim(mto interno do o projecto permitte-lhe o\)t-.i.r pelô mon
SupremC' Tribunal Federal, de 8 de agosto de tepio que . mais lhe convenhll, · correlato n. 
18!H. ·. um dos cargos. · · 

Art. 32. Os ministros de Estado, nos crimes B', pois. q,uestão de direito ínherente a fuu .. 
communs ou de responsabilidade connex:os com · ccces determinadas. 
os do Presidente dn, R.epubliell., serão pro- Foi sómoote para. este esclarecimento que 

· ~a dos e julga.dos p1:1la. ttutnridHde com- pedi a. pala vr:i. . 
patent~ pa.ra. o julg:i.msnto d~ste, riã.o lhes Nioguem mais pede a pa.la.vra. 
l>odendo o Senado impor, nos crimes de E' encerrada a dise11ssão. 
res~onsabllidade, outras · pena.s mais. qul\ a Posto a votos, é approvado o seguinte 
peroa do cargo e a. incapac_idade para e!ercar 
qualquer outro, sem preJuizo da acçu.o da At>DlTIVo N. 115 e 
justiça ordiaaria. 

Art. 33. Revogam-se as disposições em . o Congl'esso Nacional 00creta : 
contrario. · Artigo unico. Os bificio.eg terotmados lI_Ue 

E' posta a. votos e rejeitada. ã emenda. do occnpam cargos em mais de um mluisteno, 
· Sr. Epitacio ao a.rt. 3° do p1•ojecto. com direito a montepio, poderão optar ll\'re• 

E' adoptado o projecto para passar a 3a dis- mente veto do ministerio que mais lhes con .. 
cussão. vier ; revogadas as disposições· em con:.. 

E' posta a votos e approva.da a seguinte tra.rio. 
emenda. da commissao mixttt ao art. 2° d() 

· t 136 · t - fi d. d E' posto em discussão, que 9 sem debate 
proJec 0 u . • CUJa vo :\ça.o caraª 1ª 11' encerr~d", a submettido " votos, sendo ap· na sessão do 10 de setembro findo, a reque- .. "' "' 
rimento do Sr. Epit<'.cio. provado, o saguinto · 

Fique por esta. fôrmn. redigido o art. 2º: 
e. Esses crimes serão punidos com a perda ADDITrvo N. 115 n 

do ca.rgo sómente, 011 com esso. penr. e a de N · l d t 
inc.i.pucida.de p3.ra exercer qualquer outro, O Congresso aciona ocre a: 
imJlostos pol' sentença do Senado sem pre- Art. l. 0 Os auditores da guerra não pet'· 
juizo da acção da justiça ordin:i.t'ia que júl- darão os seus log-ares, sinã.o em virtude de 
gará. o delinquente segundo o direito pro- sentença da ti.utoridade competente e passada 
aessunl e criminal commum. - Oammissao em julgado. · 
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Sêssão em 8 de outubro de 1891 

Art. 2.º Os atRiit es de guerra teem di~ 
rei to a fazer monte. o corno empregaflos civis 
do Minli'>terio ua G!!erra, nos termos do de
creto n. 1318 E, de 20 de Janeiro de 1891. 
· Art. 3.0 Revognm-se as disposições em 

contrario. 

SEGUNDA PARTE DA otWEM DO DIA 

Continúa a segunda discussão do projecto 
n. 215, tlxnudo as despezas do Ministerio da 
Agricultura. . 

o~ SR. GARCIA. Pnms (pela ordem)- Ao co
meçar a sessão, submetti li consideração ela 
casa urn requerimento pedindo a inversão da 
ordem do dia, na 2~ parte, para ser discutido o 
projecto n. ]51. O meu requerimento recebido 
pelo presidente que então dirigi:~ os traba
lhos da. Cam:i.r0i, ficou ú espera de OCC.'\Si.ão 
opportuna para. ser votado . 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Garcia Pires. 

São lidas, apoiadas e envia.das á com missão 
as ·seguintes 

e) estabelecer a permuta ue valores entre 
os referidos estados e a Italia ; 

d) prornover na Italia o estabelecimento 
de casas commerciaes destinadas á importação 
e exportação dos referidos paizes ; 

e) Promover a organisação de uma. linha 
de rnweg11ção !lirecta., ~ntre os pertos dos re
feridos estados e n ltalia ; 

(( Far.er acquisição oos diversos estados do 
norte cln Rep\lblica, de zonas ::i.'Propriadas 
para o estabelecimento de nucleos coloniaos. 

Sala das sess8es, 8 de outubro de 1891. -
Martinho Rodrigues.- Frederico Borges. -
Fróes daCruz.-CantU.0.-Pedro Chermont.
Costa Rodriguei:.-Belfort Vieira.-Uchôa Ro
drigues. -Nina Ribeiro. - Prisco P<1.raiso. -
Gonçalo de Lagos.-Manoel Coelho 1'3astos do 
Nascimento -Bellarmin~ Carneiro.- G. Pi
res.--Espirito Santo -Filgueirn.s.-Henrique 
de Carvalho.-Dionysio Cerqueira.-Píres de 
Albuquerqne.-1\fatta Bacellar-Inºdio do Bru
~il.-Casímiro Junior.-R.odrigues Fernandes. 
-José A velíno .-Nelson do Va~concellos.
Virgilio Pessoa.-Jttstiniàno de Serpa. 

O Sr .. J"oão Avellar- Não occu-
Emendas parei por muito tempo a preciosa attenção da 

casa, Sr. presidente, porque nã.o quero con
N. 17-Em vez de-2.000:000$000, <liga--se correr para ,justificar as inínstas censuras 

-3.000:000$000 para 0 prolongamento da Es- que se fazem a esta illustr~ ca.mara, de faHn.r 
trada de Ferro Central. · muito e de trabalhar pouco. 

Vou apresentar a consideração da Gamara 
Sala das sessões, 8 de outubro de 18'Jl .- algumas emendas ao projecto de orçamento 

Aristides M8.ia.-Antonio Olyntbo.-Outra do Ministerio d:1 Agricultura, limitando-me n. 
Nica.cio.- Alexandre Stocl\.ler. - Domingos fündamentn.l-as em pouc.-.as palavras. 
Porto.-F. ]3adaro.-Gabriel de l'vfagalhães. Tive principalmente em mira reduzir as 
-Gonçalves Oha.ves.-Ferreira Pires.-Gon .. despezas, desejo, para cujarealisaçã.o devem 
ça.lves R.amos.-J. A'Vellar.-João Luiz.-Nilo convergir todos os nossos esforços. (Apoia
Peçanha.-Ferreira R.abello.-Alvaro Bote .. dos). E aproveito a occasfüo para. fazer um 
lho.-Pacifico Mascarenha.s.-Ast.olpho Pio - elogio á dístíncta commissü:o de orçn.mento, 
Manoel Fulgencio.-Bueno de Paiv(li.-Chagas que tão bem tem sabido cumprir os seus deve~ 
Lobato.-C. Paletta.. res, esforçnindo-se o maí$ possivel po,m equili~ 

Artigo additfvo onde convier: brar os orçamentos, e que t 1tnto pa triotisnlo 
Subvenção~A' Societd Piemontesc per GU e tanta competeucia tem revelado. {Apoia

Scambi Commcroial fra t'ltalia e iL Rra:ile, dos). 
estabelecida em. Turim sob u. firma social de O SR. RonluGuF.s ALVES - Obrigado. 
G. Bertolini, A. Bonelli & Comp., é concedi- o sa. JoXo AVELLAR-A primeira emenda, 
da n.subvençií.o de 30:000$ annuaes, durn.nte das que apresento, é suppressiva da verbti de 

· cinco annos, pagos em prestações trimcmsaes, 60 :.000$ 11ara a catechese, n. 4 do projecto do 
e dopois de est.abaleoidas na Italia as ::ogcmcias orçamento apresentado pela mustre com
de oxposiçii'.io permanente dos . productos dos misslí.o. 
estados do Amn.zonas , Parü. , Maranhão, Entendo que as despezas com o sorvico 
Cearà, Pernambuco e Bn,hia, pn.ra: da, cu.techese devem correr por conta dos es-

., a) m:1nter nos referidos estttdos e na tados,_ o~inião ~lii:s mn~ifestatl~ peltl. p_ropria 
Itn.lia agenci:i.s de exposiçfí.o permanente dos commt~stto, qtte uu.o qutz tod:w1a suuprimtr a 
productos das respectivas regiões; verbíli. Creio quo norilutma opposicii.o sotrre

b) promover conforcnch\s e publicações rit assa emendtt do. par to desta. illustre ca-
scientificas sobre nssumptos que possam iato- mar11. 
ressar ã. colonisaçifo Q ao dosenvolvimonto das Ao n. 5 do projecto - Auxilios a Ag-ri-

. relações commel'<liaos entre os ostu,dos do oulturil. o Engenhos Contraes - n;presento 
norte da Republica o a Italia : fambem unia emenda. redu~indo a 250: 000$ a 

, ,• 
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verba destina.du. a garantias de juros :i enge
nhos ceotraes, realisando assim 11ma eco
nomia. de 226: 000$000. 

·Para essa garantia são apenas pedidos 
100:000$ e a. commissão resolvE:u elevar eSS>t\ 
verba. a 476 :000$000. 

O Sn.. RODRIGUES ALVES - E' engnno. 
O Sn.. JoÃo AvELLAR-Perdoe-me V. Ex.; 

está aqui no · projecto. da com missão ( l8 ) : 
11. e elevando a 476: 000$ a. destinada. ao 
pa~mento da gn.rantin. de ,juros as compa
nhias de engenhos centraes, por ser visivel
mente insutficíente a de 100:000$ contida. Uf\ 
ta.baila.> Acho, Sr.presidente, 11mito grande 
o salto de 100:000$ pedidos para 476:000$ 
<iue se quer dar, e por i~o reduzo na minha 
emenda essa. verba. a 250:000$000. 

O Sn.. RoDRIG uEs AL VEl> - Disso-engano 
na tabella e não do V. Ex. · 

O 81i. Joi\o Avm .. r,Art-A' rubrica -
Subvenção ás companhhts il•l ntwognQüo n. 
Yo.por--n..1wosento tambem uma. emondt\, ro
duzíndo a verba, com umn. economia ele 
272:800$000. 

Reduz a subvenção a Tlrn Amazon Steam 
Navigation Comprmy de 432:000$ contidos ntt 
to.bella a. 200: 0Uü$000. 

O contracto com essa companhia. linda em 
novemuro do cot·r1;1nte anno, e, em relação •~ 
elle, diz o ministro da agricultura. em seu re
latorio : « n. ser renovado o contracto, con
virá reduzir o·subvençã.o, bem como e preço 
dos fretes e das passagens ». 

Reduz mais a, 36:000$ a subvenção de 
72:000$ destinada aCompu.nhia Pa.rnahyb:\. 

o SR. RODRIGUES ALVES - Mas ~omo se 
ha de fazer o pagamento, conlbrme o .con
tracto ·~ 

O S:a. JoÃo AVELLA.R- O contracto ter
mina em junho de 1892. Ora, si a subven
ção o.nnual ó do 72:000$, termínnndo-so o 
contra.etc em junho, isto e, durante seis 
ntozes, é claro que siió sn!Iiciontes 36:000.$000. 

Reduz aiodn a. mesma. emenda a 20:000$ a 
sul)venção de 24:800$ i~ Companhia Sert;i
pense, porque o contracto com es::m. compa
nhia termina tarnbem ante:; de findo o t\nno 
de 1892. 

outra. emenda que apresento ésuppre;ssiva 
do n. 8 do pr~jecto de orçamen to, cuja 
rubricn. e-Corpo de Bombeiros. . 

Ao vot:~r-se em terceira discussão o projecto 
de orgn.oisação do Districto Federtil,a. Cn.mara 
resolveu que o Corpo de Bombeiros ficasse a 
cnl'go da municip:il1datle. 

O Sn..OL1vEm1t.. PrnTo_:.O que foi um gran
de erro ! (Oru.:;am-sc di:vcrsos opartcs,) 

o SR. JOÃO A VELLAR-Não acho que tenhn. 
C:i.mnr:i. V. lV 

sid~ um erro, mas não ê disso. que se trata. 
O facto é que a Co.ornro deliberou que se trans
ferisse para a municipalidade o Corpo de 
Bombeiros, e por isso apresento a emenda 
suppressiv~L 

Ao numero 16 apresento urna emenda., se-· 
pa1•ando n::1. Estrada. de Ferro Cen.tra.l do Bra
zil, o serviço do trafego <lo da. construccão. 

O Srt. PAclFlco MASCARE1l<HA.S-0 que é 
uma grn.n<le necessidnde. 

O Sa. Joi\.o AvELLA.R-Sob?.'eisto jà fü: um 
requet·imento, pedindo informuções a.o gover
no. Esse requerimento, i'eito em 19 de julho, 
obteve em 30 de agosto respost.'I. do Sr. mi
nistro ela. agricnltura, que ngoa.rclava. in
formações do director da. estr:wa, informa
ções riae ltnalmente u.qui chegaram em 29 de 
~etembro ! '--

O illustre director dr. estrada a.rr~ si 
o acto da separar;ão dos dois servíços, di'l.en· 
tio que ella so foz por acto espontaoeo do 
Sr. minist1·0 da agl'lcultura, e tenta. justHi-
cal-o. · 
Espero que ti Camar::i. tom::1.rü. em consi<lern

çü.o esta emenda, pois que ã de grande neces
siditde, como jit se discutiu e p1•ovou aqui, 
a sepo.raçíio do trafegó e constrncção na Es
trad:\ de Ferro Cenk:.1.ldo Braúl. · 

Apresento tinalm(jnte outra emenda. ao n .17 
elevando ti 3 .000:000$ a. vGrlla rle 2 000:000$ 
para o prolongamento da Central afim lle que 
elle ctiegue, atê fins de 1892, â cidade de 
Sete Lagôas. 

o Sn.. ANTONIO ÜL YNTHO-Qlle é uma das 
mn.is florescentes e i'uturosas do se1•t5.o. 

O SR. Joií.o A VELLAR - Nos ultimos orça
mentos da monarchia a. v~:rba para esse pro
longamento foi sempre do 3:00US e e a que 
foi agora pedida.. 

Le·ta.r no mais curto pl'azo possivel a Cen
tral ao seu objectivo no S. Francisco, é ser
viço que devemos procurar l'ealizar a. todo 
transe, mesmo com sacrificios, porqtte isto 
importa um gra.nde progresso ! (Apoia.dos. J 

Com a verb~~ de 3:0UO.S póde chegc1.1· ::i. es
tradn. no proximo futuro nnno até Sete La· 
gous, 72 kilometros além de Santa L.uzia.. 

Com iUfol'ffiUções de pessoas competentes 
pude mesmo formar u,m orçamento upproxi
mado, que prova. serem necessarios os 3:000$ 
pa.ra attingir esse alvo. 

Nii.o leio esse orç..•m~mto, que aqui està, e 
que póde ser visto pelos collogns, pu.r:i. nü.o 
t'n.tig'<\r a attenção tl::i. Cnmtira., ru.l-o-hei, 
porem, publicar com o meu discurso. 

NKo termino.rei, Sr. -presidente, sem ln.vrar 
um protesto contra. a. idétt aventntb, do ar
reutl:~mento da Estr:.i<ln. de Ferro Centrn.l do 
Brnzil. Lamento since1•amento que mo0os dis
tinctos pelo ta.lento e pelo caractér, como o 
illustre represanta.nte do Rio Grande do Sul, 

26 
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\'Ollhl\m pntroc!nur aqui estti. triste idóa. sem 
vu1•1.1111 11olh~ 111> ra.ucas escancnrado.s d~ mais 
tor•po 01111mmln~üo 1 ( Apoíados e 11c?o apoiados.) 

11i.1\'!lllt11Jo1, lorluK unidos, cnvül:.or oa nossos 
01\l'ol'Ç<I~ "11111 do llHU l\:io liO tl'nduzn. Ctn retili
ilndo 0111m lddn t1lo lnl'olir, (apoiatLo.~) e cuja 
prormganrla vnu Hondo lontn, mm; t.ti.o goito
snmonto rottu.. 

Nito hu.vi:.t nocossidado qurn;i do oooupar-mo 
desse as~u.m{?to, ~a pois que iL idctt do urrendn
mento 101 ~to 1Jr1lhantomcnte comlJatirla p.!lo 
illustr~ tlnance!ro, nosso col\ega Figueiredo, 
om artigo publlcado no Jomal do Commercio. 
(Trocam-se dfoersos 'o.partes,) 

O SR- S:SRPA- Sobre este assumpto é que 
desejo ouvir V. Ex. . 

O SR. JoÃo AVELt.AR. - O principn.1 argu
mento a.presentado em favor do arreada.manto 
é a theo;t'ia, sustentada. pelos mais ndea.nta.dos 
economistas, de que o &ta.do não deve ser 
admioistradol'. 

O Sn. S1m.PA-E V. Ex. contesta-o. 
· O Sn.. Jolo A VELLAR-Não contesto-o. como 
iheoria, mas não quero applícal-a no caso da 
nossa Estl'nda d.a l<'erro Central. O proprio 
~r- Le Roy Beaul,ieu, principal nutorido.de 
111-vocada na ma.te.ria pelos sustento.dores do 
arrendamento, é um argumento em favor do 
que . a~mo, ísto é, .que nem s~mpre é bom 
na. pratica o que o e em theorm. E' assim 
que n.quelle illustt·e economista, que bri!ban· 
temente sustentou ~ thooria do livre cambio 
é, na. pratica, gra.nde protecciooista. ocn rela! 
ção aos vlnb.os francezes. Isto j á foi lem
brado pelo illustre St. Figueiredo. 

Outro ·grande argumento . em favor do 
arrendamento é que é excessiva a despeza. 
da. estrada, pelo grande numero de em
pregados que tem, sendo demais pessima
mente administrada. A.cllo curioso, Sr. 1lre-

. sidente, que, quando se levanta. essa acêusa.
. ção, aliás muito justa, em vez de remediar-se 
· a ella, procur:indo diminuir a despeza e 
administrar melhor. se venha conclufr pela 
necessidade do arreadamenfo ! 

Quem · arrendar a estrada, fu.1-o-ha por 
patriotismo, para alliviar o Estado e IJem 
servir o publico'? Nilo, o seu fim é o lucro 
que e~xerg~ naquella estrada., e pu.i•n. que 
este SeJa maior ha de,necessarfamente,levan
tar as tarifas, prejudicando assim o povo, 
(Apoiados e nao apoiados-. Cr11::;am-se diversos 
apartes.) 

Demais, nas circumstnBcias difficeis da. 
nossa. praça., <.lnvi•Jo que aqui sa possam 
levantar os ,mtpit.'\es necessarios paro ~~ 
emprez.t\ ,que pt·eteuder arrendar ·ª estrad<\, 
e esta ira assim cahir nas mfios dos estra.n
g~iros, o q.ue nã-0 póde a.bsolutan1eute cou

.v1r-nos, :;i attcnde1·mos ao fücto de ser a 
Central :i. nossa principal via fetren.. que, 

chegad;~ ao Pirapora e ligada. á da Bahia 
pele. navegação do S. Francisco, liga o norte 
a.o sul da. H.epublica, passa.ndo pelo seu inte
rior. (Apoiados.) 

Foi por umo. considemçã.o igual que a Bel
gica chamou a. si a sua rede de viação ferrea, 
que se achtwa em mil.os dos holl.andezes. E' 
alodii obedecendo á mesma suggestão que 
a l talia administra as suas ferro-vias. 

Demaís, não é verd(l.de que a renda d;i. 
estradt1. Centr:.i.l esteja em cllminuiçã.o co11-
staute. Afóra os annos de l88l, 1882 e 1885, 
que ti vero-m rendas excepcionaes, . em anno 
algum foi o rendimento da estrada. superior 
ao do ultimo anao, isto é, o de 1890. 

Si arrondarmos a Csntml,sejamos logicos ~ 
arrendemos tambern as nossas alf.u;1degas. 
(.Apoiados.) · 

Si a estrada. bem administra.da. dá. lucros, 
por que razão não podera o governo fa.ier 
com que ella sej(I. bem administrada. 1 (Apoia
dos; apartes.) 

Dos oradores que me precederam, ncsto. 
tribuna, felizmente só um, cujas intençGes 
alias acato, lembrou-se de trazer para aqui n. 
idéa do arrendamento, porém esse mesmo não 
CJ.Uiz apresentar emend.a alguma nesss seo
hdo. A commissão nem siquer faliou nessa. 
hypotbese. sug-gerida pela. mensagem, com 
q ae foi aberta a presente sessão . 

Certo de que não medrara o arrendamento, 
VOll seoto.r-me, Sr. presidente. Peço desculpa. 
aos meus collegas de ter por ta.ato tem~o 
abusado d(). sua attenção. (Não apoiados.) Nao 
{oi meu iotuito fazer . um discurso, mas sim~ 
plesmente cumprir o meu devor, zelando os 
uiteresses da nossa patria., e especialmente os 
do glorioso estado de Minas, qua tenho a. 
honra de representar nesta ca.ma.ra. (.ilf.uito 
bem, muito bem. O orador é comprimentado 
por muitos Srs. dep~tados.) · 

Orçamento para o prolorzgame'!lto da Estrada 
de Ferro Central da BraziZ cin 1892 

LiquidaçJ.o de contas do Leito 
construido entre Itabirn. e 
Saba.rã e p!\rte construido. 
entre Sa.ôarã. e Santa 
Luzi o. (approximadamen te) 

Assent.'lmento da. linhn. entre 
Sn.ba.ril. e S:.tnta Luzia. (tri
lhos, dormentes, etc.), 
construcção da osta.ção de 
$;1.ata Luzia, u.ssen tu.men to 
de G pontos do ferro, te
legra.pho detinitivo entre 
os mosmos pontos . . ....•• 

250:000$000 

100:000$000 
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Construcção (preparação do 
·leito entre Sa.u ta Luzia e 
Ribeirtí.o da Matta) de l2 
It!lometros, contractados 
com o engenheiro Miru.u 
Lu.tife •.••.......•......• 

Prepamçflo do leito da linha 
entre Ríbeii•ii.o da l\lnt.ta 
e Sete Lagôas {60 l:;.ilom&
tros), asseu tumen to. de tri
lhos, estacOe::;, dormentes, 

· Pº'.l~s, tel3gi:u.ph.:>, etc ••. 
A<fmunstraç;,i,o ...••.••.•... 

10 °/o de eventunes . . .. 

350:000$000 

1.500:000$000 
000:000$000 

2.800:000$'()00 
280:000$000 

Sommn. ........... . 3.080:000$000 
ou sejl\m............ .. 3.000:000$000 

J. Auellar. 
- Slio lidas, apoiadas e postas conjunct~ 

mente em discussLí.o as seguintes 

Emenda.~ 

Ao n. 4 

Supprima-se.-J. AvelJ.ar.-Pacifico ilfos~ 
carenhas. 

·Ao n. 5 

Em vez de-621 :000$ p:l.rn. gar:inti:l. nos 
engenhos centrn.es e su:i. fü;cali~aç:.~,-dign
se: 395:000$ (reduzida a. 250:000$ :\verba do 
476:000$ apresentada. pela commi~o).-J. 
A vcttar. -l:'acifico ;l!asclO'.Cnho.s. 

Ao n.6 

Depois das palavras - Yapores frigoriferos 
.....: intercale-se o seguinte : re<luzida a 
200:000$ á subvenção ú, 1'he Amason Steam 
Na:uegation Companv, Limited; <J. ô: 000$ a que 
e concedida ü. Companhit1. Parnayba de Piauhy; 
a 20:000~? a d<.1. Associação Sergipen3e ... (o 
m~tis como no ]lrojecto.) -J. AueU(lr·.
Pu.ci(i.co .iriascarenhas. 

Ao u. S 

Supprima-se.-J. Avellar. - Pac1:(ico Mas
cari.mlw.$. 

Ao n. 17 

Em vez de 2. 000: 000$-diga-se 3. 000 : 000$ 
para o prolongamento dti Estrada <lo For ro 
Centr\\.l, cujt\ li11tu~ sorú, lovu.ua. à ciü<\i.le 
do Soto Laguas até iim do 1802.-J. A-cal-

. lar. - ~acificC! ilí ascarcnh<Zs, - AJ,ca;andrc 
Stochl~r . 

E'. lida, apoiada e enviada. á commissão a 
segumte 

Emenda 

Ao n. lG 

No tintil elo período accrescente-se: sepn.
r•\llos os serviços do tMfügo uo tl:i. constru
cc;ão. -J. A"cUar. - Pacifico Masca.rer.has. 

O Sr. Pacifico :Masca.renhas: 
- Sr. presidente. Depois dos brilh11ntes dis- . 
cursos proferidos pelc-s distinctos ora.dores 
que me preccdernm no::;ltt tribuna, pouco tenho 
a. diiel' em rela.ç~\.o ao orça.meuto em <iis
cussã<>. 

cumpl'e-me, porem, justi!lca.r a.lgltmas 
omouclas que apresento ao~e orçamento, sen
do este o motivn que ine leva. a. occup.1r por 
algum tempo a. ::i.ttenção da casn,. · 

A illnstre commi~::;ão encarregada do orca
mento da a.gricultur<t, comp!·ellenclendo a 
gru:viclade do UO$SO eStt\do linainceiro, procu
rou re<l11úr as desp~zas, co1•t::indo a.quellns 
que lho pnrocei·n.m aúir1veis sem que dahi pro
venlm prejuizo par:1 o bom andamento dos 
nogocio:; publicos. Assim ó que a digna com
miS~ií.o conseguiu reduzir a prop(\sttlâogovur
oo 9.ue é ele \J7. !00:875$2,12 a tl0,7i9:989$492 
:reahsando por conseguinte um<t economin. de 
30:329885.'N50. Comqunnto entemla que maior 
reducção se possa, ai:idtl fü.zer ueste Ol'çarneo
to, não posso deixar de dirigit' merecidos lou· 
vores a llignn. commisslí.o que com o patriotico 
intuito de eqniliumr o orc..1.m~nto da. ·receita 
e üespezn, tez ne;;ta ttio gn~ude reducção, 
prestando as:iim relevn.nte serviço ao paiz. 
(Apoiados. ) · . 

Sr . presideut0, o paiz atrn.vessn. talvez a. 
maior das ~t'ises finauceiras por que tem pas
sado desde a sun. existencin. politica, (apoiados) 
e o no~o credito acha-se ~bala.do no estrao~ 
geiro que nüo tem aind:i bastante con1fo.nQo. 
1m estabilidade d:is nossu.s instituições politi
c:.1s. Cumpre-nos pois remolliar t5.o grandes 
rnu.les empenhando os maiores esforços .nl\ 
g·raL~<le obra (.i;L consolid.i.çlí.o da Republica e 
na roorgu.ubnção d1\s nossas finD.uças tã~ pro· 
fundamente perturlmcl:.ts. PcJ.ra coo:;egu1rmo$ 
esse grande desídern.tum dovemos por todos 
os meíos redusir n.s despes:.ts :.\fim de que te;.. 
nhnmos um orçamento equilibrado. (Apoiados.) 

Sr. presidente, no projecto da commissão 
figuram despeza.s qua podem ser supprimidn.s, 
umas por serem a.dia.veis, e outr:is por perten
cerem u.o!l estados por cuju. conta üuvom ser 
feita~. · 

Julg-o excessiva, ti. voz·ba dei 3.892:000$ 
con:;ignndu. pn.l'u o prolont;.1.meoto da estradt~ 
central do Pornu.mlluco, qtmmlo para. a estrada 
do Sul no mesmo e:>tado tlgu1·:\ jâ neste orça
monto u. quantia de 200:000$000. 
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Ha. outros estados que precisam mais do que 
Pernambuco, e que entrefaoto foram contem
plados com iosigaificantes quantias. 

o SR. AZEREDO- Isso é uma iojustiçri.. 
o SR. PAClFICO MASCARENHAS-Pernam

buco é um dos estados màiS prosperas da 
União, e só para suas estl'adas de' ferro se 
consigoa cerca de 6.000:000$ no orç.ameuto. 

OSR. TOLENTINO DE CARVAl,Ho-A Estrada 
de Ferro Central de Pernambuco é uma es
trada muito importante. 

O SR. PACIFICO MASCA.:a:ENHAs-Não duvido; 
mas sem duvida alguma a Estrada de Ferro 
Central do Brazil ó muito inais importt'linte do 
que a de Pernambuco;en trefanto a commissão 
entendeu que devia reduzir a 2.000:000$ a 
verba de 3.000:000$ que o governo pediu pn.rv. 
o seu prolongamento. A Estrada da Ferro 
Central do Bmzil serva além di!>so a muitos 
estados, o que não acontece a de Pernam
buco. 

Proponho, pois, a reducção de 1. 892:000$ 
na -verba destinatl.a. ao prolongamento da 
Estrada de Ferro Central de Pernambuco, 
ficando ainda assim esse estudo mais bem 
aquinhoado do que qualquer outro. (Apoiados.) 

Sr. presidente, como disse, figuram no or
çamento despezas que devem correr por conta 
dos estados. Desde que adapta.mos a Repu
blica Federativa, e grande parte d::i.s rendas 
publlcas passaram para os estados, devam 
estes prover a expensas propria.s a.s necessi
dades do seu governo e administração, con
forme dispõe a Constituição de 24 de füve
reiro. 

Bem sei, Sr. presidente, que alguns dos 
nossos estados não se acham a.inda prepn.
rados para promoverem os melhoramentos de 
que ta1lto cal'ecem par}1 o se~ desenvolvi·
mento. (Apoiados,) A oste5 deve a União de 
preferencia prest::i.r auxilios afim de que se 
nesenvolvam e poss(l.m em pouco tempo viver 
por .si. (Apoiados.) 

Cumpre, porém, que cu.tia um procure di
minuir as suas despezas e empregue torlos os 
meios afim de que estas não excedam a receita .. 
(Apoiados.) 

A União, privada de boa parte de suas ren
das, que hoje pertence aos estados, tem gran
des compromissos à satisfazer. Sô o servico 
da dividni publica interna. e externa absorve
lhe mais de 50. 000 : OOO:l;, fazendo despez(l. 
igual com o exercito e a !lrmada. 

· Ajunte-se a essas quantias u,s despezas dos 
outl·os ministerios e veremos que os serviços 
qne correm por conta tla, Unii\,o elevam-se a 
Qerca de 200.000:000$000. 

Além disso ha despezas extraordinarias que 
podem sobrevir em comsequencia de seccas e 
epidemias nos estados, sendo a União obri
gada a soccorrel-os. (Apoiados .) Não devem, 

pois, os estados, e pr incipalmente os que 
dispoem de mais recursos, exigir tudo da 
Umão, deix:indo-n. sem os meios necessarios 
para occorrer aos grandes encargos a que 
está obriguda. (Apoiados.) 

Feliimente a producção nacíonal se au
gmenta e as rendas publicas tem crescido, 
principnilmeote no corr1:mte anno, mas, ainda 
assim, seremos felizes si conseguirmos o orça
mento 8em grande deficit em vista do enorme 
augmento das despezas publícn.s que quasi du
plicaram no curto espaco dê rlous a.nnos. 

Sr. presidente. figura ~o orçamento. a 
quantia. da. 3.000:000$ destinada ao serviço 
de mediçao de terro,s o discriminação de lotes 
nos astn.dos. 

ora, as terras que não se ~.cham nas fron
teiras ?ertencom nos Estados, e a estes incum
be ri, sua medição, demarcação e divisito em 
lotes ptira a collocação de immigrantes. (Apoi
ados.) 

JU. não é Ilequena a despeza de l0.000:000$ 
que a Uniao tem de fazer com passagens, 
agasalho e transporte de immigra.n tes po,ra 
os estados. Juro-o portanto de j ustiça que 
corra por conto. ~estes a despeza com a me
dição de suas terras . (Apoiados .) 

Deve pois ser eliminada do orçamento a 
verba de 3.000 :000~~ para tal fim consignada, 
assim como 60.:000$, .quantiri. aliàs insignifi
cante, que figura no oronmento para ca.te
chese, sel'viço este que de"Ve correr por conta 
dos esta.rios . (.Apoiados.) 

O serviço do corpo de bombeiros é exclusi
vamonte municipal, conforme ficou o,qui re· 
solvido quando se tratou do orçamento do 
interio1\ devendo ã vist1~ disso ser deduzida 
do orçnmento em discussão a qu:mtia do . 
582:340$414 que n. commlssão consignou par:i. 
o dito curpo. (Apoiados.) 

Feitas estas reducçues ficará o orçamento 
reduzido a 61.357:642$042, quantia, ri. meu 
ver, sufficionto pn,m o custeio dos serviços 
que correm por conta do ministerio do.. a.gri
culturu; mas é do toda justiça quo a Camara 
resto,beleça a verba pedida, p~Lo governo lJara 
o prolongamento dn Estrada Central do 
Brazil. (Apoiados da (leputaçi!O mineira.) 

Sr. presidente, sou do numero daquelles 
que entendem que não devemos r egatear 
despezris. com estx·adas de ferro e immigração: 
siio esses os unicos meios de que devemos 
lançar mãos pa.ra conseguirmos o povoa.manto 
do territorio fü1.ciona.l, ainda reduzido na sua. 
mnior parte a um deserto improductivo, encer
rando inc'alculaveis riquezas que só es1}erii.m 
braços pa.ru. serem aproveitada~. (Apoiados.) 

Cortar de estradas de ferro esses desertos 
e povoal-os, taes são os dous grandes proble
mas para cuja resolução devemos e!jpregar 
os nossos maiores esforços, sendo certo que 
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delles depende a grandeza. da nossa. patria. menos tem pesado i~ Uniã.o paro cujas rendas 
(Apoiados .) . . concorre com largas sommas.(Apoiados.) 

A nossa lavoura e as industrias lutam com A não ser a Estrada. de Ferro Central do 
as maiores difficuldades pela. fülta de braços Brazil, que já peuetrou até o centro de Minas, 
e de vias de communicação, e só poderão e que .tão gc·andes set•viços presta não só a 
prosperar quando rorem dotadas desses meios este como a outros estados, todas as outras 
indispensaveís ~ara o seu desenvolvimento e estradas miueirasteem sido construidas á pro
progresso . os sacrificios que fizermos com a i)ria custa. (Apoiados. ) 
viação fc3rrea, navegação do!:> nossos t'ios e Convencido de que jamais governo algum 
immigração serão em pouco tempo larga- se lembraria de abrir mãos de füo importante 
m onte compensados pelo grande augmento via de comrnuoicação, Minas fez d<.1 F.stra.da 
da. producóão nacional e da riqueza publica. Central o tronco de todas as suas vias ferreas 
(Apoiados.) . q~e nella despejam a sua gr-.l>nde produc-

Cumpre, porém, que haja. a. maior e a ma.is · çu.o. 
escrupulosa flscalisação de taes .serviços n. tiro E' por esta estradri. que Minas, estado cen
de que não haja esbanjamentos dos dinheiros trai, sem um porto Llo mar, füz toda. n. sua 
publicos e nam despezus quo não tragam re- exportnçiio·e impoI"tuçiio podendo '.•ssim alms
sultados para o paiz. tecer esta. cidade de gado a goneros a.limen-

Nos contr.l.ctos de immigraçii.o a fanto por ticios. 
cabeça tem se dado abusos, sendo-nos enviarlos V. B:c o u. Camara sabem que o gntlo 0 os 
du, Europa muitas vezes criminosos, mendigos, gonoros nlimon licios tu"io podem supportnr os 
doentes e vagabundos que, em ve1. do virem altos r1·ote::; quo cob1-am as estrndas pn.rticu
cooporar comnosco p;ira. o desenvolvimento htre~ quo só visam grandes lucros, pouco se 
mora le mn.tei'ialdo paiz, são elementos portur- import~Hldo com o tlesonvcilvimento da la
badores da ordem e do progresso. (Apoiados.) voura. e industrias rio pn.iz. (Apoiac{os . ) 

Os nossos consules residentes nos pot'tos •le Nã.o posso, pois, deixar tle protestar contra 
embarque do imniigra.ntes devem o:dgi r das a anti-patriotíc:.i. idóu. do arrendamento dessa 
que se destinam ao Brazil certidão de lrn.ve- estrada levn.ntada no senado por um tlistincto 
rem deixado em seu paiz uma pl"Otlssão util, e 8enador pelo Rio Grande do Sul e acceita. 
no seu desembarque devem passar por um polo govet•no. (Apoiados.) 
exame medieo afirn de que SGjam repatriados O SR.. MANOEL FULG8::-JC10- Tal idea é r e
os invalidos iJ. custa dos contractantes. péllidu. :não só por Minas, como por todo o 
(Apoiados.) paiz. 

Devemos sobre tudo empregar os maiores O Sn.. PACIFICO l\.fascAR'RNAHS-Para. justifi-
esforços a fim de que tenhamos .immigração car o arrendamento da estrada Central, o no~ 
espontanea que em todo o sentido é a que bre sanador allegou que as suas rendas, não 
m ais nos convem. Para conseguil-a, é preciso correspondem ao ci:qiital nella empregado, 
que haja todo o cuidado na boa. collocação do que e excessivo o seu pessoal, e ftnalmeate 
immigrante,. de modo que encontre elle no que o governo não pôdo dirigir omprezas de 
paiz va.ntagens maiores do que em sua patria. tal ordem. 
A. mà collocação dos primeiros immigrantes Sr . presidente, a Estradn. Central não dá ao 
quã forél.tn en'ifados pa.ra Minas foi de pessi- estado proj uizo u.lgum, pelo contt'u.l·io, n.s Sua$ 
mos etreitos para aquelle Estado. Foram es- rondas crescem de nono em anno. (Apoia-
tabelecidas as primeiras colonias nas terras dos. ) No exercício de 1890 a sua r eceita foi 
imprestaveis do mo das Mortes, nos campos de 12 . 979:988$040, oadespeza 9 .184 :083$573, 
de Barbu..cena que a penas podem servir parn. ho. vendo um saldo de 3. 795 : 904$573. No cor
a criação, e em fü.zendas estrn.~atlas e de pes- rente anno a renda da estrada é co.lculada om 
sima.s culturas nos municipios ae Sa.barúe Sl1.n:. 20.000:000$000 o a despeza n~o excederá de 
ta Luzin.. Essas terras fora.tn aclquirid~\S por 14.000:000$000. o capitn,l emprega.do é de 
elevn.dos pr ei;os, quando temos em Minas ter- 113.000:000$000, comprebendendo a. estrod~ 
ras de superior qualidade que se p1•estam a. de S. Pa.ulo ultima.mente oncampn.da. pelo 
todos os goueros de cultura e que poderiam governo e anriexada {i Central. Parece-me 
ser obtidas por preços muito ma.is vantajosos que o governo não andou bem fazendo acqui
:parn. o estado; O resultado tlesse g rave erro sição desta. estrada. que, segundo me consta., 
foi o abanclono do t:.ies colonbs p0los im- precisa. de grandes reformas uo seu m::lterial 
migrantes, o desc1•odito da immigrn.ç;.ío paril. rodante que se acha estragado, não sendo 
Mina.s ~ grn.udes despesas feitas em pura per- tambem bom o seu o~tado de con:;ervação . 
. da, lucm ndo somente os possuitlores das ter- O SR . FltANcrsco GLICERlco- Eotretanlo, 
ras que conseguiram vendel·as por a.ltos p're- si o governo quizesse a. teria logo vendido a 
ços. (Apoiado~·.) Musambinho por 20.000:000$000, tendo cus-

Sr. presidente~ o estado de Minas ~d.os que tudo ·16.000:000$000. 
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o SR. PACIFICO MASCARENHAS- Ignom:vn. 
esta circumstancia e baseaVa·m') em informa-· 
ções. 

Sr. presidente, não devemos considerar 
como n. unica rend::i. da Estrada Central a que 
f!g·nra na sulli receita sómente: ello, concorre 
poderosamente para, o aug-mento dn. rirp10za 
publica, desenvolvendo a lavoura. e as indus
trias nos estados por ella servidos. (A11oiados.) 

o SR. FRANCISCO Gr,!CERIO- E' uma estr.a.
da estrategica, colonial ·(:j economica. 

O Sa. PAcffrco MAscARBN'HAS- O fim de 
sua coustrucção foi a, protecçã.o ã fo.voura, e a 
ligação do sul ao norte da Republica, sendo 
por conseguinte tombem e~trategica. 

Soria, pois, falta. de patriotismo entregar 
uma estrada de tal· ordem a nma. empreza 
particular. 

O SR.. CASSIANO no NA::icnmNro - Isso é 
um preconceito. 

O SR. PACIFICO l\:rASCARBN!lAS - A venrlu. 
da estrada serin ig11n.lmonte um i:;rande mal; 
mas seria preferi vel ao arrenda modo ; a 
empreza que it arrendasse trataria somont.e 
de auferir a-ra ndes lucros sem cuiilar dn. sua 
conservação, de sorte que quando fo;;se entre
gue S\O est:tdo, essa grande obra, que honra. 
a eogeaharia brazileira, estariP!. completamen
te estragada, 'Jll'ecisando tal vez de ser recons
truido.. (Apoiados.) 

Só no caso de perigal' a honra naciona.l ou 
da uma csiamidade publica, como disse o Sr. 
Conde de Figueiredo, dever-se-hia lançar 
mão desse recurso. 

O SR. FmüBIR.BDo - A ideia dé arrenda
mento da Estratlri Central tem por fim ageitnr 
certas pretenQões que estão encapotadas. 

o SR . . PACI1''IC0 MASCARENHAS- A' vista 
das razões expandidas, estou certo que esta 
Camara. não conseotir:'.t no arrendamento 
desse proprio nacional que, dêm dos servi
ços que presta a lavoura e as industrias, é 
uma oo:ii foTite de re.odas para a uniito, e umu. 
garanti:.t para o nosso crei.lito no estrangeiro. 
(Apoiados.) 

O Sr~. F1GUEnumo - Apezar da suppostn. 
insufficiencia du. sua receita., n. éstrada. vale 
muito mais hoje do que em 1885, t empo em 
que lembraram-se de vendei-a. 

o SR. p ACill'ICO MASCARENHAS- Allega.-se 
tambem como razão pn,rn, justificar o arren,;. 
.damen to da. estradtt o seu pessot!.l uumoroso, 
e as constantes recla.mações em relaç5.o ao 
serviço quo e mitl feito, e attribuo-se tudo 
isso ao facto de ser e l la administra<la pelo 
governo. 

Si o pessOltl da H:strada é. exce!:lsivo, como 
creio qQe é, tr:•te o governo de reduzil-o, 

· fazendo assim uma. .grande economia. No re-

g'ímen pass:tdo era n.quell::i. estrada um vi
'vdro de afi.llrn.d1ls ; mas em compensação o 
serviço era bem feito, reinava alli a maior 
ordem, e não havia como hoje queixas o re
cl::imncões constantes contra a n.dministl'acão 
d;t Estmda. Os accidentes que eram então 
rarissimos, tornaram-se frequentes, o que 
não abona a sua administraçã0. O pessoal 
dn serviço coatinua a ser excessivo, t endo 
além disso ha.vido ç;-rn-nde nugmeo.to dos or
dernulos. concorrendo isso pnm a diminuição 
das rendas d:i Estrada . (Apoiados.) 

Sei que o actun.l director ê homem intelli
gente3 e illustrn,do; mas não bastn.m sómente 
ostns qualidades po.ra. n boa direcção da Es
trndit Central, cujo serviQO complica.díssimo 
exige grande pratica o energia. da. parte de 
seu director. 

U?tt Sit. DBPUTAno-0 Sr. Cl!roclrnt da siL, 
é um engenhcirô dislinctissimo. 

o Srt. PACIFICO l\IA~CAltnNHAs-Nü.o o con
testo; mas entenclo quo pa!':t [t !Joii UÜ'OC(,'Ü:O 
d'aquellu estrada lia nocessidn.do do pori'oito 
conhecimento de to1fa aciuollu. 1•op[l.rtição riue 
ú a mnis imrortante do lJ lL i~. 

. Al~m disso julgo !'JllO ó nxc,ossivo pnrn. um 
so d1rector ·o sorv1ço tlo t1•uhigo o dt1 com;
tl'Ucçií.o que devem sor sepamrlos, p rlncipn.!
mente agora, que <iu~moritou-sa oxtraord1-
nat'inmeute o serviço tlo d irector com n o.nna
xação da estrada. de S. Paulo. 

O SR. AVELAR-Apoiado; ó dn mnior neces
sidru:.le n. separação do tmfego dtt construcçii.o. 

o SR. PACIFICO MASCARENHAS-Si o director 
do trafego quiser cumprir bem os seus deveras, 
só este serviço lhe ahsorverit todo o tampo, 
não podendo n.ttender convenientemente o 
serviço do prolongamento !'lue, tal vet por 
isso, mal'cha com extraord10u.ri11 lentidão . 
(Apoiados.) 

o SP • • FRANCISCO GLIC:Em.Io - o trafügo é 
serviço inteiramente di.trerento da construc• 
ção e devem ser separados. 

o Sn. PACll''ICO MASCARENHAS- AS estra
das de ferro Central e sul de Pernambuco. 
a,liás pouco importante em relttçüo à. Centru,l 
do Brazi l, tinbam uma. só <lírocçiio ; mas o 
governo, comprehondendo que com isso sof
fria o serviço, creou duas directorias para 
aq uellas estradas . 

Sr. presiLlente, não vejo serviço mais ur
l?'en te oo quo o do prolongomento da Estra
da. Centl'al do Brazíl n.té o S. Francisco. Dnbi 
não r esulto.rao beneficiossomento pu.ra o es
tado J e Minas ; os estados do Norte tambem 
teriío com isso grande interesse porque fi
carão lii,.ra.dos a Ca.pital Federal por essa 
grande -via de commuuicaçiio que irá além 
~isso dar grande desenvolvimento á lavoura. 
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e as industrias do fortil vnlle de S. Fta.n
cisco. (Apoiados.) 

· Além disso as readas da Estrada. crescerão 
com o augmeoto da. prod110çü.o e o. cessação 
das despezns de construcção. (Apoiados.) Como 
disse, a. commissão rle orçamento reduziu a 
2.000:000.$ n verba. pedida pelo governo vara. 
o pi•olongamento da. Estrada ; mas estou cel'
to que a Cama.ra acceitarà a. emenda assigna
da pelo. deputação mineira pedindo' o restn.
belecimento da verba.. (Apoiados.) 

UM· Stt. 01°:r·urAno-Será um acto de jus
tiça . 

O SR. PACIFtco MArlCARF.NHM-Sr. p1•csi
tlonto, o futuro úo. nossa p:ltria. 1lupend(} 
sómente da estradas uo !'erro o immigração 
quo l!llo cs dous po<loro:ros füctorcs da. c;1·u.n
tlozn. o prosperidado tlos paizes novos. 

Nl'IO tenhamos rocoios de 1lospemlcl' lnrg-n.s 
sommns c11m t11es sorviços : os sacrirtcioe <J uo 
tizermu~ serü.o em pouéo tomro lnr;.:-amonte 
compenso.dos polo gmntla augmento dn. riquc
zo. 110.ciono.l. (Apoiados.) 

O Bro.zil, dotn.do pola natureza de to1los os 
elementos Jo µ-1•11.ndeia, só ospera estradas 1lo 
ferro o po,:oam1mto <lo sou solo para torn1n·· 
se um dos pi•imeiros paizes do mondo. 

(Mt'itb b6m. Mtlito bem. O orador d oom
primcntado.) 

E' lida, apoia.da e posta conjunctamente em 
discussão a seguinte . 

Ao Sr. 1° secreta.rio da Gamara dos Srs. 
Deputados. 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico. E' pt'orogall::t a. actua1 sessão 

l eg-islativa ató 15 de noi;embro pl'oximo 
ft1turo. 

Senado Federal, 8 de outubro de 18<Jl.
Prude11te .l. <le 11-foraes Barr-Q~·, vice-presi
dente. -Oit t>i;ii:; G otilart (1° secretario inte
i·ino). -Joao Soares Neiva (2° secretario inte
rino) .-Mwioct Bc:;crm de AUnuzue1'gt1e Ju
nio1· ( :3° secreta.rio in torino). - Anlonio 
Nicolt1o 11Iotttciro Bacnci (:;en·indo do 4º so
crotario). 

l'A[t[l;C[,;I<. 

N. 120-lSIJl 

Cumpt•intlo n lloterminnçii.o do Senado n 
mo::;:\ ontondou-so com a da Cnm::.ra dos 
Deputados sobro o rnoio prittico de trn.tar o 
resolver 1t prm·og-aç~o da nclnnl sess.ilo loglsln
tiva do Congt'1!s:;o Nacion ~il polo tompô l'l<:l· 
cessnrio plirn. concluir-se a oln.bora.cão dos 
orçamento8, tias leis <le tix:;1ç5.o da for ça, dn. 
lei repnhtdortt das eleições federa.os e de ou
tr:ts <1e natureza urg-eute comó a que orga
nizou o districto federal o n. 'rola.tiva nol:I 
bu.ncos de emissüo e meio circulante. 

As mesas das dun.s Cn.mams, compenetra
das do dever que tem o congresso dll não en

Supprima-se a. verba de 3.000:000$, destinada cerrar a nctual se~~ri.o legisla.tiva sem conti
ao serviço de terras e coloní:mçã.o nos estados. nu~r a. esfor< ar-3e por votn.r <lettnitivamGnto 
. Sala das sossões, 8 de outubro de 1891. - as mencionadas leis, entendem s~r imprescin
Pacifico MascareWias, divel para isso.ª prorogação d~ sessao pelo 

tempo necessar10. o SR.. PRESIDENTE aonuncia <1ue se uclm Q t · t ,.. t• 

EmeruJa 

sobre a. mesa um oftlcio do Sr. l 0 secretario uan ° no mero para ornar e uec ivo. essa. prorogação, entendem as mesas que deve ser 
do Senado, enviando o projecto daquelll1 uma r esolução, nesse sentido, approvada pe
Cnmara. que proroga. a actun.l sessão legis!a- las tlµas Cani.aras que constituem o Congresso 
tlva até o dia i5 de novembro proximo Nacional, visto que só a es te compete deli· 
futuro· berar sol.Jre a pr•orog[J.Qilo do suas sessões-

Na. fórma do art. !J5 elo regimento, terii. uma. art. li § lD da Constituiç:io da Hepubllc:i.. 
clisoussã.o unica. o proJccto, que deverá ser Em v ir tudo llosso nccordo a rnest1 do Sen::i.
s'l1bm0ttido n, votos n:i. mcsm:1. sessão em que ~o sulimott(;J h s_ua dollboraçiio o seguinte pro--
for o.berta. a discussü.o · . Jecto d.e re:>oluçu.o : n. 50. . 

Em seguida, o Sr. 1° secreta.rio procede á 
leitura. do seguinte otflcio: O Congresso Nacional resolve -prorogil.r a. 

sua actual sessao legisla.tiva. a.tê o di:i. 15 de 
N. 201 novembro pro:cimo futuro.-s. R. 

Senado da Republica dos Estados Unidos do Sala d,,as sessões, 7 de ?utu~r? de 1891.
Brazil-Capital Federal,8 de outubro de 1891. P·~eitL ~e Jl.'!-Oracs.-Gil Dmi:: Goulart.
-Remetto·'VOS, para ser prosente a Camara Jotto Soares ~c1va.-Man_oel Bc;;erra de Al
dos Srs. Deputados, o projecto do Senado que· buquerquc Jumor ·-Antonio B uena . 
proroga. a uctu11l sessão leg·islativa. até o dia O Sn.. Pn.ESID'ENTB - O projccto vai a im-
15 de novembro proximo futuro. primir e ser:l. dado para ordem do dia da. 

Sa.ude e fraternidade.-GU Dini:: Ooulart, sessão de amanhã. 
io l'l8Cretario interino. · · Continit~ a discllssã.o do :project<> n. 215. 
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O Sr. Antão de J.•.,aria-Membro 
da eommissão de obràiô publicas e colonisação, 
eu não podia., St·. presidente, deixar de tom~r 
-parte neste debate, vindo ao encontro tlos 
bons desejos da commissão de orçamento, que 
procurou, tanto quanto 1.)ossivel, reduzir a.s 
aespezas do ministerio da agricultura. 

Lamento que essa honrada. commissüo não 
se houvesse recordado de que naquella de que 
faço parte havio. de cncont~a.t• .ª melho_r so~
ma. de bon. vontn.de em n.ux.1ha.l-o. e o mtUtto 
de com ella. collabora.r de modo que o µrojecto 
de orçamento fosse, por assim dizer, a resul
ta.n to desse esforço collecti vo, n consagração 
do pensamento dominnnte no tioio deli~m.s com· 
missões· 

.Nilo vai nisto uma. censura. A Camaru sa.uo 
que a commíssíí.o do orca.monto é o uovll sul' 
soberana no quo~e rofor•e 110 sou modo do ug-ir; 
podio. nert'eitnrnimto dispommr o no~so con
curso, às no:;~ iuformaeões, julg-lldas ntitu
rn.lmonto dispensa veis tlorLu to do!:! du.dos :i es~ 
commissú.o fornecido~ poio ministerio dt\ ~gd
culturit, <lu.dos de 110001•uo com os quaes elh 
procurou O.fíir nn. elu.bornoão do seu projecto 
orçam 011 to.rio. 

Autos de entrn.r propriamente na nnnlyse 
do projocto e\l.\borado pob. iUustre commissüo 
e do. proposta i:;ubmattida :í. cousi<lel'uçâo dest<t 
cn.mo.ru. pelo governo, devo ro.:r.er u.inua uma 
vez e em bravos termos uma ueclaraç[o a esta 
assembléa. . 

Republlaano de longa. data, desde que, joven 
ainda., comecei a interessar-me pelas questões 
políticas e pelos negocios de nosso paii, en
tendi, a.o proclamar-se a Republica, que o 
d0ver do patriota eru. o de collallorar activa
mente na. obra do, consolidação do novo re<>'i
moIJl, se.rn preoccupações pessoaes, abnegada
mente, procura:ocloinspiml'-se exclusivamente 
nos preceitos da moral politicti, subordioa.ndo
se sempre ás elevadas normas de oonducW. 
que resul ta.m da coosidera.çã.o do bem publico. 
Por isso mesmo, uã.o tenho prestado apoio 
incondicional aos governos, nem tão pouco sou 
encontrado entre os inconteotaveis, os oppo
sicionistas systematicos, que :;i,cham tudo mao 
e que entendem que o meio de corrigir os des~ 
vi.os governamentaes é o do ata.que ::t todos os 
actos do poder publico contt·a. o qual so levan
tam, esquecidos de 11ue assim só exercem 
accãO perturbadora. e ta.mbem d~ que não é 
esse o melhor caminho para se conseguir o 
apoio e o ::i.mparo da. opi.uU'í.o publi<m. escla.· 
recida. 

Subordina.do a. este 11onto de vista., nã.o des
conheco as boas medidas nem deixo de cd
ticar as que me parecem más. Tal tem sido a. 
minha attitude. 

Discordei da direcção que a.os negocios, pyin· 
ci11a.lmente àdministra.tivos, do meu pa.iz im
primi11 o goYarno provisorio, e íSSo mesmo 

manifestei desta tribuna; discordei ainda, fun
damenta lmente da.acçã.o política.até bem pouco 
tempo exercida. pelo a.ctual governo, cuju. con
ducta em: administra-0ão, um tanto desorde
nada. e coafus:i., tem sido, pn,ra o paiir,, melhor 
do qu.e a. d.o. dictadura que o precedeu. 

Entremnto, sí reconheço que sob o ponto de 
vista ltdministrativo o governo provisorio 
andou peior de que o actual ... 

O Sn .. BEvILAQUA-As ch·cumsta.ocias eram 
outras. 

o Su.. ANTÃO DE FAHIA-E' uma questão a. 
discutir, mas V. Ex. não tem razüo; as circum:
sUl.ncins cr11.m molllores do que as actuaes. 

Dizia eu, sr. presidente, que. :ii reconheco 
que em admín!strncão o 11ctuul governo tom 
a.n<lllUO me\hor tlo quo o \)rov\sorio, sou, eu
trettl.nto, o primet1·0 a dar testemunho, quanto 
MS serviços <la. pasta da. agricultura., nos i11~ 
tuitos dignos e eleva.dos do uosso illustre 
collega, \3X-ministro daquell:~ pa.sta, de sua 
sinceridade, do seu esforço, da sua boa von 
tade para 6 tim tla promover o progresso da 
patris. ~elo desenvolvimento de novas fontes 
de producçã.o e riqueza; mn.s nüo é i~to moti"Vo 
parn. que cleLte de aecentuar a minha dis
cot•daucia com algumas opiniões ul timainente 
emittidns desta tribuna por S. Es:. 

O governo provísorio, em ma.teria de immi
gração e de povoiimento do sólo, procedeu de 
à.ccordo com a doutrint\ do nobre deputa.do; 
nern outra cousa se devia espera.r desse g~ 
verno, de que S. Ex. fazfa parte. Sincera
mente convencido da excellencia do seu sys
tema, o nobre ex:-ministro cumpriu um dever 
de coherencia procnmndo realizal-o. 

Por isso mesmo não fa.ç.o l'eparos à sua 
conducta quando discuto a sua. do11trina, que 
desde a Constituint~ combati. 

Então, eu disse que si insistíssemos em 
trazer para o paiz- ao lado dos bons e labo
riosos agricultores do velho mundo, todos os 
vagabundos recrutados nas rua.s de Napoles, 
todos os desordeiros desoccupa.dos das viallas 
das velhas e corrompidas cidades da. Europa-, 
muito tarda talvez nos hn.ver iamos da arre
pender de semelhant e erro. 

'l'aos elementos mil.os concoITem da certo 
pttra o aogmento da. popnlaçü.o, mas, são tarn
bem fo.ctores de desordens e introductores dos 
vicios; como agentes de producçii'.o, como 
represontautes do trabalho à que elles não 
podem ser considerados. 

Todos quanto de perto apreciam as aptidões 
dos immigra.ntes que ultima.mente temos 
recebido, sabem que cerca de 50 °/o são corn
platameote estranhos â. agricultura, cujos 
preceitos rudimentares descoohecem. 

Quando assim mo pronuncia.vtl-, Si•. presi
dente, uro illustre colloga, em u.parto, lem
brou que não bastava criticar e que eu tinha 
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o dever imperioso de a.p1'esantar um systGma 
para oppor· :io rio 11x-ministro d:1, t\,!.n•icultura. 
E esse üigno collega tiuh•i in<lnbit<welmrmto 
razão até certo poll to. 

Realmente si, criticu.ndo, como llz, as me
dirlas adoptn.das pelo governo partt resolver o 
problemn,. <lo povo:uuento do solo da patria, 
eu não indicasse um proce:;so di vers) para 
consegtlir o mcsn10 desirlcrat11m, a minha c1·i
tim seria apenas 1li::;sol vente, ana.rehica, o por 
certo haverb demonstrado estudo muito 
incompleto dt\ questão. 

Respomlendo a esse a.parte, oxpuz o syste
ma que a meu ver devht ser :idoptado e ~elo 
qual gnrantiI•iamos pa..1'u. o paiz <t melhor im
migraciio. 

Esta.rido, como ,ia esta, cstahalecida ;t cor
rente immigt·atoria, o governo de\ b limítar 
a. sua n.cçito ao ::;orvi.,:o da demtwcaçC~o do lotos, 
aLortum de caminhos, const1·uc1:flo do csfra
tlas, otc.+ mnntoodotnmbom na Em·op<Lnr.tivn 
propngan<l•L no :scntiúo da tomar perfeita
mente conhecidns as conuiçuos do Braúl o os
pecialmeute. de call:t um dos no~sos mwloos 
coloniaes, de modo que os agricnltort!S q uo su 
destinassem a e~te paiz pudo8sem •'Oltl ~t!g'U
ranço. Julgar das garantias qne U.f(lli vinham 
encoatrnr e dos recuc•sos necc!WLt'ios no tleil
envol vimento dessn industria.. 

Deste modo teríamos uma corrente de im
mi~nção exponta.aea, composta. <le pessoal 
mmto melhordoquoaquelle que ultimamente 
temos recebido. 

A este respeito 1lovo l!izor 11110 no Rio 
Grande do Sul temos tido, nestes ultimas 
annos, muitos immigrantes espontanoos, vin
dos a chn.m:ulo Lle seus parentas o ami9os 
estabelecidos nos antigos nucleos _provin
ciaes. (Ha t'm apai·te.) 

Mas ó preciso que se saiba que taes nucleos 
foram estabelecidos pelo l{.io Grande do Sul 
e n;.'l:o peln. União. 

o Sa. GJ.rcgmo - A clespe1..a foi feit~ pela 
União. 

O S1t. ANTÃO DE FARlA - V. Ex. está en
g tmndo . · 

Estou me referindo nos nucleos p1•opria.
mente pi:;oviucia.es,cstn.helecidos no Rio Grande 
e que nHi e~istern desdo muito, ttimlo sido tal 
serviço, si me ut'i.o engano, iniciado em 1854. 

Estes nada, custo.rum ú União. 
Esses immigrantes expont.'Lneos chegam ao 

mou estado, fazem acquisiç:fo de terras e 
localiso.m-se immediat;1,mente, dedico.,ndo-se à 
agriculttn·:i. ou cren.ndo estabelccimcmtos in
dustrin.es. 

Eis por que a colonisn.çiío provincial no Rio 
Grande do Sul tem dado e contimi::i. n dar ex
cellaates resultndos. 

Cn.m:i.rn. V. IV 

Nifo ó occasião o.pportuua pn.ra entregar 
rnos lirn~e:unr.rite aos est••dos todo o serviço
'111 cnlonisnç::io, o que scriu. muito melhor, 
corno pt·ocurei tlcmonstt-ar· durante a consti
tuêntc. 

Apresentei cntlio duas emendas: uma coo-· 
fol'indo aos estados o dominio das terras de
rnl u~as ; ou tr·a, mandantlo supprimir da Coo
stitmciLo o parag-r·::pllo pelo qunl n, União 
llcav:L com lt n ttril.Juiç11o de auxiliar [~ ngri
culturn, e a immigracü.o. 

Estas omendns forrnn:vnm systema; e era 
meu intuito, armisent').tldo-l.\s, conferir, doutro 
cm lweve, oxolusivmnento uos estados o ser
viço de colonisaçã.o. 

Não tendo sido n.pprovnda a. ::1o"'und~i da
rruo\las onrn111.la::;, crnnpr·ohondi, des~e logo, o 
o t\lllrmci da tl'ilJntHl, <JUo rlolxavamos porta 
alJcWt:i par•~ a eoutinu:u~li.o do~ abu::;os. 

E' s1ilti1lo qno :.i lns ror.tori:L do To1•ras ô a 
rop;.1•tiçúo rnnis 1·olaxnd:t r1uo tomos. 

O Sit. G1.tc1m1n-V . l·:x. pôuodomoustrM '{ . 
O S1t. AN·1•7í.o D!~ FA11tA.-tloi do <lomonst1•nt•. 
O Se~. ULrcrmio - No rnon tempo não o 

ont. 
O S1~. i\NT:\o L•F. PaittA.-Antes de V. Ex., 

durante <t administração do V. Ex., depois 
de V. E:c. ; foi, e, e contiuua.ril, n. sor a re
partição mttis rolaxada., emquanto tiver a 
actua.L orgauisaçü.o. 

Bem sei que este modo lle mnoifesta.r-me 
vn.e contrariar aordntoressados; mns, tratan
do-se de assumpto de interesse publico, não 
me <letenho tleante de taes considerações . 
Entendo .que tenho obrigação de usar de fran
queza, dando i:~s cousu.s o nome respectivo. 

E isto me lmrece tanto mais necessa,rio, 
quanto é certo, que o governo, com relação 
ao serviço de calonisação, no que parece, 
julga-se no melhor dos mundos. 

Vou <igorn. resrouder a.o illustre deputado 
por s. P<.tulo, allmrnLUdo, antes de tudo, que 
::i. incuria. e desidia <las repartições do Brazil 
e dos nossos agentes na Em·op::i. t em acar
reta.do grn.nde~ prej11izos ao. Thesouro, \lois, 
ha, immigranteS que, Vindo e8pont:i.neamente, 
tendo pa.go suas '[lassagens, ~\quí figuru.m na,s 
listtlS como si viessem por . conta. rios intro
ducto1·cs, :tos quacs o govorno paga 11ov1t
mento n. importanciu. daquellà pa.ss.'\gom. 

Ot1tros1 como tive occasilto do commuoica.r 
éto SI.". Demetrio Ribeiro, quando ostn.va oste
ú tes ta, do Ministorio du. ./i.gr.icultum, saihcm 
dO Rio Gr;inuo do Sul, vão d e passeio U. Eu~ · 
ropa o de lú voltam como immir;rantes novos. 

o Sn.. R.ETUMl3A-Ajndo., agot•::i. vem muita. 
gente do lUo dn. Prata, nestas condições. 

~1 
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o Sa. ANTA.o DE ~'AR.~A. - o roeu illustre 
aminoo deputado por S; Paulo, disse que o 
serv1ço de colonisução era bem feito. Nuucu. 
o foi, como a Camarti vao tor occasião de ve
rificar. 
. Ha annos, provocado. pelo c.lumor geral~ o 
governo nomeou para mspecczonar o servioo 
de colonisação no Rio Grande do Sul o illus
tre engenheiro José Thomé Sn.lgado, jú. fü l
lecido, homem, que todos sabiam ser de um3. 
probidade quasi feroz. 

Este disticcto profissional cumpriu o seu 
dever, iaspeccionuntlv tudo, desrle o rec~bi
meuto do immigraate em Porto Alegre, até o 
seu estabelecimento nos ll)les, Percorreu as 
colonfas, examinando detidamente .us estradas 
e caminhos, a escripturação offlcial, etc. 

Dando conta de seus trabalhos, em impor
t~nte relatorio, do qual, graças a. um amigo 
do finado, conheço alguns trechos, o digno 
engenheiro disse o tiutliclente riam. que ~1 go-

. verno mandasse processar immediíltamente 
alguns directores de colonias e coutractàdo
res de fornecimento é transporte de immi
gra.ntes. 

o governo, :porém, nenhuma providencia 
tomou, e ficou, portn.nto, sem resulto.do a 
despaza feita com a. commissiio fiscal. 

o r elatorio do Sr. José Thomé foi ahafüdo, 
o que profundamente desgostou-o, concor
rendo isto, na opinião de alguns de seus 
o.migas, p~ra a pressa.r: o termo de sua exis
toncia. 

O Sa. SERZEDEC.Lo - Quem era. o ministro 
da agricultura. ~ 

O SiL ANTÃO DE FARIA-Não me recordo. 
· O SR.. AzERED0-0 ministro podia ter sido 
füudidO. 
· O Slt. ANTÃO Dli: FAillA-Antes da leitora 
do relatorio, sim; mas, depois, uã.o. 

tenho presente, Sr. presidente, a proposta 
. do ot·ça.meoto da agricultura., apresentada 

pelo governo, e ahi vejo ainda figurar verba 
· · para. a descriminação de torras, serviço que 

nã.o compete mais à União, e sim aos estados, 
que

1 
ém face da Constituição, deviam t er 

aioO:a a. seu cargo o. demarcação dos lotes, a 
construcção de cuminhos e outros. 

Mas o que h~ de interessante· na proposta 
não é a. inclusão desta verba, sõmente. mas 
ainda a circurnstancia de ser ella. distribuida 
apenas aos ()Sta.dos do Espirito Santo, Paraná 
e Santa Cathariaa, quando é certo que o 
sor-viço de desci·iminacão e feito em todos os 
estados onde ha cofonisa.ção. De facto, nii.o 
estantlo a.iutla perfeitamente determinados 
no Brazil os limites das terras publicas, ó 
claro que não se póde demo.:rcar l .000, 2.000 
ou 5.000 lotes, cotno pretende o governo 

fazer em diversos estados, sem est::.• :eita. 
essa discr irniuação. J<;ntrctauto para. estes, 
como, poi' exemplo, o Rio Grande do Sul, uão 
se irnlica verl.Ju. para ta l sei·viço. (lnter rii
pçüo; apartvs.) 

Nõ.o lm duvida e VV, EEx. teem razão, 
O que é preci:.;o é que os ministros se resol vo.m 
:t estudar ..i.~tidamen te os negocios que cot•rem 
pelas diver~os rep:n•lições," f>t'Omovendo pl'o
ce~so nos crimir:iosos qun.udo os encontre no 
seio do t"uncciona.lismo ou demittiudo os 
inca pazes o .desi<liosos. 

Si na propo.:.to. que discuto o ministro d.a 
agriculturn. busoou-so, como é de suppor, no 
rala.torio cl:t Inspectorin. d·~ Terras, S. l~x ., 
antes do vii· pedir n.o Congl'esso estus .vArbas, 
devia. te1· proce<li<lo n um inquerit o rigoroso 
sobre o caso, taes e L1ntas são ::t!> irregular i
dades que 11a1·ecem exist ir naquella repnr· 
tição. · 

Ou a verba parn a discrimina.çü.o do terras 
é necessarin. e nesse C<\SO dovo sor dlst1·ibuidu. 
µor todos os estudos, ou niLo o ó, e em tu.l 
hypothese não 1levi11 ser incluidn pnm os tres 
que hu. pouco foram por mim indinadas. 

Mas, devo dizer ú, Cu.mara francamente: 
astn. verba é <lesnecessario. e du facto esta 
incll1ida em outrn. 

A digna. c.1mmissão de ot'ç:i.meuto mo.nteve 
a verba da tJrop,,sfa pnm o pessottl do. ln~pe.
ctoria de Terrns, a isso não me :>;irece acer
tado, porque, em race da Constituição, grande 
p•··rte do serviQo <tUe lhe estu.vn. conilaao vae 
passar para os esta.dos, sendo por isso des
necessario manter a org:i.nisação . que a essa 
repartiçã.o foi dada pelo Sr. GJicerio. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Na tabella de 
1892 não hn vePba para a discrimina~o de 
terras no Rio Graude do Sul~ 

0 SR. ANTÃO DE FARlA-Niio ba. . 
o SR. • FRANCISCO GLICER.lo-Na ta.bella. que 

expedi para 189 l ha. um.serviço especial para 
o !tio Graode do Sul. 

o SH .• ANTÃO DE FARIA-A questão é. que 
os estados são 20 e a proposta do governo 
refere-se apeous a tres . 

O Sn.. Fn.ANc1sco GLICERIO - Quiz a.penas 
varrer a minha testada.. . · 

O.SR. ANTÃO DE FARIA - E varreu-a per
feitamente. Não estou fazendo accusações a o 
nobre deputado nem no actual ministro da 
agricultm•a.; o que affirmo e o que se póde 
deprehender tle minhas p~~vra.s é que, 
deante <lo orçamento da Inspectol'io., essa 
ministro devi<\ estudai' a questão, e, si o 
fiz<isso, estou certo que, para cumprir o seu 
devei."', providenciaria no sentido de collocar 
~lli um pessoal ma.is idoneo, porque o act11al 
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parece não ter competoncia. ou não .zelar 
convenientemente os interesses publicos a 
seu cargo. Estados 

Mas, eu dizia, Sr. presidente, que era des
necessario manter •~ Iuspecto1'ia de Terrus 
com as suas quatro secções, lJorquanto paru. 
os estados passará grande pat·te do serviço Pe!'llambuco......... 1.000 

. que aqui .se fazia, serviço l]UO sera feito com Bahia .• . . • • ..• . . . • • 100 
muito mais economia. São tlesnecess<1rias g:;pirito Santo...... \00 
t:unliem algumas deleg·acias de 2u. classe, ~ s. Paulo............ 1.000 
numel'Oso o p0s:;oa.I do out1·as e em relat,:ilo Pa1~uiá............ . l .000 
à~· clu 1"' classe, no Rio Gmmle e em S. Paulo, Santa Cattm.rina.... . 800 
poll.!-So dizer quo ollas se parecem muito eom Rio Grnnde do Sul.. 5.000 
11m estado-maior da11uol les de que outr'om se 1linas Gernas •..... , , 200 

211 

Eu;tensão kilo 
metrica de 
caminhos a 
constr1'ir 

100 
20 

500 
500 
500 
200 

2.500 
\ 00 

roden.va.m o;; generalíssimos das republicas de · -· - · 
arigom hospanholn na Amarica.. Cumpi•o lcmbrar,com relação ao Rio Grande 

No Rio Grande do Sul, quando so l':izia o elo Sul, que nos nucloos existentes é talvez 
sorviço coro ma is regula.ridudo, quauclo o::. impossiv(\l oncontrnr torras devolut~ par:l. 
ímmigrantos chcg.wum o âs vozas tlontro de 5.000 lotGS, salvo si forem estes redazidos ii. 
24 liol'nS ot'<Llll 011viado.;; pa.ra. os n11r.lcos, con- meta.de ou terça pu.rte dos que lú. teem sido 
vonientomento recelildos, :igasalhado;;, ali- <lom;wcados. E' tum bem ex:n.ggerada a. exten
montu.dos e !ocalisarlo!:: pt•omptamentc, :i lns· são do caminhos, computada em 2.500 kilo-
poctoria Es1>ecinl tinha u1n 1iessotll 1·oduzillo, met1·os, isto ó, cerca. de 379 loguas ! 
c1•do que do cil~co ou sei::; empregados. O total dos l\.ílometros de ca.rr.inho do. pro 

Ne:;sc tempo rnrnntcnte se dtwam as desor- posta attiuge a 4 420, qunudo 6 certo que 
dom quo hojo se dilo nos <livel'sos nucleoi:;, 6 não será construida. nem a quinta parte, tal 
o povo d<\ cn.pital não prosouciava o::; füctos ver. nem mesmo a decima. 
que hoje se dü.o coin as reclo.mar,;úes foftas por Sei, Sr. pl'esidento, que durante muitos an 
magotes lle colonos mn.l alimentados Axigiudo nos o governo autorisou o pagamento do) ele-

.. do governo do estado ::i. repatriuçiLo. . vadas dcspezus com caminhos coloniaes, que 
sô Hguravu.m nas plantas, mas que raalmente 

Qun.ndo se proclamou a Republica. .ià esiavn. não existiam; sei t~\rnbem que o mesmo ser 
elevado o pessoti.1 duquella repartiçüo a l l, viço foi pago diversas vezes e sei ainda de 
si me niio en;;uuo ; logo depois foi eleva.do a muitas irregularida.dos que fomm impune-
17 e hojo, segundo me informam, ba vinte mente commettidos por falta de boa. fisoaUsa. 
e tantos. · ção. · 

'Foi uma verd:tdeira revolução que tudo Mas ê preciso confesst1.r que o tempo dos 
.desorganisou de modo a ser boje, pelo menos u.sso.ltos ao Tbesouro jâ passou. Por isso 
utó bom pouco tempo, feito o serviço sem re- mesmo devemos evital" que continuem os a.bu 
gulnridade e sem ordem a.pezar do esforço de so.; e um dos meios ó reduzir as verbas de 
dignos delegados. . modo que ellas correspondam razoavelmente 

Nem isto ó para ndmírar, pois, todos sabem MS serviços t\ realisar. . 
que o pessoal excessivo é um "'rande incon- O Si. GAI:nNo BEsouRo-Essas verbas cha-
-veniénte e produz sempre t~ dcsorganisução m::i.m-se portas falsas do orçamento. 
do trabalho nas 1·epartições. o SH •• ANTÃO DE FARIA - Comparemos · o 

s. Paulo deve estar nas mesmas condiçues. numero de lotos ao numero de casas: 
N<• verb:t destimi.da. a üispectoria e delega-

cias pode-se, pois, fü%er reduccões que em .... !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!""!!!!!!!!!!!!!!!""!~!!!'!'!~!"'!\'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
emenda~, a.presentadas na terceira discu~são, i: 
proporei. Estados ~ .i ~ 

Vae ugorn. a. Ctt.mara. ti.prcciar a. competcn- ~ ";;i ~ 
ci:i. que presidiu e preside a todu. estadesman- -< 
tolad~t cngl'enagem que se denomina serviço 
ue colonis:ição. 

Dt\ proposta. apresentada. pelo ·governo ex:
tra.hi dados que são bastante interessg,ntes. 

Em l'rimeiro logar, e procurando conhecer 
a relu.ção entre o num~ro de lotes a. demarcar 
ern 1892 e &: extensão kilometrica. de cami
nhos a. construir, cheguei ao seguinte resul
tado: 

Espirito So.nto ...... . 
Pernambuco . .•. . ... 
S. Pitulo .•. , .. .•..•. 
13;.hia. . . .•. • ..••..•.. 
Para.nú. . . . .. . .. . .. . . . 
Siintn. Catbarin:i. .... . 
Rio Grande do Sul . . . 
Mions Geraes •.. ." .. , 

100 
l.ooo 
1.000 

100 
i .ooo 

800 
5.000 

200 

Num~ro 

de casas 

000 
500 
500 
100 
500 
800 

1.250 
200 
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. como se 'Vê deste quadro~ o'u conta-se. para 
o Espírito Santo, com a existencia de grande 
numero de immigrantes · que não foi' possivel 
estabelecer em 1891, o que denofa anarchia 
do serviço, ou ent&o o governo quer se dar ao 
luxo de construir nove casas em cada lote, 
i3to é nove casas para cada. familia de colo-
nos. . 

A tabella, a.presentada pelo Ministerio da 
Agricultura. não indica o nur:iero de immí
grantes que devem entrar na. Bahia e Per
nambuco, de modo que no quadro seguinte 
não é possível incluir estes dous estados: 

E~ados 

Espii'ito Santo ...... . 
S . Paulo .. ..•.•..• . • 

··Paraná. •. • . .•• • . . · .. . 
Santa. Catha.Nno. .• . .. 
Rio Grande do Sul...

1 :Minas Gera.es •••••••• 

900 
500 
500 
800 

1.250 
200 

Numero 
de cotonos 

500 
5.000 
5.000 

12.000 
25.000 
2.000 

exigiu de certa. repartição um determino.do 
scrvico que queri:i. fosse feito dentro de 24 ho
ras, creio eu. O chefe d:i. repartição a.llegou 
ser pequeno o prazo e impossi vel sn.tisfazer o 
mimstro sem desorganisar os trab:dhos em 
andamento. 

O ministro promptament e replicou : 
< O serviço ha de ser feito e sem deso1•ga

nisaçüo dos outros trabalhos ; para isso tem 
a repartiçü.o um pessoal numeroso. Si apezar 
dis!l<> não se j ulgn. capaz de rea.lísal--0, diga, 
para. qua eu lhe dê substituto idooeo.» · 

Si este . ministro procedesse de outro modo 
por carto não teria conseguido o que conse
guiu, pois, a sua ordem foi religiosamente 
cumprida. 

UM Sn.. DEPUTADO-E o serviço foi bem 
foito ~ 

o SR. ANTÃO DE FARIA-Muito bem i'eito. 
O Sn.. BEVILAQUA-Que bello exemplo para. 

ser imitndo ! 
o Sn.. AN"i.;ÃO Dli: FARIA-Não ba des.;oi·ga

nisaçílo .de serviço com a suppressão d.e ver
bas iouteis. 

Esta ballela. é o argumento com que se 
· Além do e:s:aggero no numero de casas procura im1,>edir que os ministros regulari
para os 500 colonos ou 100 familias que devem sem os serviços publicos. !!; o de colonisação 
estabelecer-se no Espírito Santo, não se jus- precisa ser completamente modificado, por
tifica. tambem o pequeno numero indicado em que si é certo que h::i. á testa delle nos esta
Sa.nta Catha.rina. (800) . para um tito elevado dos a lg•lmas pessoas capazes, ba também em
numero de immigrantes (12.000). pregados de co 11 missões que concor1>em, pela 

Qaa.oto ao pequeno numero de casas indi- sua falta de critedo, para. o desperdicio dos 
·cado para S. Paulo, Para.na e Minas Geraes, dinheiros publicos, assistindo impassi veis aos 
talvez que corresponda elle ns necessidades desmandos que se prat icam, as negociatas 
do serviço; pois, provavelmente o governo que oneram o thesouro da nação . 
teve em vista a circumstaucia de que parte E' bem conllecido no snl e mesmo nesta 
desses immigrantes se vão localisa.r nas fa- ca\)ital 0 seguinte facto : inctividuos que da
zendas e estabelecimento!> particulares. Esta qu1 sab.iam, como v ulgarmente se diz. com 
consideração não -póde ser applicada. ao Rio uma. das mü~ atraz e a outra a.deaote, per-

. Grande do Sul, onae a. quasi totalidade dos cebendo pequenos ordenados, da 300$ a 400$, 
.immigrantes que ahi ent1-am se fixa ao solo, voltavam endinheirados, t ransformados em 
.oceupando e cultivando os lotes. Por conse- capitulistas, à custa de arranjos illicitos que. 
· gninte,ou é iosufficiente o numero de casas ou praticavam, . usando a busivamente das a utor i
·é ex:aggerado ó numero de immigrantes indi- saçoes que tinham, fança.ndo mão criminosa 
cado na tabella. · das verbas destinadas ao serviço da coloni-

Ha em tudo isto uma desproporção tal que sação . . 
só se podera explicar pela desordem, pela Paru. ~arantia do thesouro publico o tam
falta. de methodo que roina. em todo este ser- bem para evitar que os actos de alguns func
viço. cionarios ill:i.os prejudiquem a reputação dos 

Além disto, muitas das verbas constantes que zelosa e dignamente cumprem o seu 
da. tabella. sã.o completa.mente desnecessarlas. dever, deve a Republica. acaba.1• com t..ws 

O SR. SEn.zEDI!:LLo-A commissão de orça- abusos. 
mento pensava. dessa fó_nna, m~ 0 mini~tro Das verbas pedidas pelo governo muitas 
·ponderou que desorgamsar-se-hia 0 serviço . são exaggeradas enão devemservotadassem 

reducção, porque nem o ministro da agricul-
0 Sn.. ANTÃO PE FAR.IA-Nil'.o desorgn.nisa 0 tura nem o proprio inspector de ter ras po-

a. proposito devo recordar um facto do tempo. clarão exercer a fiscalisação necessaria para 
da. monarchia. impedir a · fraude. Feita a reducç[Lo, não ha 

Um dos i:ninístros da penultiroa. situação tanta margem para. abusos e o serviço se far{t 
· liberal, homem de grande talento e energia. do mesmo modo. 
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Procurei 'Verificar no Rio Gl'ande do Sul a 
despeza média feita durante os uttimos tem~ 
pos da mooarcllfacom cada immigrante,desde 
o momento em que eram elles alli recebidos 
a.té iL da.ta de sua chegada ao nucl~o. Essa 
despeza varin;v:i. entre o minimo de 13$ 0 um 
maximo que excepdonalmente attingiu a 
50$, dependendo tttes oscilações de diversas 
causas. mas sendo de notar-se que algumas 
commissõos concorrüim poderosn,mente para 
a prompta locn.lisaoão, o que influa muito na 
roducção das dcspezas. 

Ultinrn.m~nte, porém, segundo estou inror
mado, tem se dado em um dos nuoleos o fa
cto de ser essa despeza elevada a 900$ e 
a mais. 

Por pouco commum que seja este facto, elle 
é entretanto digno de censura e denota, co
mo já. disse, fa.lta de ordem no serviço. 

Ainda mais umu. irregularidade tem até 
hoje existido. Consiste na execu~ão de cami· 
nhos, de estradas e de obras de arte sem pla
nos e orçamentos devidamente approvados. 

Encarregado pelo Sr. Demetrio Ribeiro, 
qtmnco ministro da agricult1u•a, de inspec~ 
cionar o se1.'viço de colonisação no Rio Gran
de, de informar sobre os processos seguidos 
e de propor as modificações que .iulgasse con
venientes, comecei por indagu.r de turio qun.11-
to fosse necessar(o ao desempenho de minha 
missão ; procu1•ei os planos das obras reali
sadas, os orçamentos respectivos, etc. 0 nada 
disto existia na. Inspectoria. A praxe esta
belecida era essa, não ebstante ser o inspe
ctor especial o principal responsavel pelas 
despezas feitas e o uuico competente pl1ra. 
mandar pagal-as. Alguns inspectores tenta
ram regufa,risar o serviço, mas os seus esfor
ços foram inuteis por faltar-lhes o n.{loio in
dispensa.vel da Inspectoria Geral. 

:No iutuito de pôr i;or mo a. ist.o exigi que 
nenhuma obra fosse realisada nas colonias 
sem que os planos e orçamentos fossem pre
viamente appro'Vados pela lnspectoria. Era o 
meio de impedir que certas obras, como as 
estradas de rodagem, as pontes, etc. custas· 
sem o duplo ou triplo do que deviam custa.r) 
como aconteci:1 outr'ora. 

E' ?ClS:sivel que a repartição central aqui 
ignore estes abusos, a.lias imperdou. veis. 

Uz.r Sr. . DEt>UTAoo - E' c\l.so. para da.r-sê 
denuncio.. . . 

O Sa. AN'TÃ.o :OE F A.n:rA. - Não é necessario 
e hoje sori[l, tarde para. isso. O que o governo 
deve r,izor ó nomom' nmlt commissão 0e tros 
oug-enheiros de reconhecida competencia e 
probidade pa.rn, estudando o assumpto, pro
por n. modificação que o serviço "'x:igo. 

A colonls:ição tem de ser confiaria aos es
t!ulos, m:,s, emquanto estes por falta de re
cursos ni.í.o poderem assumir essa responsa-

bilidada a União deve cuidar de fazel-a 
economica e regularmente, fazendo cessar 
abusos que nos envergonham e que vJ.o sendo 
conheciaos ate no velno mundo. 

E' conhecido de muitos membros desta Ca
mara um honrado engenheiro a quem se 
o.tTereceu no tempo da. mona.rchia um loga.r 
de chefe de umá. das commissões de terras e 
que recusou, allegando que tinha um nome a 
zelar; como este, conheço outros que, empre
gados neste ramo de serviço, làmentam :li 
clcsmoralisação em que elle tem cahido.Estes, 
tendo nos seus actos a justificação publica de 
seu zelo, nem por isso podem sempre esco.p..'tl' 
a suspeiçõ:o e são por vezes victimas de gra
ves imputações. (Pama.) 

Passando a outra. ordem de considerac,;ões 
devo declarar que a commissã.o de orçamento 
fez bem em reduzir a verba destinada á ca
techese uos índios, serviço que deve mais 
tarde caber aos estados, mas que agora a. 
União sô deve atteader em estados taes come> 
o Amazonas e Matto Grosso. O Rio Grande do 
Sul e outros não carecem desta verba. 

Discordo, porem, dessa commissã.o · na; 
transferenci:.i. que propõe dos jardins Botaníco 
e Zoologíco para a iutendencia. Entendo que 
devem elles continuar a cargo do Ministerio 
d'.L Agricultura. 

Lamento que a commíssã.o podeodci fazer 
córtes na verba destinada. ã colonisaçã.o não 
os fizesse e se Yoltasse para os estados, 
supprimindo as consignações para diversas 
obras. 

Não censuro n. suppressão das verbas para 
as escolas ele Taquary e Pelotas porque si a 
administro.ção do Rio Grande cuidar séria
mente dos negocios do estado, este, com os 
recursos que tem, póde dispensar o auxilio 
da União. 

E isto prova que nao sou exageradamente 
bairrista.; enttetn.nto não me pareça acertada. 
a suppressiio da verba consignada pa.ra as 
obras dos canaes da Feitoria, Cangussú, 
Leitã.o e Pombas. · 

Umn. tn.l economia seria justiticavel si não 
fosse possivel cortar despezas inuteis . 

Pouco tempo tenho à minha disposição e 
por isso não posso t.r-.:1.tar de todos os serviçes 
classi.ticildos sob a rubrica - Viaçào geral ; 
entrotanto devo aooentuar bem o meu modo 
de ver qua.nto ás garantias de juros para os 
capitaes empregados na construcção de linhas 
ferreas. 

Ha poucos dias, ouvi dizer desúi. tribuna. 
que o Estado nito deve fazer taes concessrles. 
Esta proposiçli.o e erroueo. e insusténta:vel; si 
~• adoptassemos como principio absoluto, dif
ficil e só tardiamente -ver ia.mos estabelecida. a 
nossa r ede <lo communicaçoes . 

A nossa receita não ê bai>tan te para as nos
sn.s despozus ol;'dinarias, não temos ca.pitaes 
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em abundancia. Como construir linbas fel'reas 
sem diDhejro~ Só mediante emprestimos·fei:... 

· tos no estrangeiro ; mas isso nos traria um 
duplo compromisso - amo1·tis..1ç1\o do capital 
e serviço de juros. 

E', pois, preferível confiar a execução do 
melhoramento a. particulares, assumindo o 
Estado o compromiSso unic0 da garantia de 
juros por prazo mais ou menos reduzido. 

Não procede tambem o argumento que cón~ 
siste em affirmar, que si o negocio é \Jom, os 
:particulares que o façam indepeodootomente 
ae fa. vores . 

Uroa linha ferroa, em regra, nos paizes 
novos, não começa do.ndo r esulta.dos imme
dia.tos, mas pôde concorrer pnra o o.ugmento 
da produccão e constituir-so dentl'o <lo alguns 
rumos uma excellente fonte de renda. E' o caso 
de ser o negocio hoje mio e 11.mo.nbã bom. 

· Os pa.rticulares; porém, não pôdem empre
gar capítaes que ficam sem remuneraçfio du
rante alguns annos, e sendo o Estado o prlo
ctpal interessado no <lesenvolvimento da pro
ducção e no povoamento do solo, justo é que 
·concorra para a garantia indisyensavel dos 
juros desses capitaes nos primeiros tempos. 

Não se pense por isto que sou daqnelles que 
entendem que se deve cortar o paiz de estra
das de ferro, lançando- as atravez de dessr
tos. Os que assim pensam, ql1erem ·que faça
mos o que fizeram a Inglaterr~. e a Franca, 

. aliás sufficientemente povoadas ; mas, esque
cem que .no primeiro desses pt\izes muitas 
ernprezas immobilisaram impród ucti vamen te 
enormes capitnes, que podiam ter melhor ap· 
plicação, e que ·na. Fi-.i.nca, ante·s das estrndus 
ae ferro, estavam aproveitadas t.oc!as as vias 
fiuviaes. 

A pr11dencfa. nos deve acooselba.r de modo 
que cada. região ou zona. tenha a. via. de eom
municação que as suas condições de populução 
e producção comportam. . 

Não devemos esquecer que o crimioho, a. 
estrada de rodagem e a via tluvínl produzem 
bons reiiiultados ondê uma estrnda. de ferro 
não se póde sustentar. 

E' certo que os Estados Unidos, paiz novo, 
teve sua linha inter-oceanica. a tr1.wessn.ndo 
desertos ; mas este amprehendimento só se 
rea.lisou quando naquella republica havia ple
tbora de ca.pitnes. Não estamos nessas con-
diçl)es. . · 

· Assim, sem ser contrario ás garantias de 
juros, entendo, entretanto, que o governo 

· provisorio foi além do que devia jr. 
Não censuro o iliustre ex-ministro dn 

agricultura. por haver concarlido linhas, como 
a grande arteria lest~este, . algumas do sul 
e outrn.s do norte ; mas, S. Bx. , mesmo con
corda hoje que errou .concedendo a de l tabir a. 
a. Ja.tobà., linha esta que a meu ver não se 
justifica bojo, nem em futuro proximo. 

Nem comprGllendo como a commissão de 
viação a. incluiu no seu plano. · 

O SR. GLICERIO-Fiz a concessão, mos con
fessei o meu erro, e disse que em a unica. 
que não consulta.va interesses imrnedin.tos do 
paiz. 

o SR. ANTÃO DE FARIA - A commissão de 
obras. publica~ cogitou nos meios de evitar-se 
u. construcçn'.o dessa estrada e po r intermedio 
da mesa requisitou do governo iaformações 
que nunca vieram. 

Pensou na possibilidade de um accordo com 
o concessiona.rio,. :no sentido de ser a garantia 
de juros tra.nst'erida a outras estradas de 
ferro que mais se j usWlcam, que estilo no 
plano de viaçiio e qoe nilo foram a.ioda con
cedidns. F..sta. idéa, pttrece, que deve ser aprQ
veita<la com grande vnnta.gem para os inter-
esses ger:ies. · 

Outra concessão que não tem os meus 
a.ppla.usos, é a do chapim, na pnrte que esta
belece ligação entre Porto Alegre e 8 - Fran
cisco. Elfa é, com pouca ditrerença, a mesma. 
conbecicla. sob a denominação-Pedro I. 

O SR. ScRMIDT-ESst~ estrada pu.ssa por 
terr-enos muito ferteis. · 

o S:a. ANTÃO DE FARIA-O governo pro
visorio deu ·validade a concessão Pedro l pa
ra declaral-a logo depois novamente caduca, 
iorlemnisando o respectivo concessionnrlo ; 
não devia, pois, conceder a empreza Chopim 
uma linha que &'ltisfizesse ao mesmo objecti
vo da.quelln. 

O Su. . GticEarn-Não ha. paridade entre 
um e outro traça.do. 

o SR.. ANTÃO DE F ARIA~Não me ªP',j.VO
ram as outras concess/Jes feitas, muito em
bora discorde da cornmiss;\o de orçamento 
quando presume· que do aano de 1896 em 
d<!ante as despews com gal'antü\ Lia juros dei
::i.:o.rão de augmenta1· porque a renda . dos 
trechos em trafego será suíficieute pura oc
correr ao custeio e ao serviço dos juros do 
capital. Isto iafelizmeuto não succedel'á. 

Estou coovencido que outras linhas temos 
ainfa necessidade ele construir e a este res
peito chamo no attenção da Camara para. os 
planos de viação da l{epublica Argentinn. e 
Cio Estado Oriental. · 

Temos sido pouco cortezes com esses nos
sos visinhos. Emquanto elles se . procura.m 
approximar de nós, trazendo linhas às nossas 
fronteiras, · nôs, esquecidos desse dever de 
cordia lidade amoricn.na., não ' 'amos ao encon
tro delles o sô cuidamos dos nossos interes
ses cconomicos, de desenvolver a cultura tio 
cn.fé e de crear novas intlustrias . 

Por isso mesmo começam elles a. olhar-aos 
com corta. desconfiança.., que devemos fazer 
com qu6 desappareca. 
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E não são só as linhas indicadas no phrno \ No mesmo din em que apresentei este pro
de viação as que d ovem ser construidas para. jecto, acommissão àe fazenda ap1•esentou o seu 
que nos approximem'os, pelo sul e pelo oeste, . parecer s0br0 as representações de diversas 
do nóssos visínhos. praça1o; da. União, e concluiu esse parecer com 

Si nã.o fôra, o· est ar.lo de nossas finan ças e si um proJecto redu7.indo a 50 •/o a. im portancia 
n. commissão rle obras publicas esti ve,;~e do dos direitos, que devía.m ~er pagos em ouro. 
accordo comrnigo, por certo que sullmettet•in.- Ultimamente :i. Ca.m:rra, de accorclo com o 
mos à consideraGão da. Camaro. nrn pro.iecto Senado, nomeou uma commissão para orga
de lei gara.ntindo jnros a. tolbs as linhas que nisn.r um plano financeiro; essa. commh;são 
pudessem correspooder á nP.ce::;siuade quo a<ia.b!\ rle dar o sou parecer, con.::luindo-o t am
aca.l.lo de reconhecer. bem por um projecto que deve ser dado pllt'a 

Ha. porém umti commu:1içIT.o que cumpre or.dem do dia de n.manhã. 
estudar sem demora ; é a de Maoáos a No projecto . d:i, com missão mixta. proplSe 
S . J oaqnlm. ell:i. a revogação do clecreto de 4 de outubro 

Não são só os nossos 1;-f sinho~ do Prn.to. que de 1890; agorn, venho u.pres0ntar umu. incli· 
se mostl'am a maveis comno8co ; os ing-lezcs ca~o. 
da Guyn.na ta rnbem sabem :1 preci:ll' o nosso S·1be a Gamara que o Sr. ministro da fo.
terl'itorio, tendo até a. gentileza, segundo se zenda dete.:-minott que do dia 15 de outubro 
diz, de estabelecer escola .. .:: ~m t erras do em doante se tornaria, etr&tiva a medida. de 
Brazil. cobrf..aç11 em oueo . 

Devemos povoar essa fertil issima região Pois bem; tendo a Gamam. tomado om 
n.mazouense,estabelecen'do e~sa commu::iic.ação consider:ição o projacto da. mesmo. commissão 
e rnmaes de estrada p;.ir;i a Guyan<l e Vene- é natural que o Sr . mini&tro de füzeucla. adie 
zuela.. · a cobranç:i. do imposto em ouro nté que no 

Eram e!>faS as considern.çves qno t.ioha a. Congrt>sso seja ~·esol vido o pia.no :ipresentado 
fazer com l'elaçã.o at' orçn.mentodn. og-rir.nl- peln. commissi\o mixta.. E neste sentido 
tura; n.gu:i.rdo a 3• discussão p::i.rn. 11prcse11- apresentarei ;l. Ca.mara a seguinte indicuçã.o. 
"t..'l.r ns emendas qUf! j nl ~o inolispenSl\Veis á (Lê.) 
regularis11ção vnnt:ijo~a.. dos. diversos ser•icos I'eço n. v. Ex. , Sr. presidente, que amanhã 
q~e correm pelo rnrn1stcr10 de obras pu- submuttn esta indicação á cousideroção dll. 
bhcas . c·~mnra 

A Republica est~l iegalisadn. e é dever ' · 
nosso tornn.l-~ a.mo.da. e prospera. Ficri sobl'e a !lle~a, para opportunamente ser:-

Teoham os r~pnblic(1 nos juízo, ener~ia o tonrn.d<t em coosiderti.<;ifo, a seguinte : 
muit o patriotismo, nfl'astemos de nó3 o espi
rítu ria politicog0m. olllf!mos desassomhrnda
mente para o futuro. Si assim acontecer, 
tenho certeza de que n ncçü.o tlo Congresso e 
do governo llão de concor1·er hn.rmonica.mente 
p1ll'1t que, dentro de 20 on 30 n.ooos, !óe possa. 
âize1·, qua, a per.n.r da uo;;s;i inexperie nl'..'fa o 
dos er1•os commettido;;, um:t grande cousa 
conseguimos : - lanc,'l.T' rui tiasP.s purn. o des
envolvimento da nosS<.~ patrin e de suv g-ra.n
dezu. fü turn. 

Yo?.Es -Mtlito bem ; mnito bem. 
(0 orador foi comptimattta1lo po'Y' g1·m1dc ni~· 

mero de deputados. ) 
8 ' adiada a tliscnssi.io pol:i hora. 
Passo.-se :i. hora destina1h~ a n.presen

taçfu> de projectos, reqnerimentos, etc. 

o Sr . Garc ia .Pires - ,\ hora. esta 
adecintiid :1o e é impossivel fazer uma loug:i. 
jus tificação !ln. medidr1. que voa u.prc.seotar ; 
e :i.s:Sim <lirei a.p.rna.:; qun.tro p•Llavras. 

V . gx. ~abe, sr. presidente , (!Ue tive::\ bon
rn. de a pt'esentar. á consideracã_? d:~ Cama.ra 
um projecto pedindo a revog-acao <lo decreto 
de 4 de outubro de 1890 que determinou a co
br ancri. dos direitos mhmneiros em ouro, 

lndicaçü.o 

lurlico que n, Camri.ra. represente no governo 
;i, necessi<lacle de adiar a proyidencia. e.lo. co~ 
bmnça dos direitos aduaneiros em onro, nté 
qu '! seja votado o projecto da commissü.omtxtn, 
visto como ella opinti. peln revogação <lo <la. 
ereto de 4 de outubro de 1890, continuando n, 
urrecadnção dos me~mos impostos nas con .. 
<lições actuacs, isto é, ca.lculnd:i ao c1~mblo 
de 20 . 

Sala, d:1s sessões, 8 de outubro ele lBQt. · 
-Ou:rcia Pi'l"CS. 

o SR. OtTWICA- A commissão de füzandn 
sullscrove esta indicação. 

ô sr. Couto Cart.a.xo-Inscrevi
lll e, Sr. presideolo, p:ira pedir a. V. E5. que 
colloque w.1. ordem <lo diti ~e amanha.) c~m 
ou sem o parecer tla respect1vt\ comnnss io , 
o projecto n.ssignado pel?s ~C:!preilentantes dos 
esta:los rl:\ Pn.ra.hyba, 1~10 Gra.n<le do Norte e 
Cenrtt, rela.ti vo ao cre1lito pnrn. soccorrer as 
populações inuigen tes ft.n.golladns pela. seccn., 
CUJOS fune~tos et!t)itos jà se fnzem sentir de 
um modo doloroso. 
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o projecto a que mo refiro foi apresen
tado em a sessão de 20 de agosto. . 

Pelo § 1° doart. 109 do regimento, qua.ndo 
a commissão não der seu ptwecer sobre um 
projecto dentro de 15 dias, elle poder~t ser 
posto na ordem do dia de nossos trabalhos. 

A honrado. commissão de fazenda não quei
ra enxergar nestas palavras a. mn,is leve 
censura a si, porque sou o primeiro ri. reco
nhecer que rnuitos e· importnntissimos tra
balhos teem sido sujeitos rio seu conheci
mento, a.inda que ponse<Jue nonhum úc entre 
ellos, pelo. urge.meia. da su:_\ soluç.1.o, deveria 
ter merecido mais a su:t a.ttcuçfi.o <lo que o 
projecto allud1do, o qual sem duvid<\ ha de 
merecer da. Gamara toda considerac~o, porque 
ella. não tem sido, o nem serú. inditrercnte 
aos males de nossos . concídlllliios, onde quer 
que elles appa.reçam, o sob qnalquer forma 
qne se ap1•esentem, l)rocur!\ul\O pelos meios 
eonstituciooaes; sinã.o remover suas cansas, 
minorar-lhes os effeitos. 

Sr. presidente, as populações indigentes 
da Para.hyb~, do Rio Gra.oda do ·~forte o do 
CQar:l. j:l. nã.o podem maii:l resistir :'.L acçr"liO de
vastadora da secca, que desde o principio 
deste unoo se munifestani, sempre crescente 
à medida que, ao lado da cn.restia dos g-ene
ros alimenticios, que estão por altos preços 
e fóra de seu alcance, va.a escassoo.ndo a. p1·0-
visilo da colheita. do anuo passado, que em 
ger-..i.l não foi boa, e nullii em n.lguma.'$ co
marcas do estado da Para.hybn., que por ge
nerosidade de meus patrícios represento nesta 
casa, como S. João, Alagàa do Monteiro, 
Patos, Teixeira, Catholé do Rocho, Pombal e 
Piancó. · 

e de horrores, que a fome arrasta como con~ 
sequencia. fatal. (Muito bein, rn uito bem.) 

o Sn. . PnESIDENTE-0 podillo do nobre 
cleput~ttlo !:õer8 opportunri.mente tolll.ado em 
consideração. · 

Fie~ sobre a. mesu. o seguinte 

PROJECTO 

O Congros::io Nacional decreta : 
Al't. · l.11 Fica o Podct• Executivo a.utorisado 

:i. abl'ir um Cl'cdito a~é o mn.ximo <le duzentos 
conto.;; rle rtfü; p;.w3> u. conslrucçt\o de umo. 1:oute 
provísoria no porto de Santos, para atracação 
tlc navios. at é qur:! o cães em vm de construc
ção o ffcreç;i. meios Caceis do carga e descnrgn. 
de mercadorias. . 

Art. 2." Fica o Poc.ler Bxecutivo a.utorisado 
a modilical' o nctual regulam13nto da ponte da 
S. l'nulo Ru.ilw:.iiy Oompany, pura. que em 
caso de necessidade ~eja. dada pl'eferencia. 
para o desernbarque de carvão e ma.teiiaes in
<lispeusa vei8 uo tt·a[~go das fe1·ro·vias ex
istentes no estado de 8. Paulo. 

Sa.la das sessões, 8 rle outubro de 1891 .
Domingos de M.orues. - Atfredo Etlis.-Al
meida Noguei~·a. - Cesa'rio Moita Ju.nior.
Pat!lino Carlos. - Rubil!o Junior. - Moraes 
Barros_ - ]forsa. -Gliccrio . .:._carvalhal. 

O SR. P RESIDENTE designa para. a. sessã.o 
ele amnnhiii :.i. seguinte ordem do dfa.; 

P'f imcira parta (alà ~s 3 ho'fas) 

A secca no norte do p[!..iz é uma calamidade Votaçã.o das seguintes materh\S : 
publica, normal e periodica, porque origina- Do lJrojecto u. 114 A. fi~:.md? as ~orças de 
se da irregularidade das estnçves, e não póde niat p:\rti 0 a.uno do 1892 (3"' d1scuss<io). 
ser victoriosamente combatidn., pelo menos no Do projP.cto n. 203 A, fixando as ~esµezas do 
estado actual de nossos ensinnmentos sobre a Minist<'lrio da. Mniriuha (2"' discussa.o). 
agricultur:i.; mas os seus damnosos efi'ei tos Discussã.o unica do projecto n. 22a (do ~e
podem ser preveuidos ou attenuados pelos ll;).do) prorogando até 15 de novembro 'Vlll
poderes publicos, graças iL perioelicidnde ele sua. douro' [l.. act ual sessão do Coogresso Nacio-
~usa e a os s)gnaes preCUI'8ores, pelos quaes 1 ºfi . na . _ . 
-sua acção se rnam esta prevmmente. Discussão unicn. de cada um dos a1ld1tnros 

A soluçüo do projecto a que me tenho refo- ns. 115 A n, 115 L, offerecidos ao projecto 
rido, qualquer que ella seja, é urgente parn, n. 115, fixn.ndo t\S for~as ele terra. .. . 
os nossos concidadãos, victim:lS do 1fagello 3"' cliscuss:lo <lo proJecto u. 200 A, rel{;.llVO 
da secc:l.. Antes a certeza de suo. rP.jeiçã.o·, do. à.O furto de gado. . _ . 
que a incerteza de :i.dopção da. madidn. sa.1- Continunç::to dn. 2:1. d1scussu.o do proJecto 
-vadora. que elle contém; pot·que 11. incerteia é n. 215. !b;,indo :is clespeias do Minister io da. 
o estudo mais desespe1~1ilo o affiictivo pa.ra A·~r·icultUt'i't . Co111me1'Cio e Oln·ns Publicas. 
quem sotrre . ) .. discussão do )1l'ojccto n.15.".\ :). ,, re:;uhindo 

E' o caso de dizer-se: autes rmtht elo que as relações onti"e locador o l ocat,~,r10. . , 
tarde e a más horas. 2" discussifo do proj ecto n. 71 f., \·elat1vo tu 

Nestas li"'eírn.s considel'nçüos, ar.redito ter mudançt\ da Car.iitn.l Federal . 
jnstiticado õ pedido, quo f11co u. meus illustres 2" discussrío do projecto n . 163, reg~ln.t;1d_g, 
collegas,.para, que nttemlam uos sofi'rimentos 1 de accordo com o ar_t. 72 § 3° dn. Const1.tu1ç<J:o 
d~ss:i. lK\-rte da communhü\) brnzHeirn.~ que Federal, o estu.belec1monto, !;?Verno ª· ~dm1-
es tii. luclando com todo o cortejo de miserias nistração dus bens das assomaçõos rol1gwsas. 
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3 .. d i scussii:o do projecto n . 72 B, declaran -
<lo validos Of:l oxames termirmes feitos nos es
tab~lecim~ntos, de ensino particuia1•. 

Discussao umca do parecer n. 173, opinando 
pela nullidatle do u.viso do MinL;te1·io da Jus
tiqa. íocom~atibilisando o car:;o ele .juiz sub
stituto secciom~l com o de deputado ao e on-
gresso estadoal. · 

3~ discussão do pro,jecto n. 83 A, preceden
cia da. ceremonin. civíl á religiosa nos casa
mentos. 

2:1 pm·tc (1ls ;) horas ou antes.) 

Cúnlinuacão .da 2" di,;cussão do pr~jocto 
!1· 151, r~i;uJn.ndo o p:i.go.mento dos impostos tio 
im gortaçu.o. 

2" discuS$Ü.O do pro,jaoto n. 222 da commis
sllo rnixt:i providoncin.uuo sobre a imissii.o, 
resgate e cou versão do pn.pel moedn. elo E;stado 
do Bu,uco da. Republica. n dos buncos otHi8~o
res e dando outt•as providoncills. 

Continuaçü.o da lª dhmus~ã.o tio projocto 
n .47 A, limitando acompotencin. do CongTcs:oo 
na legislaçl'Lo sobro minas. 

111 discussão do projecto n. 202, n,utori
sa ndo o Governo a rovor ::i. tabGlta dos venci
mentos dos empreg<\dos do Asylo ue Mendici
d::tde; 

Contiuuar;ão da 111 discussão do projocto 
n. 1827 arreuclamento da Quinta do. Boa 
Vista; . 

Discussão unica do proiecto n. 177, conce
dendo as honras de capltil.o de fragata a 
.A:iolpho Hasselmann, u.judante do inspector 
da Alfandega da .capital Federal.; 

Discussão unica. do projecto n. 192, liceoça. 
ao Dl'. Joaquim Cardoso de MeUo R.eis ; 

Discussão unica. de projeceo n. 212, licença 
ao 7;>0rteiro da Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Interior. 

Levanta-se a sessi.io ús 4 horas e 30 mi· 
nu tos. · 

85~ SESSÃO, EM 9 ))E OUTUBRO DE 1891 

Presiden.c ir;i dos Srs, PaJsaa. (tº secretario) e 
Jo<7.0 Lopes (t~ vice presidente.) 

Ao meio-diu. procede-se i~ chamada.. à quttl 
respondem os Srs. Palett:;i,, João Lopes, Nina 
Ribeiro, Retumba., 'Rodrigues Fe rno.O<les, BBl
fort Vieira,, Uchot1 R.ollrig1leS, lndio do Brn
zil, lnnocencio Ser:rndollo, Ca.ntiío, Petl1•0 
Chermont, l\fattn. Bn.eoll:U', C.:>stu. Rodrigues, 
C:i.simiro JLmiot', Henrique do Cat•valho, An
frisio F in.lho, Nogr1eira Par:tnaguú., Nelson, 
Pires Ferreira., Martinho Rodrigues, Barbosa. 

Cn.mn.ra V. lV 

Lima, Be?.erril, Justin inno de Serpa, J osé, 
A veliuo, Josó Bevibqua, Gonçalo de La :'?OS 
Nascimento, Pedl'o Velho, Amorim Garda, 
!~pi tacio, Couto Cal't:Lxo, Tolent ino de Cu.r
vn.lho, Gonç:ünis Ferl'eil'<l., Joa.quim Pernam
bnco, Juveucio ue Aguiar, And1·é Caval
canti, Raymundo Br111deim, Annibal Falcão, 
Pereira, de Lyra., Meira <la Vasconcellos, João 
de Siqueira, Joü.o Vieirri., Luiz t.le Andrade, 
E~pirito Sn.nto, Belln.rmiuo Carneiro, Oitícica, 
Gubino Bezouro, Ivo do Prado, Oliveira Val
latlão, Leo.mlro Maciel, Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Tosta., Seabra, Za.ma, Arthur 
Rios, <iarcí~t l'iros, Sovot•ino Vieira, San tos 
Poreít•.1, Cu~torlio do Mo!lo, Paula Guimarã.es, 
~Ií\ton, Leovig-llcJo l<'Hguefras, Br:m'to de 
s. M:n•co!'l, Seuasfüi.o Landulpho, Pires e 
Allmquorquo, Prisco P<~rair.o, Moniz !:<'reire, 
Athnydo Junior, Ut•lmno Marcondes. Mn.nhães 
Btn•t•ot.o, l''t•:mço. Cu rv:dho, Luiz Murat, Ba.
ptl:;t:L do Motla, l~róes <l:t Cr u?., Al"iSti<los J~obo, 
F11rq11im \Vernock, Josuino do Albuquerque, 
Vinhnm;,Thomo.~ Do!tlrio, Pi~ueh•odo, Antonio 
O!yntho, Bridnró, Joií.o Pmhoi!'o, Pa.citlco 
:'l!nscarenhns, Gnb!'!ol do l\fagn.lhi'Les, Chagu.s 
Lobnto, Alexandre Stocl~ ler, Costa. Sennu., 
1.amounior, Alvaro B otelho, Oonçi\lves Clm
vos, 1"1)Jicia.no Pennn,, Dutru, Nic.."lcio, Corrêa 
Rn.bello, M~~noel Fulgencio, J\stolpho Pio, 
Aristidos Mafa, Gon'?~lves Ramos, Carlos elas 
Chnga.s. Domingo~ Rocha, Costa Macho.do 
Domingos Porto, Joao de Avelln.r, Ferreira 
R~\bello, Bueno de Pa.iva, Ferroim Pires,J oü.o 
Luiz, Francisco Glicerio, CesarioMott:\ 1 Moraes 
Barros,Dvrningos de Moraes, Angelo Pinheiro, 
Mursa. Paulino Carlos, Ro(J.rigues Alves, Al
fredo Ellis, More1rt1 dt\ Silva, H.ubião Junior, 
Leopoldo de BulhUes, Azeredo, Co.etano da 
Albuquerque, Bel!n.rmíno de Mendonça, Mar• 
eia.no de Mugalhües. Edun.rdo Gouçal \res, Fer
mindo Simas, Lauro Muller, Ca.r los Campos, Schi
mid t, Ln.cerda Coutinho, Victodno Monteiro, 
Pereira Lla. Gosto., Antão <le Faria., Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, A.breu, Homero Ba
ptif:lta e Cassiano do Nasciment o. 

Abre-se a. sessão. 
Ftolbm com on.usa pdrtinipada. os Srs. Mo.tta 

Mnchn.do, Frederico Borges, Pedro Americo, 
R.osa e Stlva., Theophilo dos Santos, Au
gusto de Freitas, Marco!íno Moura, Amphilo
ph1o, Francisco Sodrú, Nilo Peçanha , Viriato 
de Medeiros, Alcimlo Gun,h<ibara, Erico Coelho, 
I~opes Trovão, Leonel Filho, Fmncisco Veiga, 
Viotti, Bernardino de Campos, Adolpho Gor~ 
do, CttrvnHial, Carlos Garch, Almeida No
g ueira, Fteury Curn.Llo; Guimarã.es Natal, 
Thoma:r. l<'!ot·es, Rochtt Osorio e Demetrio.B.i• 
heil'o,a se m ct\Usa. p:irticipada. os Srs. Alminio 
A'lfonso, i\figt~el Ci\stro, Josà Mariano, Pon
tes de l\!frnnda, Diouysio Cerqueira., Fonseca. 
e Sil'9"a, Fonseca Hermes, Cyrillo de Lemos, 
Alberto Bra.ndli.o,Olivcira Pinto,Joaquim Bre-

2s 
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ves, Virgilio Pessoa, Sampaio Ferraz,Jn,cques 
Ourique, Mn,yrínk, J:i.cob. da Paixão, Fer
reira .Br·aodao, Amarico Luz, Frn,ncif;Co Ama
ral, Monteiro da Silva, Martinho Prado Ju
nior, Costa Junior, Julio de Castilhos, Fer
nando Abott e Menna Barreto. 

E' lida e. sem debate approvatla !\ actada 
sessão anterior. 

O SR. 1° SECRETA.RIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDlE:NTE 

Requerimentos: 
Da intendancin. municipal de T1tt11hy, estndo 

do s. Pu.ulo, pe<liodo isenção do direitos p~.rn 
os mn.teriacs .quo forem importados p:trtL os 
!:;ervlços rio agull, c~;.:otos o illnmi nu~üo dn.
quello. cldnde.-i\' commissito cio fo.zoncltL. 

Do capollilo rcfo1•mmlo Cussiano C0t·loluno 
Colonin., pédlndo molho1•:imeuto 1!0 r.:fül'mn. 
-A' mosmn. oommlssito. 

Dos n.manucnsmi ela · r~pnrtlçito ~oml dos 
telegrn.phos, pedindo equlpn.rnçiio rio Yonci
mentos com os <los 3•" olllclaas 'liL ropti1•ti~'ilo 
gern.l dos correlos.-A' commissi1o do orçl\
monto •. 

Telesrammn datauo rte 8 rio corrente; no 
qual 1\ mtendencin. municipal da vil[;\ .te Gua
rakessn.va. 3stado do Pnrnnii; se ftlz solidaria. 
com o povo pa.r:inaense no J?L'otesto levo.nta
do contra o projecto da limites lla9uelle ~s
ta<lo com o de Santa C:üharm3..-A commrn
são de constituição, legisl:lção e justiÇa. 

:PRlMEIR.A PAR.TE DA ORDEM DO DlA 
O SR. PRESIDENTr!l declara que, não haven

do numero p(lra. votar as m:\terias encerra
das, entra em discussão unica o projeoto 
n. 223 (do Senn.do) prorogando até 15 de no
vembro vindouro a nctuul sess:fo do Con
gresso Nacional . 

· O Sr~ Barbosa. Lima diz que, se
~nndo vê no Diario OtficioJ. o projecto da re
soluçiío do Congresso Nacional prot'oga.ndo 
.as suas sessoes, é concebido HIU termos ex
traordinariamente simples, deixamlo <le lado 
questões coanexa.s a esta prorogaçilo,que a lias 
paNca-lhe dever-ao ficn.r resolvidas . R' ver
dade que de uma destas questões cocritou o 
parecer apresentado peh\ commissii.o ele poli
cia uo Senado. Entr~tanto, parece-lhe que 
não bastava isto. 

Re(ere-se á questão da limitação da mn
teria que deve consti tuir, exclusiva.mente, 
o assumpto <lesto. prorogaç:i.o. 

O orador é de opinião que a resolução de 
que se occttpa deveria ter um artigo ou para
graµho estatuindo categorica.mente quaes 
seriam os assumptos constantes e unicos da. 
sessã.o prorogada, não só em relacão iL 

confecção das leis orçamenta.rias, como a.inda 
á ultimação das leis organica.~, po:-em esk~s 
prJcísamen te definidl1.S . · 

Pa.rece-ll1e, pois, da. mu.isalta. conveoiencia. 
qno se rleclara::;se que a prorognção · foi im
posta á Gamara, como uma consequencia for
ç:1da, não só da importu.ncia excepcional dos 
tra.bn lhos com que teve de occupar-se, como 
ainda da situação ern que os deputados se 
acham collocados, .i:\ peln cli:trerença que · entre 
e:ste e o antigo regimen eiiste, qminto â inter
vençito elo ~overno na npreseutllcão de pro
jectos, ja pl'lncipn.lmente em comequencia. da. 
cont!ucta µouco patriotica do Poder Executivo. 

Não se tratn. de nma. sossíí.o extrliordinarin. 
compnruvel com nquellns que devem ter lo
grtr cm ópocas normUG~. em que o Congresso 
se reuna qu:isl exd1a1ivamente p;1ra. o exame 
da siluaçiio trnnsactn, pnrn o o:rn.me do 1.m
lo.nço d:L recci tn e despein e confücçilo drui 
leis u rcu 101111 tu.ria.s. 

A Ccm1titulc;úo impl'.10, em muitos dos seus 
pontos, leis q110 devem ser feitas na pl'imeirn. 
sessão, e a importnncin. do nutros aesumptos 
constitucionacs exigiam <los doputndos que 
nfi.o ret:irdassem p 1rn. ns sessões ruturns a. 
confecção de estntutos, ct1mquanto ni'Io fos
sem impostos para, (;jsta sessão, tlevia.m entre· 
t:into SP.r feito'i hirnodin.tnmente. 

O orndor peusn. <1•10 :~ Cn.mnrn t1;1m o dever 
ioilludivel de rer.li:mr estn prorognçiio <::Xclu
si vamente :ios termos em quo estn póde ser 
teH:t. 

Não quar.•ndo otrerecer ao projecto da re
solução q•1e veiu do Senado, uma emenda, 
porque isso serb difflcult~r n. ultimação das 
questões ino.tlhweis, quizern no entanto que 
tlcas-c bem claro~ positivamente. determina.d.o 
que a prorognção <las sesiiões tern logar, obri
gando-se :1 Cam:mi e o Stmado a tra.tar~m 
e . ..:clusivameote das leis orçolmentarias, das 
leis que entendem com n situação ftna.nceiro., 
que entendem com o tlesenvolvimento das 
theses constitucionaes, impondo o sncrificio 
de não pader a C;1mara afostn.r-se, sem pel'
der, ~ig-n-se o que ·disse!', desculpe-s~ pela 
maneira. porque tlesr.ulpo.r-se, no conceito do 
povo, o.b3olutamente do dever de trabn.lhar 
sem l'otribuiçõ.o µocuoinrin, nem oooseutinrlo, 
em um silencio que poderu d11r logur a inter
pretnçDes menos couvonicntes da. dignidãde 
dos deputo.dos, quo ao Podor Executivo ftque 
dependendo o mando.r pilga.r on deixar ele 
pai?ar o subsidio. 

Õ orauor euten<.le que a prorogaQão so 
pode ser feita. em coodiçt>es cn.pazes de 
ueixar os deputado~ bem no conceito pu~tiº?• 
o nas coudicoes estr1cta.s, e que acaba. ele md1-
cnr, sem subsidio. 

O Sr. J'oão de Siqueira. · ...... 
Sr. presidenta, o bonr<tdo deputa.do pelo 
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Conrh oecupou~sa dn questão qno me trar.in. ú 
tribuna, a questito do :.;ubsidío. Deixo de N
sponder a S. Ex. sohre as <1cc11sações in,j11stiis, 
que levalltou contrti o ~ov<:irno. porque 
està nn. conscioncü1 publica quem ó culpa.rio 
de apór. quu.tro mer.es de sessão não !la.ver 
uma só lei de interesse geral. 

O SR. JoÃo LOPES - A conscíencin publica 
é cousa difficil de conhecer-se; ú uma pnra 
V. Ex., para mim outra.. 

O SR. Joií.o DE SIQUEIRA - Emqunnto o 
hourndo deputti.do procurou varrer n. testada 
do Congresso, cooser,rei-mo em silencio. 
l\1a.s desde que levantou accui;nçõcs ill.iustissi
mas ao governo, de cooco1·rcr pnr.1 prolon
gàr·So ·e esterilisar-se n.s ses8ves do Con;.rrl!::;::;o, 
cumpri meu dever pr0tesh1ndo. 

O Sn. S1::n.?.t::DELT.o-Qunnclo enviou as ta
bellns cxplic:1 tivns elo orç:imento '! 

O St~.Joií.o ng SIQuEmA-Nii.o quero entl'ar 
nesta 'luestiio que reput<> odiosa. . 

Vozes-Ah t 
o SR. BF.r,l'ORT Vrnrn.A. - Esta. ó :1. questão 

p rl ni~i puJ. 
O Srt. JoXo DE StQuF.rn.A - SI :i. nmiorin 

da Cnmn.rn. l]lli?.esso Cltltlprir o;; ::;cus rlcvcr~1~ 
podin. compulsar os Ol'Çilmento::i autcriores . 

Voims - Oh! 
O Sn. Joh.o DE S1QUEIRA - As s;1cretnrias 

esta\·um n.bertas o os empreg-adns: tiuhHm 
<>rdeos de forueceL· as inrormações soliclta
da.s pelas commissões. 

Os ministros conferenciaram com 1liversns 
commissões ; aqual la que por mot vo . tl ) mo
lestia. não pôde compa.recor, como o honrallo 
ministro da justiça qne com tanto pat!'iotismo 
dirige os negocios de suas pasta:;, mt\ndon os 
directores das secretarias d:i:-em as explicnções 
riecessn.rias a commí~o de orçamento. Da
ma.is, d3sde a abertura r.las sessões c;1füi de- . 
put<tdo recebeu relatorío de ca1fa um dos 
mioisterios . 

UM SR. DEPtTTAOo - R.el.'.l.torios que nada 
dizem. 

O SR . SERZEDELLo- A commissftn de ol'ça-
mento não à responsa,vcl. (Nirnierôsos 
o.pQ.rtes.) 

O Stt. JoÃo DE StQUEmA.- Deixo de conti
nuar neste terreno, quo provc1cn, tantos 
protestos, porque o meu fito era t.."\mbom 
apresenta.r uma emenda uccrescenttrndo ao 
projecto dn. proro1'ação das sessues as :;egu iu tes 
\ialnvras - sem subsídios. 

Mns, desde que foi esta m~tarin. füo bem 
tratada. polo honr:t<lo deputa.do polo C~t\ril, 
desisto da minha. emencta, porque estou certo 
que acamara deliber:i:rá,neste ussumpto, com 
todo o patriotismo. (Apoiados.) 

A. interpret:ição dô projccto em tliscnssúo• 
é u IJUO dou o nobre. tl~pu tado pelo Ceara• 
isto ó, prorogaçii.o ((a sc~sãci legislativa sem 
subsitlio. Assim, torna-se vicio!Sa a. mioha 
emenda e por isto retiro-J., ( Aparlcs.) 

O Sr. Zarun, diz que n. mnteria em dis~ 
cuss<1o uão dava logar v. i!Crtas observações 
que ncab:1. do ouvÍL' neste recinto. Antes de 
tudo ó preciso dii.:er a vordado e ser justo.Não 
se pócfo nern se deve :tttribuil' !\O Congresso a. 
cnl!J:t ela. demora. rle sens trn.h:i-lbos, porque 
contra. isto prote~tam os foctos de que toJos 
sií.o testemunhas. 

lt•!a1mcnto, si no fim do prazo de quatro 
mozcs nii;> *~ putlcnt.m vetar as !els n.::mua.s, 
ó pol'l)lfü litlt:1.ram ·os cle111cnto.; indispens:\
Vlli:; 1~1r•~ olnlioral-a8 lo;;o no começo da ses
são ; o 01·çamonto:i nã.o :;e 1'11.r.cm plmntnstí
camentc, far.em~,;o deantll do rlocumontos o 
do olomentos intlispensaveis pa.ra serem orgn.
ni~:Lclo:;. 

Posto í[UO o or:~uor seja de~í<lido anto.go
nista do ;;ovcrno, c11mpro reconhecer que níl'.o 
se pórlc llHlll se ücvo atirttr·lllo inteirainento 
a )'cich;t. do ter rcfardltdo os kalJa,li1os <la. Cct.
murt~. porque ctim iguncs llilllculdadcs luctou 
c- ;ovornn no novo ros-imen, qminuo era. pre
ciso 11iscrimioa.t renaa::>, o qunntlo servi<:os · 
pass<L vam de umtt. ~não p•wa outra, não sen_tll' 
poa~:vel que tudo 1 ::>~0 _ so llzesse com matar 
l'<q>1clez tlo que se l11zrn no p~s;ndo, quando 
tudo est:.v::t oncu.cnintmdo e organisado . 

o SR. SEABRA - &;b, é que é a jus
tiçt\. 

O SR. ZÁll!A- A Gamara. acha-se deo.nte de 
circnmstnncias do que nem o Poder Legisla
tivo nem o Poder l!Jxecutivo podem ser repu
tados respons:t•eis. 

As circumstaucias demoraram os trabalhos 
d:i. Gamam; e qn:1ntlo nã.o tivessem estas cir
eumstaucia:; existi<lo, o oruilor j i~ previa, isto, 
e tanto quo, quundo se discutiLt it. Cousti
tui(Jito, pi·opoz q1ie, cm vez de qmitro, fossem 
de êlnco mezes os trabalhos <lo Coug1·esso, 
poz·que con!J~ci:~ a ~xte llsão ~elles,. e sabia 
que era quas1 matermlm"'u to impossLvel coo
cJ uil-u~ no prazo <letermiuado. 

O Stt. An.·mu1t Rios-E q uno tas vezes em 
quMro mezes so prcpa.rnr.:un as leis annuas ~ 
( Jla outros &paNas .) 

O Sa. z .urA devo tomar om consideração 
as puJuvriis proro1·iuus pelo illustre represen
tante do Ce:mi, cujas o!)iuiues costurm~ se~
µ1·0 acata!', e a cn,ia.s intet?çües não 'deixa. 
jamais tle fo.zel' tt. <levid:~ justiça. · 

O oobl'e deputado enrora. as cousa.s por um 
prismaf.1lso. . ~ 

Bm lo lo,,.a.t·, devo d1zel.'queS- Ex:., taoes
tudioso coai'o ê, não prestou a devídn. attencã.o 
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ó.s disposições do texto constitucional p(l.ra po-- subsidio aos deputados,cessa a autorisação que 
. der sustentar a opinião de que a prorogaçã.o a Camara lhe deu, si abusar della. Mas a dou
póde fazer-se independente do subsidio coosi- triaa não é verdadeira. O que o Poder Le
gnado nessa Constituiçã-0. Quem estuda. a Con:... gislativo autorisou ao Executivo foi abrir um 
stituição Fe.deral e combina o art. 17 com credito da quantia inr:lispensavel a fa?.er face 
o art. 22, comprehende que, haveodo noces- ao subsidio aos representantes da nação, sem 
sidade de uma prorogação, não ha u.bsoluta- determinar prazos nem quantio,. Portanto, 
mente necessidade de fallar-se em s11bsidio, não é indispensavel um novo credito para pa
porque elle está, determinado pela Consti- gameuto do subsídio aos deputados. O credito 
tuição Federal. foi conferido pelos dous terços da Camara ; 

Depois, republicano genuino como é, s. Ex. portanto, não é preciso discutir esta questão; 
comprehende que esta na essencin. do principio o oradol' não póie suppor que o governo do 
democratícú que cada trab:llho deve ter n. sua seu p:iiz desça a estas questiuoculas que não 
retribuição. o paiz não ganha nada om ter cabem nem mesmo a um advogado tla. roça. 
ca.mara servindo sem subsidio, quando a Con- Estn. observação o desviou d iL resposta CJ.UG 
stituiçiló deteriµina. ql1e ella. seja subsidiada. queria dar o.o nobre deputado, em primeiro 
Om,n. Constituição nii'.o devo ser infringldn por lognr. . 
motivo a.lgum, nem mesmo pelos motivos elo O nobre tleputaclo 1lo Con.riL, como dlzil\ o 
mo.is alto patriotismo e de desinterosi;e.Em ou- ot•ndor, está vendo n!:! ccusns por um prisma 
tro engano luhol'n tambem 0 nobro doputo.do. fül:so. Hti na sua objocçito uma cortn mó. dis-

posiçii.o de m1pirito, que o.llas ó muito lou-
0 SR.BARBOSA LnrA da um ttpnrta. vavet. 
O SR. ZAr.u pede licenç11 para ler os :~r- s. Ex. suppôo que o povo, que tem senso 

tigos. O art. 17 diz o seguinte (lil): maior do que os seu~ directot'es, nüo so.be 
<t. o Congresso reunir-:oe-hn, nn C:i.pitn.l l~e- fazer Ll. justiça. a que cnda um dos represan-

deral, independentemente de convocn.çiio, rl 3 tantes ut\ UuHLo tem direito. · · 
de maio de cada anno, si a lei uã.o designar O povo não nonfunde os sells representlintes 
outro dia., e fucccionaráqun.tro mezes da dnta que especul:\m com os representantes que 
da. n.bertura ; podenrlo ser prorogo.do, . a.dii.~do cumprem o seu dever, com u. maior abnego.-
ou convocado extraordinariamente: çüo e com o maior de::;iuteresse. 

§ l. 0 Só ao Congrei;so compete deliberar so- Quando o povo escolhe deputados pal'a aqui 
bre a prorogação e Mliamento das suas ses- defenderem os sem; interesses, elle não lties 
Sões.> impõe setcridcios superiores ás forcas de al-

o a1•t. 22 diz o seguinte (Z.ê): guam. 
«Durànte · as sessões vancar-;to os sena- O Sa . BARBOSA LIMA. uá. nm a pa.rte. 

dores e deputados um subsidio pecun\ario, o SR. ZAMA. _ E' outro engano em que la-
igual, e pjuda de custo, que serão fixados pelo bora 0 nobre deputado, quer·endo sustentar 
Con~esso, no fim de caàa legislatura pn.m a quo 0 subsidio decretado par:i os membros da. 
seguinte.'> representa.Ção nacional, hoje, é superio1• no 

Conseguintemente a. e:xpressão-sessõcs- subsidio do passa.de.Isso é sustentar uma pro
abrange o prazo constitucional de quatro me- posição falsa; porque o:; 2:205$ que actual

. zes ~ prorogações de que houver necessi- mente recebem os deputados em ptipel depre
da.de e qualquer convocaÇ:ão extraordinr.tria ciu.do vu.lem muito meuos ·do que l :500$ que 
que o "'OVel'no julgue necessn.rio fazer. Essa recebiam no tempo do impel'io ; e além disso, 
é que 8 a interpretação, porque o orador a.inda s. Ex.~abe quti a vida. de hoje não é a vid<i de 
se lembra do aphorismo se ire &eges cst, rion b.:t tres aunos pas:;udos. Retfo:ta S. Ex:. que ha. 
carwn verba, sed 1>im ac protesratem tcnere. muitos deput;.;tdos de estados longinquos que 

o SR.. PAULA An.coLLo-Tivemos inglez trouxeram fümllia, que lá cleixaram ta.milia. e 
h t l t . l · que teem O'l'andes despAZt1.S ; a na.o podemos 00 em e n im 10J0 · em nome J'e um fa.!so patriotismo sujeitar os 

O Sn.. ZAMA-A quest<1o do subsidio, por- nossos comp::mheiros u.sttcriticios desta ordem. 
tanto, n~o deve ser a.ventada no seio do corpo o governo não se mortilisa. assim.. Deix:em 
legislativo, porque ellu. ctitâ claramente re- os grandes =-icaços que descobriram a pedra 
solvida pela . Constituição Federal que acaba philosoplml fa zel' estas manifestações de phi
de ler .• (Apartes.) h~uthropiu.. O oraâoT.' e seus collegas, porém. 

Fará ainda uma observação. Bem sn.be que 11evem dizer 11 verdu.tle. Pelo menos, falla 
o ministro do iutel'ior ó um magistrado re- por ~i, e quando falla. por si não póde bnver 
speita.vel, costumado sempre '' julga.r pelo injurias na::1::;uus palavras om relt\çiio t\OS seus 
allegado e provado o que entende de si pa. ra collcg:i.:s ; o orador não podera. supporto.r o 
si que, desde que usa. do creuito que o Pode r sacrlficio de porrno.necer na. Capitu.l Fe·lera.l 
Legislativo lbe conferiu pr.i.ra. pagamento do sem subsidio, jii. porque não tem outros recur-
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sos e é pobre, jó. porque nunca con8oguiu Sr. tleputar.lo, por não hnvor numero par:i. 
formar companhias e ser presidente de b:.\n- vot:ll'. 
cos, nem fabricar o ouro como esse~ Cnghos- o S1t. FRANcrnco GL10Ertro desisto da. p:i.-
tros fabricantes d<1 pedra philosophal. Ja vr:l. 

O povo saberà que todos aqui estilo cum- Não havendo ningllem inscripto, é etlcer-
prindo um Ll.eve1· com clireito ao subsidio que rad~i a discussão e ndiada :i Yotnção • 

. a · naçã.o lhes dá l)am desempenha.r as suas Bm seguida., silo postos successivamente em 
funcções sem ter necessidade de bater a outra disc\1ssão, que é sem debate encerrada. os se. 
porta que não seja a port:1 nacional. guiotes projectos, cuja votrição fica. adiada: 

De'Ve dizer ao nobre deputado que tomtl o. Ern discnssão unica, os auditivos numeres 
liberdade de foliar assim, porque represen~a. de 115 E :t I 15 L, o1lerr:cirlos a.o projecto 
um povo que lhe im poz como primeira. obri- n. 115, que fix:i as forças de terra; . 
gação dizer a verdade e a. verdade do que Em terceira. discussão, o projecto n . 200 A, 
asta convencido. relativo ao furto de g-ado. 

Decretar uma prorogaciio SGm subsidio é Continúa. a. segllnda discussão do prQjecto 
decretar um acto inutil que desmoralisarín. o n. 215, que fixa as despeza.s do Mínisterio da 
governo e o Congresso, porque om breve Agricultura. 
espuç0 niio poderia -u. Cam~ru. funcciounr P<?l' .

1 
• ·~~~ 

fülta de numat•o, e 0 (HtlZ umln. g:mharm São lidas, apointlas e enviauas a comrm~o 
com isto. . ns seguintes 

E momlas 
Sllbirill. hoje n. osta trihuna, iudependente 

<lo discurso do lllustro doputndo, porquo um 
Qrgão de publicidnde 1mstontou qno o orl\dor 
mnntinho. a oplnião z~º subslilio clt~~1~0 o Ao n. 5 do nrt. !, para o C!Mo do passnrem 
n.ntigo n.phorisrno - / ignus cst O}JCJ'(lt'n mo,.- todos os nuxilios constn.ntos desse numoro. cedes sua . 

Este nphorismo á muito r~speitnvol om Accrosconte-so o seguinte: 
todns ns epocn.s, mns o ort1dor mantém l\. opi· 40: 000.$000 pa!'a a colonia. ::t"'ricola e or-
niii.o de que a prorognçii.o nito pôrl11 doixar <lo p\mnologica. lzahol, do es tado ªº Pérou.m
ser subsidiada om respoito à Constituiçtlo, que buco. e eleve-se a verdti de nccordo com o 
se obrigou a cumpt'lr om todo. a sua e;t- nugmento. 

tensii.o · . 'd So.ln. dns sessões, d<> outubro de 1891. ~ J. V . · 
A unicn. emenda que elevaria. ser admttti ~ M~ira de Vasconccllos.-Bclarmino Carneiro. 

neste' projecto, e pGln. qual votaria si o illustt'e _ Juvcncio de Aguiar. -Aridré Cavalcarni.
doputo.do a ap1•esenta.sse, seria. tbrn.mlo os as· E.~pirito Santo. -Tolentino d i: Ca.r11alho. -Lui.: 
sumptos de aue a Camnm deve occupar-se no de Andr"wle .-Joao Vicira .-Joao de Siqueira. 
prazo da prorognçü.o; mas p1\rece-lhe quo - Annibal Falcão . 
esta disposição em. ociosa, po~qu~ t~dos su.bOm 
nue não sa proroga uma.sessao sioao para. um Supprima-so o n. 8 do a.rt . l, que marca. 
dm det0rmioa.do. · verl>a pa.l'a. o corpo tle bombeiros da Capital 

A Camn.ra. tem de votar u.s leis annuas e Federal. 
uma segunda constituiçü.o. que assí~ co~-

1 
Caso, porém, nii.o seja. a.pprovad& a em~nda 

sidera uma boa lei eleitoral, e nma 101 ele1- su~ra, accrescente-se ao mesmo art. l o sa-
toral não e couso. que se faça sobr'3 a. perna. gumte numero: . 

Por consequencia, applicada.?. como foi, sem 2l - Corpo de Bombeiros da oidade. do 
modificação alguma, a resoluçu.o tomado. pelo Recife, augmento de seu pessoal e materia.l-
Sena.do, o ora.dor acredita. que fic:;i. _!Jlaro que 50:000$000 · 
a. ~n.!lla~a não di:ve occupar -se srnao destas Saln das sessões, de outubro de 1891 .- J. 
l01s 111d1spensa'V01S, tiles. ~omo 0 ~rçn.m~nto, v Jd<Jim de Vascori.celtos.- Belarmino G:zr-
leis sobre a responsabll1d:vle pres1denc1a.l e ·. · 'f7I • 't Sa"'to Jo-.,.

0 
de Siq·'cira · 1 t ; t- J g b i l' neiro.- .1:;11pir1 o " . - "' .. • 

lei eleitora ; quan. o a. ques ao · ~ e .u s < 1?• -Juvencio de Aquiar.- Anà.rá Oaoolcai1ti _-
nam vn.le .~ p0na .. d1scut1l-a e ~uv1da que ha;1a TolentitUJ de ea.;.vall!o. - Lui::: de Andrade.
no Poder .l!J:->:ecutlvo quem baixe :i.o papel de A .b l ·p, l a 
tliscutir este ponto nas circumstancias tão nm ª . •a e o. 
graves como aquellas ~m que no_s enco?-
t ra.mos . (3:luito bem, mi•ito bem. M1A~tos apoia· 
dos.) 

O Sa. SEABRA. (vela ordem) reqner o encer
ramento d::i. discussão. 

O SR. PRESlDll:NTE declara que não póde 
tomar em. consi<leração o requerimento d9 

Pro}ccto n. 215 

Art. 3.0 Depois das p:i.hwras..:..jardin~ pu
blicos-:iccrescente-se o seguiute : oxc~ptuu.:
do o Ju.rdim Bota.nico, cuja despaza contrnuaru. 
a cargo da União . 
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Ma.rque~se no orçnmento a verba neces
saria. 

Safa, das sessões, de outubro de 1891.-J. V. 
Meira de Vasconcellos .-Beltarmino D.t-rrieiro. 
"-Espírito Santo.-Juvencio de Aguia,...-An
dre Cavalcanti.- Tolentino de Carvalho.
Raymuridrr Bandeira.-Pereira de Lyra. -
Gonçal'tles Fer-reira.-Joao de Siqueira.-An
nibal Falctío. 

Ao projActo de tixaçlfo das despe~:1s Jo .Mi· 
nisterio da Agricultura, acrescente-se: Me
lhommento 1los portos de Paranuguú. e Anto
nina, 150:000$000. 

Sala das sessties, 9 de outubro de 1891.
Edv.ardo Gonçalves.-.1.liarciann dr; J1íagalhaes, 

O Sr. Retulllba.-Sr. presidente, 
não fôl.'a o proposito firme cm q uo mo a.cho 
de não demomr a vob1ção <los orçamentos 
pa.rn. o anuo proximo, oci.lupt•l'-t11c-hiu. com 
mais larguo;m e circumstttnciildn.monte do 
orçamanto do Ministorio tia. Ag'rícultum, 
Cllmmercio e Ol>ras Publicas ; limito-mo, po
rém,a sobre .ellc fazer ligeh·as consideracues 
e a ,iustiflcat' duas emendas que com mons 
compn.nheil•os de tleputuçiio tenho a honrn 
de npresent~r, relativas ~~ melhoramentos 
para meu Estado. 

Aotes, poróm, de entrar nesse nssumpto, o 
aproveitando a occ:1siito de nchar-tne n11 · tri
buna, paço licença a V. Ex:., Sl'. presidente 
e à camara,pn.1''" pt'oferir algumas p:tlavms 
em defesa. do illustl'U.dO uirector da Estrada 
<le 1',erro Central do Br;izil e em resposta ao 
meu distincto collegü, Dr. Pacifico Mascare
nhas, deputado por Minas Geraes. 

Disse S. Ex. qu.e a Estrado. de Ferro Contra.l 
precisava de um director eoerg-ico,pratico o de 
conhecimentos profissionaos reconhecidos; 
s. Ex. refedndo-so o.o Dr. Chrockatt de Sa foi 
severo e injusto, porquu.oto, são justamente 
essas as qualidades que ornam esse distincto 
engenheiro, e podem <tttestnl-o o:: innumeros 
serviços, energin, e conhecimentos profis.:. 
siona.es teconheciuos pelo actual ministro dn. 
fazenda que, sendo Mtes ministro da. ttq·ri
cúltura. o nomeou e~pressa.mente pn.ra. so.lvar 
uma situaçlío basto,nte critica, qmindo os em
pregados dessn. estrad;• coostituiram-se ein 
greve, exigindo demissue~ de funccíon:trios da 
airectoria da. m e..:ma estra.i.l.l\ e augmênto de 
sa.lario ! O Dr. Ch1•ockàtt de Sá,Sr. presidente, 
assumiu a direcçãodaestm.da nas peiores con
dições possitrnis~ de um fado ompreg-i\dos re 
'Voltados que êm grupos consideraveis - ftlrta
va.m-se ao serviço, mostmn<lo-se exigentes e 
indisciplinados, dê outt·o lado sem m:ttez·ial 
rodante sufflciante para atteuder as exigen
cias do serviço de passageiros e M transporte 
do ca.re, cuja sar.t-a. .avalia.da. em lllais da oito 

milhões do saccas, começava a amontoar-se 
uas estn.çues do interior ! 

Estou coa-vencido que S. Ex. não conhece 
o u.ctual director da Estrada de Ferro Central, 
a acrellito que em breve, qu;mdo produzirem 
erreito os actos de sua administraçãot outro 
set'i~ o j uizo r.lo honr~u.lo deputado. 

Sr. 'Presi1iente, quando em setembro de 1890 
visitei o estado da Parahyba, qua nest:.i. as
semb!en. represento, chamou-me a. at tençilo o 
tacto de fundearem os pa.que tes do Lloyd em 
frente a povoação de Cn.bedello, quando ha 15 
:umos mais ou menos o faziam no por to da 
capital, subindo e de.seendo o rio com ovíden~ 
te focilid:tde, si bem que governn.dos por pra
tícos paN evitar alguns lm.ncos rle n.reia. se
meutlos nus marp;en~ do cana.!. Reool vi imme
d i:1 t:1 mon t 1·1 esturfar a. origem desse inconve
ni<mte sondando o rio em toda a extensão, 
compt·ehen<lidii enti•o o por to ile Cabedello o a 
capitanh~ tlo porto, serviço em que fui auxi
liado peto capitü.o e.lo porto e paio corpo de 
pr:i.ticos; levantei pl:iutn e orgnnisei miuu
cioso relatorio que, com meus companheiros 
de representu.çi.1o, o.presentei. ao iHu'iitl'e mi
niMro dt~ ugriculturn. do gover no provisorio, 
com assento nesta ousa pelo Esta.do de São 
Pnulo. S. E:x., compenetrndo da necessidade 
do ser molhorndo ess::i porto o depois de ou
vir os chefe;; das repu.t•tições corr.potentes d e 
sn l secretar·ia, t\briu urn creditv que foi ap
provado om conselho de ministros sob u. pre
sidoncia do chefe do governo provisorio. 

Dias depois, sendo tambem por esse mesmo 
ministro organisado e dividido em cinco dis
trictos, o serviço de portos da Republica, foi 
ao chef5 do 20 <listricto, a q11em pertence o 
estado da Parahyba., ordeuaao que. sem per
da de tempo, fizesse o estudo daquelle rio e en
viasse ao Ministerio dtt Ag-ricult t.trn. o area
mento e r e lacão do material indispensavel 
para cor...:.eçarem as obras; devo intormar á 
Camara que a encommenda foi feita para a 
Ruropa e que já se acha em viagem parte 
dosi::e materia l, achando-se ha dous mezes na 
capital do Parahyba uma tul'ma de e11genhei~ 
rosque deram inicio ás obr ii.s. 

O actual ministro da ag r icultura, tambem 
in.t'ormarlo da urgencia darittelle melhorn.men
to, em conferencia com a iUustrada commis· 
sã.o de orc.amento incluiu nas suas ta.balias de 
credito mais duzentos contos de reis -pui'a a 
compra do resto do material a fui informado, 
por um membro da commissão de orçamento, 
que sendo esse credito 1m pugoado por saus 
coUegas uo seio da commissão, u. pretexto de 
s~r necessario economisar , uquelle honrado 
ministro 1nostrou-se r.:ontristauo po1· essa re
sotuçU:o, que muito ia preju<lica.r· os interesses 
de um Estado pequeno, repentin!lmente re
sponsavel por suas despeza.s e qu.e semIJre vi .. 
veu no I!Ul>lS completo esquecimento e a bM.-
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dono pelos altos poderes do regímen Jl:1s.:. alfandega da cn pit:Ll p 1rn Cn.baúello, conscn
sado. tiram que ess11 companhifL estrnugeiru. con~ 

Sr. presid<lnte, por lei n. 1774. da .13 de sttouisse alli uma. poatu om 1orma de curva 
outubro de 1869 fol autori:;;\(lo o governo u. com a ubertur:i. vofü~1.lt\ '\)l\ra a barra e que, 
C(JUtractar com pu.rticulure~ a constrncçüo do devido ao seu tmvt!j n.manto inf'erioI" muito 
dócas, caes e outros :rwlltoriimontos hydrnu- c131·r·aclo, serve de antep:iro a areias que ahi 
licos p:lr:;i. os portos de difficil <lccesso á uave- se tleposibm e qne mais tarde damnitico.rão 
g:ição; lei que mni:;; br<le foi amplia.da. por por certo r c:1n:tl, j:'.1 por si circulado de 
decreton. :'314<le 16 de oot1lbrode 1889em bancoscloareht! 
que foi permittido a taxa de 2 º/a sobre cad<~ O leito do 1·io ate i1 capital l'egula mais ou 
tonelada ue met·cacloria. import<tdtL e l º/o rneaos 18 pes d<:J profundidade em baixa-mar, 
sobt·c a mesm;~ qu:111tidade <~xport<i.da,cobrad<I sómente em cinco ou S:!is pontos esse fundo 
pelo concession~Lrio das obras po~· intermedio !.liminuc, a.ccusa.ntlo a son1la. de 10 a 12 pés de 
das p1'oprias alfündegas dos Estados. ngu11, sendo o fundo elo lu.ma, fazendo-se, por--

Diversos foram os pt•esidentes que estive- tu.nto, apenas ncccssario, e urgente que oca
ram à test:i da wlministraçü.o da i•otiga. nal seja. <lm~ailo nesses logares e nivelado 
provincin. dn Parahybn, .\>endD nlguns Llelles torjo o leito do rio à smL maior profundi
tllhos d:1 tetra. e nom n1n ~ó leml>t'ou-sci d(~, cfade. 
basonrio nessn. lei, promovet• o molhoramanto Nüo po,;so tf .Jixar do 8alientar tn.mfJem ri. 
do porto, quo tio lm ruuitns nnnos oll'úreda fo.lta do .iustiÇlL e oquitla1lo quo so observa. no. 
tlilllr.ul1Jt\des ti 1111 vogncíí.o! Ao cnntrnrio; paro· distrilmi<;ií.o do algumm:1 1·on1las no orcnmonto 
eia haver proposit.o do íJllO essil diillculuarfo so da ng'riculturn om ru laçiiu ao~ <ltvorsos Esta
tornnsso insnpcmwol, por•rrnanto nl.~1ms clollos dos d:\ l~opuhlica. 
cogitaram tle romovc~r u. ,\lf1~11dog-11, th~ U~I S1t. Dm·uTA00-S<i cuilln.ro.m dos esta~ 
capital pnri• 11. povucição de Cahehol111, logar dos granúcs. 
sem elementos ôci vitli~. nronoso, t!Om mlillca--
çi1o ai!'.!'Uma a n. "'rando d. ist11ncia cl:i capital! O S1t. Í{ETU~mA-P.1ra molhommonto dos 

• • V ,., l 1 ri.o,; Pa rrmhyliit o s. l~l'n ncisco :l87 :ooos,·, S"'ndo In1c1ou-se a campu11h:t elo 1 escro1. ito cot1L1•a .., 
o porto, e em pouco~ ruczes !'oi r,•solvlda, com 100:000$ para <J pt'inwi ro 0 287:000$ imm o 
g-J.rantio. da jUl'os, u. comitruçã:o tio um !'mnul ~ogumlo; p:tm mel homruouto do porto a dos
de estrada. da ferro, du. cupita! parit 0 ca!Jo- oli~truc~.U.o (los rios tio Mumnhão 34'1:000$ ; 
dcllo, de onde tn.mbem 11ão mnfl:i p:tS~t'l\111 o~ parf\ o poi•to . ilo Recit'u 280: OOG.~, p:tra o da 
Vllpores, qne l\té ent:lo subinm e dlJscinm o Sargipe 27:000$ i da B:ihia 53:620$; Santos 
· d d d · · .1 ~l:l:415:1'~17 ·, l'u.t·anu.n"'UÚ. e Desten•o '(08:-1 lô~.·· rio, san o to as asmcrcn ót·m:i m1portriuns o . .,... ' li' 

exportadas, bem com\1 0~ pussugeiro:;, trn.m;~ e lltHtlmonto pu.rn. melhot•:tmentos da barrado 
portados pela viu.-ferret~ de que eram conces- Rio Grande do Sul 3.000:000$000! 
sionarios i::lous representantes da, provinciu. no Sórneute foram sup]:)rimidas Pela commissão 
parlamento e advogado da companhia. o pro- de 01'çmne1ito 'as irn.>igai tlca.ntes verbas de 
prio pl'esidentci da Pílrahyba ! .· 400:000$ pam melhoramento do porto do Rio 

A idea. da remoção da Alfündcg:i para Ca-

1 

Grande do Norte e 200: 000$ para o da Pnra.
bedello tem sido por vezes tentadn, mas pos- hybn. ! E' realmente par a. ttdmirar, Sr. presi
so asseverar a V. Ex-. e iJ. Cnmara q 11e .i::i.tnnis ilente, tauto ~ibandono pelos Estado!"i pe
o conseguirão, pelo menos com o meu silencio quenos ! 
e ~mg:uanto ao Esta~o o mcismo fó~·a ~lelle Vejo ~ue o honrado deputado por S. Paulo, 
ex1st1~em tl!hos. (los111teress~cl?s () ratriotas ipuito digno presidente du, commissão de or
que so~ente cmdem do enºran<lecimento e ça.mento e relator do dn. agricultura., da-me 
prosper1dQ.de d() si;a. ter~a, sem especularem a honra de ouvir-me, faço, portanto, a S. E~. 
com as suas necess1rlatlos · um appcllo e espero que quando s. Ex. 

Apezar de todos esses escandalos, devo in- occnpar a. tribuna. n egue ou confirme o qu0 
formará Camara que essa estrada. de ferro venho de dizer, isto ó, si não e exacto haver 
dà sempre enorme deficil, comquanto sela o Sr. minish:>o cm agricultura. se interessado 
'Pessimamente dirigida e ordinario todo o seu e muito pela coasignacão desse credito no or~ 
material fixo e rodante, e a prova exíste nas çamento, credito quci j ulgava. ser um desejo 
innurneras multas que lhe toem sido ímpostas, n.rdento e uml1 uspíraçifo patriotica de todos 
porque i.\cha-se a frente do sua ilscalisu.çüo um os meus coci:;fadm~nos . 
Pv.rahybano tro.bn.llm<lor e honrndo e que nüo Passo l\gom u. justificar a sogundu. emenda 
recebe ordenados ospooiucis da superinten- quo com meus compnnhoiros do bancada 
dencia, como outros que alli hã.o estarlo ! apresentei à consideraçiü:o da Ca.mara e que 

Tão ignorantes e quiçá prevaricadores reputo de maior alcimce parn, o desenvolvi
foram, Sr . presidente, alguns dos ultimos manto é prosperiüade do meu Estado e conso
l)resldentes da.quelle infeliz Estatlo que, para. quentementeparo.oengra.ndecimento de noss&. 
ampa.ro füturo i:la ingrata idéa de remover a. Patria ; como sabem os meus honrados · oolle• 
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go.s, o Estndo du Ptm1i1yb!1 possuo npenns umn 1 1~w1:1 p:ira o H.!o Grande do Sul,Bahin, Espirito 
estrndo. do forro denommõ.dtt-Condo <l'Eu- :-:;uuto, Pnranu. o Santo. Cath:irltH~. . 
pertçnoonte a ~ma co~panhltt iuglozn, quo o S!t. CloNÇALo LAGOS - V. Ex. tem . dito 
:pa.~tm1lo da cnp1tal .se internn pelo centro :i.té a verdar.le e tem füllado muito bem 
a cidade de GUa.ra1.J1ro., com dous rnmae!(, um · 
para. a villado Pilar e outro pura a povoaç:tto v Stt. Rl~TUUBA.-Muito obrigado. Como ja 
ao Cabedello; a. emendl\ qne tenho · a honra tive occasião de dizer, Sr. presidente, no 
de apresentar pede um credito de G00:000$ estado em que se acha actualmente o vorto 
p&.ra Rrolongal-a de Alagôa Grande á Cam- da. capita.l da Pa.rahyba, quo.si inaccessivel á 
pina Grande, isto é, para au.i;-menta.l-a de 14 navegação, qbrigando assim. o seu commercio 
leguas, tal é a distancia de Molungú a Cam- a sortir-se em Pernambuco e portanto a ven-
pinas. der no ~tado a mercadoria por preço mais 

· elevado do que a lli . comprou; sem meios 
Para que a Cmnara. fique .convencida. · da de fnzer vir à capitn.l os . produc tos do 

justiça que anima o pedido e conscienciosa- seu interior que se escoam para o Recife, a 
mente 'Possa votar o correspondente credito, Parahyba serii. eternamente uma simples co
basta di<:er-lhe que a maior parte dos proüu- !oZJia de Por.oambuco o não podera manter-se 
ctos do alto sertão do meu estado encn.minlrn- por si, vindo ftao,lmente a pesar ainda mais 
se de preferencia {>tira a cidade do Recife por sohre a União que por certo empregnrá. es
uma áe sun.s estradas de ferro que alco.nç•• a forças para manter a federação títo sonho.da 
fronteira. da Po.raliyba; " quo niío nconteceria pelos republico.nos ! · 
si a nossa linha-ferren. chegasse ii Campina cluimo, portanto, a. n.ttenção da. Ciimn.rn. 
Grande, centro de todo o commercio do inte- para o. gr:ive situnçü.o em que se n.cho. 0 meu 
riordo estado. A Conde tl'Eu os traria. à. ca- Estado, situação ainda. mais aggrn.vnc.ln poln 
pital da Parahyba.. Desnecessttrio é, portanto, iuclemeacio. do climn que ttnuiq.nilu. periodica
assigno.la.r os inconvenientes desse desvio de mente os seus sertõoi:; ! Hn. pouco$ din.s, 
mercadorinsespecia.lmente hoje que os Estudos sr. presidente, foi apresentado n. estn. Cnmnra 
vivem á suo. custo., e sómente gozam e rece- U!11 µrojecto de lei em que . se pedia um cre
bem o imposto de export::i.çi.to 1 lhto de 1.200:000$ pP.rn. soccorrer os esttLdos 

. Q~ando no Congresso Constituinte tratou- da Parahyba, Rio Grande do Norte e Cea.rú., 
se da magna questão de divisão de rendas, cujas populuçõos estavam $endo flagellndn.s 
.tive occasião de dizer da tribuna que o meu pela secca, t~l~gr.iphei ao govet•nador d_? meu 
estado era. pobre e que necessitava · ·por Estado pa.rt1etpa11do- lhe a a presentaçac do 
algum tempo da protecção, sem limites, da. projecto e eis a sua respostn, que peço íicença 
União, especialmente si fosse appt•ovada are- a V. Ex. eá.Camn.ra pam ler; pour.as pnln.vra.s, 
forro~ j~diciaria .(\rganisad.a .Pelo Governo por~m que exprimem a verdade mia e crúa. : 

· ProVlSOr10, porquanto a mng1stratum pas- «.Soccor1•0 efflcaz e unico seccn, Parahyba será 
sando para os Estados viria ngg-r(\var,e muito, prolongamento «Conde d'Eu» até Campina 
os recursos dos Estados pequenos, como t~ Grande.» E' o proprio governatlor quem o diz, 
Parahyba., que sómente com o seu sustento, e para isso conhece todo o interior do estado, 
mesmo reduzido â. metade, fica.ria exhausto; onde por muitos a.nnosexerceu ;\magistratura.. 
ainda. hoje repito essas palavras. . Eis, Sr. presidente, o que tenho a dizer em 

Ainda ma.is accentuada se torna a fu!ta de aooio de minhas emendas, entrego- M b. Ca
jostiça. e equidade com que foram tratados os rriara., e estou certo que ao estado dti. Pnra
Estados pequenos do Norte em com'Parnção com hyba: o primeiro parlamento d <1 Eepublica 
outros, sem duvida alguma. os mo.is importan· fürá inteira justiça.. . 
tes e tlorescentes da União, cujos tert•itorios se o SR. PmEs FERREIRA- Muito bem. v. Ex. 
acham retall:J.ados por ·l'ias-ferreas e commu- tem toda a r azão, a Parahyba ó um estado 
nicados por linhas telegritphicas; si V. Ex. que merece ser auxilia.do. 
observar o seguinte: pat•11 f>ernn,mbnco acha" 
se no orçamento da agricultura consigno.da :\ O SR. R.ETU~mA:- Sr. presiclente, sobro 
importante somma de 5 .800:000$ pn,ra. prolon- qous outros pontos do orçamento da n.g-ricul
gamento de suas vias-forrea.<>; pa.rn. 0 R.io turo pratendo ainda üi.zer alg-nmas considera.· 
Grande do Sul e mesmo fim 3.500:000$; para ções, e p::tra nã.o tomar mais ~tempo i\ Gamam, 
prolongamento da Estrado, de Ferro central de cnja benevolencia. tenho abusndo (w1o 
no estado de Minas Geraes 2.000:000$; e :il- apoiados), vou immedi::i.ta.mente occupar-mc dv 
guns pequenos creditas para Bahia, Alagôas assumpto. 
e outros estados . Começnroi pelo L loyd B ra:;ile iro. M::i,is de 

Para Rio Grande do Norte e Parahyba, um representante dn. nação, nesta Ct\mara e 
cousa. alg uma ! . no Sona.do, Sr . presidente se tem levanta.do 

. Em retacã.o ú. colonisuçã.o, fambem no or- por vezes e dit'igiuo :'.lD Poder Ex~cutivo re
ça.mento não se encontra um cobre para aquel- potidas e amargas queixas contra. essa. comp.~ 

. le Estado, existindo entretanto fabulosas som- nhin. de navegação, verdad_elro monopolio 
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concedido pelo governo p1•ovi.sorio 11or •lecre
to n. 208 do l O ue fevereiro de lSQO, rofoi•ma
uo ti. 13 1lo outuliru do mesmo a.uno, concHs
süo fJ\\O tloanto <.10 artigo 13 da Constítuit:i:to 
Feder~11 n::to pa.l:lsa llo um attcntado ii Jihc1·d:1-
tle, por quanto sn hvoncíonada pela UniiLo tor
nu. ma te1falmenlc irnpo::;sivel a form[\çilo elo 
outras compn.nllíns de iw.veg«l.ção ne$t:i. capi
tal? nos estados que 1 sem esse auxilio, não po
deriam competir eom o I-loyd. 

Diversas companl1ias nucionn.es encm•t•eg-n.
vam-se t.l:.t n:.weg-.1cão de ca.botag-em entre os 
Esta.dos do. Repul.Jlica, desde o A mazouns <üó 
Matto·Grosso e outras mesmo no iu terior dos 
estados, sendo q11asi toei.as suhvcndon:ulas 
pelo governo central, porqu:into, com n, li~ 
bet•datle ele nn.veg-nç:io de cn.botagom garnn
ti<la. pol::t cimstitnição monnrcllictL, poucas 
sat·iarn n!4 companhias nncionncs nptns a 
cori1potir com a::; c:;tran;.:-ch·a:;; •tpp:lt'•!ce1: o 
Lloyd U1·:1ililoi1·0 q110 corupn~1110ttin-:;n :L rn;la• 
\.loloci:r unm li nllll 1\0 u11so;.:11di.o tr1111~:ttla11-
tictL p:1r:i 11. Eiu'<1pn, rnc<li1tnt0 sub\·,~n~·iio o 
,l uucçiío n 011' rn'l i:omp:w hia:; 11acio11aros L:nn
IJom sl1llYL'll1'.in11:11Ja;;, uhl'i;,:"ntl1lo-so tnml.Jelll L\ 
con:;t1·11lr novo; pnriuola!4 ilo ~r~1111lo ma1•cl1:t, 
Llltc on1 caso elo ll"cos~i1\a<lo i101\1't·i:nn s1Jt• lll'
lilhutlos o nprovult:tLlos como c1•117,a1lnrc•;; t.111 
:;nona, o lt•1' corno c:11mn:1mh\llte~ o p:11·to da 
olllcialld111lo <lo s1n1s nrwios, bem como nm 
tcrco tlo f;11:~ nlrl.rínhn.gom, o!lfoinos o p1·açns 
do q un.d1·0 aeti \'O do noss:i. m:lt'inh:t ilu 1;uol'1·a! 

Nu.tlu di:,;~o so tem faito e 1u1.o llle const:L 
que :\lé hl)je ntH]uel!a opulenta.. companhia 
se htija. cuidado ilo m:Lndar coustrui1· vapor•es 
para t~ n:weg-acií.o tl'nnsatlautica, cuja i<ló,1 
nfí.o p:issou, portanto, dCJ fac:L pa1•n. eng-ot!ar o 
governo provi~orio. 

Obtid:L a. conca;;sao, foi logo vendii.b n umri 
companhia fJlti3 pnrn. isso se orgo..uison. e SB
gunúo consta-me vae nOV{ltnente o Lloyd mu· 
dar de proprietario sem qu.;l nenhum ~orviço 
haja iniciado, todas tts suas linhas de nrwega
ç~o ji1. existiam e trabn.lhu viLm ht1 long-os 
annos, algumas até d:rncto <\ sens accioni:>fas 
magnificos dividendos. 

De sete compn.nhins compüe-se actua.lmente 
o Lloyrl BrazileiI'o: Trnnsn.tluutic:i com 
600:000$ de subvençilo, eotre · Santos, 
Hamburgo e Genov:i.. atê hoje sem vapore;;; 
Norte, com ôl3:000$ entro Rio d(} Janeirc> 
e AmaGoua~, com os seguintes vapores: Sã.o 
Salvador (n01'0), Br<l·Zil. Al;~:;Ô;}S, rvfaranbã.o, 
Ma.nãos, Pernambuco, E.:;pidto Santo e Pu.rà, 
dos qmws os tres primeiros tQem marcha re
~uh1r, variando a. dos outros entr0 9 e IO mi
lhas por hora; Sul, com 215:000$ entre 
Rio de Janeiro, Porto Aleg-.-e e Montevitléo, 
e Inte1·mediaria com 108:000$ entre Rio 
de Janeiro, Porto Alegre e Montevidêo) com 
escala por diversos portos de S .. Pa.ulo, Pa.ra~ 
ná. <l Santa Cu.tlmrina, com os seguintes v~-

caio:ir::i Y. I V 

pores: Pelot~.:) (iiOVuj, n~st;;r·ro, P 0!'tO Alc
g1•e, Río Ptu•atiú., !Uo Pnrllo, Rio Grande, 
l~~o tl1J. Janeiro, i~io N'cg-ro (antigo l&ajaky), 
\• icto.r1r1, Aymo1·0 e Mer·cetlc;;, u cxecpçilo 
do~ tr~s primeü-o:;, tot.los os nrni::: vGlhos e 
l'uncei1·os vapot·cs qne qu:rndo muito cami
nlrnri:to 10 milll<LS por hot·a; lC!uvial de S:rnta 
Catliarin:1, com 27:0üü$ cn.io uníco navio é 
o La.gana; Fluvial <lo !lfatto-Gl'Osso, eátre 
Montevideo e Guyabit., com 540: 000!? e tres 
v<tpore,:; Ditw1autino, Ladario e R:•pido; linha 
do l~spit'ito S:.in to e Car:wellas1 com 
50:000,S e qun.tro pequenos vapores Mo.y
rinh, Jliathillll:, .{l1-an1crnui e Rio S. Joc1o ; e, 
íln:dmcnte a Companhilt Ba.hi:m:t, com 
139; 000$, entre füllin, Maccii'> e Car~vel
ln~. mns cuja sulwonçi.io actLl.Hi; de ser cor
t.n.1fa polo congresso clossc estafo. Ao todo 
2.~u:1:500~ Lle suln-e nc;iln! 

E ontt·et:mto o ~ot•viço ó in:d foi to e que o 
di.~a111 os mm1s Ulust1 .. .i::; collog-as do Sul e 
N•1L'le 1\t~ t{.~pnblica, qt1n ~fío olwi;;ttdos o. vio.
,j:il' no:-iso . .; parp1oto1:>! Oliii1 0.~ apoiwla>.) 

:\iio l'úr:1, St•. p1·o~ i·lcn t•}, :1, fci dos cont~·a
ct.ot-> cillr.l 11w.lo:; pr~lo~ g··n·urno~ pass:tllos, 011 
rn1u tropitluria um p1·01JOr :~ t-illpprcss:lo de to
d:\ a 8t1 llvouçiio du _qno gos:~ t ! S~a. compn.11hla, 
quo ~wtnalnwnto nu.o past;:t do ttm :;imples 
tll!!i•i do ospoculaçl1c1 011 obje;:to do venda. ! 

Vo11 11011clt1it', St'. p1·asidonlc ; não quero 
ontl•uti\nto fü:::cl-o sem on vim· il mesa alguns 
JllllJCJis o <locumontos, que toulw em mãos, 
rdativos it companhia do Obras Hyifraulicas 
01·ganistufa no ultimo :urno d ti monni·chiu. em 
virtude de uam collcessi.io fei t:i !lO Bxm. Sr. 
Conde ~fo !i'i;.:-ueiretlo p:ir:1 mol hor:unentos do 
podo do Rio dú J::uieiro, litlSeudn, rni.quella 
me::omn. lei, que citei quun r.!o tt•atui do podo 
cb P:1ra.hybn, n. 177·'l i.lc 13 de outuhro de 
1860 que a.ubrisa. o governo '" contrl.\
ctar n, coustrucçào de doe.is, caes, ar1rn1zons 
pa,ra. cctrga e outros melhoramentos :ios 
pGrtos ela, Republica. onde {os;;e dilfüil a. na
vegaç5.o, mcdi.mto ta11:n.s approvadas pelo 
governo e cobNtdas n. quem se utilisasso de 
ta.es melhorameutos, a exem plo do que se 
faz nas uócas de Sontlw.mpton, do Liver
pool o de Glnsgow, reit tts a, expensas d.e as
sociac;uos particulares e concess<l.o do go
verno. 

Tendo sido em 1886 nriuello. lei reformada 
por outro. de 16 de outubro, em que $e mar
r.n.va como auxilio ao~ constmctorcs a tn.xa 
ele 2 º/11 por cadl\ toneladn do c:1rgn. importa
<l<t e 1 °/0 sobre a exportad.n, t'oi o porto do 
Rio de Janeiro incluído no numero dos que 
offorecem obstaculos a mivegnção, e, portanto, 
e~t<msivo a concessão Figueiredo o direito a 
cssus t:ixas, como consta do decreto de su:i. 
concessã.o, assignada pelo ultimo ministro da 
agl'icultum do regimen passado ! 

Clrnmo, porta.nto, a. uttcmção dai illustrada. 
29 
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commissiio de obras publicas p:1ro esse escnn
dalo: mell1ommento no parto elo Rio de Ja
neiro. a doca. mais natural do mundo, com 
capncida1le para. receber todos os nav!os do 
univert::o inteiro t 

Que ::;ómente fosse::rn obrig-~tdos a pagar esim 
contril.iuição os cornmercinntes impo1;tarlores 
gue se utilisassem desses melhoramentos, 
comprehflntle-se; mas, ourigar a todo o qual
quer que importe ou a:xporte m"r··ado
rias elo po1•to do l\.io do Janeiro em qualquer 
ponto r:le sua voshi bahia, com consentim~nto 
da reparticão flscnJ, é uma extorsão n. libeJ.'.., 
dada, ó uma violencia t 

O Sa. BELFORT Vmm.A- E' simplesmente 
um roubo. 

O S1~. RETUMBA.- Conlr•a essa iniqnirl:ulo 
protostott todo o commorcio impol'l:itlor rlusta 
praça e aqui junto tnmlJr'.'ln :~ l'O[ll'(J't•n lnçií.u 
que no mi11h;trn <l;L í':izonda fbl por• 1.illos di
ri~ddu (J ']llU apCll!\S ll1Ul'OCUU um si1Hpl1~t!
Ind(;llol'ldo. 

Dovn iwcvonir a Cnmnrn rl;10 a~sn compn
nhiti de11ois do mco1•pora<ln o (o lm vo1· srn•viilo 
po1• lnt•go tampo po.1'.1 Jogo nn. l1ol1:m, l'11i nm
ditlr. n nmn. outra, <jUO, ~ogn11r111 o:;tnu i111'nl'
mndo, so acha 1uor·il1u11da( w1o 101110, pol'• 
tunto, quo .osso o:smi_ud:tlo vú pot' t10.1nl•·, 
qtie1•0 nponns c:ino so cortco p1•oc-.ide1nt1J; !!i ho· 
jo OS!>I\ C•nnpanhia nil<l pi1do 1•oallsn1• 1u ·lh!1-
·í'1imouto~ e (lfl'octmlr 11111101 b doco viol~·ndt\ 
ao bois.o do proximo, po·h~rá mnl~ tnr1!0 for
mar-se uma otüt"'' 11uo u rmlli:,;o. 

Peço, port:into, a V. l·:x, <11101-omútla es
tas dl·cumonto:i t~ patriotica commiss:1.n dt~ 
obrns pulilic<1s pnru. o:mminal-os o intorpor 
parecer, e ~oncluo, corto <l.'3 <iuo esta Cam:1t'tL 
sabera a.nniquilar mais uma nlchimia com
mercial. Te11r10 concluido.(Muito vem; muito 
bem; o 01·ador d f"elicila.1fo por mui,os de seu;· 
collegas.) 

O Sa. PRESIDENTE- Havenuo numero na 
casa tlca adiatla. a. discussão a.fim rle proceder
se à votação das matorias encerradas, e por 
ser mnttlria considerada urgente, vae proce
der-se, em primeíro lo~r, a votação do 
projecto n. 223 do Senu.ao. 

. Em St!guida, é posto a votos e approvado o 
seguinte 

PROJECTO N, 223 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' prorogada a actual sessão 

1egisltttiva ate o dia 15 de novembro proximo 
futuro. 

Sena.do Federal, 8 de outubro de 1891.
Prudcnce J.dc Moraes Barros, vice-presidente. 
-GiZDirzfa Goiilart, l o secretario interino. 

-Joao Soares N civa, 2° Secretario interino.
Antonio Nicoláo Montefro Baena, servindo de 
4 º secretal'io. 

O Sn.. P1rnsmr.:NTÉ annuncia que vae sub
metter a votos o.s emendas otl'ereciclas ao 
projecto n. i t4 A, que fixa n,s forças de mar 
pt\l'a o anuo de 1892. 

O S:t.<' Nelson (pela ordcm)-De ac
cordo com o pensamento~ a.pl'Osentado quando 
se discutiu em 3ª úiscussão o projecto tle ii x:a
i;)ào de forças de mar, peço a V. Ex. que con
sulte a Carrw.n1 sobre si consente ua retirada 
das emer,tlus que apresentei tendentes a reor
g-:Lnísação cb Esr.oln. Naval, pura que e!lns, 
COl110 lLl'tigo a.d<fitiVO<}Ue:tpresentei Sobre este 
assuinpto, formem um projecto e111 separado. 

Corn;nl tutln, a C:imnrn. consenta na retirada. 
[>lldirJn. 

!!:' 1iostn. IL voto~ o a.pprovada. 1t seguinte 

Emonrlr:; 

Snli~tltun-so o n. 3 tlo urt. 2° polo sc
;.rniuto : 

:1. 0 ltl'stnldocol' o tampo di.~ sot•viço doa 
111nrinhoi1·0~ 1111cio11acs procodontos ilns es
oolns do ap!'erllzu~ marinheiros em qulnzo 
rLnuos, tmuuo dot ua uctivJdade e cinco na 
I'e8errn, nho11u11Jo-so-llHJS depois do oito an
nns Llc serviço um qun.rto ele soldo com gra.
Wlcação. 

Sal:\. das sesi:;i)es, 27 ue E.~tembro de 1891. 
-J. Bct'l.l111ba. 

Ficn. prejudicado o substitutivo do Sr. Ser
zedollo ao mesmo numero do mesmo ar
tigo. 

Siio succes::;ivrimento postas u. votos o ap
provudn.s as sog-uintes 

Emendas 

N. 4. Organisal' um regul0imonto para a 
reserva e rerorma.l', de accordo com os pro
gressos navaes, sem augrneuto de despeza, o 
corpo de marinheÍl'o~ nacionaes. 

Sala das sessoes, 19 de setembro de 189l.
i11arcinho E.odrig'l.(es .- 4. Stockler . 

Entre os n.rts. 5° e 6° intercale-se o se
guinte: 

Art. 6.° Fict1. augmentada de 100$ mensaes 
a gratificação dos command:mtes das escolas 
de aprendizes m:trinlleiros dos estado~ onde 
não houvor arsenal, ficando porém, cHes, 
.f?Or força deste cargo~ obrigados a exercer as 
luncções de capitão do porto. 

Sala- <lns sossiJos, 23 de setembro de 1891,-
Da e ommi~sao. · 
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O Sn.. PrtESIDF.NTE annuncia. que ''ªª sub
mctter n. votos a: mnenda. do sr. l{.etumua iL 
lettrni a do 11. ô. · 

o Sit . CUSTODIO DE MELLO (pela ordem) 
req11er ti votaçü.o por partes. 

E' rejeit:Hfa a ln parte. 
E' ::i.pprovada. .a. seguinte p:wle: 
Os me1licos e phal'mi\centicos que de orn. 

em tleante tivarem de ontr:i.r µ:wn, o quadt•o 
efi'e".tivo :;erão: e:>tes no posto de gnardas
marmha. e a()uelles no de 2°8 tenentes. · 

Fi!:;i. prejudicaria, n. ultima pa.rtc . 
E' posto a Yotos e dado '(lor npprovndo o 

substitutivo do n. 6<1 letti>a e) do art. 2, offe
reciclo pelo Sr. Vinlmes. 

O Stt. Bue~o DR PAIVA (pela 01·dem) requer 
veri 11 ca çú.o . · 

Proct'dc·se :·~ vorificaçfi.o o ó do novo da.do 
por approvndo o ~nhiititutívo . . 

Vnrios Srs. doputu.dos ruclamam que h tL 
equivoco. 

O Stt . lNDlo llO BRAZlL (pcfo orrlcm) ra
quor vott1ç.Uo nominn.l como molo do vurin-
caçüo. · 

S11111nettido ~t \"oto::;, é ap1n·cw:t1lo o r<Jque-
rimento tio Sr. lnitio do Bmzil. · 

Procede-se á c!mmad~i. respondou<lo w'to, 
isto ô, r1!jeitam o substitutivo, os seguin
tes St•s.: Belrort Vieira; Indio uo Br•nzif , 
Niun lUbeiro, Cantito, J\1:i.tt:L Bacellar, 
Costa Rodrigues, Casimiro Juniol', Hent'i
que .de Carvalho. Amphri:;io L?ia lho, Nú
gaeira Parnn:1guit, Neison, Pirt'!i Ferrefrn., 
Barbo:~n. Limn., Bezerril, Nascimento, Amo
rim Ga.rcia, Eµita.cio, Couto Cart:tx«., H.ctum
bn.. Tolentino de Cnrvalho, Gonc'1lves Ferr0i· 
ra, Juvencio de Aguiar, André Calvaca.uti, 
Joã.o de Siqueira, João Vieir:l, Llliz de .'\ndra
de1 Est>irito Santo, Oiticica, Gabino Be7.onro, 
Oliveira V::i.llu.dão, Lean•lro MiLciel, Felisbello 
Freire, Paulo Argollo, Tosta, Seitbm, · Garcia 

· Pires, Sevetiuo Vieira, Cn~tod io de l\'lello, 
Miltót"!, Leovigildo Filg-ueiras, B::irão de s. 
Marcos, Pires âe Albuquerque, Pr1sco Parh.i
so, Ath:.i.ide Junior, Urba.no Marcondes, Fran· 
çn. C:.i:rva.lho, L1iiz Murn.t, je:;uino de Albu
querque, João Pinheiro, Feliciauo Pcnua, 
Corrén. H.abello, Manuel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Domingos Rocha., Domingos Porto, Buono 
de Pai'Va, João Luiz, Francisco Gliccrio, Cc
sario Motta, Moraes Burros, Doming-os de 
:Moraes, Angelo Pinhejro, Mursa, Paulino 
Castro,R.odrigues Alves,Alfredo Ellis, Rubfü.o 
Junior, Caetano de Albuquerque, Bellarmmo 
de Mondonçn., Eduai•do GonÇ<i.lves, Fern:.mdo 
Simas, Schmidt, Lacerda Coutioho, Victorino 
Monteiro, Pereira dn. Costa., Antão · de Faria, 
Abreu e Cassiauo do Nascimento (i 8). 

Respondem sim, os Srs. Innocencio Serze
deUo, R.odriguos Fernandes, J~tiniano de 

Serpa, Gonçalo de Lag-os, Joaquim Pernam
l.iuco, 1\1mill:tl Falcffo, Pereira ele Ly1·:i, Meira. 
do Vasi:oucellos, Hclln.rmino Cnrneil'o, Ivo do 
1~~·:ido; Znma, Santos Pereira, Arist ides Lobo, 
Vtnlrnes, ThO,ma:-: Dülfino, Figueirurlo, Baclaró, 
A.lexandre Stoeklc~r, Cost:1 Senna, Lamou
mer, Alv:i ro Botelho, Outra Nica.cio Aristi
des !\faia, Carlos dns Chagas, Costa ~Ín.cbado, 
P:d letlt, Jotí.o üc Avellar, Ferreira. Rab13Jlo 
Fé!'r<:!i 1•:.~ Pil'cs, l\lm·cit'1t da Silva, Leopold~ 
de Bulhü~s, Azeredo,Marciano do rl'fagnlhães, 
Lauro Muller, Ca.rlos Cmnpos,Bo1• ·res de Me-
tlei:ros o Homero B:tptistn (~7). º 

. O Sr. Ninar Ribeiro . (2º secreta• 
rio) - . Sr. presidente, após este incidente, 
tendo eu, corno secretario, procedido a conta
g-em e não l\ accc-itnndo <i Cumn.ra quo insistiu 
por ttm:~ votaç:ío nominal, não tenho outro 
p!'Ocodimonto siniio r csig-uar o honroso Clll'"'O 
que me foi contiado. · 

0 

O Stt. Vrnn,u:s - Multo bem; eu füria a 
mesmn, cou~a . 

O Si.i. Pimsrnr-:NTE-Antos do suhmotter n. 
votos o l'•'<Juet·imen to (lo St'. 2" secreturio, 
peço licl.)Uç:.i. pa.r:.i. t.lar umn. oxplicaç:lo ú Ctt~ 
rna.r·a.. 

A Camar•L o tcstcmm1lm lia nmM!rn. pola 
r1mtl mo esforço,. o faço m~smo quo~tlio pn.m, . 
qne sejti mantillo o pt·esllr;io <fa mesa, gmtr
damlo i:1teira solidu.riechltlo com 08 dig-oo::; sa-
cre tarios. · 

No inci-lente occur1•enfa, porótn, parece-me, 
o Sr . 2" secretario não tem rnzüo... . 

VozBs- füi.o tem. 
O Sa. Pl\ESIDE~TE ••• de pedir sua ex:ono

raçií.o do cargo que ta.o bem exerce. 
Eu mesmo, nfío puz duvicia. em acceitar a 

votação nominal, pois que not~i ter havido 
equivoco lht pa1·te ua. Camam. 

O Sn.. Bu1rno DE PAIVA. dü. um :l.parte . 
o sa. P1.tEsmr.:r.-Tm-Ao aununcfar~se a vo

taç5.o, o nobre deputn.do d:i. b:rncada mineira. 
que me dá o aparte, disse que for:i.m con
tados n. favor, votos manifesta.mente con· 
trnrios, de deputarlos que inadvertidamente 
se deixaram ficar senta.do~ no. veritlcação. 

Tendo-se :eedido votação nominal, eu, n::ío 
obsta.ate conl1ar absolutnment e na rectidã.o e 
inteirezt~ com que os Srs. secreturios proce
dem t\ conta.gem dos votos, llÜ.O t ive duvida 
em acceital-u., visto que:~ duvida versa.Ta não 
sol.ire o resultado anounciado, ma.s sobre a 
manifestaçü.o da Camat·a. . 

Da.da esta explic:i.ç.~o. submetto á. Ca.mara. 
o pedido de demissão que o Sr. 2° secreUl.rio 
~caba de apreoontar. 
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O Sr. Fróes da Cruz - Sl' ~ os meus collegus da mesa no pedido de ex:.
Jlresiden te, penso que n. Ca.marn. não deve oneração apresentado á Gamara. 
aeceitar a. renuncia svlicitada. (Apoiados.) Ent1·etanto, com pezt•r deixo de renunciar· 
. os factos passaram-se como V. Ex. ncabn. u.o mandu.to, como o Sr. Palleta propo:r,, por-· 

··de expor·.Divet•sos deputaclos, feita a voto.ção, qun.nto ::t Camara. acaba ele m:tnH'estar-se 
declarn.r:i.tn q ne lta viam votado por equivoco. contraria ao pedido de exoneração, dizendo 
Si houve equívoco, a mesa nifo 11ócle s~r a que o erro era dos Sr,;. depu tados e não da 
responsavcl. (Apoiados.) mesa. 

Julg-o qne qualqner de~ufado é inca.paz de O SR. PRESIDENTE insiste nM obset'vaçves-
attribuir á mesa procedimento menos cor- com que submP.tteu á Cn.mara o incidente. 
recto (apoiados), nem a mesa. deve julgur-se E' submettido <1 votos e na;:i,nimemente re
exa3torntl:• porque ~m deputado requer vo-1.ie.it:t~lo o pedido de exoneração <lo Sr. Nina 
t~:.1.0 nomrnal. (Jlporndos .) . L~the1ro. 

Assim, entendo que a Gamam tleve recusar Sã.o successi_vamente postas a votns e appro-
o pedido do demissi:\o do Sr. 2° secretario. vudas as segurntes · 

O :Sr. Pa.lleta.- Era meu pl'oposiLo, 
Sr. presidente, acompanlmr o me11 .collegrt 
no pedido d.o exoneraçU.o que fez ú. c:.i.sa, mas, 
uma voz que V. Ex. e outros collogm; decla
ram que ltouV'O cNnivoco, ni'io llU. contagem 
dos votos, mas na votnçüo, por nilo terem 
:muitos dos St'S, uoputa<lOS OUV'ido O onun
cio.do, votan<lo .J.101• isso a. favor d:i. cmend:t 
qirnndo dcsojn.Y.nm r••jcitul-n, desisto do meu 
intento, persuadido tlo que uíio houvo n. me
nor Jcsconsi1lej~n_çfio a ffiGSt\ 110 plldido do re
ctiJlcaç~1.0 por unia votaçtto nominn.l. 

A mes:i., como V. Ex. S!lbo, luta. com ditn· 
culdades nn. contng-em dos votos, porque al
guns dos Srs. <l<;ip\tta.dos se llistt'l\hom ou n5.o 
percebem 1.Jem n. votn.çüo anuuucimla, o que 
dá log:i.r a repefühls vot•ificnçõi:>;:. (Muito uem.) 

. O SR. RE·ru:irnA (pela orllam)-Sr. presi
dente, como um dos secreturios clest::i. cm;t~, 
devo dar umn. explicação a V. Ex:. e ú Ga
mara. Não me aclmvn. im mesa, na occasiito 
da >·atação, muito de proposito, po1· isso que 
tratavt1-se de vot::i.r emendas fü·mada~ com o 
meu nome; outroi:üm, füi um dos primeiros t\ 
pedir votuçi.io nom[nul, por isso que me achn.w 
va convencido <le que a. Camara nü.o tiniln. 
completo conhecimento do que se votava, 
passu.ndo nem de leve pe\a m1nha. mente ri.. 
idéa tle que os meus collegas secret:\rios te
nham deixado de proceC!Sl' correctnnHmte ; o 
engano. mo purece, e tU.o sómente dos Srs. 
deputRdos, que S::! le•·antar,nn a.pprovando, 
quando julgavam re,jeitar. 

O SR. VINHAES (pela ordem) entende que n. 
mesa. proceden correctamente, e que, apezar 
de cnmprir ella sempre o saa dever, parece 
que h:t sempre UlU:l. desconfürnça da, Camara 
em relaçilo ás suas tlelilJerttçi:les. Portanto, 
não póde deixai• de u.pplaudir o :procedimento 
d:i mesn. 

O SR. R onRIGUF..$ FERNANDES (pela otdem) 
-TeHclo sido um dos secretaries que veri~ 
iicou a votac-'io que deu logar a este inci
denter eu nüo podh deixar .de acompanhnr 

Emcm'.las 

Na, lettrn (e) do n. 6 leiu.-se: 
Em logar de «piloto» gnu.rtla"mnriuha. 
Sala elas sci;sües. 23 de setemllt'O de IS91.-

Nelsoii rle Vasco11..:ellos. 
No n. 8 accrcsccntcwso log·o depois tlo. pa.

la.vrn. montcplo-rtos gun.1·<las-ma1'in !tas não 
~ó (lo cui·po 1fa armadl~ como úas classes u.u
ncxus. 

Snfa lin.s sessões, 2~ de setembro de ! R91. 
- Nc!soii de Vasconccllos. 

Ao n. 9 do art. 2° 
Substitua"se: 
N .. 9. Mandar dm' ao3 mesmos otncin.es

mn.rinheiros, inferiores e officiaes inferiores 
dos corpos de marinha e bem as;;im aos aju
dantes e sub-ajuclantes de machinistas, pas
sagem de 2" classe nos pa.quetes do com
mercio, sempre que sojam removidos, p•u· 
ordem da autoridade competente, dos lagares 
em que se acha.rem e não pos-aam transportar
se em navios dn. :.wmntla mi.cional. 

Saln das sessões, 19 de setembro de 18Hl. 
-Jllexandre Stochlcr.- iliartüúio Rodri:viies . 

No n. 9 suppl'im<:.m-se as pa.Ln.vras <taju
da.ctes». 

Safo. das sessões, 2:J de setembr o de l 89L
·,Yelson de Vasconcellos. 

O Sn. Pn.ESIDEN'TE imnuncia que VM snbJ 
mettcr a votos a emendn. snppressivn. do 
n. 10 •do art. 2°, o1terecid:i. pelo Sr. R.e
tumo'1. 

O SR. RETl'i:>HlA (pela ordem) requc1· a. re~ 
tirac.li1 d:~ suu. emend'1. 

Consnltadn., a Gamara concede a. retirada; 
pedid:.i. 

E' ::ipprovo.cb a S-!>guinte : 

Emenda 

Ao 3° periodà do n. 13 do art. 2° accres
cente~se, depois d:;i.s palavras-arsenlles da. 
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União o seguinte: ou estabelecimentos: do meu te rejeitados dous additivos do sr. n.e
mesmo gener, da. inrlustl'io.. particular, me~ tumba,. 
diante llrtl ex:a.me previo. E' :tpr)rovado 0 serruin•c 

O m•li~ como se segue. ~ ~ 

Sah da,s sessões, 27 cle setembro de 1891. 
-J . .Retumba. Add ttivo 

E' rejeitada a emenda suppressi va do art. 2" 
n. 15, oITerecirla pelo St". Anfüo ele FQ.ria e 
outros: 

Sao apJ1rúv::tdas as seguintes. 

E mondas 

Aon. 17. n Rodijn.-sc n.ssim: 
A novn. i·epll.t•tiçiio t•ssim orgD.uisadn, sem 

au;mento <lo de.;;pc:~n., const::wá de q na ti•o 
sccçucs, dirig-iclns pol' oHfoines supel'fores, 
tomlo :~ Lle plwróes, (le mais um :1.jurlaute ca
pitão-tenen le on 1° tenente, e o pessoal snl1-
atterno strictamentu noce;:;sa1•io o :i tlu nw
tm·eolog-[fL tQn.jo sómente do nmis a.sto pes-
soal. · 

S:\la clns sc~sües, 23 do S<~tcmliro <lo 1801 .
JJ.,:, comm~s~i'o. 

g• posfa l~ votos e d:uln. po1• approv::i.d;t o. 
ornem!:~ do St·. N~bon ao a.rt. :Jo. 

0 Sn,. H$l.'U::ICBA (p~lc~ onlem) requer •·eri-
ficaçno. . 

.\rt. 4.0 Os <wracs, mc::: t re~, p:ltriíes, em 
gel'al todos os que se encarrerram uc d il'i<>ir 
~n~~iaritçlíes,só ser[i.o atlmittic.I;::; a cx;uues p~o
ll~:,1on:1cs. im~.vando o.s requisitos oxi;;ídos 
pnr•t a adm1ssao ~ exo.me de IH<tchini:;Las . 

1 
1\1-t. 5.º. Ficam revogaúas a.,; üi::iposições 

em contmrw. 
Sti.o succe;;sivamentc postos n. \"o tos e rejei

tados os artigos a.clditivos olfo1•ecl1los pelo 
~1·. Thom~z Dcllino e outros . 

1~· :Lpprov<t<lo o seguint.e a,rldit ivo. 
No ~l't. '..!. " úo pro,jucto acci·e~c,m to-se: 
N. AI tornr nos rag- 11l:~mentos da s ec1•etaria 

t[e e~t~tdo, Cv~lt:idot!a, al'SUlllll!S. Cl rnai :; J.epen
UmJCJ:IS \!o .M!m.'lterw d: ~ Mann 11 :1, t~ pttrte 
qafl co;1co1!u nt}:; ornpre:;ados· civis o uso de 
n11!f.ol'mes mil\tn,rcs, no sentido 1!0 ser·om tnes 
nniloruie~ usttllos só e exctusi vantrmte nas 
rep:n·tii;ues. 

s:~lt\ das sessões, 3 r.lc outuh1•0 Lle ISOI. -
J. R 1il11mlia.- F. Schimir.lt.- B. C<inwiro 
- Cw;Cod:O de lilctfo.~Bc!tw· 11i i1w lllcnr.lonça·. 
- BrtrúnsG Lima.- c(( .~.l'iano d o N uscimenlo. 

Procede-se tt ve1•iltcaç:1.o e e rejeittlClrl. a - 1Jl. VoUt,.drro.- Br.m7o 1.lc S, 1lfirc os.-
emendfl. por GS contrn 4:;l. 1 Pm1lu Guim!.!dícs.- ]fullcr .- Rdi~nrdo Gon-

E' T}rMto n. votos e rejeitndo 0 udditivo dn. çal~cs. - Illanoet f1~lgcnc io. - . D~minf!OS 
Sr. Cnstodi0 de !\folio e outt•os sobt'e venci- Poi to. - BueM de 1 a :1m.- Co.r/03 Cwn,nas . 
meuto dr;s, audito:i:- de mttl'inha.. - Laccrila. Coutinho.- Búlíf:irl Vidm . 

Siio suceessivn.mente npprovo.dos os se- E' posto :i. v~to~ e rejeitn.do o o.d<l itivo do 
""nintes Sr. Pires Fe1•reu·a. 
l) 

Addi!ilJOS 

Art. Os infuriores dos corpos de mD.ri..:. 
nha, quando doentes n0s hospitaes e enforma
rias militu.res,ter·i.fo us rn~sm:is w.nhtgims que 
actun.lme11te percebem os ollicio.es matfoheiros 
e demais inferiores tb arm~tla. 

Art . .\s prnç:~s do pret da armada. que 
bo.,i :x:nrem ::tos hospitnes por motivo de ac
cidéntos ocoorri<los no serviço ~t hor tlo <los na
vios,porcoliet•uo o so ldo intog Pal durante todo 
o trn.tn.rnento . · · 

. Sn.l n t!~s scssÇes, 1 9 de setembro do 189 I . 
-Cusloclio ele JlleUo. - lndio do Brcr.::;il.
Dioriysio Ce1·1w::i,.a. -M . • Va.llallüo. 

Silo snccossivnmente postos :t votos e re
jeitados tres n1!ditivos oITerecidos pelo Sr.Re
tumba tto ri.rt. 2°. 

S1í.o snccecivn.mente postos a votos e re
,j.oitado,; os :ifltlitivos elos Sriô. Vinllaes e ou
·tros, l<'elisbollo Freire e 01ltros, sendo igua.1-

E1u seguida, é assim adopta.do o proj ecto, 
que v.'.1.e it commissifo tle red<tcçfio . 

O Sr.. . ÜITIIJlCA (pela ordem)-.'\.' conmlissiio 
de fa~o~(fa foi npresentarb to inr!ic:1çfi.o foita 
na. SC.S$tto de houtem pelo nolll"e t!oput<!.dO o 
Sr. füu·cfa Pires, no sent:do tlo u. On.mfü'•t re
preseutm· no govemo sobre a. : ~bo !1~,fio ou 
,;n~pon!:iU.o üo dect'eto que ni:ln1.h cobrJ.r os 
r!irdtos a<lunneiros em ouro de 14 do corrente 
crn de[ln te. A commissfo, à Yista clt\ u rg,mcia 
do assumpto, onca.rreg-otNJ1e tle elaborar o 
seu pm·Jcer, o qmü esti~ üssigun.<lo pel;t m:tio· 
t'i:1 e concluo por um Pl 'Ojec~o <lo lei. E eu, 
aprosont~1ndo ·este p1·ojccto, peço a V. Ex., 
Sr. iwes1'.1eu to, om nome dfl. commissi'l.o, que 
consulte ~• carnam sobre si d i~ponsa a im
pressiio tlo parecn L' • 

O Sri. P1~t<srn1mn:-V. Ex. devo om pl'i
rnciro log'lll' tequercr ur geoch. · 

O Stt. orrrcrcA- Entã.o requeit•o urgencin.. 
Cornmltada ai Oo.ma.ra, 6 concedido. a ur~ 

gencí•t. 
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·O Sr. Oiticica-Visto ter sido con
cedida a urgencia, requeiro a V. Bx. que 
·c.onsulte a Gamara sobm si concede dispensa 
do impressão para o projecto, afim de ser 
alie dado para ordem do dia. de ~tmanhã, a 
visfa da ur~encia do assumpto. A commissão 
não concoraa com u, indicação, por entender 
que o F'oder Legislativo não se devo dirigir 
ao .Poder Executivo, sobre m:iter·ia da smi 
competeneia, por uma representação; muito 
principalmente quando n Camara e o unico 
J>oder competente para legislar sobre impos
tos. E' por isso que a commissão entendeu 
acceifar a idéa d::i. rept'esentação a.o Poder 
Executivo, coucluindoi porém, por um pro-, 
jecto de lei, que peço que seja collocado nu. 
ordem do düt de amanhã, de moi.lo a ser dis
cutido de prompto, attenta a urgeocia do 
caso. 

Consultado., a Ca.marn. concede a dispensa. 
pedida. 

O Sr. Cesario Motta (pela 
ordem) em uma das pns::ll1.Llas sos~ües apre
sentou dous projectos de natureza urgeote ; 
1Jerguntn. qual o destino que tiveram. tJm 
refüre-se a V:1CCinni;ão obrigatoria, lovnva, 
a assignatura ele 36 collegas, o que de
monstra n. importancia que esta: Cam,i:m tia ao 
assumpto. 

Accresce que a medidn, tem sido adoptadt'.. 
:pelos estados; não convém que o Districto 
Federal tique aquont. E' preciso que va quanto 
antes â. respectiva commissão, sendo como é 
urgente, a medida propo:;ta. 
. lgualmenté foi offere_cid::i. pelo seu collega 
de deput:.içã.o. o Dr. Dom1ogos de Mornas, uma 
indicação ou pro,jecto assignatlo por quasi tod;t 
a bancttcla paulista e rela.tiva ao porto de 
santos. 
, Não falla exclusivamente por tratar-se do 
estado em que oasceu, m(l..S tambem porque 
Santos e um dos po1·tos mniis importantes 
do paiz, e um dos melhores contdbuint~s da 
Uniã.o. 

Como o Sr. presidente sabe, as rendas 
tem alli crescitlo com:iilern velmente ; a im
p()rtnç,:'to subiu na razlío de 3:)2 6/1 O 0 /.,, de 
1886 pa1·a cú. lsto é, de 8.553:l)Q0$000 ele
vou-se a 30.202:260$000. A renda d~L Alfan-
dega é elevtLdissima. . 

Jâ. oão falia da exportuç5.o que, sendo em 
' 1883 de pouco mais de l .800.000 saccas de 

café, e hoj e de 3 milhões ou mais, dando 
um. pro1lucto bruto de 141.300:(100$ contx•a 
49.000 contos que dava naquella époc:l. 

Só no mez de setembro, o rendimento dfl. 
alfandega foi de mais de 3 mil contos. 

Pois bem, apezar dessa importai eia aquelle 
einp01·io está impossibilitado d " bem servir 

· aos interesses commerciaes e a.gricolus, por 

falta jâ de accommodaçües na alfandega, já de 
pontes de emharque. · 

AcabfL de ler no Correio Paulistano a se
guinte fundada reclamação : 

« Torna-se caua vez mu.is difilcil o trubalho 
do porto de Santos. Hontem htwia cerca de 
130 navios para descarga, alguns dos riaaes 
já espeNm longo tempo. As despezas au
gmentn.rào considera;velmente com tul demora 
e é preciso que os poueres tomem providoncia.s 
contra fonta delonga ... » 

Tambem o !Jiario Offi.cíaZ paulista a pro
posito de umtt reclamaçfi.o do gerente de uma 
das mais imvortantes companhias rle vias~ 
ferrcas, diz o seguinte : 

« Alêm •listo encontramos as cousas do 
porto de Santos em completa desordem; a 
intuitivo que si u..~ companhias tive~sem ma.is 
wngons, serviriam a.penas C·)lliO artuazens e 
depositas em S:intos. 

Além tlo desgosto de ver-se os wagons 
rm abandono (na praia.) ha prejuizo no ma
terial qne esta se estraganao. As co11sas 
niio melhorarã.o nntes fJUe sejam construidas 
mais du:ts pontes de embitrque. 

Na ~exta-('eira llou ve no po1•to de Santos 
130 vapores e navios descarregando c11 espe
rando de~cargoa. 

Sómente p;i.ra descarregar os navios e va
pores existentes serão precisos 220 dias> 
ao passo que h:i. vapores e mvJ ios coostn.nte
mente ent1·ando.-. 

Este est;1do de cou::;as prej udiea o commor
cio iwciona. I, o estrangeiro que j á rec!n.mat 
as :'13ndas da União, a lém do commercio, da 
industria e d::i. lavoura de S. Paulo. 

Pelle, portanto, ao Sr. presidente q ne dê 
andamento prom pto ao projecto envia.do à. 
mesa pelo seu colle.é!'a e com <t asSi:.!' lll•tura 
da bancada paulista. sob1·e a creação das 
µontes provisorias e llreferencias para. des
emba.1·q ne de carvão e outros mate!'faes de 
estradas de ferl'o, a fim ele não paralysar-lhes 
tambem n. acção . 

O Sa. RunIF .. o Ju~not~ - Jt• hn. roolamação 
(Lté do estrangeiro. 

o S!L CESARIO MOTTA diz quA por tu rlo ist o 
convém tomarem-se providencias, aliin de 
que u.tül'utHleg·a de Sa.utos posso. Satb:;füi(er as 
nccossitlades do~ que a procur:•m, da.udo 
prom pto. sn h ida ás mercadorias. 

( Suspc>uÜt-sa a sessr1o por 1.0 minutos, ás 3 
hora~ a 45 minutos, e às 3 horas e 5 5 m inutos 
reabra-se.) 

O Sa. PamsmENTE annuncfo qne vao sub-· 
mettet· a votacfio o projecto n. 203 A, que 
iixn as despews do Miuisterio da. M<trinha. 

Em seguida. é posto a votos e approvado o 
seguinte artigoo: 

Art. 1. u O Presidente da Republicn. é auto
risado a. despender no exercido de 1892, pela 
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repa.rticão do M:inisterio <los Nerrocüos da 'lvfo.
rinhi\, :i quantia de l3.396:3SG$689 assim 
dis~ribuktn.: ' 

E' posto a votos e approva•.lo o seguinte; 
§ 1.0 Secretaria. de Esto.Jo: 

Pess0<\l -Retluzi<lo 
a um secretu,rio do · 
miu i~tro . . . • . . . . . l 23: 330.~DDO 

Muterial-·lleduzitla 
a 10: 000$ a consi
gnaçü.o pura a im
µres~ão do relato
rio e actos otll-
ciaes ...... , . . . • . . 16 .420$000 

----- I39:750$000 

E' posta n votos e t·ejeitada a emenda do 
Sr. H.otumba. ao§ l.º 

Procede-se á votação do § 20 o reconhece·se 
não haver numero. · 

Estn.ndo da.da t\ horlL, o Sr. prcsidenle 
dect.in itdfada a vot:i.çiío. 

SEGUNDA PAl{TE DA 01n.1m~1 DO DL\ 

E' annunchtdn t\ continuação da .2~ •liscllssrto 
do projecto n. 151, rngul:rntlo o pngamento 
dos iinposto::; de import:tç;.1o . 

O Sr. <?.tareia. Pire.e - St'. presi
dente, peço :i. Camnm que náo acred.íte que 
eu fi7.e.:;s•: riuestfü> :;Clbre o tw11ierintento de 
adio.mento apresentado pelo nobre deputndo, 
pelo dcr:wji> de occupnr esht tri!rnmt. 

Eu sou daci uelles que sabem fazer justíçu. n. 
si proprio. Subo it tribmm, ~empre incommo
dado, l\.Cti.nh:1do, pelo conhecimento <tUO tenho 
de rninh:t fra~uen e por isso não a tLffronto 
constantemente. 

Entendi que poclin. ví.r om u.uxi lio ti~ illusti>e 
commis\:\ão de fazcn<là, e tenho por mais elo 
uma vez dado prova~ a. ss. El'Jx. de· flnanto os 
respeito, da considemçil.o riuo lhes voto p9lo 
reconhecimento de seu::; talentos e principal
mente pelo amor ao estudo que teem demon
stmilo. 

Apre>iontei hontem Ú, Cflmal':t UYm\ imlic:\
çáo, p:1ra que se representllSSO a.o guveroo 
a nece~sirJ:.i.de de susµ<rnder> a cobr,iuça dos 
impostos <lo .impo1·taç5.o em Ot\1•0,dotermin:tclo 
p:i.1'a o d\:l. l5 do cor1•e1ito mPZ. ah 'Jll tl :t Ca
mm·;1 resolvesse so\m) o projecto da. cllntmis
são mixt:\ que s e occnp,~ du. matflria .. 

A i lli~stro commi:;slí.o cntcnd1rn qne :sori~i 
ma\:> conveniente e mn.is proficuo aproseo.t:\r 
um pr~jeeto uc lei, n. votm·-~e :.-. minhn, hHli· 
an.çlío. 

Nftoontro no ei:ame de saber, s i e mri.is 
conv0niente, si póde prorluzir melhor etreito 
o projecto de lei ; somente me paz·ece quo 
sendo uma. quest::to de momeuto, uma. questão 

que exige irmnedin.ta providencia, o pPojccto 
ele lei seria mai01 domol'ado, e não evitará as 
pcrtut•!Jaçõcs qne quct•omos evitur . 

O SR. ÜlT1c1cA - E' o unico q ue produz 
melhor offeito~ 

O Sn.. GA1wrA Prn.~s-Não soi si set'a este 
o nniéo meio que pr•oduz:L meJ11or ell"oito. Não 
po.s,;o cumpt•eiY~Lhler que lwj\i c11.pl'icb.O de 
po5ler "' podei· em 1n;tte1·ia <lo ::;~ L·viço pu· 
uhco. 

Parece-me q11c o Poc.ler Executi vo1 <le$<le 
que t'ecellou n. indicaçüo cl<J, Cl\m \r;1. de ac
col'do com ~is pdi<;ües que lho füt'~un dirigidas 
peh~ As~ociaçiic, Commei•cí:11, son<lo um meio 
pro~·1sorio essn que u pt·oposto, nifo toi·i~ du
vida ein acceitar a intlieação o su:;pc111\.n• por 
alguns dias a arrecntla<;ão dos impostos em 
ouro, qunnclo ;Jor nrbit1·io sett jú ~üSpfmdeu 
:L nhH~ida, (]Ue devfa toi'llttl'·SO oifüctiva no lo 
do nwr., adianclo-:i, para o llía 15. 

M:i:-;, Sr. pr,~sidonto, 1ncro ir ao encontro 
da <:otn1t1isl:i~io pai>a :i :txilial·n; ni'io preci:so 
i!iscnti1• n. lle,;va:1tag-om qm1 tm?i tt cnr•i·ança. 
dus ;i1x:it1>s ern 0111'0, Pur fulicidal11) a 11ro(Jria 
co11H11i~~i'(o tlo lh,;r,cnrfa quo ( 1, t•rincipio rno.~trou~. 
se m11 poncn tirni(ln, nu. d<.! crot.nç:lo rlc>:;t;,\ 
medi•hl, e a comn1b$Üo mixt:i da qn:d l~'li,r,cm 
parto os llons not~n·ois b:1 nrpi r)iJ'o . .::, um 
prop1.1_!.!'!1:li!Ol' n.cc.wrimo dc~t;i lllt.?dida, outro 
con.,,cil lleit·o elo S1·. Dr. Ruy Barhl)~a, ~,,tü.o 1le 
a '.)eorclo sohro a, noce~8 iclacle cfa s11a 1·ovo;.::-aç;:1o. 

Venl10 aprosonlar corno ~11u~litntlvo o 
nrn:;m11 projoclo org;tnl!:iu.do peltt c1.1nimissão, 
cxt allido tia indicação qut] ti,· o '" llom•(l. de 
snbrnottcll' á cl1.:;ti. 

A t·;wt:tg.•m quo. l1n. ó qno e:;::;e projccto 
ncl\;i-so r.m 2~ cliscus~(i.o, e portanto cw uin ou 
dou,; dias ·po<lerem~ 11:.\l-o pol' n.11provaU.o em 
:1~ discu:;l:i<to, e assit1 L g~rnhureaws te1npo, o 
quo ni(1) u.contcce1•á com o projedo apl'esen
tn.lo luM p0!:i. commi,-;~1io de fazl:!nda, que 
tem rlu p::tssa1• :1.ind ~i. pot' dnM dii;cn.,;\lues, e 
::iül'Ú mui~ clu:nol'a•.lo, 1J1esiuo qnnndo consi
gamo:-; da. Cama.ta dispen.:;a de inter:;ticios e 
pu bl icayi1o. 

E' o qno v~nho unicamente fa:i.:<ir . (L ê .} 
Si pot'V<!lllnra ost0 proj1~cto nfi.I) o~ti·rnr de 

ncconlo com o projecto da commissüo, iJU au
lorist1 os S1·s. tachyg-r:ipho~ ou :L s<icro t:J.ria. 
da. Gamara. 3. fa :i:oren1 a:.-; düdua~ a.Iterações. 

o Sr. Oi ticica pergnnt:~ á nl<JS<L si. ' 
acceil;1 o sul1<itit11tivo a.[ireséntado pelú Sr. 
Garcia, Pire~, pam entrar em di.-;cus:;ifo .corn 
o prüjccto ; e c!épois da r1·Jspo.~ta aifü."m;1ti'1"a. 
do Sr. prol:'iclet1t0, ui:i; que aclm-so cm debate 
u1 : .<L di:;p11SiGãO contendo providtrnci:1 llefini
tlv:1 ~obro o assumpto, qu:1ndo o substitutiYO 
sigui(i'~ª um~ medid~~ provisnl'in . 

A c<i1n1nissão do füz enda j111ga muito 1~ccei
t:wel a. ideiu do honrado ueputui.lO pela BlLhia; 
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mas, pa.r:i. não clemorar sua. adopção, n.pr~
senta como substitutivo o projecto com que 
concluiu () parecer que apresen tou hoje 
sobre a. iodicaeão d:i S. i::x. 

Desta !Ol'ma coucili:.un-se todos os interes
ses, promovendo-se muis rapiclurnente :i 
passagem rla meuida. . 

Eis o substitutivo (lê) : 

ó Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 W suspoaso o decreto de 4 de ou

tubro de 1890, pelo qua.l foi dote1•míno.cla. a. 
cobrança, ein moeda de ouro, <los direitos 
aduaneiros. . 

Art. 2." O governo coutinuar;i, •t perceber 
os clireitos de importação em moeda. legal, <lo 
modo µor que estã.o sem.ln arrecudtldos estes 
impostos aclnaltuente, alü que o i"otler L cJ
gislutivo rc::;olva tlelluilivn.nrnnte sobre ost~ 
ass11mpto. · 

A~t. :3." H.ovogam-so as 1.li:S~osiçUes em con
trnrio. 

Srilo. dns r.ommissões, 8 1le outubro de 1891. 
. ._Leite OitiC'icn, ro lator. -.·b·tolplw P io ,..;_ 
Btreno ela PaiJ.·ào.-nc.::c,.ril.-~llw·sa. . 

Ninguem mn.is pede n. tin.l:tvrn. e ê eni:er
rn.dn. a discuss:io, Hcant!n adiada a. votação. 

E' ~lllllltnciad:1. :~ 2"' discussão do project,. 
n, 222 ela commissão mixt:\, providenciando 
sobre a. cmissü.o, rei:;g:r.te e con versl1o ti.o papul
mocda do Est:tdL', do Banco <la Republictl e 
dos bn.ucos .emissores t:t ú::i.ndo outras provi-
dencins. . . 

Niuguem riecl~ a palavra o õ encerrada a 
· discussã.o, 1icando at.liad:i a votação. 

Continúti a. l" tliscuss:lc: do projccto n . 47 
A, limitando a compctcncia. do Co113res:;o ua 
legislação sobr~ minas. 

· Os netos <lo Podei• Bxccutivo, posteriores á 
publicuçiio daquelle parecer, conformuram~se 
com a sun. doutrina .. 

Portanto, quando rm constituinte disci.;tiu
sc o nssumpto, apenas reconheceu-se o que 
jà existia. 

Os que sustentam o pt'incipio opposto argu
meuta.m com n. ignoranch~, it gananci<t e a 
de~idia dos proprietarios do solo, com cmlfa
mços por elles opposto:> it explo;:-;ição das 
mínns. 

Os factos µrovam o contrario; e o orador 
cit:t o que occorreu na Tosca.na, onde em
quanto existiu o regimen tutel<~r do E~tndo, 
a iotlustri!t clecnhiu, :io passo q1rn readquiriu 
acti vi fade, logo que deu-s~ ao proprietario 
cio solo n. 'propriedadê d:t mina. 

t<:m outro:S pttizcs e admittitlo o mesmo 
systeinn, smn nelles observit1•0111-se emba
r;1ços ou obstnculos oppo~tos pelos pL·oJH'ÍUt:l
rios ú exploração. Assim, :h inglaterra, onde 
u~s ~ pl'oprietlailo se reg(j pola::i leis communs! 
no:;; E~tados Unidos e ern Vonezuola. 

No B:·:izil, ll.lo .so ·pode dizer que n indns
trin. oxtl'acti\"<t tives\ia s:dtillo ·h~ 1lecadoncia. 
a. que foi reduiida pultt tt(!çüo · tutelar do 
Est;1do. 

A G~to respeito rlescre\"t) o 01•ado1· as cliver
s·:s pba.ses do trà.ballh) d:i mi11eraçit:o entre 
nós, :1prcseutando al2't11•ismo:; comp:iro.tivos 
d:t e:xtr:\cç·ão elo onro no município ue Ouro 
Preto. dos quaes deduz argumentos coutm 
a ac~·ão do Estado . ni:~:;;ta. matoI'in.. . 

De1mds, o propríetax·io cto liolo é directa.
mente intet•essado na exploraç:lo das suas 
rniou.s, porque dahi lhe v;1·t1 proveito. De:;co
nh~cer-llle o seu direi to, est:~lleleror <li,;tinc
ção nn pl'Opl'i•~ll::v.le, dai· a um tercei1•0 fncul
Jade de penetrar nos seu~ terrenos, é, além 
de umn. o!fonsn. a. princípios supcriol'OS. ori-
gin·Lt' demandas e duvid:ts entre ô proprie-

0 8'r. i0on1h.'.lg'"O!!I Rocha diz qu.-., t :H'io d; i supertlcie e o concessionnrioda miria. 
como o pro,iecto foi encnrado pelo illustr•e DHpois de outras apreciaçõei!, pnsm a ana
deput:.i.o.lo o Sr. Om1çalves Chaves peh• fal'e. lys·1r Hlgum:is disposi~'ües do p1·n,jccto, que 
do. inconstitucionaliclade, vno aprecia i-o pelo limili\m o direito d:• prnp1·ie1hulc ao po;;suidor 
fado d e nec·~ssidade. · do solo, impugmtodo sob esse ponto de vista., 

A· legislaçiio sobre minas no reg-imeu pas- os arts. 8º, 9' e ontros. . 
sa.tlo não rui uni l'orme, havendo ministros Ot1serva que '" adoµçü.o do projecto trat'á a. 

· quo conside l'avam a propriec.Jado 110 solo dis- an;irclli<i completa dti logisla~fto sobre o as
fincto dn. propri-:idade eia~ minas e outro~ :;umpto, porque dá aos go~·crnos du. lJniiio e 
que dGcidit~m de accl'rdo com o principio (h ao dos esta.dos competenci:i par.t regnl:\meu
.unidn.de. t:d-o simnltane::nncnte, o que tambom olrcmde 

Mns qn:tndo ministro da n.gt'icultura, o á antonomi;t dos estados; porc;ue, segun<l.o a 
· Sr. Aítonso Penn<t consultou o conselllo d1• Constitnição, as leis do governo federal siío 
est:i.do sobl'o n. nrntoriu; e o -parecer da. rospe- exccut:tdtlS por funccionarios tederaes. 
ctiva. secção, pnblicndo no J)ia1·io Olfi.cial do O mesmo inconveniente se notit n:1 disposi-
2B <lo novembro 110 1886, foi no sentiLlO ü~sse cfii:l llo projocto, 0stubelee1~ndo la );n.tiv•~rnente 
ultimo principio. impostos, · que <levem set· da co~petoncit\ dos 

Na Cani:ira rlos Deputndos foi apresentado, esta.rios. 
pelo Sr. Alve;:; i!e A1·tiu,io. um projecto con- Como conclllsfio do suas obser\•:ições, diz o 
signu.n<lo :i. musm:\ tloutrinu, projccto que oratlor fJ.UO o projecto não irá ani1ntw o des
niio teve andamento. . envolvimonto cln. iudustria. mineira, fere do 
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frente a Constituição é attentacootrn. a. sobe
ra.nin. dos éstailos. 

E' adia<lit n <liscu.s.srio pela. Jior.'l. . 
Passa-;;~ á. llor;t llestinadn. tL apresoutn.çií.o 

dos projectos, L'equorimentos, etc., e niugw:irn 
pede a pa.li.wm. 

Vão a imp1·imir os seguintes 

PROJECTOS E l'AitECEH.ES 

N. 225- 1891 

Approoa, ;Úx ]Jarte q11e compct·c ao Poder Le
gislalii•o. o con tracto celebrado em :J ele (e· 
-vei·eiro de 1877 entre o m inistro ·elo !m.perio 
do e:::tincto 1·e17imeii e o lJr. Paulino F,-mi· 
h!iin do A m.m:al ( B11.rcio de Cmtindc ), pai·a 
o alaryrim•:nto e prolongamento tla ru11 de 
GoJtçafo,,.~ 1Ji'1.s, <lesde a 1·i!a da P1·ai11ha ate 
o [,p·r;o dct J[ !Te do Bi.~po cm (rente ao ?Jtar. 

Foi prcsooto :i. commissü.o rlc füzon1ln. o ín
<lnstt•ins o olllr.in uo 2 rlo cormnto mm:, com 
quo o Ministurio Jo Interior lt'<Lll.'imittiu li 
C:\mara do~ Oup11tado:; o reqw)rimen to do 
Ba.rii.o <l u Cani111Jó, o mais pnpeis rela.ti vos ii 
u.bertnr:i. o prolongamon to da ru\t 1le Gon· 
çalves Dia::;, d0:1tle a. dtt Prainha., cen1 ft·enlo 
ao a.ntig·o Aljuhc, :.i.tó o largo du. Ajuda, em 

· frente ~w mar. . . 
. Nes.:;e t•equcritucnto pede o l.:lo.rào de Ctt· 
uimlé qne S('j:~ npprovado pelo Cong-re:;;so 
Nacionn l, na. ptlrte em que depende de ~tmc
cilo do Porl ' l' Legisla.ti vo, o contracto que em 
:3 da fevereiro de 1877 celebrou, pnr:1. o Jim 
indicado, co:n o governo do extlucto rc
giinen. 

A commiss..i.o h:wendo exlttninado o ns
sumpto, :\ vi~ta do que constn, dos papeis, e 

Considerando que o melhoramlmto pi·o
jectt\dO é de inclisc11tivol e t•econt1ecida utili
dncle pnhlicn, ató mesmo uece~sich\de, por 
isso que a it Yenidn., a.l>ert:• e:rn.ctam1mte n:~ 
direcçilo dos ventos reinantes na bal'ra, füci· 
Jitn.rú ern extrorno n. ventllnçii.o daquell~ ·;:onn. 
do. cidade o cunstituirú. elemento cfücn,z para 
o seu saneamento, substituinclo-se Jwbitncões 
velhns e insaluh1·es a.li oxi:>tentes, por Gdifict~
çõos UOV :18 l'CCó'l'!'lll10Ud;WtliS TJ0h\ SUU. bellezn. 
o condiçües hr!::'ionicas, dotando :\ Capifal Fe
cltlral com 1tma. hlrgn. e. :'l.rtistic:i. ltl'terfo. de 
cornrnnnicaçií.o, qual u. · do prolon.g:imeoto e 
abrg:~mon to da. rua Gouç..'\lves D1ns desde u 
ru:.\ da Pt·ainh:•, em frente ao :.i.ntig-o l\ljnbe, 
até o lar;.ro da 1\jml:i. ein fret1to uo ma't', utili
dade osim 1•cconhecirl:.i. pelo governo do rogi
rnen tmusac lo, que celebrou com o lJeticio· 
ua.rio o rol'et'Ído co11tracto, como peln. Camarn. 
<los Deputados. em pr0jecto ue .lei sob o n: 107 
de l de um10 do 1877, medtaote lunnnoso 
pu.rece1· du. comm.i.ssüo de fai:emla. em 20 ele 

C:unnta V, lV 

feve~eiro do mesmo ::i.nno o após lÓngn. rlis
cnssao, o q ne constu. dos aunaes <laquolle 
tempo; 

Considewindo riuo, sul1 méttid0s os p:l.peis 
â considoraç:'l.o do S(m:vlo corH o pro,jecto de 
lei 11 . lüi do l dri lllaiu s11hscquu nto, for~rn 
estas favomvulmuntn t11 l'o1'111:tclo,; pola com
tni~:>~1o do Ernp1·ezuil l 'ri vi1 1igiadns u Ol>t'llS 
Pul1licas, a qu;Ll tlcchwon 0111 p:11·ccot• tio 17 
1.le maio CSl (ff CO/WCJICÚÍil de fJllC f.I úti'tiJrirl.r: 
p u/Jlica di:. scilic/Jtcm!c cmpn:~ tt e ·11v0ti/ iJsla e 
inr.ontesGavel, vi~·to que te 11i 1i111· fim priitcipa.l 
mcthon1.1· a saltibridar.le publica da D.tpi1ai ; . 

Consit!eranilo que o consetlw da i1tte11-
denciti U!Unicipa.l, ouvido sob1·e o ass1unpto, 
declarou recentemente, em otncio Je l l <le 
setornbro de 1890, que a t~veui.tl:.i. projectad.a. 
estii do accordo com o pla.no tle rnclhoro..
nwnto get·a.l da cidn.tle ; · . 

Cn11sitle1•::i.ndo f'JltO o l\línigtl)rio cl:i , ~;\.-: 
i1e1\1la., onviclo por sua voz, foi do pare>::el" 
qna llGvia. set• m:ill tido o con tr:\clo ern sn:i. 
inte~ra, se;;undp coLlski do :.i.viso uo ::lO de 
,jnno11·0 ultimo : 

I~n tenric n. com missão 1.lc r.1z •1vla o i nrlui;~ 
trh1.s, louvando~se ein <lS in l'o1•rn:H;Or.,;, pare
r,ores e rosolucões pro l'N•idm; anter[ol'meuto 
sobro o con tl't~cto, que este encor1•a incontes
l11 •;eis va1rta.'.;ens P'H'tt o :;~ine:rn1 onto o em.
holl·w.n.monto üost.i ci1l:'l.de, e cpv~ som a. 
coadjuv:ição do governo ou d~ nwnicipa.
lld:\de nfto se pod1.n•i" lovn.::- n. offeito esses 
mo!llommentcis trroreclamntlos 11e!a. lirg-iene 
e pela clvilistwã.u . 

E assim pcas:rnüo oITerece ú con$id,~r:\Ç<ÜJ 
do Congresso o s!.lguinte prqjectn do lei : 

Art. l . " O Cong·resso Nacion'1.I :1.pprova, 
nt\ parte que compete ao Porler J.,1~:,:-islativo, 
o c:óntrato celebrado em a tle l'ov ·ruiro de 
1877, untrc o ministro do im~iel'io 110 e:<liucto 
1•0,g-imen e o l)r . Paulino l•'rn.ultli'n de 
Amaral (B•lrzt:o <le Oauindê) pr~1·:t o al::i.r- . 
g:1m13nto t) proloogaroento d:i. t·u:i Gonçalves 
Pi:ts. dosifo a. run. da Prainha n te ao Larg-o 
da Z.füc do Bispo em fren te ao mw. 

,\ti. 2. 0 ltevogam-se a::; tl i>1pDsicõc::> om 
contr:i.río. 

Sn.la das commíssões, 9 de ontuh1•0 cio 189! . 
- A.stol]lh.o Pio . -M1Ârsa - Antonio Olyniho.
Marcolino Moiwa.-Be:;erril. 

N. 226 - 18\>1 

Suspc111.la o <lccrato de 4 de outubro de 1800, 
rp~c dctc1·minoit a cobra_11ça e oi m oeda rl" 
vm·o llo11 <lircitos aduaneiro~· . 

A' commissfo ue ütr.emla e imlnslrim; foi 
pre~ente a indict\ç;.i.o <lo Sr. deputado pel:i. 
13\\hia , Garcia Pires, pl'oponúo q11e :i. Canuira 
dos Deput:ttlo:; rcprésonte a.o governo a net.:eS-: 

3~ 
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sidade do adiamento da cobrança dos direi
tos nduaneiros em moeda de onro, cobrança 
mandada füzer, .do dia :14 de outubro co1•rente 
om diante, por acto do Sr. minlstro da fa
zenda, em execução ao decreto lle 4 de outu
bro de 1890. 

A Cttmarn. sn.he dn.s phases por que tem 
passado es~a questão, assim ~orno tom sciencia 
de que estu.o na ordem do dm dos seus tm
bn.lhos dous projectos de lei, reg-ulando o modo 
da percepçlio dos direitos ntluaneiros, sendo 
que um, o desfa commissão, revoga n. co
brança em ouro de 50 º/o desses .impostos, o 
outro reYoga-os na sua tot:tlidade, mediante 
um accrescimo nos direitos aduaneirol:). 

No outl'o ramo do Potler Legi;;hiti~·o há 
tambem um projecto de lei revog~\ndo igua.1-
mente a cobmnça em ouro dos dit•eitos do 
importaçü.o; do modo que h11 quasiccrtoza de 
que o Poder Legislativo regnlac·a estaques
tão na sua presente sessli:o. 

O governo mandou suspender o modo rlo 
'Pagamento dos impostos por elle mesmo resol
vido e !JOIO qu:ll o contribuinte p:ignva•os em 
Jln.pel, ma~ calculado em comp:irn<~<tn a moerl:i 
do ouro, ti. taxa ilx;t de 20 d. por !$, o quo 
equivalia a um:i nggravuçii.o dos impostos, pela 
porcentngem correspondente it taxa do cambio 
ao di;1 pnrn fü\l' a taxa de 20 tlx:alla ; com est:\ 
resolução, como a. commissão j:1 te \'e occ:Li;iií.o 
de declarar, ficou sem e/feito a. medida tent 1 da 
a principio de servir :i. pet·cepçito i;m ont·o 
para rc;ti!'ar o governo do meMado do ct1mhio, 
rerlu7Jndo-se a. uma vet'dadeira aggr;Lvação do 
imposto. 

Not;t-se, no momento actual, quo o cambio 
estú em baixa, tendo attingiclo U. exagerad~1 
taxa de 14 1/ 4, o que protlu'.6 ditl'erew,;a supe
rior <~ 80 "/o do lJrcço do ouro pam o p:ipel, 
com que vil'íam a ser sobrec:1rrogàdo~ os ge
nero;; de importação, e por acção reflexa, 
todos os outros genero::; ile cou:;umo. 

A situaçã.o é porttLnto <la::; mais gr<wes nos 
seus etreitos sobl.'e a vopulação o urge tomai.' 
providencia que a allivte da pi'ElS!>fio em que 
se acha. . 

A commissrro tomn, em consideração as affir
mnti vas fot•malmente feitas pelo govemo em 
uni documento publico, tal como a. nl•311sugom 
dirigida ao Senado pelo Sr. Presidente ria tt.e
puhlicn, e a exposição d(') motivos rio Sr .. mi
nistro da fazcudn., de 11ue o Thosimrc estaco
berto ató j 11nho de 1 S9:~ com o oui•o proci!>o 
par:\ faz•~r r:1ce às despa:.rn.s uo exti~1·iot', e ús 
qne é obrigado n. realizar em moeda de o uro, 
caso unico :t justificar u. percepçiio de im
postos em moe(la., outra quo não a legal do 
po..iz e em que o g·overno fa:r, os seus p<iga
mentos no interior. 

Tem 1m:i:is em u.ttençao que o Poder Legis
la.ti vo esta resolvendo sohro o a~sumpto e 
sómente este G o competente pa.ra resolver a 

questão, decretando· sobre impostos, da sua 
exclmliva competencia pela. Constituição da 
Republica. 

I:;' de convenienci:l., portanto, accdtM a idéa 
contida nn. iodic:içào apresentada pel1) Sr. de
putado pela Bahia, como medida de occasião, 
pn.t'tl. ncudir ú. necessidmle de morr.ento, até 
que· o Poder Legislativo resolva cle tinitíva
mento sobrG o assumpto. 

A commiiii,;ii'.o, porém, entendo que a riroYi.;. 
dencia nã.o deve ser toma.da por u um repre
sentação do Poder LegislatíYo ao Gxecuti"o e 
sim pol' um acto do proprio poder, compe
tente e exclusivamente, para legislar sobre 
impostos e sobre o mbdo da sua arrecad~wrto. 

Accresce que o governo jU. manifestou a, sua 
opinião sobre a couveniencia deSS<'O n.r1•ecado.~ 
çiio em moed:t de ouro, e portanto, ostit co
nh·~cido o seu modo de entendei·, devendo o 
Podar Legislativo respeiti~r os intuitos com 
qne o governo enca.rn. esta. questão . O acto 
da. Camara, dh·igindo-so ao P oder l':xccntivo 
com um;L ropres·~ntação sobre a~sumptu cm 
qne elle jú. mnr1il'csto11 opiniã•) con t l't•:·in,. p1·0-
duú1·,·L o em~ito nnieo clo:tu tot•izal-o a rn:1nter 
o seu mo<lo de vor, inspit•ando-se, Mmo o 
Puder Legi,,;lnti vo, no intet•esse puh!ico. 

Ao Poder Legislativo compettl deci'e t:tr a 
t•eccitn, publica; d·~sde qu() ó de co1n- ·11iuncia 
pulllicu. c elle o reconhecer, n.ltera1· oi;.:;a. re
l~eitr.., se~untlo o modo de 11.rrcc ~vla l-: 1, lique u. 
e;o;so poder n. r cspo11sa1Jilidade do :1.cto, erna
nndo ele um decreto seu, nem podendo o ex
ecutivo ter escrupulos em execut:i 1-o, por essa 
fórma, desde <]ue se lhe tim a iniciativa e a 
responsa bíl idtide da medida. 

Pol' estes motivos a commissão 1lc fazenda 
e industrins 6 ele opinião que, orn !ogtir de 
uma re~res1mtaçiio ao Poder Execut i ~·o, seja 
sujeito u. <lelibeJ·ação da Cam:wa o seguinte 

Pi·ojecto de lei 

O Congresso Naciona.l uecreL<t: 

Art. 1.0 E' suspenso o dec i·eto de 4 1fo ou
tnbt•o de 1800; pelo qual foi determin:ub a 
cobro.nçl1, om rnoeda de ouro, tlos llireitos 
nclilanefros. 

Art. 2 ° O governo conlinn:tr[1 ,\ perceber 
os direitos de impol'taçlío em moed tt Joga i, do 
modo por que estilo sendo <•rrec<ldndo,,; estes 
impostos actu~tlmente , :ito quo o Poilor Le
g islativo 1·esolvt\ deíl.nitivamente sobi·e este 
assumpto. 

Art. 3.º Revogam-se as dispo::;ições em con· 
tra.tfo. 

Sala LI.as commissvos, 8 tlo outubro de 1891. 
-Leite Oitioiw, ro lo.tor . - AslDlpho Pio. 
-Bueno de Pa.iva.-Ba:rorril.-1Uur~·a . 
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.lndi caç(to 

Indico que a C;im:lr~i roprosonto t\O governo 
a necessida.<le da :uliu.r a provi1lonei1i th co
brança 1lo~ diroitos llduu.uciros oiu ouro, ato 
que seja. vota1lo o pru,j1:cto 1bL coi11111b:!~t'trJ 
mixta, visto como ella opina pi.lia 1·ovo"tlçJ.o 
do decreto do 'i de outubro ele 1q00, ~011ti
nut1ndo a n.rrectidaçã.o do,,; nie~mos i1t1postos 
nas cotHliçõos n.ctuaes, istc é, c:dcuh1(la. ao 
cambio de 20. 

Sala d:ts sessõ0.s, 8 de outubro do 1891.
Ga.rcia. Pires, 

N. 35 A - 18\11 

Opina pela nao acceitaçiio do projecco n. :35 
dc.ste anno, que eleva f[ (:i00$ a.nnuaes a pen~ 
são conceclid(t a 1J. UmbeUna Serra do 
Lago, 7Jor falta de informações. 

· A commissã.o de fü.zetldn. e iodust1fa, :i que 
foi ]iro~euti:- o projocto n. 35, dos te anuo, 
0lev:mdo li Goo;;; ;1.nnmies a. pous:lo concediJa. 
n D: Umbeliiw Ser1'<1, d.o L:1go, tlesconlucundo 
inte1L·:un0uto <lS ra:1.üe:> 0 motivos íJUl~ oxistll.m 
Pl\l'~\ n.,;sim se pro!!eder, é Lle par.~cet· que o 
ilito projet:lo nlio ~ejli u.cceítu ::ie:n veri!icar-se 
primeiro si a pessoa a quern se rel'ere o 
favor e~ta nas comliçOes <;i:\cepciouarn; de o 
merecer . 

Salo, rfas commi~sües. 2 1 de sotmnoro lk 
1891.- A. Pio.- 8c::er'f'it.- Miirsa. - A. 
Morei·ra da Sil'Oa.- Leite Oiticica. 

N. 35- 1891 

Eleva a 6"00$ amwaes a pen.~(io concedida 
a D. Uml>elina Serra do Lago. 

O Congresso N'aciouul decreta : 
Artigo unico. l"ic~i elevada a seha:eotcis mil 

réis ::rnnuacs t\ pen~ü.o cooceuid:L a D. Utnhe· 
lina Stir1·a tio L:i_:,:-o, viuva uo tfmuote tiouo
rario Antonio Marht Pernlm do LlLgo, !'a,lleciLlO 
em cousaqueucia de ferimento;; recol>i<los em 
comba.te. 

Sala elas SGSSÕe>:;, 16 ele julho u e 1891. -
Caetimo ele A.ll>_iuzuerq~~e. 

N. !99 A - 1891 

Julga digno de ser adopttd" o p Y"ojccto do Se
na/lo 1.mto1·i.:::ando o governo a mandm· abonar 
ao Dr. IJ:"1Ja1·isto Nunes Pire~ a gva( i/iCflç(i(J 
de pro(esso r interino na E rct1)rticJ.to do Gym
nasici 1Va.cional. 

A commi::;são de instrucção e hygiene pu
blic.i,, a que foi envhulo o projecto do Sent~do 

n. 199; em que n.utoriz:t o gove1•no :t ma.n<lal' 
nlmnar· :i.o D1·. gvaris to Nunes Pir0s ;i, "'ra
tirfcar;:1o :1 q 110 t~m direito, como p1·0 1'1~sor 
in triri nn 1 lo l~x:tarrn1to tio Gvmn:1sio N:idon:il: 

J1il;.;trn1l<1 :-lol' elo j11,;tit;.L 11' clisp1)siç:io ilo re
('cwi,Jo pt·oj,~cto, f) dn pnrucot· 11uo so)lL ollo 
a1loptac!o p1l[tL Gamam rf, 1:-i St•:-i. lloput 'ul o.;, 

S:1 l:t d:u; coirHui~sl\m~, l elo ot1l11\J1•u e lo 1 :·ml. 
-."\cmln~ Poroira, rohLtor.- Jo,11J Vidra .
Ale.mnrli-e 8tocht~i'.- Gonçufot:s R,ww.y.
A. A;;eredo. -Cwitc'lo . 

N. 199 - 1891 

rliitoi·iza o Porle1· Exccuti-vo a manclar 11bonar 
cio Dr. E-i:nirislo ~Vimes Pires ~ :1n.1tifi1; ,iç~io 
de prof,Js8or inturino do Sxtc:mato llo Gym
iW$Íu lv l~ci<mal. 

O Congresso N:iciono.l resolvo: 
Art. l, ° Fi1~~1. o Poiler Exec1ltivo nutoi'iz:ttlo 

n. rnaniln.r• ;1.hon:u• ao Dr. E rn.risto Nnnes 
Pi r•cs :L ~mti!icuçifo a qno tonh:L 1limíto como 
iwofosmr interino <le geogt':tplth no Extn1•
nato elo Gynlll;\Sío Nttcimml 

At·t. Z." Ficam revog~d::i.s \t~ 1.lí spo~içúas 
r~m coolrat·io. 

Senado Federal , 22 tle :;otem\Jro ele l8'Ji .
erudcntc J. <.le JJloi-aes B arros, vic1;~p t'osi-
1!etlte. - Jotio Pertro Bel/àrt V ieim, 1° ~ccrc~ 
tario.- Gil Dini;; Goitlart, 2º sec t·etar io. 
,/oãv Soar/Js Ncíva, 'l" secr0tario.- \lil·oiUo 
Damasio, pelo 4° secretarlo. 

N. 224 ~ 1891 

Appt<Jmi (1 p1Jst_11rv. da Intenifonc ia Mu11i cipal 
e.la C11pital Fc1forat ar.loptariclo o blci n~rador 
Orti~. 

A conuni~s:I.o de Constituição, L~~·bbc~o e 
.ltlstica, a qu·~ foi presente o rm:~ieeto de pos
turn municip~l llo Distrir.to FeLler:.11 qun ttd
optou o :1 p\iat·elho denomina.do - 1 ncitwrt11lor 
Orti:t.-, solidtoL1 d:~. mascmt l 11 temle11cl:b Mn
nicipa.l, por iutermedio t!o }.Iinístt-!rfo. rio l ri te
l'im', os [}t'eciso,; esclarecimonto~ da qnn c:trocia 
partt tlrm:u• o ~en juiz&, e corno tBu lm i·ece· 
bido o~ docnrnBntos de que pt•ecis;1va, vem 
hwrar o seu p:\recor 1!otini t ivo. 

A.ttentlernlo, pois, 11.ne o ~tllnd i llo appiu·elho, 
Jostlnu.do :'1, inciner~çii.o tlo lixo d<1S cat;:ts o 
resi(lUt)S dns co;:iohas, nmt<~ri1is c.osit,; ·le l'•tcil 
fermonLição, são com just<.1. rar.u.o consüleru.dos 
como elemontns delot1)rios o noc.:i vos Lt s:\ude, 
desde quo 8e tn<\tlten lm nas c<iS <LS poi· :tlgum 
tempo, mórmeute nas quadrits do iutonso 
calor; 
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Attendendo que o lraba.lho da remoç-.ão do 
lixo e dos alludill<Js resitJuos, por m:iis mpid<~
mente que seja. feito prejudico. ti hyg-ieoe das 
hubita<,;Oes e cousequeutemeute :i salubriua.de 
publica· . 

Atten'tlendo q11e todas as autol'idn.clos n.<lmi~ 
i1istrati """s e hygionicas quo foram ouvi1la.s 
sobre n mataria cstii.o ele plono accrmlo sobre 
a utilhlatle e convenienci•i. .d::t. a.pplicaçií.o do 
n.lludido :1ppn.relho; 
· Attendendo qne, si hem qu"3 :i. medida seja 
de uso ohr!g-:1.tol'io Jl:.lr~L os proprietirios do;) 
predio..;, t11dn.vht ~ssim deve ser, porque se 
tr:ifa, do iotot•1.!SSe geral <lo;: hn.bitantes do 
munici pio, da. hygicne e 1la. saluhr icbde pu
blica., ·rtll\teri<tS que se impoe:n ao intereii~e 
privaclo; 

Attcndcndo que, sem.lo o referido ti.ppn.1•c!ho 
de urgente e immodiata. applicaçl\o, cm vista 
.da quadrn. de intensc c:tlor, qu<muo as epiú~
mias, como <te habito se dcsom·olvem nest:L 
ca.pit:d, e rccla111:.1.m me1litlus o ll'ousi vas n. ollas 
e defcn;;ivas tln. saude public:L; 

Attender;•lo que não c::i.l.le n:i. alçada tl!l. In
tendench~ i\!trnicip::i.l actu:Jl, ain;fa, não Lcg-al
mente org:~niSa'l::t. pelo Pmler LegislatiYo fo~ 
deral, unico competente par[, f:izel-o, H con
sequentemente investido pela. Oonstituiçiio 
Fedem.! (art. 3,1 n. 30) de prover 110 intervallo 
dessa. org:1nisação a tod,•s as necessidades 
municipnes quo dependam de lei, '~ de pnt·ecer 
que se approve t~ postura municipal ora su
jeita ao jnizo da. com:.nissfio, fican •lo enten
dido que o appa.relho ttdopt:ldc peln. t'3!Cricl:\ 
postura de modo <:Llg-urn prejmlicará, de 1·u
tnro, qualquer outro que po1·ventura. melhor 
·consulte ns prcscripções cl:l. hygiene e os inter
esses da S:l<lullrirlade publicai : 

Nestas contlições, a commiss~o offerace o 
. seguinte 

Projec!o 

O Congresso ~acional resolve ; 
Art. 1.° Fie[\ appt'ovadt~ iL postur::i dtL In

tendenci:\ Municipal d:_1, Ct\pital Fedol'al rtdop 
trt.ntlo o -Inciner:vlo1• Orli;.:- sern 1m~juizo
de qualq11er outro tlpp:irelho que possa com 
mais vantag-em ser de futuro ntloptaclo. 

ern riue funccionem fogões com chaminés, 
sito obrig-ados a instu.llar nos me~mos o appa- . 
rclho « Incinerador Ortiz ». · 

Art. 2.• Neste incinerador seran . tli<'u•ia
mcnte inclnemdo:; o todo lixoJe 't'esicluos do ser
viço da casa. 
· Art . 3.° Ficam desde jã. est:.ibelecitlos tres 

typos de incineradores, adaptu.veis a.os diffe
rentes numero.l de fogões em uso; sendo o 
typo n. 1 pnr:\ os fogões ns. 4 e 5 ; o typo 
n. 2 para os fogões ns. 2 o 3 ; e o de 11. 3 
para o fogão n. l. · . 

Art. 4.0 O incinerador de typo ii. l será 
de preço de 20$ ; o de typo n . 2, tle 25$; o de 
n. :3, de 30$000. . . . 

Art. 5.• O preço tlo inciu!3ratlor tlc typo 
maiOl' 11ue o dm;tcs ser:1 convencionnl, n:io 
0xc:ellendo de 5$000 para c;tdu. ciuco C(mtime
trns que n u:;mcn t:u• ep1 c:u:ln uma rias dimeu
sue:; tio typo n. 3. 

:\rt. ü. v O cumprimonto do~tn. postnra 
comcc:it·\ dentro do pl':\zo tle se;. is 111" Zn:-> partL 
a!i t'regitezias 11rbanas, o de 12 mezes para us 
1'1·eg-110.zi:.t::> sulrnrbnnas. · 

At•t. i .º A Iut~nJoncl:i. Municipal provi
deuciarit. convenientemente para, por pl'eço 
n:'io excedente ao estipulado no nr~. 4°, ser 
fornecicl•) aos propriotnrios . o inci1101•ndor 
correspoudento ao numero dos respectivos 
t'o!.('õe3. 

Àrt. S. 0 Todos os propriotarios que nos 
prn.zos marcados no art. (}• n ilo' collocn.rem 
nos resp~ctivos fogões os tyjJOS dos iuciuera·· 
dores ti elles co1•re:;pootleotes, pa,;arü.o os va
lores dos typos do incineradol' quo deveriam 
colloc::u• nos respectivos fogões, muís 50' 0/a 
nn. reiocidencía., com a multti. 

Cousl':llho. dn. lntend1mcia Munidpn.l do Rio 
,Jo .Jaueit·o, 24 ífo julho de 1 8~1 . - ])r. Jose 
Fclia; do.. Cunlio.. llfenc.;;es , presi1leote. - Carlos 
Aw7t,~to ele Avile.;; 'Barrüo. - Jos<J ela Silc>a 
M1;ltos. - 11l(rcdo P iru.(fibc.-Jotto Lopes Car
w:iro da Fontou;-a. - Vicentc·Jo.widc CaroaUw 
Fif.fw. - J11se Antonio llc M.agalliaes Castro 
Sobrinho, se0rctario. 

N. 227 - 1891 

Art. 2. u '"1{.ovoga.rn-se as disposkucs em 
contrario. · . h 11nta <lc impostos os materiac.• gHc · forem im-

d 8 pol'tOJ.los 1>ara · os scrc>iços de . <taua, cs9oto e 
Sala c~n.s commissões, 9 do outubro o l 91. tUuminaçüo da cidade de Tatt.4hy, do estado 

- Lc1Jpoltlo B 1r.llu;es . .:_,inf1clo Pinheiro. - de S • .í?attlo . 
Jfristide~ Lol}().-Gticerio . - França Car1Jalho, 
com rcstrir!çues. 

A commissfo de f.'.1.zencl:1, attendendo i1. re.:. 
PROJliGl'O Dg f'osTutiA. P.utA uso DO. At'PAI~ELHO pre;;c;ri:tnçlío q~lo e Con~;lho do ln~o_ndonci.a 

DENO:i\í!NADO INCll'\1.>JltADOH. on:rrz, A QUE SE :"l[untc1pal dti .ci~lmle de l atuhy,, .~º .::.~a.do ~~e 
·REPER.E o l'l'tOJEGTO s. Paulo, d1~·1g1u ·ªº c_orpo ~e:.1sla~L'\'O J; -

1 

deral - pedmt:lo 1sençu.o de imposto» pnrn. os 
Art. 1. 0 Os 11r0prietarios tle pi:e1Hos ur~;i,- m_u.ter!acs que forem im_Pot•ta_dos p:ir~• os ;;cr

.nos e suburbano:; <la cidn.llc do H.10 de Janeiro v1ços de ugun., esgoto e illunun:i.çao publica.. 
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que pi·etende ostn.lJ<:lccer, é. lle parecer q ne ª ! 
camam vote o segumtc proJecto: . 

N. 211;: - IMll! 

O Co11:;;resso Nacionttl decreta. : lndc/.ei:e a pcl.içl"to tle ,1!(i·1:1ta.1~·s1cc.::1 '', r>IC/J 'o 

t l . t sot1c1tcmdo :sc;:çao de ú11·citu~ 111.fwme11·0.~ . Art. l .0 São isen os e e impostos os mn. e- · · 
rines que fo!'ein importados pat•a os serviç,os Alft•edo E~tcves e M:rnoc 1 Corr··'.!•t (lo Froilns 
de ::i.g-ua, es!!oto e Uluminn.ção e.la cidade de obtive1·~\l11 dt\, lntenr.len l.!ia l\fnnici pa! o dlt•oitu 
Tatuhy. no estt\do de s. Paulo. de nsat• e g'OZl~I', por esp~co 1.10 \;) anno:;, cio 

i\rt. '2." H.evog:1m-se ns uisposiçüeS cm diVel'StlS liohn$ de on111iún< Ol1 ca l' t'OS ([n sys-
contrai•io. terna - 'l'!iomp.~oi• - ror.lus rcvesli<hls de bor-

Sala. dns commissue3, 9 de <Jutubro ele 1891. I' ~\cha<;;) p:1m tr:u1~p01•to do passar:cli•os dentro 
· -.1:1siolpho Pio.-Lcitc .Qiti cica.- B c;:;crrit.- ó fó1•n r.lo pe1•imetro llU cidade. P(W:\ C:(Ccutar 
A. JJior-cfra da, Situa.- ltfors,~.-B. de Paiva. o contracto quo cclclwamrn com a lntcndencia, 

-veem 1·equerer ao Congresso N;\Ciom\l iscuçiio 
dos direito~ do impu1'taç:lo par<~ esses c;\rros. N. 202 - ISOl 

J\ commiss~o 1le faie nda e i:11l11str ias é <le 
. . . p::i.rece1· que<\ petiçii.o ~cji~ indeferi·la; os sup~ 

lnde{ii1·c a 1it!ttçao do Dr. A1 '!Jt<.~lo ú.c.ç (}uas pllci\l1tcs obtivoi\\tn um;.\ conce:;sfi.o, qne vão 
dos Sc~nl<~s, solJ1·e_rJ. funda(·c7o de t'm úcmco 1 e.x plot\'.l.l' em seu benelicio; s:\IJ::i-:;o o que :;li:o, 
rlc emissuo e crcditu ·re([l. o r1uo valem as coni::c:;sú~s de linhas ile t raus-

. · · • pol'tc:; 0111 unm cid;ido <fo gt'<Wlle popular;{Lo , 
O Dr. An.~usto Lns CtlSas dos Sn.nto.~ pro- como o l~io du JancJít·o o qt1:1ntos lucros dlio 

pi1o-!le, ntt potif;fLo e plnno exposto J~rntos, 1 ;.:o:; conco;;~ion:~t'ios. 
t'umbl.', na Ctlpítal Federal, com n·gun~in~ ou Nfío ti ,justo, nem tio crp1id:ul0 que, pnr:1. 
sc~cc~us uos esta.elos, 1~1~ l>anco <le e.m1ssao ~ a.11fe1•ircim !ncros, os 1wticionttl'i<1s privem o 
credito l'etil. com o ca.p1t,ll de c~m mll c9n~os T!1esonro Publico rlu. i'<md:~ rn·ovcuienta dos 
tle rüis, tendo po~· lastro apolic_:s dtt cl1y1dfL vehicnlo:;; que vão sc t• l'unt a tlu rendt~ p~irn os 
publica re:>g-t1t~wets em ouro :t 21, emltt1nc!o seus proprietarios. 
o b::t.n?o o <lobr? do v~;01: que nesso.. e~pec~e Pu.g·uom t'lle~ [l. pnrccnt:igoem ri no lhes deve 
adqumr e de pos1t;.lr na Cu1~a dn. Amortizaçiio tocai· dos imposto;; <le i1n pol'laç~o. - 1\sco/.pho 
com n. not:t - mtrans(cn11et; - O b!l!JCO 1 Pio,- A. Morcil·a dct Sitva.- Leite Oiiicica, 
eruit.tirá bilbetes rle 20.S e n0$, hypotl1e~ar1os, relator._ llfü1·"ª . _ Bc~1m'it . . 
até- á somma de 300.000 coutos de réis, ei:;-
pa lho.dos pel:i lavoura, no j\~ro da 7 "/oe ~. 20•1- IS'Jl 
amortizu.çã.o de'/,~/., resgatave1s Jogo que se 
liquide a hypotheca. Irtde/crc ri pctiçao tle N ;ct 1Jiedc:-i:cl1s, solici-

tando ~ençi'io cfo Ltireitos a!luanciros. Todos esses bilhetes ter5o cutso nos estn<lo;; 
o serüo receliillos nas e.'3tações pubHcas como 
moeda , em virtude do sorviço enorme que 
l?restam á. o.g-ricultura, c~n~titui?do, segundo 
j ul!,\·a e o declo.ra o l)eticiono.rto - n mon
tao' lrn. de ouro - que w·miam Pitt declarou 
ter encontmdo no p:ipel-moedn.. 

A commissoo de fazenda e industrius julga 
que não ê do con venienciu. pura. t• H.evubllcrL 
a\\<Yment,lr :i. somrn:i tle papel-moeda ex is lente 
na" circtlia\~i°to e antes ê de toda conve>2.ieuciu 
restring-il-a. 

O petic\on::wio e o seu plano confundem 
credito rcul com emissão de }):ipel-moeLfa, e 
letras llypoth0cu.rius com bilhet.es .rle bnnc~ 
uã.o resgatn:vois :i.o port~•llor e a v1stu.; dah1 
a stm fü nn, montn.uha. de ouro, que suppüe 

. t er acl1ado e que, ainda como pa.pel-moeda, 
não merece o premio de invençii.o, pot• ter 
produzido roáos resu~ta.dos_ nos pai~es que 
teem experimentado~ 10clus1ve o Bl~z~l. . 

Por isto ó tle pa.rocer que su"' pctiçao ScJll. 
indefel'idµ. - Aswl-plio Pio.-Morcira ela Silva 
(votei pelo indeferimento, mas nú.o pelos fuu
dnmootos do parecer).-- Jllu1·sa.- Leite Oiti
cica) relator.~ Bc:::crril. 

A)Jcl Diederichs reque1· o.o Coi;i~resso Nl\
cioual isenção 1le diri:iitos ndmi ueH·os • . por 20 
annos, pa.ra o nl'l'O;t, bruto q.ue .importa!\ 
ussitn cnmo para. eshtbelecer falJrrcus desti
nadas ao beneliciamonto tle:;te pro1iucto. 

A commissão de l'aienda e indu~trins .)nlga 
de convenienci;\ nã.o se conceder füvo Ns a 
geucl'oS de importaçilo q~e. possi~m ser ~1·0-
<luzidos no p:m : o benellc10 pedtdo trnrtt o 
desMimo da. producçito imcionnl em favor do 
paticionnrio; convindo untes. por;me ios indi~ 
rscto~, iit vo!'Ocei• :lq uel Ja.. Por isto é de pa
recl!r quo a petiçiio se,ju indefe 1·id:i.- il stolplio 
Pio.~ Leite (iitic ica , rel:ltor.-:- 1Jiu;·ga.
B e;erril. - A. 111orcfra lla Silvt&. 

N . 205 - !8Dl 

ln.defere a pctiç,!o tlo Dr. Ft'ancii:co ela Patila 
Vattadc1r1Js solicitctn<.lo varios favorcs para a 
{1.mdaçiJo de um. banco desc:rw.do ci co1tstruc
çao de vrcdios . 

O D~. Francisco de Paulo. Valt;;i.da.res re
quer uo Congresso Nacionnl favores consis-
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tentes em : dispensa. de clecima e serviço de 
penna de nc-ua para. os preuios, c:oncessiio do. 
terras devolutas, direito rle tles11J1•opriução, 
r edncção, por metode, tios direitos de impor
tação par:t os mat~riues dt.Jsti11ados à con
strucçâo dos prcdios que houverem sido cdili
cados com o capital de dez mil contos de 
reis, pertcncen tcs a um banco que o peticio
narío se propõe funuu,r nesta. c;1 pi tal. 

A commissi.'io (le fazenda e industrias e de 
parecer que nilo deve se1· foito. a concess::lo 

tracção do oleo de peixe no médio S. Fran
cisco, com reducção de 30 ºlo nn.s t1lrifas das 
<:lStrade1s de feI'!'O para. OS materines neces
sa.rios à organizitçiio di~empreza privilcgiu.da, 
durante 10 annos, o isenção dos <lireítos de 
exportação, como tlos direitos de importaçãó 
dos machinismos precisos; . 

A pesc.'l. e <\extracção do oleo de peixe não 
constituem iudustria nova, merecetlora de 
pri~ilt' B'io~, e os,r~~vo1:es I:i;!tlid.os pelo peticio-
11ar10 sao madnnss1ve1s, nao so porque o Con
~resso não pôde conceder isenção do1; direitos 
ae cn:poi·tação, como as outras isenções im
portam diminuição da renda do Esfauo em 
lavor de intlu:>tria lucra.tiva, como a de que 
tmtii o peticionario. A comm is,;ão entende 
po1• h;to que :1 p~fü;:\o eleve ~er imleforiila . 

pedido. . · 
Trata-;;e de uma omp1·e:m particnl:1r, que se 

propõe construir predioi; para dalli ;1 ufl!rir 
lucros; não ó justo que não concorra pam as 
despezas publica::; quem do pnhlico v<ti auferir 

. lucros. Por H;o é de parccor quCJ :-;oj•t iorlc
ferida ri. petição. 

Sala. das scs:::ões, O do outubro 1lo I8Ul. 
Astol.plio Pio.-A. J11'or iJiYci da Sifoa.-.Leitf! 
Oiticil.)a, relator.- .Mw·sa. - Jlc::cY'ril. 

N. 200- 1891 

Imlc(crc a pcliçilo ele Àu[Justo d'J Assis Tei
:zeir·1 e outros solicitando pril)ilcf1io e ya1·an
tia de jw-.os de V "/u o.o armo, ate úO hilome
tros, para a navcvaçc1o a 1Japor na mar17cni 
esqv.erda do i·io Parami e seu.~ ufflucntcs e 
pCtra mna. estrada de ferro qice liyue o alto 
ao bo i'J;o P aranli . 

Ao Congre:;~o Nncionnl se rliri;.:-om Augusto 
de A~:sis Teix&il'a e oull'oS pedindo privileg·io 
e garantias de juros de G 0 / 0 ao a.nno, até 50 
kilometros, para a na vogaçüo a vapo1· na 
margem e::;qucl'<la do rio Pu.rani~ e t;eus aflu
entes e pn.ru uma estrnda de forro que ligue 
o alto ao bníxo Paraná; pedem mais, conces
são, vor igual tempo de 40 :innos, pt.r:.i. ~x
plorur us riquezas uaturiies do. zona reque
rida, a~im outros fa.vores po.ra loca.lisnr 
imrnigr:m tes. 
· ·A commissüo de fazenda e industrias jLllg-n. 
que nu.o e coovenicJ.He sobrecarregar o corro 
pulJJico com as quantias advindas de concessão 
da especie nisuma, attendent.lo a que :.i. pri
meira e mals urgente necessidade é ili elo 
equilih:r::11· o orçu.n1ento da. União, e por isso é 
de parecer que seja imleferifla, esta. petição. 
- Astolziho Pio.- Leite Oilícica, rela.tor.
Mursa.- Be:ierri.t.- A. Morefra da Silva. 

N. 207 -1891 

Indefere a petfçtio de João Joaquim Ferru.mdcs 
Dias solicitando privilr.gío para pesca e ca;
tracçcto do <1foo da peixo 1w médio S. Fran
cisco. 

João .Toaquim Fernandes Dias pede o.o Con
gresso Naciooa.l privilegio para pesca e ex~ 

Sala tlas sassõos, ll de outubro ue 1~91.~ 
Jistol1JIL0 PifJ. - Lt!it1: Oiticica, rel;~tor. -
Aftma.- A. Mor·cire1 da Sitv1i. - Bc::crril. 

N. 208 - 1891 

Iiulefere a .PetiçcZo de D. Carlota Joaquina . 
Garce:r .Palita, solicitando tona peY!sao. 

AIJen·:t n, peticionu.ri!l. os bons serviços 
prestado:> f1olo seu fallecido m:.u·itio, c:ipi~o 
de ln linhu. o mn,jor honorario do exercito, 
como commandante do corpo d~ policia e na 
expedição rio Matto Grosso e pede merecer o 
favor ilc lhe set• concedida uma pensü.o ou·au
gmento dtL quantia de 26$400 niens:les, que 
}Mrcebe, d0 meio soldo, por sar esta quantia 
muito d.iminuta pa1•a po<.ler manter-se, a duas 
tHhas e um filho menor. 

Não olJsta.nte 1-arecer it c01nmissito que são 
iosignittcantes os recursos da suµplic..-..nte, 
comtudo, por fülta absoluta. de documentos, 
qu~ poderiam justiticar o f;,w or, deve ser 
i ndeferidti a petição. 

Sahi. das commissões, 21 de seternb:ro de 
1891.- Astolpho Pio.- Bczcrril. - Mursa, 
Leite Oiticica. - Mo,.eir~ da SiZva; 

N. 209 - 1891 

indefere a pc&iç((o de Frw1oisco A . Sccco, soli
citando istmpio de direitos aduaneiros . 

Fru.ncisco A. Secco· solicita do Congresso 
Nacional isenção de direitos adun.neiros para 
todo o urume que for destinado a. aramados e 
a snbdivi&ão dos campos que constituirem os 
cstu.belecimentos que o peticiona.rio, por si ou 
pôL' comp::mhia que organizasse, fü1stína. a. 
moutar, nos estados de S. Paulo e Minas 
Geraes, para a criação de gado, · bem como 
para todo o material que for destinado a esta 
em preza. 
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A hüitude <.lo pedido feito pelo supplicnnto 
e o rie:;tiuo a. que se re!ere convencem a. com
missiio e.lo füzendu. e indu~tl'ias que virao pre
judic:ir orn gr•ande esc;tta as reuuas da União, 
que, ao contrar·io, iJ. vista. <la situaçilo tlnan
CEliru., co1wem augmentar. 

Por isso ó de 1larece1· que seja ínifofet•ida a 
petição. - A.,tolpho Pio.- Leile Oiticica, re
lato1·. - illurrn.- Bc;;orril.- A. Moi·oira da 
Siiva. 

N. 210 - 1801 

Indefere lt pcciçii:o àc A111'(1nia AZvr;s de Oliveira 
Cu.siro e oii&ro, i; olioiwn.do clfopenm de fo'1-
posto1i· rli: í11iportciçao. 

Antonio Alves elo Oliveira Castro e outro 
vedem :lO CODg'l'CSSO Nacionn,1 dispensa. dos 
tmpostos de importação para torfa. (azernfa 
crú.t4 estrangeim, im~ortmla com destino a soi· 
estampadn. elh umt1 fabt·ica de teciúos de smt 
prop1·iodadc, sit~• no Jog·ar <lenomírrn.<lo Pl<t
taforma, no estado da 8'1 hia, isto coni o fim 
de poderem C\leS COllCOl'l'Cl' 110 mercado COtn a 
fazenda estumrittdlt estr<tngeira, mont:tndo 
(!lle;; uma osbmprwia uo. difa ft\lJt'icn .. 

A ~ominissU.o de fazenfa e itdustrim; en
temle que o meio o.e favorecer ostu, irnlu;.;tria. 
11acionnl não ê ra.vorecer igualmenteª' outm 
jm.Ju:;tri;i. cstrnngelra com a dispeDS(l. dos im
postllS po"Jidu, e que ])l'P.judicllritl. os iutel'eS:>~s 
do. receita da. LlDliio, qu:indo con vem <lügnten~ 
tal-a pam o equi!ibrio tlo 01·çamento. 

Por isto ó de l)nt•ecel' que a petiçi'í.o tlevc 
sei• i ndc&iriila. - Astol1Jho Pia. - Leit f! O iti
cíca, rel:ltor.- Mi(J'sa.- BczrJrril.- A. 
Moreii·a ela Silva. 

N. 211 - 1891 

Irr.dcfcra a ZJ1Jliç<1o de }). Joaima Pinto de 
M an1.lonça, solicitand/) ser i1~oluic/o o scii 
noma 11;1/ra os perisioni#as do Sr. lJ. Pedro 
de AJcantar-a, como re.trcta aposentada da 
cx-lmveratrfa. 

Fora.m presentes a. commissü.o de fazenda e 
indu~tria.s os requerimentos, em numero de 
quatro, por D. Joanna. Pinto de Meudonçn di~ 
rígidos ao Genemlissimo Presidente da Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil e ao Mi
nistro do Interior do Governo Provisorio, pe
dimlo quo seu nome fosse incluido na lista 
dos pensíonistn.s do Sr. D. Pedro de Alcan
tara, como retretu. aposentada, que era da 
ex-irrrpern.triz. 

Não encontrando a commissil'.o documento 
algum que instrua os requerimentos nem 
justifique o pedido, a não ser que1 nomeado. 

retrcl~ em 15 dr~ outub1·0 <le 1864, fàra ápo
serit~ul::i. no n.nno J.e 1865, é c.le parecer que 
SCjà Í!HlClferiútt n. Jll'0lCUÇiiO ela peticionaria. 

Sal:~ das commi,;sõP.S, J 2 rle setembro de 
1 BD l. - Astolplio Pio. - Polvoarpo Viotli.
illiirs<~. - 1L 3Im·cira da Silva. - Antonio 
Ot1;11t1•0.- Be:rerrit.- Bwmo de Paivn. 

O SR. Pn.EsrnENTE dosig-un. n. sep;uinte or~ 
dem do di~t pacra a sessão de a.m::ml1ã: 

Volnção das sognintos ma.terias; 
Do prq}í:lcto 11. :!03 1\ , :ftxamlo as Llospems 

do Minbterio tht .l\Iai·ínlla (2"' cliscusS<lo) ; 
Do pL'o.iccto n . :t22 dn. commii::srio mixto., 

pro vitle1H.!bndo sol11•0 n. cmissiio, . re~gato o 
eon vc1·:.;fí.o rlo Jll~\loi-rnoe1fa do Eclü~do, do 
JfallCo <la [~upublícn e llo~ banem; emi;:sores o 
dando OUtl'::t\; l'l'O\"Ídcnci:1s {la diScus:.;ITo); 

Do projecto u. ~00 .\, rol titivo no fllrto <le 
gado; 

Dog alldltivos ao 1>ro,j ecto <le füG\ção de for
ças do te1•rf, 1is. l l5 E tL 115 L (unicu. diS· 
cussito) ; 

Do p1·qjecto n. 151, rogul:lndo o p~gamcnto 
i.los impo8tos de importação (2" di::icnssão) ; 

Continuaçiio da 2" cliscussão rio prQjccto 
n. 215, ílx::m1.lo t1$ despezas do Ministorio do. 
Agrienlttfra, Gommercio e Olm:ts PubUetis; 

in di,;c~ss::ío do pt'~jecto n. 225 que sus
pende o docreto de 4 de outubro de 1890 que 
ileterminn. n. col.Jra.uça em moeda ele ouro dos 
cliroito.s ntlunneiros; 

3(1. cliscussilo elo rrojecto n. 72 B, decla .. mndo 
vri.liclo>:> os exames term1naes feitos nos esta
belecimentos d,~ em;ino particular; 

3:. di~cus:sã.o d<J projecto n. 83 A. precedcncia 
dri. cel'imonia civil ~~ religiostt nos casamen
tos. 

2" parte (íi.s 3 homs o~ antes) 

l" discussti:o tlo projocto n. 153 A, re~ 
gulando as relaçues euLre o locador e loca
t.ario; 

1"' discussão do projecto n. 202 u.utorisando 
o governo a. rover n. falJella dos veucimentos 
t.los emvregados dei Asylo de l\fotid icida<le; 

l"' discussão do projecto 11. 21 1 lletermi
nando que hn.verü.umn.só cln.sse depra.ticantes 
no Correio ela. União; 

Discussito unica do projecto n. 212, licença 
ao porteiro da Secreta.ria <lo Ministerio do 
interior; 
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DiscnssJ.o !J-nica do projecto n. 192, licença .A.lboquerque, Prisco Pamizo,. A thnydc Ju-
ao Dr. Joaquim Cardoso ele Mello Reis; . mo~, Url.mno .Marcondes, NHo Peçanlia, 

Di:;cussfto uuica do projecto n .. 177, conce- Cyr1Ilo de Lemos, Fmnc;;a. cn.r\"alho Vir'"ilio 
<lendo as honrtis tle capifüo de fi•agilta a Ado!- Pe~soa., Baptlstci da :Motta, Fr<k s 'da c1•uz, 
pilo Hn!>selmann, uju(laute do inspector da Erico Coelh_o, Jacques Ottriqu11, Aristüles 
Alfan~ega d:i. Cupitul Fcderu.í; Lobo, Furqu1.m 'Werneck, Mn.F ink, Vinhaes, 
. 2"' d1scu~são do projecto n. 198, isentando d~ Tho1n<iz De1tiuo, lwtonio Olyntho, Pncifico 
ll1lpostos os materiaes destinudos ao monu- Mascarenhas, Chagas Lobn.to, Alexandre 
manto. «2 de_Ju!ho», na capit:il dn. Bahia; Stoclder, Cost::t Senna, Alvaro Botelho, Gou-

2"- <l1sc11ssao do projecto n. 193, isentn.nclo ç:dves ·Chaves, Dutr;\ Nica.cio, Corr<ln. Rn.
de impostos os ~lpp:1rel!1os e rna.chinismos bel.101 i\lan?el Fulg-encio, Astolpllo Pio, 
destina.dos á i'a.bric<\ de tecidos da. villa do Aristides M:11à, Gonçalves Ra.mos, carlos das 
Colló no est:~do rlo Maranlüío; Chagn.s, Prancisco Amaral, Domingos Roclm, 

~" <lisctt::;~ü.o elo projecto n. 205, isenta.nclo Coski Macha.li~, DomiO""Oil Porto, João de 
<le impostos os nntel'iaes uecess::u·ios ú. in:St:1 l- A veUa.r, Ferreira l~abefio Bueno de Paiva 
laçUo (i;t luz oloctric,\ no municipio de São Ferre'ra. Píres, João Lui?., Bo!'nardíno d~ 
Carlos <ln Pi nhnl, estado tl0 S. P:Hllo; Garn1.10;;, F1•:i.ncisco Glicel'io, Mor:ws íluri•os, 

l ~ dí:;c11ssão do projectv n. 225, approvando ~?m1~go;; de Mvra.e:o, A ~!olpho Gor<lo, J\ugclo 
o contracto celebrado em fovareiro ele 1877, E whe1ro, Mui·~a. Paulmo Crtrlos [{ otlfr'"Ues 
paro.. pr0tong-n.mento d:.t ruu Goui;.n.lves Di.:.is ~lv~~, Al_l'l'edo Ellis, Morcírn' dtt SUvn., 
até ao mar; 1 .... ub1ao Jnnior, Leopoldo do ílulhues, Azot•c<l.o, 

Con tinunçrto tln. l" lliscussã.o do projecto C:wtano de 1\11.rnquerquet Be lln.rmino de 
n. 182, arrernl:-.mento da. Qninta. ifa.' Boa Mendonça, Murciano de 1\fag-n.lhlie~. Fcrnn.ndo 
Vista; · ~ímas)Ca rios Campos, Schrui1lt, Lacerda C0u

l" discussf't0 elo projecto n. íi3 A, fix:ando tin ho, Victorino Monteiro, Pereira <ln. Costn. 
os limites entre os estar.los de Sn.nt:.t OatllD.!'im1 Antilo de I<'ri.rin, Alcides Limn., Al.weu, Homer~ 
e Pnrn..ná; B:1ptista, Ca.ssinno <lo Nascimento e Mennu 

l" dhscnssü.o do projecto n. 86, fixando os B:l!'rP.to · 
Hmi tes eutre os estados da. B:th1[1. e Serg-ipe. A..bre-se a. sessão. 

Levanta-se n sessiio ás 4 horn.s o 30 mi
nutos. 

86~ SESSÃO E!\! 10 DE óUTtJilRO D'F, 1891 

Pi·csidancia do Si·. Po.letta (1G ~ccrctario) 

Deixam <le compn.rccer com cnttsa pttrtic:ipa
tlo. os Srs.: l\.fatb Mnchndo, HcnriC]110 do 
Cnt•,:i\H10, F~edcrico Bor.;es, Bclfort Vieira, 
Uchoa l~oclr1gues, Pedro Amet·ico, Rosa e 
Silvn,_ TlleopllUo dos S~1ntos, Ampllilophio, 
F1•n.ncisco Sodré, Oliveira. Pinto. Viriato de 
Medeiros, Lamounier , Leonel Filho Frr.i.n
cisco Veiga, Viotti, Carvttlhal, carlo~Garcia, 
Almeida. Nog-ueim, Fleury Curado, Guimarães 
Natal, Lanro Muller, 'l'homaz Flores, Rocha 

Aó meio-din. procctle-se a chnmad::i,, à CJUul Ozorio e Demetrio Ribeiro ; e srim causa par
respondem os Srs.: P:.1.lott:i., .João Lopo;;, ticipn,da os Srs .: Pedro · Chermo11t Costa. 
Ninri. Ribeit'o, Re tu l'nbtt, Rodrig-1ies Fernan- H.odrignes, AI mino Affonso. Miguel ' Castro, 
des, lndio do Brni'l.il, ! nnocencio Serzec!ello, Couto Cartaxo, André Cn.valcn.nti, Raymtmdo 
Gauti.ío, Mntta B:icellar, Citsimil'l) .Junfor, Bandeira, Mêir:\ <la Vasnoncellos, .Trão de 
Anfrisio Fiall10, Nogneirn. Parn.nag ná, Ne(son, Siqncil·n, Jorío Vieim, Espirito S:mto, Pontes 
Pires ferreira, M~1l'tinbo Rodrig11es, Barbost~ ele Mirancb, Leandro Maciel , Felisbello· Preiro, 
Limrt., Bezorril, .J ust:niano de Serpa, J osó Augnsto do Ft•eitas, Moniz FreirG, Fonseca 
Avelino, Jo$6 Bevilaqua. Gonçalo de Lagos, e Silva, Fo11sectt Hermes, Mo,nh:ios Barreto 
Nascimento, Pedro Velho, Amorim Garcia., Alberto Brnmlão. Joaquim R1eves, Sampui~ 
Epitacin, Sú. Andt'<:tde, Tolentino de Onrt•al/10, Ferra?., Luiz Mm·at, Alcimlo Gttanabar:.t, 

· Gonçalves Ferreir~, José l\far·inno, Jmtquim Lopes Trovão, Jesuino de A lbuquet·que, 
P ernambuco, . .luvencio de Agninr, Anuilial Fi.i:;neirmlo, .Tttcoh da. Paixü.o, Badaró, Joil(r 
Falcão, Pereira. de Lyr::1, Lui:1 de An- Pinheil•o, Gabl'iel de M:1::!"J).lhiies, Ferreirn. 
dmde, Be1larmino Crtrneiro, Oiticic:.-l, Gnbino Bmndiio, Americo Luz, ~Feliciano Pennll., 
}3esouro, Ivo do Pi'<tdo, Olh·eirit vall:;.dti.o, Monteiro dti. Silva, Martinho Prado Junior, 
Pnilh\ Argollo, Tosta, Senbrn, Z:tma, Arlhur Cosa.rio Motta, Lopes Cha''es, Costa Junior, 
Rios, Gn.rci:i. Pires, Mnrc.ollino Moura, se- E1lua.ruo Gonçalves. Borges do Modolros, 
verino Vieira, Sn.ntos Pereira, custodio ue .Tulio de Custilhos, Fernn.ndo Abott e Menna 
Mello, Pauhi Guimarães, Milton, Dionysío Bat'reto. 
Cerciueir.a, Leovígíl?.? Filgueiras, B(l,r~o ~e E~ lida e ~em debate u.pprovnda a acta da 
S. Mri.1cas, Sobas11ao Laudu1pho, Pires e , sessao anter10r. 
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o SR. lº SECRETARIO procede à leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 
Do Dr. Antonio dos Reis ele Araujo Góes, 

inspector da limpeza publica da Capital Fede
ml, pedindo augmeot0 de veucimentos.-A' 
commissã:1 de orçamento. 

Dos empregados dos correios do estado de 
Pernambuco, pedindo augmeuto de vencimen
tos.-A.' mesma commissão. 

Do montepio do~ volunt11rios da Patria de 
Pernambuco, pedindo a effectivid11de da 
ultimlt parte al't. \2 do decreto n. 3371 de 
7 de janeiro de 1865.-A' commissão de mari
nha e guerra. 

De Antonio José de Sousa Tavares, 3° es
criptur,. rio da Thesoui·,iria da Bahia, pedindo 
um anno de licença p:i ra t1>; Ltar de sua 
saude. - A' commissão rle petiçõ~s e po
deres . 

De João de Albuquerque Serejo, tenente 
do est:iclo-maior de 1 ª classe, pe.!inclo um 
anno de licençn, sem vencimentos, afim de 
praticttr em ~ra..~nilhos de engeoharfa. - A' 
mesm[t comm1ssao 

Do Dr. Alberto Saboia, Vi t'iato de Medeiros 
e outros, solicitando concessões para con
struir, medeante certos favores, uma ave
nida ele 30 metros de larg·o, ligando a rua de 
lladdock Lobo á de S. Christovão.-A' com
missão de füienda. 

De Balthazar Joaquim da Silva, 1° tenente 
de artilharia rio extincto e"<ercito da Repu
blica lUograndense, pedin,.lo um,i pensão. -
A' mesma commissão. 

De Elisiario Antonio de Souza, pedindo 
isenção de dir,iitos de importação para os 
materhes destinarlos á fabrica de papel que 
pretende fuudar no estado do Rio de Janeiro. 
-A' mesma commissão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

o SR. PRESIDENTE d 3Clara adiada p11ra 
quando houver numero, a votação d<ts mata
rias encerradas e annuncia a continuação da 
2• discussão do l?rojecto n. 215, que fixa as 
desprJzas do Mi111sterio d;t Agricultura, Corn
mercio e Obras Publicas. 

O Sr. Bueno de Paiva diz, que 
quando nas sessões da constituinte um grupo 
de moços, valentes e enttiushstas, capi tanea 
dos pelos talentos illustres da banc;vla rio
graudense, aqui se bateu com denodo pela 
realidade do systema federa tivo em nossa 
patria, julgaram muitos que se qu:3ria pre
judicar a União em beneficio dos estados, na 

Cnmnrn V. JV 

materia de descriminação de rendas. A tal 
ponto se recaiou dessa campanha, que o il
lustre senador pelo Paraná ergueu-se em 
defeza tios interesses da União que elle su
punha perigarem. 

As dbcussões que agora aqui se dão m.c:s~ 
tram que não trabalh:~vam contra a Unxao 
_aquelles distinctos republicanos: assim como 
queriam dar aos estados as rendas que julga- . 
va,m pel'tencer, hoje t ambe m combatem p~la 
tnnsferenciu, das despezas, da União par«1.-os · 
estados. Queriam e querem firmar os verda- . 
deiros principios federativos. 

Diz que a colonisação, cathechese e outros 
serviços devem ficar a cargo dos estados. 
Quanto á viaçilo ferrea ach,_t mais sympa
tico e de mab vantagens para o paiz o lemma 
do dbtincto ex-ministro da agricultura, .do , 
que o ~y;;tema oITerecido pelo illnstre depu
tado pelo Rio Grande. s. Ex. acha que se 
deve adiar as concessões de favores a e~tra
das de ferro que tenham por fim o povoa
mento do solo e o estimulo iL producção in
terna e dê-se preferencia as estra.d<ts estra- . 
t '.lgicas . Não póJe o orador concorda,r com · 
:::i. Ex. 

füt uma classe no paiz que precisa do 
auxilio dos poderes publicos, não só dos es
tado.> como da UQ.ião, para cujas rendas é 
uma das que mai~ fortemente con~orrem: é 
a classe da lavoura; e um dos auxílios que 
mais f'.1cilmente se lhes pó de conceder,. e 
coosti·ucção de estradas de ferro. Ao envez 
destas procU1'c1.rem os centros já povoados 
entende que deve ir levar a população e o · 
estimnlo MS poutos do nosso paiz cuja 
r~rtilidarle é espantosa e cujas riquezas -são 
admirriveis, mas que jazem inaproveitad.as 
por füJt,1 de meios de transporte. Quando o 
paiz estiver j á povoado, não haverá necessi
dade dos auxilios do governo; elles devem . 
ser dados agorn e não mais tarde. 

Refere-se ao projecto de arrendamento da-. 
Estradtt de Ferro Central, que combate com 
energht, dizendo que de modo n,lgum concor- . 
rerá pa.r:L que essa estrada, que constitua 
uma. das maiores riquezas tio paiz, va cahír 
nas mãos ambiciosas do mercantilismo, que 
infelizmente predomimthoje em nossa patrià. 

Sobre isso argumenta e f:lz diversas consi-
derações. .· . 

Diz que é sectario da economia, deseja. 
restring-ir as despezas publicas o mais possi,·• 
vel, mas entende que essas economias .não 
devem ser feitas na pasta da agricultura, a, 
qual estão ligados os maiores interesses na-· 
cionaes, e dtt qual depende sua riqueza. 

Assim é que votara por medidas de utili
dade íncontestavel como muitas apresenta
das pela commissão e por diversos collegas. 
Acha, justo que sejam apoi:idos os pedidos 
feitos pela deputação do Rio Grande .do Norte 

3i 
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sobre o melhoramento elo porto de Natal, e 
p0la deputaçã_o <ln. P<lta.hybn. qníl.nto {\. estra1!n. 
de ferro. ,\ ss1m tnmhem pede 'lUe se.J<i nmn.
tida. a verha 3.?00:000~ para. o p1·olong-a
m ento d•• Estra.Cla. de Ferro Centrá!, Yerl>•~ 
essn. que serà muito compensn.r.!a i1clos ma
gniticos l'úsult.-dos que advir:i,o ús rc~1rln.s 11:1 
Uulfio com o povoa.m<.mto da fel'tilissim:t 7.orw 
a. que vae servir. 

Nilo · srntn, com mais minuciosid:1de deste 
assumpto, porque c!ellú Yt:ie tr:1t~r nm seu 
distiocto coUogo. e compa.nheiro de lmncad:i. 
(lifuilo l1cm.) 

O Sn. . VINtrlü::5 (pela or<lc•u) reqtHH' u:·
geuchL pn,ra trMat' do matcrh~ inauín,vcl. 

O SR. PitESroi-:x·n~ l'cspondo quo o rerp1t~
rimouto do nol11·e rloputado 11:\0 llf'1do sm· to
ma.do orn con::il-lornçfLo, pot' nrro ll:wor m111turo 
iiara Yo!at·. 

Coutimh :~ dlscussão <lo pl'Oj1!Clo n. :.!lti. 

O S r. l.~irol'-1 ~lo A.lbu<11H.• 1·~ 
<1ue - ~1·. 111·esidontc, 11ll:llldv a 111ílllJ.L p.i. 
síção do mcmli\'\) 11·.~~·t;\ C;111ü11·.~ 11ílv fo~:;u 11:1:-;. 
tanto p11t•t1. ju~titic;u· o ínt 1~\'•! s:;1i <pw l•J1H1i:.; 
pofa:; di fforcn t(Js COlll'i;.:w11_-iu::i Jn;;n1·i i .t.as 11u 
Ol'Cítmentu do <1;;dc\d L11rn. •1 u••1_i1·a ~o (lí~c11t<! ; 
con~l.;;1incücs quu c• H1~itlm·1) rl1~ n1nh11• i 111p1w
ta.ncia, porqno cn lclllll!m com o lksoi1 \"ui vi
me=ito nw.to1·li.Ll do p:ü;:, ::;om o <1mtl u ::;.;l'i 
cultnr:i uac:ional, Lh:ip:u1pct·ada como cstú, ns 
jndustri:is quo . brollllll cheit'l!S do c;;pc1·a11ça, 
nü.o podem nbsolut::mout•J fruc li{lc:u·; b:ista.Yt\. 
::i, cil'cumslanchi da :;c1· Immil<la 1:1 nndor no 
estndo da B:ihitt·, que tenho o. hom•a de i•epre
sontar, .o facto de Slll' um clíl:: <.lirecto1·cs, 0m
bora obscuro, uo Instituto Agricol::i. daqu0llo 
estado, para descnlpat' a tcmcri\fade com riue 
occupo neste momonto a· tribunn. depois dos 
importantes discur~os q ttc nollti t ecm sitlo pro
feridos pelos ora.dorc:> que me procad cm:uu. 

· Nas obsor\·nçü~s qno tenho de fazer t;ubra 
· as dive'l'sns ruln•icas do 01\'Í\mcnto d::t ngricul
turu, ·consinta n.. G<.irnn.ra que 11ã.o si~:-i. 3. or
dem oin que ellu.s se acll~m consignadas, pol'
que t enho receio quo tt fadiga. C;l a. estrdtc~:t 
do tempo que me e concedido não me permit
tam d11r n. este meu tLt'r(l.zoado o dcsenvolvi
. mento que clesejo, tendo de f:.\ZGr umt\ expo
siç~o do Instituto Agricol:i, da Bn.hia e <lt\ es
cola que elle m;1.ntem, ha longos nnuos . 

Miuh~t oxposic;tío mostr:i.rii. ::~ Cam~rri. u. sem 
razão com que estran llou o nobre deputado 
pelo Rio Gra.nde <lo Sul, o St·." Cnssiano do 
Nt\scimento, que a illustr:\da commissIT.o tmin
tivesse a subvenoão com qno desde. os tempos 
do imperio tem sido dotndu. a.quell!.\, utilissim:• 
iustitulção, quu.ndo lia.via. incluido, nos cor
tes que propoz, n. escola. veteriuarfa. de seu 
Estado. 

O. Instituto Bahiano de Agricultura foi 
creado pelo ex-imperante no anuo de 1859, 

'.! ll~tl'.l_o visitn.va. as províncias do norte do 
1mpcr10 ; o decreto ele su:i. crcaç:1.o tem o 
n. 2. !iOO de l de novcmliro dv r~fe1·ído n.nno. 

Nenhum de i1ó.::; rlesco11 hcc1.1 qno o veneran
do ln·••.r.ilciro interc!;:>ou -se !>empr.:i mu ito pelo 
desenvolvimento mntcri:d e intellcctual de 
::;cn paiz. Cu ltor dn.s lct tms, S:Jm pre pro
?~n·ou auim;,_l-áS. Chcg-aot.lo ao estado tla Bn.-
1Ha etle pou1lc conhecer logo, que a l<Woun~ 
!ll~cc:;sí~11va 1le instr11cç~.o J'lrotis~ienal ; que a. 
rndn:;t1·rn. ns:::ucnr.3irn, s11j~i t;1. ~1 !'•)tina . h:win. 
rio noccs~3riamcnt0 ser esmttg-a1l:l. nn. concur
r~lHl('fa com o ;;cnct•o ~iiniJÚ dos p:i.izcs da. 
1~111'01': 1 .. 

.\t'~i lll T1GUS:lt\1lo; •JOllV OGOl\ 0 110 unrn i·~u niãl'l 
do !a\·1•11<1on!H1 o ne~n<Ji :mtc::; cJm; nw i:-; q11 ;i. ti-
11(~;1 i1.:1 :;, o dopní!:l dt! l i:w,~t· :1 sd~ 11 11 do umn, 
antlta1h f;(>l fllH:\, f •;; 1·01·1·t~1· n1nti ·~n\.~c t'ipçitn 
por· to,ll't:; os dilnd:io~ [ll'·!~<11l t1~ 1:: , <Jil<) d:i111 wll:~ 
•la< 1 11111 d1•antn H~n1•:wa111 ""111n socii 1~ instal
l :ttl•ll't~s Ju l m~liluto A;:t·icol:l 1l:l H:1.hín .• Ap
l'l'J1\'a1ln.111s s1ms 1 •~t:ilr1111s po1· tfoc1•1!lO o no· 
111ca1la a su:l pt•itnci:·a di 1·<!ctrn·l:1, do qoii J'<li 
pt'1J . .;íd1J11tn u lfnado Ylst:onLlo do 8. Lllu1·u1H,;o, 
f'ol • 1 111'imoiJ'<l L1lll!J~llh0 d ü:;t ;L í't11J1!:11· um~i 
c!;cola 1. o aµT ieultur:t. 

l'11\•:i i..;~o foi cscotl1ido o ong-011110 s. Banto 
t!.m; Ln;;~s pc1·t1.mc13ni8 á Orrlcim tkrnc(lictin:.t, 
:::tl!mdo n litH•1fa do agen , a tro.~ lrnt•;ts tlc via
g om da capital, e fü~ondo parta d:i wn:i. agri· 
cola d :~ cum[we<i. úe s. Franci~co, unidti ao 
opnlouto municipio elo Santo ,'\ma.1•0. 

Em um local tilo aproprh<lo aos e!Studo:; d:i 
ngTiculLum t heorica o pr::i tic:1, :i, escola fone• 
t:iomi co:11 n. mai~r _ rcgu lal'idnde, possuindo 
uma excellente l.11bhotheca., um rnnscm, um 
gu.liincte de phy,;;íca, nm laboratodo cltimico, 
rnstrum::in tos adaptados no estudo fa meteo
ro!ogiil, da eng-enlmrb, aos trabalhos Lle li
nho.s fü1•re:.ts e outras coostrurçües rumes, nos 
estudos praticas da agl'icnltul'a, o da. chimica. 
ngricohi e industrial ; i1ossuindo v::i.rios m:i.
nequins clestio:i,dos aos estudos de anatomia, 
e LIC phy1:iologh\ \•eterinu.cfa. 

'feudo como unict\ font~ de rece it~ então 
ape1.ms ns joins e ru:iunidades dos socios. e.om
prehende a Camar;~ que muito di!Ilcilmente 
podia custear a suri. despezo, n. esperançostt 
iustituiçü.o • 

Nestas coudiçues os bvrn.doros diriir\ram-se, 
.:i.pezar dns dillicnlcladc:; com que já hittwam, 
:\ ussemblóa provincial, pedindo qne fosse 
cren<lo um imposto de 5 r éis por nrroba, soure 
o nssucar, o. i'umo o outro~ genoros da expor
tação com u.pplicaçGo especial no l nstit\lto 
AfXricoI~. 

l~!;te imposto rcuden de iO n, 80 contos lle 
róis anouacs, e 'fle»mitth t n.o in;;tit uto melho
rat· as suas condições de existencia. . . Mas dlls..;. 
graça.damente um presidente que, n. m:'.i hora, 
nos foi manda.do, entendeu que clevfa. fazer 
pas::;o.r esse imposto par:i, a receita ordinarfa. 
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-da l?rovíncia, acltaudo qui) o Instilul~yodi:~c 1 
• Passa.nrJo :.~ tr.LüLr da; immí;;ra<:[o, St'. pre~ 

·<leYm con tuntar-se <:om uma .subvençao de -~o ~1tleatc, _cnlem~o que. nmgucm me contestar<.t 
contos e ila•los por c.~rnolé~- n. neccsstdade rndeclmavel que t em o Brazil 

E~t•i subvenção pcule conseguir elos meus de fozer (lirígír-se pa1·a e !Ie a corrente 
amigos, 11u;1tH.lo tinha assento n~• ~\SScmLMa, imrni1:,n·atodl\ ; porqne o nosso !!"l':rndc atrazo 
que fosse eliwDdn, •• 24 contos, em que :.wturil- in tlustría.l ó tocJo tillio da ~ des [.)ro[lorçifo 
mente se ucl1a. O ,::overno gcl·~l por SU:\. ve;,, c:ü;tente entro o seu v asto territo1·io o n. sua 
foi em ,1uxi tio tio i nstiLuto com;ignando-llrn a, pequena. iiopuhLção. ( Az1oiatlo;,; ,) 
subV<:mr;ão de 20 co1ÜL'S suslenta1.l:i. no actLt~d Nt~ ve1'd<H.le; qua.ndo me teml.Jro que o 

. orr;:tn1e11to. · Bl't,zil com nnrn supm llcie tel'r itoritil pouco 
Com tal desf:tlquc em Slli~ receit::i, o insti- menor do que n. da Em·opn. conlinont:il tem 

.tnto não !JC:llle ma.is contal' com os rccnrsos 'liutc o cinco ve~cs mcnm; lialJi tantes do que 

.lleC.ê'SSa!'ios ao seu llescn \'Olvirnento,nem fozcr e lliL ; que o meu é'Stndo, qua~i <lo t:un:in ho da 
a ncf!uisiçflo tlo:; :l.p\)arclhris <J.ue o "\WOg-res,;o Ft'an(}:t possuo nm trig-esimo 1b l1opubçüo 
rcconJ111<'11dn-110 . .;. Entrd<tllto, aindo. as.<;ím, do:>ta, Ol'l'io qnc ncnhnm bm;:il~i.ro patr iotn
tcm clle pi·c:-;\ ttclo no p:1iz os m:1 i<wcs set•vii:os. pódc ser contrm·io ú. i mmig1':tQi'io . 
na11uolln l'óco tio Ju ~. lcm ~ahitlo mtiitos espii·i- :Mas qno1•0 tt inunig1·açll.u cspontmrnt\, 
to:fo~clar,.,ci• lo,,;, multo,; mo1:0A qnc vlio o.a11r10 1wovonio11 lo tio todos os pai;::a:; do 11 mn•lo, 'JllO 
apr0Yoit:1c!< ·:; 1·cln governo f.!'OL':d e <los c~t:ido:; t•CJS:;n11111 populnçoo t1Xcc,;si \'n, 8om atteuç[o n. 
no~ trn\1:.l\w,; cl<• e~ll'lldm; de fcr·1·0. tle medi- 11a1:ionalid:ul11~. a lin~tia~, !L ct•uuças rali· 
çfio elo t<.•1·1·:1.•, r.lo nrg-nni~:iç(h~s de nuclcos cn- ;..:fo~:1s, a linh:1~ isotc~l'mica!-1, a <j\to:;lacs 
lunltrn~; lill\~)S do qua~i todo:; os estudos r\:L 1•thn11;.:-r:qihic:i::;; purqno, it i;.:-:1111 lá 1i qno qnf.. 
União. 1:cnm1 os au t!u·.-1r1nlo;;:-btns, u homem vl rn·om 

O Su. P AC!t'rcn !\l.\~r.A tu·::-:;r Al:l - E' Jl{!!ltL 
lJUO cm todus o~ c":;k'\,l\Ji> uiío h:1ju. dcs,;es iusl i
httos. 

o S1~. T'rnJo:::; m: 1\ r.m:1~uE1uim·~-Düpoís 1l1l 
<~xposii::ío 1) uo n Carun.1•;1, :1c:1lm rio ouvi!•, Sr. 
pre8itlonto, 11fío el'a. unm g-1·ant!c iujuslh.~~ m
{~;1r-se :i pcqlietrn subver1ciío (jllO se n.clm 110 

·orçamento p:tm importnnto tlm '? Eu úc:;0java 
· quo n. Ct1ni:1r;1. nugmont:1si;o cs,;n. sul~vonc;[o, 
o p:•r::i. is:>o ch'Hno :.i,(ttt(J11':;1io do íll11sll'6 t'ol:t toe• 
dn. cornrnbs:l.o, •pé tanto me tem honrado 
com ::i. snn. 1i1'ecio~o. nttonçüo. 

Tinlm pr()ebfio, S1·. prosidentc,Uo otltt•;1r 
em um<t explicação mais minuciosa sobro •~ 
Escola ii.gricohL; 11orque, lendo o rehüorio 
do nobre milli6tl'lJ úti :lgricultura, não encon
trei 11ma só p:tl::t.Vl'U. referoute no ln~tltuto 
Agricoln- cfa htLiha. 

Não posso conclnir, Sr. p1·osidento,. minhas 
obserY:rçve.s sobr·e a Vfü'U<~ <lo quo me tenho 
occupndo, som declar::w ao no\.)[·o deputndo 
p0lo l~io Graude do Sul que llllo sou contrnrío 
a sua .. cscohi; porque não <\dmitto que se 
füçam oconoinias coin a instl'ucçü.o public:i; 
mormtmto quu.ni.to e:;ta in~trucçi:í.o va.e soecor
ror a uma. classe que, teudo vivido nn. iguo-
1·ancil\ e na rotiun., tem solfl'iúo os m:.üoros 
atrnzos n oH :icus ll:~•'eres e ainda vac soffren-

.. do os penosos c1foitos tie c:1usas complos:as 
que contra ella. actuam fafalmente. Entendo 
que todos os es tados <tgricola~ devem ter os

. colas ngronomicas; o maioi:- ser·viço que n. 
União pólle prestar-lh~s, é concorrer, na me

.. <lido. e.las forças com quo cndn. um contribuo 
:pv:rv. ~ renda. gora.!, com subvcnçües destinni

. das ú- creu.çfio desses iustitutos, do quo de 
pende o aug-mento e a porfcieão dos no;,;sos 

~ productos . (M iiito bem.) 

Lo1las :is n·~hius 1[0 g·l olin u : Leli 1 1m-~<l c!IJ I to-
1\as as zmws. A lli:;l o1•ia ita:1 111i~·1·1 rciie!! an
lig:i~ ó disso 11ma priwa. i1·rcc1Ha \"ül. 
\~nero qno ~ll abmm n~ 1101•tn:' do [> tti~ {~ 

c11ti• .. 1lhL livra o fhtnc:i do l!:-.t L'a 1J;..: ci 1·1.1, quo 
pi•octt!'tl u1rnL novn, pu lri1t ; <] 110 ;•,; tu t.' llcontro 
nn::; lo\~ a ~a1•n.nti;ufo todos os d1i•uiti1:; 1\L' quo 
go'l.:1111 os iÍad1ir1:10:,:; qt10 adio 01111lu1 a libcr
Llnd1~ cm to1las n;; i:itWs tnttnifo,;t:1 ç1i~· . .; . 

A pref;n·1•11citt do cliínoz ao :i lll~lllrto, rlo iht
[il\nn ao 1Jolga, do portu;;ttor. n.o t yroteuso niio 
mo isllcH·c~g ,;a, Jiorqne C}llc1·0 todo::; i;Qm ox
cop~Ü.ó do um !:ló ••• 

u~1 Slt . Dt·:l'UT.o\DO-TtttnlJQnt qum· o chl!n ~ 
O Sit. Pitu~s nN ALBtJQ tJlmc~ut·:-0 chim 

tamllcm, e quantos tragam a intelligcncio. 
11nida. á pt·::i.tic<~ n n. ncti vidado pürsovorante 
para desenvolverem progres8iva,mente os va
i·indos ramos tl<• g-rando o llOCJU<:'ltH~ cultura; 
cr0arom industl'ia.s üi.bris; a i1plictu·om-se a 
mineração, a todas us nrn.nufactut'M, a tudo 
omlim que n~o temos, e só quando tivm·mos 
seremos felizes! (Muito ocm .) 

Qnero qus o ilnmig-rn,nte encontl'e no pn.1r. 
tod;1s as vantagens que compensl)m as tristes 
leml.Jrn.oças dn. patriu.; que supprlun pehl do
çum da matcrnn1 hospitn.lidudc os perdidos 
encl\ntos do lar, os santos affcctos almudonn
dos da. familia . 

Que1•0, emfün, que fL corrente immigt·atorfa 
seja dirigida polo governo ela mcsmn. fórma 
porque o moleiro encn.tninhri por um sulco 
aberto no só lo o curiio do reg tito que vue mo
v<:>r o seu moinho . 

Mns não quero essa. ímmi.g-raç1fo dG ociosos, 
de den1.ssos, do ladrões e de assassinos salli• 
dos das l.)Onitonciarias estt'ungciras, introdu
ú dos por aluguel e só pa.ra vantagens dos 
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empreiteirOSj porque e~ta immigraçio e um:t !1 ri;ll ile ca.d•\ est;,do on á suo. contrihuição an
vergonha que nos aba.te e só produz os mais nun.l par(\, ;:1, fücaita •la ü oião; po1•rpte nã;o ó 
funestos l.'esult:ulos . · .ju,;to que uns o:;tado;;, como, S. Paulo, Per-

Quando a bvoora., priucipalmente a do n;\mbuco, P..spirito Santo, Ptltnnú. e Lüo _Gr<ln
norte, luta com a falta do braços, espoliadt\ de do Snl s ·jnm 5obejt1.mcnte nrinf111loados, 
pelo govC:JrnÇ> do Sr. Jo1Lo Alfredo... e n. Bahia,, Mina::;, Pará, i\ln.ra.nhão e Coat•á 

O Su,. PIRES 1!'1m.n.EmA.-/\. abolição da es- tenlH~m p··qn.ma~ .~>~rc~ll rts e º'.itro.:; "stn.<l.os 
crovatul'a foi 0 .:i.cto mais nobre <lo Sr. João nem .10 me1ios :.OJ·Lll con t~ rnp l.t•.10~ . (.1po1a
Alfredo. rlos .) 9!t~tno a a.tte!içfi.o 1!0 1lluiitro 1·~latot· da 

o Sn. PlnEs DE /l.T .. BUQt:crn.QUE-Perdií.o. e 
illusfro deputado pelo Piauhy m1.s snas ex
pansões do g-enerosidt\.tle ~ que,r emp1•est~w-m~ 
um pensanlúnto que nao tive; não f:Lll •n 
em escr;i.vidilo . V. Ex. 11iío pódo t':tll.:1r firn 
am:incipaoii.o com m:1is vnnta.gcrn tlo qu,1 on 
A tit11lo goratuito libertei muito~ escravos e 
fui pr1Jsi1fonto •l1J . num sociedade íJIW )H'esh111 
à caus1L da omancip:u;üo os m:iis ,.elcv<1nt.cs 
serviços, 1tn tos da lei do SJ'. ltio füanco l i
·bert:i mio 0:$ nasci luros ... 

O Srt. l'm.1·:s L~1m1umt.11.-V . Ex. tu"Io oncou
trn.·unt jnl'isconsulto que ~lign, qno o voto 1fa 
nação foi mm\ espolh.\çii.o . 

O SR. Prn.m; dtl Ar,nuQU.ERQUE-Leia. V. B:c 
a loi de 28 de selmnhro de 1871, :i tabelln. d•'l
preciati vn. dn. lei <lo Sr. Sar~ti v;i., os discursos 
âos St·s. Barão ele Cot•·g-i pe e conselheiro 
L:i.füyette no Senado . (Apartes) . 

Torlos sabem <JU') o illusti·e cleputa.do foi 
um grande o.bolicioaista, que é um valente 
genern.l, que tem prestado g l';ludes serviços 
a. este paiz jâ. nos tempos do imperio e ;igora. 
na B.epublica, e faço n. S . Ex. t oda n. 
justica.. · 

Dexaado de pal.'te, po1·ém, este incíriente 
provoca.do pelo nobre tleputado por Ph\uhy, 
proslgo nas minhas considerações. 

No estn•lo em que tt.ch,l-se n.ctuahnente a 
lavoura. rio norte do. R.epublicfl, nenllutn es
tado pó,Je cbam::ir n. si isoladamente o ser
~jço da immigr,1ção. como p~usa.m alguns 
Srs . deputarlos do sul. . 

Além de que seri:i · urna. injustiçaque SS. 
Exs. qnejá oütívert.Lm esse serviço ü. ct1sta dos 
corres gel'aes, queiram quo .os esta.dos <lo 
Norti:> custeli:>m-no com seus '{lroprios t·ecur
sos; ae.cre;;ce que passai-o part\ os e:>tttdos, nas 
condiçõe::; em que se acham pMset\temente, é 
querer acabai· esse serviço. Na crise teme
rosa porriue pnss::iin tod:"l.S ns regiões do Norte 
os nobres tlepntarlos hão de per mittir que, 
me referindo a Ba.hin., lhes rlig::-.: a B:d1ia 
n ão pôde dispensar o auxilio do governo cen
tral. Posso assegurar que é esse o estado ge
ral oé t odo o norte. (Ápnirulos). 

Entretanto· St'. presit.lonte, penso quo .a. 
ve1'ba. consignada no orÇàmanto não obedece 
à proporcionalidade que era pnrn. desejnr-se . 

:Parece-me qne e$ta vet•ba devia. ser rlis
tribuitla, ou attendendo a. extenção tctrito-: 

comm1s:><~o p"ll'a trn11s &;te ponto. (JJ/l<1t1> /Jc;n .• ) 
Sr. pr, ·~i·lent•'. :t lavourt~ do ni11· t e tem 

soffrido g"l':IU•l e,; •Ümzos por caus•tS uomtilexas 
l! ile 1lat:L r.•m0t:t. 

C(.\ntr:t :~ du, c:tnn:t, f)lle con~ li tw~ :L grande 
lav11u1•a. 11u (i11elL, :-; r~giõcs, tem l1.gi-lo a,; opí-
1!1.Hnia s no p~ss:i~tl , lllt.; . Cl\11 11 :\ vi:Los, t\ :•.i tino., 
il f-1lt1 d 11 c ·pib••,; • . tt insiguitlc:1ncL• •l.1: pt·e
ç•:is Ili) ;:-011 01·1>, rJllO :i ~ vez.e;; 11G1ll sah·" :11 os 
cu,; to . .; da pt'»•lt19.1.l> 1) a;; < 1~dll :-· çõ~~ my:: tt!l'io
sas do no,;,;n c:;1:i:l110 . 

,\ l<ii d 1~ 1 :~ rh 111aic>, di:;trahirú ln •111: 1:,í lú ios 
o,; hr:11.,'()S .n~11lic:1dos ao .trah11_l ~10 :1.:.:· 1· i,'~·~I'."' 
e·uhnra ~a.ttSlll.• !S:<•.~ a.; ex1~·011c1a:; 1l:t r,1\·1 1t
saç;.'i.o e <fa 1111wa 1, :q1cr.'• r tfo ::; •r u1n;1 lui 1111-
rn:w í l"lr·ia e sc11ti1t11'.ital , ·não po:li<t rl 11ix a1· tle 
tr 1 i.e1', corno c011,;l p1crnct:1. l\~tnl , na,; 1·0111\i
çõe::; anti · t>cn n»1 11it::: ~ porque foi re;1 li:r.:11 l:1, <~ 
de,;o"g-:1rtiti1H;:"'i111!0 tra balh11. 

~ntl'Pt:1t1to ;-:;r·. p1·ciwlente, qnc l':t\•>r ti~m 
e lia :1 tê hoje l'e•'.ebi•t• > elo · govcr111l ·~ 

O Sr ... 011,;t~lht!i ro Joito Alfredo <li.>cla1•011 ao 
p:1r:arnA 1lto quo a h von1·a . depui:; li<) g-ol pe 
pl'ol'uwlo ·1ne i;o !frn1·:l1 preci,;a VtL de :>!W :1.11 xi
llit•la; ma:s qual füi o anxilio que S. B.c 
prnston-i lm '! 

s. gx. tli:;:;~ an parlame\lto ciue i < ~ prc:;;tnt·
lhe :wxilios me~li:\t••i:i e i nHne<li;1 tos, e tuuo 
q na nt• • !'1i1, foi rt!::::tt•i n;;ír o credito 1!0 lu \' l 'a~ 
dor. qne1·1~n rlo "lar~al· • l com o celdwc ein
pre"ti.1110 füito ans tw1cos commerei :1es som 
jm·os, p:ir•a qu1~ 11~k1~ pot· 8Uf'.I. vc :.: enqlr<:.:stns
sem com pr·emios aos l:w r •tdores. 

O Sr. Jo~lo Alfredo !J.Uiz protozo1· os b·1 ncos 
qrte Ja· murmur;tvam •)m coosequ.~nchi 1los 
pre.inir.o~ ri rw soffl'iaru com a perda tios seus 
capita ·s empenh:Hlos na lavoura, e chamou a. 
isso-auxiliou.os lavi·a.-lo res. 

O Sti. PIR.E,) l;filRn.gmA - O;; lnncr;s é que 
e::;t:ivam n:L':> con1liçiks de s:ibcr qt1:1.l!ii e1·<1 m 
l.l.S e rcun1stttntüas d o-; ht vradores. 

O SR. Pm.~ JJF. :\LnUQUERQUB- 0;; .li:i.ncos 
e que r ·mm OS protegidos; porqae OS l • Vl'll• \O
l'l~S nHnhu rn provnito tiraram de taes r.H1 p!'1}$ti
mo,, e apenas foram lorçall1>S a u m;~ liqui
tfoção, p:iro. que uáo esta'\!':im p1·epar;11lo~ . . 

Diri.ia-1no ain•l(I. ú. itlltstr e commis$iiO <le 
01·çn111011to, de quem espero que lem hr e mo
did·· s q1te poss.'\m v il' em nuxilio do$ l:ivt·a.
dores 1:l11 not'te; porrpie, no estado ;ictual. nem 
os prop1·ios itnrnig1'a11tes elles p-0de1n recober, 
6. fült:1 de t·ecnrsos r.in.rit a.deu.ntat•ern as dos-
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pezas inclispensaveís ao cstabolecimento dos 
mesmos. 

Le1r1b1·c-,,;e S. Ex. o a Ct1nüw~t de cine :i 
lavmn·~~ actualmeuto só tem torras e mais 
nada. 

OS<~. SRABn.A -Apoiado. 
·o S1i. !'llrn:> Dr-: ,\LBlJQU1WQU1" - Occupan~ 

dO-TllCJ da. c1tteche.se <~ co!. ·nii:;n.çã.o, limito-me 
a dízor iJ ue não concordo COlll os nobr"s r1 ~tin
ta.do,; por :vi inas Geraes,ns Sr~, Bueno tle Pai rn, 
e AvoJJ;,r, que cstn, rulwica deve sr:ir· elinJi
Im'h do <H'<,:amento, ar1•;r, 11· tle j:·1. tel-:~ [L 
comrní::.siío reduzido de 2no á l'10:000$01l0. 

l·.rn!iom pela Constitní<;:l.o 1(0 24 de [1,ver•ciro 
nli.o po~~nmos SttlJVottci11n:i1• n··n\111ma C•)ll· 
n~~:jl) l'.:lí;.:·io~;~ e i\ catcch<~"º (jl\l)ir:J. dizer
do11t1·ina1:i'i.o do cat•!Ohiunl)nn-o olllcnlfa n:-\fc) 
SOi'" ir,'n 1'<1m r\ propa;_!'.:11;il11 d:i f'o ; c"rn t11olo 
\H'H:-i•• q110 :t V!ll'h:1 dnvo snr c1l!1~~rvada, elll· 
l!Ol'il sc1 i;1 1111id:1. iL da illllHÍg'J'a<,fo). 

1~· ~·1·1•il:1ilr~ í]llll p:i1•a a c::1't.t!Cl! .. sn do i1111io sr'1 
O\> :;:•c~"1'1[ntrn1 call1111l"ns ~:'io 1,,; 1:11)npotc•1lli-s. 
A d11l1l1·ii1•1 cnlhntit.:H 1'\ :t IJll" 1H< 1lho1• f:i[!:t 
no c111•a1:CT.11 11010 urie•inLu tlo ~na lllol':ll, p la. 
sedu1·c::1o 1111 sous J•l'tJcdtus o p1.•!:1 scrhlirni1l:1•l11 
elo s•!H,; d11g-1w1s, :-ira~, si 11i1u po1irimo\'i 1.m11-
tr:wt.1r 1•s,;1.• S1Jl'Viç11 co111 os 111i;;sio11a1·io" '~~1-
tlwl i<:ns. isto Hilú •1111w 1li;:0r rpw >iej:o o tnrlio 
esq•H·t~ido, o co!1ti11110 :1. vi n~1· nD Hwio il:is 
flo1·<.1~l<1~, p1mfülo par:\ Dl.lus o )lar:i a. ~111~i<·
dnrfri. lJeV0lll0S lemlll'H!._.llD,; quo si'io llMSO,~ 
h:rnã11,,, !\lhos 1\:i 110s~•i p:üt•i:1, n cujo:; S"r
'V)(;us poctom e devem sei· rcda1mvlos por 
elhi. 

Consi1lero a colonisação 1los nossos inclios 
servi::1) mnitn rnnis relovanto do í]uo o da 
aboliç<'t<:I <lo :tt'ri<:n.no, e couvi1lo HO!O illustres 
n.ll"lid(lnisl:ts que não cofüi<ler1~m (inda :i ;;n:1 
misdln civi\i~:\r!ora, al1m11lonaodo eS$•~S outro~ 
escr;i.,,.. ns da i g-nor:rncia. e d:1 b:\ rb:u ·ia . 

O S1~. Pm~s l~ElUtBIRA. - h;so deve correr 
pot· conta dos ~st:tdos. 

O 81~. Prnm:; lJE Ar.nuQv1mQu1~ - Dev0 
coz•rer pot• conta dos estúdo~ cnHjttndv.mente 
com :1 União. 

o Sr~. PAO!FlCO r~faSCAP.~NllA.S- A Constl
tUi\!:Í.l) tlc Müins Geraes JdJ:a os~o seniçl) 
p<tra o E:>tndo, e creio ser ~t n:c!::ma cons:t ti'os 
outi•os estados . 

O S1t. PmEs llE Ar..nuQu1mQm~-No tempo 
do impi•rio .:;cmproos orç:111w11tos das pmvin
cias ~uhvenciomwv.m esso serviço e nem pnl' 
i sso mrn<~n, deixou de t!gur~tr essa. rnlirica no 
or~·a.rncu to gel'(~}. 

Oi·a, presentemente, quul é o estado que 
não tern deficit no seu orçamento l 

O SR. Pm:m> F1mmmtA - O Piauhy não 
tem deficit -

O SR. PIRES 'n:E Al'..BtlQUEHQUE - No paM 

11Bl eu t<Lmbcm faço um orçamento cquUi
brauo. 

A ver<lailc ó que Sl3 co1•tarmos do orçamento 
;;•~l'a[ a vcL'1la, os estados tdo · far:lo esse 
servico. rpo em reg1~L precisa. ser melhora.<lo, 
porque nunca foi liem feito. 

O sn. I3cz1rn,1m,- Tem sido feito 0 peíor 
po;;;si vcl. 

O SR. Pnn:s DP. A r.nuQuBR,~u 1-; - ~Ias a. 
culpa. e elo pos;;o.·ü applic;ulo e n fi.o t.la. Vel'ba. 

f~~po t•o quo, sl os nottrcs dep1ztal.los, que 
fOt'iLlll t:i,o g't"<l.n•lo:; :ümlícioni,;t.~S d1JS nrd
cn.nos, quizm·crn li1Je1· t:tr tn.mhélm o~ imlios, 
o resultado hn t\e SHt' satis!hctor\o. 

o Sit. Pmg~ F1·:1UtlfütA - .1\. l'S t l'ad:t de 
fo1To é que lm do ir tt•aL>:illllw 1m catç,:llese; 
'i uüo o p1cdrc. O indio a.nt~:> quer· uma foica 
dn qno urna 111iH.sa. 

u Stt. Pm1-:s 11n Ar.iw c~m~th.i1m- Embora 
t•,;t .. j:i mtdl.o !htig-;1du, Sr. pro~iilenL~, a cle
~<>.b1~so l•wnlin:1r, tenho ait\<h':. do cliY.<H" :i.l
;.r11t11:1s pa.!:Lv1•:1i; ~c1b1·e oi; ong-onlio:> contr:1os 
o ostr•;11J:is do linTo, r1uo lH'o1:nru1•s i 1·estrn1ir 
o 111ai'i tpte porlnr. 

i\ ]()i cl1i G 1lo novi;1nh1•0 cfo 1875, 41.u0ren1lo 
1'<t \'OL'c1:nt· ;'t :igTie11l tum, dcstínott :1 q ua utia 
11iJ ::m .OOli ;00t1$ <LO juro de i "!o i\S OllltJ l'CZ.1.S 
<}ttr! t'11n 11m;slltn on:.:cnhos centrnes. 

Est<~ somnm foi dnplie<ida, o apeZfll' 1lísso 
lui oxcl·c1hh~; ó o qne consta da no ticia que 
nu sen 1•ehto1·io nos d~t o n obre tnin1slro da 
agri1·ult11rn. . 

l)nis bo1n ; l_)osso ass~gnr:n', pensu.nclf) com 
u i10\ir-e ministrn,qné e~sa.s conces~ões obtidas 
pot• p, t•ticulures fora :-n l'e1tas da peior l'ómia 
po~sivel. 

A ella,; pl'esiclin apenas a espccn1ação 
t0rp11 ue inuivi<ltlOS G~ tr<lUhOS ~~ lti\'OUt'<L que 
as obtinham pill't\ veL1dcL-as ; do sorte 'lU6 
todas u;; concessúc.s, ito menos us do estado 
qnc i·epresent•.), slío propricdrulcs de b:~ncos 
do omh;s11o, arvorados em indu:=;.tríaes e de 
emµr·üzas problcnH1ticas,produzindo umduplo 
mal ao varn. 

Na, Brtllia, as primeiras fübricns fumla.tlas 
com :1 g:H·antin c\cjlll'os foram duns<las cinco 
ohti·fas por Hogh Wilson & Oom[I. em Santo 
Am:1ro e ni1 Cachoeir:t. 

E.ti tas 1ltrns fübl'icns não foro.m Pª1rª~ ainda 
aos vendedor<~$ o :;ó moera pnr espeeuh1ç;ão 
do unta. casa coinmercinl, quo se or1cMrega 
1le ct1~tear ri. despeza com a comp1'.l das cu.u
nas o o pes~oa.l tlo l\1bl"ico , somlo o l'!!Sultado 
lmto seu, re:;;turnlo npenns aos :1ctuaes donos 
dos rnachinismo~ e (fo tod:t a fa brica o 1lireito 
úos juros do c:ipifal tlesetnbolsndo. 

J).S oukas :du•l;t em construcçao estito ab(l,,n~ 
clonadas com :i.s niachinas a se 011;yd1.u•om e:x:
posfas ao tempo iJ. falt tt do quem as uprompte 
porque torlo o capital garantido para ns cin~?. 
foi 0sgot11tlo, e consta-mo que as duas J\L 
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estão hypothecadas ao banco emissor da 
B~hia . · 

Entretanto ha um grande numero de cre
dores que não :,iabem :i. quem procur::ir para. 
co.brarem seus c::i.pita.es provenientes de em
preít<idas que tomaram , e os l?roprios l:ivra
aores, teem perdido safras, porque ns f.l.bri
cas só moem quando a. espccnh\ção tb tn.I 
casa commerci:1l se propõ::i, do sorte que uma. 
tnodida que parecia Yit' em a.u:tilfo dl\ ag-r i
cultura1 tem apenas sitlo um olemento ue 
despczas par't~ o pa.iz e de . iwcjuizo~ para o:; 
lavradores. · 

O SR.. Puu~s l?1mnr.:mA-Cl1ame V. EX'. n 
a.ttenção do ministro dn. agricultura. pttra. esse 
horror. . 

O !'R. Puir.::; DE Ar.nmJUERQUB - T1·ttto 
agora de uroti emenda otteC'ocida pelo uopn
tado pela Bn.IJin, o Sr. Amphilophio sobt•o u 
compl't\ tfa Estratln. de Ferl'•) ue Santo Amn.
ro, pertencente :ia ostaúo, pn.rn. ser ullido. tto 
proloagamento pe1·tencent•: á União . 

Sr. presidente, V. Ex. snhe que existo nn 
Ba.hia ~t estrada •le A lagoinh:ls, pe1·tonccnto 
a uma. compn.ohia ing-lo;.m, que a realisou 
com a. gal'antfa de jut'oS dê 7 °/., pagos peln 
União. 

O governo da monarcllit~ entendeu que de
via prolongai• essa linha. em busca do. cidnrlo 
do Joa:reiro, e jà tem construl<lo um:i. grmulo 
extensão. · 

11.fas sei'!do .n bitola. do prclongn.mento me
~or 50 centinietros que n. dl\ Alagoinh~\S, si o 
governo résolver-se a comp1•ar estu. :~ corn-

. panhfa ingle:r.a, tera necessitlade de diminuir 
toda a. bitolu. na extensi.í.o de 20 leguas, quan<l.o 
compr~ndo u. estradll. de fo1•ro de Santo Ama
ro, que ê da mesma, bitol::i. quo o prolonga
mento, dispensa. esse trabalho,e com o nccres
cimo de pouco mais de 50 kilometros com
pleta ~ juncção das duas estradas. O Sr. 
Arthur Rios opinou pela. compro d'.i estrad<~ 
iogleza; Mns $. 8x. se esquece de que n. em· 
preza. nirnfa. tem 60 a:nnos de vidn, e que 
a reconstrucção dessa linha ja estragada, 
como se acha, ob1•iguria o governo ger:1l a 
uma. despezn. muitíssimo maior, a.proveitnutlo 
nm::i.estrada que a.travessa. t1m:i. zonn. este1·i1 
e de nenhum fu turo . · · 

E}ntretnnto, si o governo comprar no es~ 
tado da, Bahia. a estrada de Santo Ama.ro com 
34 kilometros em trafego. obtem rapidamente 
ajuncçií.o ao prolongamento com muita eco-

. nomia. da dinheiro, de distn.ncia a de obras de 
arte, a.tr-.wess:\ndo em toda a. extensão as 
regiões mais farteis, e fixando a. admin is
iração em um só ponto com grande economia 
pessoal. . 
. Assim proet:dendo, creio que o governo não 
só melhorara a nossa viação, mas te.mbem 
obterá melhores r esultados do que comprando 

a estrada i~glezn. para. refazei-a em toda a; 
sua extensao. 

Termino, S!". presidente, pedindo desculpa 
n. V. Hx. e á C<iimara ue haver n.bu~:.v1o por 
tanto tempo de Slll1 attençfi.o o oonevo
leocit'I.. (llfaiio bem, 1itu:ito bem.) 

(O orado,.. desce ela erioim,z recebido por 
!Jl"anrlc nu mero dos Srs. (Jcput aclos presente:;, 
que o abraçiuii e felicitam) . · 

O SR. Pitt::StoE:-!TE declm•a que j ii lrn. n11-
mero p:irn. votar, e. por is50, Jica interrom
pirla n. dí~cussrto, arlm do serem votadas as 
rnatcrüts encerradas. 

O Srt. Rr·:1•u:MJ1A (.1° scC1·etm·iv -11cltt0rdcm) 
requor disponsn. •lo impres~ão, pn.rti so1· sub
mettid1\ ii con:>it.lcraçfi.o lln. Cn.rnnrn. a i·cclacc;:.1o 
n. ll 4 H, (( uo ~o aclul sobre u mc~a. 

Consnltada, :t Cam:tr(l, concetlo :t di,;pensa 
pedi< ln .. 

E' postn. em 1fücm;são,'lUO ó 1mccrrnda sem 
debate. a om seg-uir.la Slibruettid:i. n. rntos e 
ati\lrondr1. :i. seguiu.te 

Redacçr'to 

N. 114 U -- ISQI 

~claoçüo ~lo p;·o.iccto 11.11-! :'1• fixaw-7.o a forr.a. 
\ naoat para o exe1·c1cio d8 18V:! 

O Congresso Nacionn.l Jecreto. ~ 
At·~. I. 0 A forç.~. naval p:i.ra o exercício <!e 

1892 constará. : 
l .• Dos officiaes da armflda e chsses an

nexas que for preciso embarcar nos nu.vias de·· 
guerr:J. e trausportes da. União, con f'orme · 
snas lotações, e dos estallos-muioro.::s uns es..; . 
quad!'U.S e divisões navues; · 

2. 0 De 4.012 praças tlo corpo de mt\rinheí
ros nucionaes ; 

3.0 De 990 praças do bn.tnlhão nn.vul; 
4.0 De 300 fognistns, nacionaes ou estran

geiros, conti·actados por tempo indeterrni-
nndo; · 

5. 0 De 3.000 aprendizes mariolleiros; 
6. 0 Em tempo de "'uerra, do pessoal que 

for preciso pn.ra. a.tteud'er ao seryiço . 
Art. 2. 0 O Poder Execn:tivo iic~L :i.utori-· 

zado a: 
l . o Engajar pnra. o serviço da armado. na

cional, durante :i pa.z ou o. guerra., o pessoa.l. 
ncccsso,rio µn;rn. preencher os cl::'l.ros qu& hou
ver na. forç:i. mivu.l, si para io;to não forem. 
sutHcientos :i.s escolas de aprendizes mari-· 
nheiros; · 

2.0 Abonar mensn.Imente aos que se en o-a
ja.rern, depois de prornu1,,.ada a presente lei, 
para marinheiros ou rnzfiefros ou vnes, m~ie 
um qwi.rtG do soldo que ora. percebem e:iws 
cla~es, clevon~a o eng·aj~ms11to ~er, polo me-
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nos, po1• oito n.nnos, dos qua.:s, cm tempo t!e cl:\s:~tl , com " p:\tcntu do 2° tenente ; 80 nju
J)az, !:'Ois 110 sr.rviço acti vo o dous n:t 1·cse1·v;\. tlan tcs tio m:1chinhtas, com o posto <lP- ~nt'lrci ne CJU tempo de guel't'~L, pelo ITICD\Ji; CJní[l\<ll)tO l'l)al'inha ; 100 SUb-ajllll:tll tCS do In:l..CIJÍlli:>lti, 
cstadurtll'; <~om o po,,;to de ~::n'gunl.o-ajudantc, e 50 pi·a-

3.º nest<ibclecer o tempo de sr.rviço dos ticautes com o posto r.lo sru·g-0u to ; 
marinheiro~ 1mciona.cs próc•Jdentes <fa,;c5col:1s 8. 0 Angmcntar :i. r;ratillc:.l(':lo dos officines 
dt5 apt·1md:1.e~ m:.lHnlwiros cm 15 mrno::;, m:u·inlwiro;; o de tollos o;; llemni,,; inferiores 
sencl1, 10 na acli vid:vlo e cinco nn .. . rescrv:t.

1 

l!as brigados dn. :wmall:L 11 1clonal, sendo na 
abon:i,, do-.•c-ll1c3 rlopois \lo oito nnno;; 110 l'<'Lzfio •lc 50 "/.,o :\Ugmc nto d:1. Llo:; officiaes 
seniç·o nm qmu-to llo soldo como gora titlc•:<;iin; nrn.rinllo!1•os, .; dos lloi:;, na <11) 20 "/ ., o \ li~ dos 

·L•> 01'.''·unhmr um regnlaml.lnto pa1·a :1. r..i- 1 cnlermctt•os o oscrovon tc;; e IH\ do !O "/o o d:t 
SOl'VU. o i:~ f •l'tnU.l', ele tlCCOt'CIO com O:.;.J°l\'Of;'l'C:;- do,; 11rn.i:; iMet·ioces ; 
sos nn.v.\os, ,:3 !m _ .~•~1g-~u~n t~ ~I? dc:;pez;i, o 1 n. u Fa;1•·1· f)X_t!1n~ivo o mon tc11ío no;; gua.r
corpo úc mn11o lwuos 11.iciou.ics, . . . 1 d:is-n1urinh:l,11ao so do cot'pO da :.tl'lllada como 

5 .. º ~l'car: 1rma escol<t tl_c .:i,i:r~111liw:,;. ~wu·_i~ elas cla,;scs :tn1iexas, nos njud:111tc?S e snh- :ijn
nhcll'OS el!l cada nm llm; :su,.,mntcs c;st.i~h~~., <.lante.~ da m:tchinist:i. e :.ws t•of•)l'ido::; oll1ci:tes 
.ft.~a i.o •.~:ls, l'a~:~l.1 ~·ll: i, ;\~'.1~~a~, Sei:g-11~º:. b-:- 111:u·inhei!'OS e i11 feriores (e=-ccpt~ :los cxtrn.
JHr1lo s .tnt.o, 5 . l. :wlo, l .u~rn,i 0 l{tO C.rt,indi~ ttumero.1·10~). scnLlo- l\\es pcrm1tt1do t\ uns e 
i.lo :-;nl .• o l'~o.~·g-:~ n.':;:u· .. m; e~•~.tcn~os, .cl~Ycnil~> :\ ou tro . .:, cóntl·ihni1·em on não pa.t~a. o Asylo 
ocro1l1tu 1.i.11.t .u; do:-.1~ezn~ .. \ fazot -:;~ co~·! <.lo Invalidos 11:\ P :\tl'ht ; 
estes. s~ 1·.v1ços iln crc:iç:tc> ~.do L'<!OL'~trni~n.ç:w 10. !\l:1nt!:n· dar ~tos mo,;mos omcl:tcs-mn.~ 
$\:!1' d1v11~lldo P'll' t1·•1s 0.'CIJ l'Crcw.; :. ~ r·inhoÍl'O!,; i11l'cl'iores o otílcía.'?:> inl<.ll'io1·cs dos 

li.~ Fie:: augmeutada do lüll!'; mcns:-tcs :.\ cot'p<ls 110' m:wi1rhn. e bom :1ssim :1os suh- nju-
. g1·atillc;nç:w do::;. corrymandnntcs da,; escoli\S ~<! .-:anto.; do iu::cliinisl:i , p:issngom de 2" classe 
a p r l:l tuliZ(;!S lrt!1t",lllh 1,'ll'O.~ •los (!~ t~do!> on•lwt1a<1 1io;;; paquete~ do commL:rcio, sc:npN que 
hOUYQl' :.trSl.'!l:\1, ftC(\llll?, 1Jorám, elloS, l10I' ::;uj:; :n l'•)llll)V irlOS, pOt' Ol'Ll ~tll tln. t\iltOl'\d:v.\0 
1:orç:1\ i.lesl o c:u:~:i· oh~·ip:o.itns a. o>:erccr :u; com1H'.1tentc, do:; lô~~·a!'es cm riuo se nchal'em. 
iuncçõos de cap1bo do pot·to;. ~ o nrio pOS$:1m tt·anspol' t:\t'·Se cm mivios dn. 

7 ·º ;\l~C! ~"<ll ', om ol 1~·i::nm1c1:i. rlo url. 8? tla r1rmada nnciona l. 
Con~tltmçrio Fodcr,.d, os rzn~lL:·os 1los me:.l 1cos, l l. E!)tn.bdccm• <lesrlo jô. nn. Escol<• Na,;3.l 
oill~1n.es 1fo fü zernln e mach1111~tas dn. ::m~: 1,1l~ o onsino 110 tol'pcuos o elo appl icaçilo eh ele
nncionnl ;, r111a~~1· ;;s qne tlcar i.l.O const1ttuLio~ ctrici1l:ide :'t mni•inlta, ct\ )ttntlo, par:t e:;te rim, . 
pel~\ se.~t:ult~ torm.i.: . . · · ll!lHL cadeira. espech1l, que ser:·L prnvitl:.\ pot' 
· <t) o pt'irnen:o co~n um m~pector de san:lc C<lllcn:-so e constilnir;'1 :1 t o1·co!ra cn.l!cüra do 
com :~ patrrntn tle coutr:1-alm1r:u1te; dons ~n~ for cP.iro. arl!lo cio cm·so tla di t:.\ escol:l., pas
tlicos da !"- cl:u;;; l~, co.m a p~tente de cap1tao S:1ndo :1 cadcir:1 do chimictt e pyrotechnh\ a 
de mn.r e ~tt,..rra ; seis. 1?:1ed1cos de 2ª cl:iiise, :-;,!r a. te t·ceim <lo segundo . anuo do mesme> 
com a rn.t.ento elo cap1tao de fragata ; nov.e curso. • 
n~ell icos (~•) ::!~ clns~e • . cºrr.i .:\ pa;ent•: ele cnp'.- Ülll instructor, omcinl <lo qu;ldro da. . ur
t u.o ten0:hc, ~ l:S nv~tltcos do 4 clnl:Se, com ·" nuvfa uiicional ou do cot'po do engenheiros 
patente d.o 1° t~nontc. · _ 1mvn.cs :rnxili<lri~ o l~mtc~ tln. mcncionaua ca-

os tnGrl1co~ e pharm:1ccuticos que r;to 01•a rlciru. do torpedo;; 0 clecti"ici(ln <.!e , de con
em de_anto t:_yot'l:n1 d~ entrar para o qunclro roi•mídn.tlo com 0 l'c"nlaoieuto thiquollti. es-
eft'ccttvo s13 r110: c~tos uo posto de g-uat•dus· colu . " 
marinhn e aqucllos 110 de 2"9 tenente~ ; A actun.l cadeim de olcctriciilnde, physica. 

b) o seglrndo cem - um ccimmis:::mrio ge- <lo [~ lobo e metoorologin. (segunda elo sog:nndo 
tal, com tt patente de Cctpituo do nmr e g-ne!'~ ;111no) do curso da Eseolu. Nav:1l ncaru, ~x
ra, dous comml.-;sarin::; r.le ln clnssc. com a. t.incta logo qu~ _ vng<ir, vol. tando o eu~iao 
patente Llc ca.pil:io do frn irn.ta; si:i!:> commi~- destas duns ultnnas mriter1as (l. ser leito, 
sn.rios d EJ 2:i. classe. com n.vpatente de c<ipili:io · corno tüé lm pouco , nn, cadeirn de physica · 
t enento • 17 comrri issttl'ios de 3" classe, com a (SO"llndn, <lo primeiro nono) o passun:lo o 
pn.teute ~lo lº tenente ; 35 commisS.wios do -!~ b:,;t~do . especial de_ ma~·no.tismo e 01<:,ctrici
cla.sse, com a pn ton te de 2° t eoon te, e 30 d:Hle pm·n. a J'Oforitl:1 Cl11 l<~lJ':t de t~rpedos & 
com missa rios do 50. elasse, com o posto do elHctl'id:uh>, cre<tda pt~ l a iwe!; imt~~ lei. . 
"'uar<la-nmrinha · 12. Roform:u· as escol:is praticas ue arb-
0 e) o terceiro co~n - um engenheiro m3cl1i· lhnrii~ o tol'pedos p:w:1 ~tl1ciaes o mal'i!lheiros~ 
nista, com , p:1 tente de capitão de mar e 1.hn1lo a ollns nm m:11or tloscnvol_v1mento ; 
"'Uerm • dous mtLc11in is tas Lle l " classe com u. devendo a, dospeza. para o respoctJvo mn.te
patente'do Cl\pitão <le f1•a.gatri,; quatro machi- L'in.l sa.llir do Credit.o ~e 15. 000;000$ abe~to 
uistn.s do 2" clal)Se, com n. pnteute de capifüo- pti lv g-overno provlSono para. a compra. ue> 
tenente ; rn ma.chiuistus de 3" classe, com ~ material naval; • . 
pa.t13ntc de 1 o tenente ; 33 machinistas de 4"' 13. Cre:Lr o serviço da defeza ih:a e movel 
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rb Vniiío por meio do minas s11bn1e1·;;as o 
torpedos lucomoveis, devendo a Lle,.;pe;,,:i; pa1·a 
a al.)11nisioiio r.lo respectivo matcri:il 1'.01·rm· 
tamuPni por conta d:lípielle crerlito; cnmpr·in
do, ['Ol'ém, que por 01·:l só S(~ trato ria. ilet'ez;1. 
do porto d:~ Llapital Pederal o, de en:re ,).~ dc
nrnb; ponto:;;, dos mui::; l'X[lO$tos, como ~fa.tto 
Gros'io, Alto Parn,uà, llrug-1.my e A1ll<t1.•·nas. 

O Po1.le1· Execntivo, p<wem, man1l<\l'~l d1~süe 
ji~ estudaL' e 01·g;10i:-;ar nlll pl:rno g'ol':d de 
dofesn. de tor.la. a co,;tn, do prdv, inclnsivc os 
logares :1cirn:1. irnlicat.los; 

M. Pn.:;:s:u· a t•:scoln. de i\fa.cllinist:is d:i. ,\l'
mada p:ira. a. l~~col:i, Nav:I!, rlcvonrlo o~ ri.ln
mnos do curso do m:1clti11istas 1'1•1•r111P11tnr, 
como oxternos, r1s m·~sma:; :i.ulas cl,.~~tiua l:ts 
:ios a::-.pir;1nt s dt~ mn.l'inhn, 11ws ~ô ;1s rl:1s 
malül'Í:lS p1·ccisas p:1m fl.t1Ht~!la r1Sp •ci:í(i1 l:idc 
e nniearnonte un. parto que lhe di:;s1~1· re
spcitn. 

O en5ino theorico do~ ttlnninos rio 111u·.::rl rlü 
mac!1ini.;t:1s sr!rÚ Gcompat1lmtln rle 1H1t 1·n~ino 
p1·n tit•o l<.dto nns re:3pccti vMJ offü!i 11:1~ do .\r·
scnn l <fo '.\la1·inhn, o, türmin:irtos c:~:o~ dons 
cm·sos, theci!'ico e p1•;1tico, sa1•fi.o ob1·i.!;a•los os 
atunn1os :~ 0:-.:ercitar-s<~ etn sim 06pt•üi:di 1 l:~il13 
a bordo rle nm 11:1>iio om viagem :1. v: pnr, o 
qnu.l ~eril de~íguaclo pdt\ antori1larle com p6-
tente. 

Só serão nllmittido;; :i. matrieula do m1rso 
de maellinistns tl:~ Armnlln l\;1cinn;1 l os crin
didu tog qiio tiverr~m 11m nnno, pelo m•rno~. 
de prtitic:i., com n pt•oveita,mcnto, nas 1>!Tir'i nas 
de mnchim1s de qmür[\t•.•1• rlos n1·::;~n:•cs rb 
Ua ili.o, 011 e,;tn.bo lccimi:ntos dü rnc<::tno µ·nnP.ro 
da industria part11Jnlnr, mcdcn.ntc um exame 
previo. 

O Pndot' !~xocntivo orgnnis;11·ô. p:1r;\. o curso 
completo r.lo maohinístv.s •) noci;»Sal'io l'O!,"lll:~
merilo. 

Só siwão lt1lmittidos no qtmdrli d.) m•1Pli.i
ilistas tia. Armnda :\acic111al os candidatos riuc 
se mo,;ll'll.l'em lnibiHtltdns fJOL' examo 1i0s 
refú t;idóõ; Clll'SOS. 

15. O Poder I·;xecutivo, nttenclenrlo ús ne
cess:dades tio sei·viço torpe1lieo " in gorai, 
desigrrnrí~ an11u ,t!mente nm cot'to 111rni:•t'o de 
alnnít10;; machin ist:1s p 't'n. 0:;tucl:11•, a lêm rlas 
materi:1s 1l ~1 sna ospecia lid:t1!0, n . .; d;t c;1tleirn 
de torpotlos e electrici1\acle d:• J<.;~coln Naval. 

Esile~ i ilunrnos, uma vc~ tel•n1innt10 o en!i:ino 
desta. cnrJcir;t, e 8nhidoB qnc sej:1 m ,fa \1:-:eol:i, 
farão um estudo pra lico nas (J1lJcin:n; rlc tor~ 
pedos, (fodo o í]ll:tl pass:1rito pai·a n.s torpe
deil'ns. atim do so o:rnrcltn.t·em no manejo du.s 
re~pet:tivn.s machinns. 

·Os itlumnos macb!cibtn.s esoolhitlo,; para o 
osturlo~ do torpodos terão do for mar nma 
classa especial, que se cht\mari~ cle-machi
nistas torpoJist:ls; 

16. Transferir para. o Mi nis te rio da Ma-

rinha, todo o serviç.o de b .. 'l lisa mento e de con
servação de pnrtos ; 

17. Refo1w:1.r o reg-11\:1mento <las cupítauias 
do porto:>, n~org:1.nis:rndo o r·esper~ Li vo sCJr Vil;!o; 

18 F'nndiL· c!m nmn. só i. s tres repartiçües: 
do hydL"ogr·;1 phia, phnroos e met<'orologia., 
Jlc:1 ndo ess:i 1·ermrtiçií.o sob a rli rcc1,,ão de um 
oillci:d gencr·al, e devendo a cconomi<t resul
tante <lo::;tn. 11H-~tli1h~ ser <tpplicada "º 1fosen
vot vimento do serviço hydrographi.:o; 

a) a n0v:1 rnp:irtição, assim org:1nis:uln.,sf!m 
::rng-men Lo rlíl rl<)S[lf!Ztl., constara ile cpiatro 
ser!Çl1es, d ii·i ~lila,.; por ofüdnes sn pí!t'iores, 
tondn a de ph:lT'ries, ele mais, um ;ijud:tnte 
capitito-tencn1 e ou l ~ ten ente, o o pi;ssoal 
snbaltcrno strict.;imente oecc~S<11·io o a Je 
moteol'ologia tendo sórnento de ma.is este 
pc:;,;1)ri,l; 

ô) e:i.1.l:t ullliL dns ilnas ~ccçües elo lrydl'og-ra
pllht se cornporú de 11m clt:Jfo, tros :t.iurln.n tes 
e um r!osc1nhi~tn, e tcrit a seu cnrg-o o lcvan
ttuncnto Llo t1·echo cbt costa rpie Ih• con•p•!tíl', 
1l1~vl'nrlo (•st.a s<)t' dividida cm rlnas p:i r tes 
deuominudtLs-nortn o sul ; 

e) o P1ult•r J•;xcClltivo, <tl ém de dous n:1:vios 
<la armada, fnrnecertt to~!o a.·m: 1 t1~ri;d ncces
s1t1·io ao levanta llrnn to 1.b. cartu. hydt•og-r:.tphica 
tlo Bt>azi l ; 

d) tica, o Poder Execu tivo nntori ~tulo a 
mandar or·gani::iar o re~pect ivo l'Cgul.:i.mento, 
sob as hast\s aci rna. estabeleridas. 

A1·t. 3.0 Os patrues elo lancha do Arsenal 
do ~I:1rinha do l{.ío fanciro licarn j1:t r ;t todos 
os olrcitos eq11iparados aos de z:i. clnsse do 
A1·,;eual ele Uuerm, revog-nrlas as rlisposições 
em contrario. 

-" rt. 4. u os a rntes, mestres, p:ltr lí11i4, ern 
g-era.l todo.; o~ rp1n so enc,1 r·1•eg-;in1 de dirigit> 
i~111liar·cae;õos , ~o serão admi tt ido,; a <Jxames 
protbsion :ies. prov:imlo ns l'oqnisitos e:dg-idos 
pal':\ a :1drni.s~iio a ox:une de n::tcllioistas. 

.\rt. 5. ° Fic:im r e vogatl;tS ns 1li~pusiçõ0s em 
contrnrio. 

Sala dDS cornmissões, ·10 de outubro de 1891. 
-Hnptislc~ da Motta.-Jtnnncio ele .'1 yi âar . 

Con tiuún, :i. vot:1ção do pmjecto n. 203 A, 
fi xn,niln ns rl espez:1s do Minis1erio dr1. l\Ta.r inha. 

!~' po~to a •;otos e d:1do . por n.pprovado o 
!'l 2", rlo prnjecto, concebido no'3 :;ognintes 
termos : 

§ 2.° Conselho füwal. Pe$SOrd, supprimido. 
o :~Jt, lNnIO DO !3ttA7.IC (pela ordc;n) L'Cquor 

verificaçüo dcJ \'ot:ição . 
Procede-se á vol'ilicução: 
Votttm n füvor 55 e contra 110 SP:.:. depu

fados. Rccoolv•co·se não 11avel' n nmet·o. 
Nn fàrmu. do regimento, procede-se ú cha

maria e veritic.1-so ha.ve1·em so r ct ir!Ulo do· 
recinto os Srs. Nina Ribeiro, Jose Avel ino. 
Poreira do Lyra, Nilo Peç<rnlm, lJrbn no Mar-
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con<los. Erico Coelho, Jacrp1e;; Ourique, Fran
cisco Anrnral , Fol'reil'<i Pires, ./\ngelo Vi,
nhei1·0 e Fernando Simas. 

(l Srl. P1rnstnEN'I'f.l d(Ôdara. quo 1t chnmarl:.\. 
accnsn. ha\'Cl' nu1neru )"lartt votfü'; vae, pois, 
sUlJ1nettiw a votos o§~ª. 

Posto a votos, e :1 pprovaclo o § 20 pot· 55 
con tr•i. ~D vo tos. 

E' ).'(·:it\it:irfa a emend;1 do Sr. l~etnmha à 
l'tti.1l'ic:i. p<l!'SOa 1 e lic;t vrejurlica<la l'L 110 Sr·. 
ln Jio 1!0 Brazil ú, mcs1111~ l'ltlwica, totvlc• fül1) 
nml m!< pal'::cet• co1ltm rio flt\ <!Oll'lmi\:i,;ú.o. 

W posto :i votos o a.pprovatlll o sognínl1~ 
pnra;;mpho: 
Pe;-;soa! - ll.e

d11·1.itl•• o n11-
1Hero de <>lTI
c\a. ·s a q 11;~
tl'ú, · <~ o do 
ar11;1111ie11 ses 

t\ 11 n:1 tt•n , ·~ 
ntt1·tl•l1rndous 
ve11cimon tos 
tlxndos na ta.· 
1:11~![:1 Jnntn. 
(lo decre to n. 
389 de U de 
junltode 1891 

Material - L-tc
tl u './. i1!;1 :1. 
5:0011)!; :1. CO!l-
sig11aÇiin pttm 
i111p1·l!~oes a 
011ca1 le r na-
çoos .... . .... . 

60:018~200 

8:fi20$000 
füJ:238$?00 

Silo 1·deit:vfas ns emendas do Sr. In1lio r.lo 
Bt·<1:1.!I :\s 1•11h1•icas - Pcs;;oal e ~fatorial-, as 
q1rn·~~ h•tviam tido parecur coutra. 

~ih> s1wc~ssiv:imen to a ppt•ovnclos os Sl·gnin
tes pal'!tgt•:1plJo,;: 

§ 1L ° Conscllw Supremo: 
Pessoal. . . . .. . . 35:215$'200 

§ 5:° Contadorin.: 
Pes:>oal,., .. - . . . 14ô :700~000 
Mnturial .. ,. .. 8: 300~. ~00 

------ 155: 000-$000 
§ l\_ o CL) m missari:1 do gertLl : 
Pe:;:;oal - P.np1irimiilo . 
M11l r31'ia l - S npprirnido . 
Siio r cjoítadas :is e n1endas do S1• . l nclio <lo 

Br:1 ;1 il ú:; rul.1r ici1s - Pl'!s.-;oal t.l Material-, iis 
qu:.i.es lia viairi tirlo pa.r.,_ cer con i rn.. 

Sito :;ucccssivt\menl " app1·ovados os 1)a
rag1·11pl1os: 

§ 7 _ n Amlilot•ia: 
Pes,;o:\ l. ·-. -· .. 
Matei'i:tl . ..... . 

C:in1nt111 V. lV 

7:370$000 
100$000 

7:470$006 

§ 8." corpo da ,\nnrt<h e 
cl<tSSú!:i il IlllOXaS; 

Pcssottl. .. .... . 

§ ~-" Ba ta.lhiio Na v11! ; 
P· ·ssn:11. • . .. . . • 1:n : '2 (jf;~800 
ilia tnfal. . _ . . . SG: ;ioo:sooo 

~ 10 . Corpo de Marinlloiro;; 
N;1dnnacs: 

Pess:ril ... . •. .• 
~latc1faL - . _. _ 

7l'19: 858~000 
4(11: li.lü$0DO 

i . o:i3: iOO$OOo 

223: i 68$800 

1.110:()88$000 

E' 1•f\j ei t:11J:i a ~nirnda do Sr . Retnmlm ii. 
1·11li ric;\. - Pe:;so;tl -, a. qlrnl tivera. parecer 
cnut1·;.1. 

g• posto a vot0s e ;1,pprov~u.lo o scguinto: 

§ 11 . Cl)Jnp:lll hi:~ tle lnva-
Iid".~: . 
Pt•S>:o:i.l - ,\ug--

11fl''t1 tnrl:L de 
OC.9:';250 ptw:i 
n1:1:01•t•nt· ao 
l', ~·m· 11 to elo 
,;ol. lo ele 111·a.-
c:as accre,;ci-
11n,; • . - _ .. •• 

illatcdal •..... 
56:017$050 

1 : :)00$000 
57:51i$050 

E' posto fl. v0tos e npprovnclo, sr~l vo omen~ 
da:;, o ::;üguinte: 

§ 12. ,\ 1~e!1aes: 

PeS,;1·1al - Su;1-
primi.ios os 
ars •nac:; U•t 
R;1 hin e PCl'
U<Ulllluco; r 0-
cl u ;; i 1! a. n, 
7 (_): 0 00 $ ~\, 
$fJll HJ1[l. 1!0,;li-
11:\lfa ;io fJ P.S- . 
so11.l 111·t i ~Lit:o 
oxtraol'1linn.-
1·io .e a 1 :200$ 
o~ \«meimou· 
l os df):;; •lons 
cn fermeiL' o :,; 
do ~w:;ena l •ln. 
Cl\ pi t·1] , e :~t
t1!11dido o tHl
gm•)llto 1te 
v1mcirncnto s 
d11 :\CCOl't!O 
com :1s tn.
bc~l [;1;; <le 13 
de junho do 
1891 . .•. . . •. 2.36.3:084$000 
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Mnterin l - Su
prim id ~1s as 
consig-n:.iç!ões 
lles t i L) a tl ;l s 
ao:; a1·~c1rn.es 

da Bahi<i, e 
de Peruum-
buco . . . . ... . 44:400$000 

----- 2.407 : ·18:1$000 

. Sito snccc~sivnmente ttpprovn<l:1s ns so,znin
tcs emeniln::;, que llavinm tido parecer contra: 

Ao § 12-Re~tl\lleleç~-sc n. vet·l)t\ -p:\ra, o 
1)essoa.l o material dos ar~enaes de Penrnm-
lmco e Bu Ilia. . 

S:i.ln. das sessões, 27 de setembro elo IS01.
T ole;1ti111) d~ Ccwoaf./10.- kar1usto rlc Fr1dtas -
A,·tTtui· R:os . - Pe1·namlmco.-J. V. Jfe:·l'a ,zc 
V ascnnccllos.-Cactr.mo ele .Albwzac1·qve.- Fe
lisbcUo F1·efrc.-Paul1i Ai·11ollci.- Carittto.
Uchih Ro(lrigues. - Pi1-.1s dá .1lbuq11r.rqiie. 
Garcia Pil'es. - Jo11o de Siq11c:ra.- Lecmcfro 
.1.1lacicl.-J_ J. Scalwa.-Pr~sco Paraisa. 
A m0Yi11i Gnl'c ici. -N 01;wii1·a Pai·anar;1;1.i.-Jotí.o 
Vicfra.--S . ln.11dzd11~1io Madraclo. ~FrrJcs da 
Cru:::. - Santns Pcn;i1·a. -F. Bada;·1.i.-Fonsaca 
e Silva; - .r. de Sc1·pa . - i1I. O. BMtos 1.lo Xas
cimeiito. -Olivci~·a Pb1tn,-Savcrino ·v iciYa . -
Epitric:o P~ssoa .- Gl:cc;·io . - Jirncncio tle 

. Aguial'.- Cniito Cai·ta;:r,o .- Beila1·mino .Car
>ieiro.-Ba,..,10 r.le S . ~1J(l,rcos.- L1(.i~ rle .·ln~ 
draclc . - Costa Roclrigucs. - Jacqices Ow·iq11e. -
Anf1·isio F'falho.-Tfi.oma: Delfino. - Nilo Pe
çanlw.. - F. Schmiclt.-M. i11oum.-Zama. 
Gonça.lves P.'rrcfra. - Pedro Chermoí1t. - Pircs 

.Ferrei?-1.~. - D.trlos Campos. - Cflss:'ano elo Nfls
cimcnto.- nonfaw rlc Lago.~.-Martirú~o Ro
drigues. - Br.l.1ort "Ficii·a. - A . Vinh(lcs. - A. 
Stocl:lcr. -Frederico florr/cs. -G. Ramos. -
JouJ Mm·iano . ....:....&i A1i-:l~arl:J .-Pr.wl<t G1.1i 
maraes. - L1•0-v :'.C1ildo Filgi1ciras . -Lmwo aí u!.
lcr. - Amphi1opl.io .- Espírito Santo . -J.qnacio 
To.•ta. - Raymwzdo Bcuidcira.-.tl.nnilJal Fatcao. 
- A. Milton . 

Ao § 12- Arsennes- n.ccresccntem- se às 
verbns <le8tinnclns o.o Arsenal de t\Iariuhn do 
Pará as seg-uintes : 
Córte fÍC madc::i;a- Ver ha pn.rn o corto dr. 

m:i.<leir:i e pngamento tlo frete na E:;trndn 
de Brng:iuça... . • . . . . . . . . . . 15:000$000 

.ilforton.a- Construcçri.o ll ·~ uma com carros tle 
60 mel ros de comprimento, i'erra.gens eu 
competente machin•~ motora, para 250 to-
11elada.s. ........... . . .. . . .. 60 :000$000 
Sala das sessões, l de outubro de 189l . - A. 

lnàio do Bra::il. - ()mtiío.-· Matta Bacellar. -
Pedro Ch.e1•11wnt _ 

E' rejeitada. a emendn.ampliativa do mesmo 
§ 12, offorccida tiolo Sr. lndio tlo Brazil e 
outros, a qmil ha.vi:\ tido parecer contra . 

E' o.pprovado o seguinte paragraplto: 
§ 13. Gn.pi tanias de portos: 

Pcs.~o;il - Sup
primilln.s as 
sommns pe
cl i: las pu.rn. as 
praticng- e n s 
dos d i ffel'Ol) 
t e s es lttdos 
e us q11c se 
rll'stio ttvn.m 
a.os sccret::i.
rios clns C(l)li
tanins dn. Ba
hia, Pernam
lmco, Parâ. e 
MattoGl'OSSO. 
e nos n.uxi-
1 ia reii cl0stns 
e tl:ls demn.is 
capib.nias . . . 

i\l:ltel'in.l .... .. 
178: 55S.S2!10 

14 : 220$000. 
l 02: i788~00 

E' :ipprovadn asog-ninto emencht, que . h~win 
obtiuo p:1rcco1· füvo1'rwel: 

Pss~oal-Ficam resfalJelecitlos os l o,~n.res de 
seoret;i.rios •las capita.aias de portos o snppd
rnirlos os do auxi li:i.r do:> sec1·e t~~rio.> .- Re
tumba . 

Sã.o succcssivamente a.ppro•:a.clo~ os se
guintes 

§ 14. Força, Na>"al : 
Pesso:tl- Redu

cl u z i d n. de 
200:000$000 (\, 
somma p e -
ti itla ...... . . . 

i\laterin.l. . •.. . 
2. 1!)4: \){j:).'$17 4 

8:500$000 
------ 2.203:465$174 

§ 15. Hospit:ws: 
Pessoal - A t 

tc nd idos os 
vcncimen tos 
de acc o r d o 
com ns ta bel.
las do decre-
to de 13 de 
jnnhodel891 

Mate1fal •• .• • . 

~ 16. Pharóes: 
Pessoal. ..... .. 
Mt1.terh11. . •• • • 

148:340$840 
93:500$000 

126: 3•!8$.500 
l 87 :550$000 

241:840$$40 

,,______ 313:898$500 

r:· rojeitada. 11 emeud::i. do Sr. N,') Json, o as
sim tambem a. do Sr. ludio do Brnzil o outro, 
as quaes haviam tido parecer contrn.. · 
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E' npprovado o seguinte: 
§17. Escola:N'avti.I: 

Pessoal- Ang
mentad:~ de 
4 uosooo 1Jtl.l't\ 
com11let~n:- o 
:pagamento 
de vencimen
to do 1lic5tro 
ào en~ino ac
CCSi;O l' i O do 
curso prévio 
de i1c~o rd o 
com a respec-
ti v::i. to. be1 l u. l 81 : 602$000 

Material - Re· 
U Uí: i d:\ de 
2:77U~ tl e • 
mt1is iieclirJa.. 1i:0508000 

~~--~~ 1DS:G528000 

8. D\JO :765$%•1 

E' rejeit::tcb ~ cmenrln do Sr. Indio do nr::i.
zil, :i rnb11ica-Pes~oal- a quu.1 ht\Vt(L til.lo 
pu.rccer contra. 

Sii.o stwcessi vamente n.pprov,1dos os po.ta.
g-raphos: 

:::; 18. R(;)formaclos: 

PGSSonl- An.~
ment:i Li o ·de 
9 4 . ')05 s "ºº 
~~ ;-h:t ~d~ 
de refor~lUS 
conce d i d a s 
pos t e l' io r
mento ~t or4 

ganisaçrlo do 
orçamenLo •.. 
§ 19. Obras: 

Material- R.e· 
d u z id [l, do 
100:000$000. 
§ 20. Hy<lrog raphia: 

Pessoal. . . . • . . . 9: 950~000 
Material- Re- '-

d u z i a :i tle 
6:246$310 de 
mais pedirla 
pn.ra acquisi-

320: G2·1B725 

300:000$00ü 

f § 23. Arrn:uncnto: 
11\Iatcrial-Rctln~.ida ue 3U0:000$ 200 :000$000 

§ 24. I\Iunic;ücs <lc bot:ca : 
~l:.i.teri:ü .................. . . 1.000 :000$000 

§ 25. Mtmiçües navuos: 

tvfa te ri n ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700: 000.SOOO 
§ 25. !'rfoteri::ü <le cou:>t L'uc-

t,•üo uavnl: 
.Llfa.tcrin.l... •• . . • . . • • . . . . . . . . 700: 00080L10' 

§ 27. ComlJustivel: 
:.'>fatorltil............ . ....... 300 :000.~000 

§ 28. Ft'otcs1 tt·a.tnmon to de 
praç11s, entonos, tli ll'c• t·en c::.~ 
de ct1inl1ios o commh>i;i:íe,; do 
snques: 
Materi:tl-Rcdnzitln <lo 40: 000:-'.; 

tlo mnis plldida ......... . .• .' G0:000~000 
§ 2'J. Eventuae:;: 

i'.foted:\l - ll e cl u 7. i 11 a do 
F10:0008.sendo fíO.: 001\8 parti 
p:1~~:1gen~,50:0CIO~ 11:1r:t :ij n
dns i.le en;;to, 3U:Oll0$ l'ªr~i 
!:ervír,os e:-.:traor<lina.rius e 
::!O OOOS pa1:a despuza,; nü.0 
previstas ... .. .....•....... 150 :000ROOO 

E' rejeit;ulo o a•.l•litt "º ün S t' . Cri.s~in.no rlo 
N,iscimento o ont1'0s, tlUtot'isanllo o g0Yc1•no 
a. mandtir ~:rnminat· u co::;ta por uma com
mi::;,,rto e o:,; logtil'e~ cm 11uo convém csto.be· 
lecer plmroa~. 

Es;;~ 01hlitlvo Jmvin. titio pt\rcoot' contt•a. 
o si~ . P!lESI D!·::1, .. 1•g cli!cl:tt•a 1]11C idndn, lia 

nm mlt!itivo 1ln SI'. Fd JeS dn. Cruz e ont1·os, 
n 1•csp1Mo 110 1p111l 1~ cunHni:;:sü.o foi •le ptirccet• 
quo tlo1•0 so1• n.di111lo pat•o. constituir object.o 
e.lo posterior m;tmlo. 

O S1t. lrcujt<;~ rtA C!tt.'~ ( pala onlcm )-Ha · 
nesb casa um 8ysterna o:\'.lraor tlinaL·io do a::; 
comlrli:)l;UúS dm·ou1 [lM'OCOl', QUllollll O j(i 11Ü.O 
so pótlu discuti!·. füll todo o caso, sobre esta 
ernemla a commis~iio diz que o nssunrpto é 
digno do est.udo. Qi•n, isto não ó parecei·, cou
ti'ario, e o estudo pode so1· fei lo em 2 ou ~~ 
discussues. 

çü.o de instru-
mentos. • . . . G: 800$000 O Stt, MoRAES E BAl~R.os-Mas ui:í.o é pro-

16:i50$000 pria do leis unnu:is. 
O Stt . FRóm; DA dtrnx-Do accordo, mas· o 

romedio estt~ no regimento, é separai.ti. parn. 
fazer projecto especial. 

§ 21. 1\Ieteorologin.: 
Pesso~l. . . . • . . G: sgo:;;ooo 
Material... • . . 000$000 

§ 22. Etapn.s: 
Pessoal ..•.•..••....•. . ...•.. 

~ 
85 

Devo provenit' qno nenhuma tentn.tiva se 
1 : 0.$000 faz contrn, a, cconomb do estado. O § 5.~ do 

o.rt. 5 def;;sa. emenda diz que verificando mn. 
366$000 i dcfiair, ollo será ratet\do . 
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Portanto, o Estado não .f;:z um ccítil de sa-
crilicio. . 

o S1t. PRESIDÚ'NTl·:-Si o adclitivo do nobre 
dcpatado for n [ltit•ovatlo, 11ão 1i;;m·1H'<i na. lei 
do 01·c;:111H.mto d:• rn:trinha, in:1s si!ll, · confor
me 1 ·r·eceitun o regilllentc>, 0111 t'Jt'Qjecto se
par:ido, para tct• nmn di~cns:-;iio unica. Si, 
por·"m, n<fo for apppov~vJo, não püi.le consti
tuir 11ro,jccto, S..'11Vo si :t Ca ll1:tl'a dolihe1•m• 
m:inila 1-o voltar i~ con 1111i:;siio· pa1·;i sei· tipre-

. sentarlo como mntc1·ia nov:i .• 
g111 sc;;ui1fa, ô posto <i votos e •i1ipr.ova1lo o 

seguiu te 

ADDlTIYO 

.\r·t. l." Fi~• in~Litui1lo o montepio par:i. o 
opr.rnrio effol!tivo ou do 111rndro e.dranume
-r.11·io, ;o;,n·ven te e lfocti vo do :11·;:;en:\l do mn.
riu li:i. d :1 Capital l"crlei·al, o • 1~r;1rio o ~ervon
t«!:I n:rs mosmas cnn<li1:oes das ilirectorias tle 
nrti lh:u•ia e tot'JH.!do,,.: . 

,\ 1·1 • ~- 0 O ruonte11io tem pOI' fim soccot'rer 
o l0rrnt.i-il111iutr., lialJilitarlo 11<\ l'órma destt\ lei, 
co11cc k•rulo-l lte pensão, da riunl pn!lcrit rever· 
kr 111•• tule para os succe~so1·e$, na. l~i des-
lg-rrndo:;, do i ostituidot·. . 

Do fundo do montepio 

.\1·t. 3.n Todo~ üS operal'ios e serventes 
ln<'n'·ionndos no al't. !." contribui1•ü.o, mensti:l· 
rrwute. c:im um dia. do vancimcrnto . 

P:t1·:i g-1•:ipho unico. O coutrillui.ate ']ne l'or 
dis\wr~s:'u ro ~o servico 1101'. ex~Gs:>o de pe;;sot'l 
po· r•t·a <!ontnn:n.r ri. contril.11111• p:n•:i o mon
tepio. 

,\1·t. 4. 0 O governo conv<'•de i·.:i om apoiices 
füi di vid :1 pulilic.'.l. o prorl11r,to d:is <)lll>t<tS de 
qnc tz•tltil ú :irtig-o prcceckrntê e o saldo cx
ist1•n to 110 Thcsouro proveniente das c1•lltri-
bnl~~õt>S des1.:0 1875. · 

Dos dir,;i tos ao monte pio 

Art. 5. 0 O contribninfo (Jue cont:tr 20 ou 
mnis an11os de s<~ l'Vi<:;o (doscont::ulo o tel)1po 
pl'ov••ni1~ nte 1le licnncas, (~l::;tigus, füt tas <le 
mo(,,::t::is ciue ni'ío tivnrem por e:iust\ o set•
viço n o :1 rsona l nu clirectori:r) e) os q1tc. por 
Jda•lo! avanç::v.la. e po1• molei:;l ins conlrahiifas no 
SOJ'\'i<.•o, tk:1.111 impossihilifados tla c1.n tio uar a. 
sorrir, lerão direito :'t pensão pe l:~ forma. 
s~g-u iiite : 

§ l. 0 O que conta.r 20 atlllOS do tra.htllho, 
mota.110 do ,jornn,l. 

§ ~- 0 o qne contar 2tí :i.nnos, o ,jorntü f!Ot' 
Juti·iro. · 

§ :i .0 O que contar 30 ou mais anuos, o 
jormil da classe immedia:ta.meute superior', si 

tivet• rnais rle um a.nno de cxe1•ciclo na ante
rior e f:i for· operario de l" cl<.1~e, mais um 
terço do ,jornal. 

§'1."0íJnflcontarcle 20 i~25an11os, de25 
a ::m anrios perceberá peosuo proporcion<il ao 
tempo i11tertn~llh1 rio. . 

§ 5.º · No c:1so Lle insufüciollcin. dos meios 
próveni<ll1 tes tlos renilimen tos das quotas e da. 
quolü. do anno, o llrJficit sera mteitdo propor
cíonalment~. 

§ G.0 O qne ~ont:w quü\qnor t~mpo de 
scr·vi<,:o e durante ellc soll'rí!r de:;:1str<., por 
motin1 allwio i~ sua. vonttvle comp ..... t<mtemen
tc provado, e do qun t resu lte inlpos.:>illili-
1l0Hlo de continnar i~ tt·al•:dhar,porMl.1ora pên
são i"'U<ll no jornal do su L clm;:;<~ . 

Al;, 7. 0 0 que seinvnlidar rlnpnis.<.le20 
tmnos de ~<H•viGo, sr.m ser pai· molestia ud
qnll'id n n:os r·cpt1rtiçüos indíca• l:i ~ . tor:'l tli
z·eito no Joi·11:;1 dn cla~..;e o só l't'':ortel':i .. a 
seus snce:-;~or·es a pensão da cln~sc 1mmedm
t:imente i11re1'ior, excepto os do :i" classe, 
que re,·el'terão ú pcnsri.o da clnssu menos 
1/:3. 

Dti reversão 

Art. S.o A viuva, filhos monores e filhas, 
miíc on irn1l'i sultcil'a do contribuinte qu3 
ralleccr corn 15 n. · 21l annn:; do sorviçe'.' 
terão dh'cito :1 met:vk cfa pensií.o quo clle 
recehori:i com. 20 :urnas, si na. classe om 
1]110 fal locet• .i:'~ tivet• mnis de nccesso e 
si nii.o Livel' terú a pousão igual á metade 
da. rrue e!Je perceheria n:~ classe immedía.
lamen to inferior e, se1Hlo lle terceir<t classe, 
n1ctn•lo do j<ll'11;il d;\ cla8SC ineuos 1/3. 

Art. 0. 0 O cont1·ib11iute qt\e füllecet• de
poh de :!O a.nnos de sorvko dú direito a 
um:r. p0n:)::t.o ig·na l ii rnetn.de. di.\i que podia 
pet·ceber IHJ;; c:i~os do art. 5.~ 

Pnrag-t·u.pho uuico. O •1ne 0ontar sómente 16 
n.nnos de serviço, em hypothese alguma dará · 
tfücito :'t i·cver:>ii.o. · 

Perda de direito ;i, ponStfo e reversão. 
Art. 10. O contribuinte que sahir ou for 

dornittido do :;ervico, salva :i. l1ypothes0 do 
~wt. <1•, pttrO.gl'•\flho nn ico, perde o direito ao 
.rno11tepio. 

Al't. 11. Os successores -pensionistas per-
de1·i'~o seu dil'eitü ú pensão: · . 
~ \ . 0 Av inv:isi,por cnlpn.sna, niio v iver 

cm 1:ornpanhi:t do m<\rido; si contmhir novas 
nnpcias ; i:;i for deshonestt~. 

§ 2. 0 A 1illraou irmâ, casando-se. 
§ S. 0 C> Hlho. inenor coruplettlodo 18 nnnos. 

~[li vo si amlu1· nos estudos, caso em que per
cohel'it U. pen\;t\.o ~lté 21 t\nuos. 

Art. 12. O gx:eeutivo expedirá o regula· 
monto da presento lei. 

Art. 13. fica, igualmente, concedido mon• 
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tepio aos opernri~.s e serventes ~o:; ontt'"S 
arsenaes de marwl1;1. da l{epubl1~a. ~en<lo 
autorisaclo o Poder !':xecntivo il I'ormula.r a:; 
respectiva tn.bellas. 

.R.io de Janeiro, 21 do sotólnbr·o d0 1891 .
Frdes rla l'ru::. -Auf/usto Vi-iilu1es. -Thoma: 
])el/infJ.-Vhy;Uio ÍJcssoa. -Ni/.o P<•çanha. -
Hcnriqt1c ele Ca."f'val/10.-.Tosd Mm-iano.-. Ro
dri[J>'CJ Pi.:rnaiidcs. -Co~ta Roil,.iyw:s . 

E' o Pl'•).iecto a~sirn adopL:1cl11 p:i1•;\ passr1r 
:i. 3" discus::;;1o e vae ú commi~tiüo do 01x,1n
mento. 

o 81~ . t~OIJiUGUl~S AJ,VIO:S (pcfo ord1mi) rc
quel' flií;rensa. de int·'1·sl ido p:n·:t o proj1~clo 
euti·ar :un:Lnhit em 3" <liscu::;s:lo. 

Co11sulta1la, n. Ca.mar:i co11cc1le :L dispensa 
pollid:i.. 

o s1i. ZAJIIA (pe 1it ordcm)-Po•."'\ :L V . 1-;x . 
que com;ul te a C:•.nm rn. solll'e si clln~1mte flllC 
seja immedin.t:tmentc 1li:;c11ticlo 111n pr,1i•·1:to 
oue tem nm:i di~cus>;tD nni<-a. Tt· .. t:i-,;e rlc 
Üm ptlln·e portoi['o dti MinbteI'io do lnt1)rio1', 
que pAcl ! licença; o hom·~m e~ti1 t nbllt'Ctiloso, 
a nreci~:i S;\h i 1• agora. m.::;ta 1.!st:1ç:"t0, l'm·tan to 
Ó Úmn COUS:l que· não a•lmitte dh,:cu~sfío. 

O S1t. P1rnsIDBN"TJ;; - Sinto muito n:io po
der. nttendet· ao nobi·e depntndo, porriue, ha 
apenas tres sessões, ;~ Camar.1. rlo\il1e1·úu que 
a inver;;::i,o 1fa oruem do dia, ~ó póue set• 1'0fl\le
rida no começo da sc:>são. 

O SR. Z.urA-:\fa.s isto é um~. nrgencin. rine 
peco para um:i. m:i.teria. que esti n:i. ordem 
do di~ . 

O SR. P1n:srnE::..TE - Mas o projecto es tú. 
na. 2~ parte da. ordem do dia.. 

O SR. ZAMA - Pois entfi.o faç:\ V. Ex. nm 
acto de cnridncle collocando .estH projecto em 
)o loga.r n;i, ordern elo dia rle :rn1anhii.. 

O Sr-.. BAt~BoSA Lu1A. (pela 01·dc1nJ-Tendo 
sido votadi~ ~· di::;pen~n de intersticio para 
que entre em discussri.o na proxinrn srssüo 
o projecto que ncn.lKt rle ser votado, p:tr~ce
:rne occ~sião par,i.. en vfar i~ mesa um l'O
querirneo to. 

Roquoiro quo (\, mesa consulte a Ca.m;\1'.'C\ 
sobre si ~onscnte que lrnja sessilo n·a segundt\. 
fe~r::i, 12. 

Visto que é um dia feria.elo offillial, parece
rne que este meu peditlo depende de 1.l elihe
ra.çil.o da cns:1., e que a mes;~ não pude sob s1~u. 
respom;abilidade tomar esta deliboraç:1o. 

O Sn.. Pn.EstnEN'TM -Sondo o requerimento 
urge o te, tomo u. re.;;ponsa.bili1l;111e de accei t(l.l·o 
nesb OCC:\Sião, sa.lvo delibernç~o du. Ca
mnm. · 

Consultn.dn. a. Ca.ma.ra., é upprovado ore-
querimento . · 

E' posto u. votos e approvndo o seguinte 

P 1<.0J ECT O N , .222 

(Da com;,1.iss~To mi::r.fo) 

Ptnvidcncia soli1·0 n orn issiío>, re.sgnte e (:t111-
\'c1·;;ãu 1lo p:ip.ll 1nnnd;1. 1.!1.1 E~ta• lü, elo B •nco 
11:\ 1\..:puhlicti (! 1!0::; l1a11c'l,,; 1•nii,;s1n e-; ~11hre 
os tl1Jposito·; e lisi~a. [i,;:u;-:1ll 1lo:' t1)S l1:11ie•1s e 
da,; ::;ncio1lnol1·:;; anom·urns; l'C\'<l"a o d "Cf'ct o 
l'dllti'.·o :i. coht•:1nç:i 'cm onrn il<;';; di t'<Ji! o:; rle 
impot·taç;\o 1.• 1li1 0 1tlt'•lS \l:'O Yiilencia,; · 

O Cou.~t·e.;;;o ~a~ional 1l11c1•eta : 
Art. 1.'' 1r li1nlt·vl1l :~ ~01n:ua adtt 1lw m lo 

c:\i8t-'nt~ :>. d1·1;11!;1c,:ií,1> •I•» 1np•d-111•1.• l:1 ti o 
1~:,;t:1do e tl;1s n " l:i,; 1lo Baneo d 1 lt,. 1•111,1 j,:;l 

A1·t. i· v o,; h:111cü.{ 1 'l'!!'Í 1> 11 :1c~ 1:01h·1•;i11 ' 'OJJl
phJt :1 r :is emi.,;sr».l,.; litcnlt,,rln;; j1111· .~ .. :1,;.-111i- · 
Lt':•ctn~, 1)omtant11 •111 · ~ o l':i1,~:1:11 •fo cn11t" •l'.i 1i -
1L1dn com odcct'Pto 11. IM d t! li 1hj · 11••i1·0 
cio lK!JO e: :i::; ue:11:us leis :lo ::;n:i 01·.~·; 111i:-; 1ç:·10 :~ 
c;njO · l'~;.;'ÍlllOll 1í1);U11 ,;11j1_>j\n~, nno p 1d1!1idO, 
porúm, !'1111tlir-~e com rpml11uer 011 !.1·0 l1.111co 
de 11111i::;~iio . 

. \t•t. :t0 O g-uve1·no 1ia, J{.(~p111J l ic:t p1•0\'i1l·\Ú
chrl1. i;oLrc :~ reconstitt1íçri 1 into,i:r•;d do d•3-
p•1sito !lletallico r11colhii.lo :to Thosnn1•1J 1•0 los 
\11\ nco;; (>mj,,;:;nt'<!,,;_ · · 

Art .. 4. 0 O g'O\'l'l'no Ül)\·nr i\ •les•le j ii i·n~cin
.!ir ocont.racro ct~telJrncio co1n ri Bt1H'l) uu. [{.e
·puhlic:i p:Lr.1. o r. :>.~"\te do p;q1<:. l m11:,,. I , . 

Pa1•u.g1~tplt11 1111kl1. To•.lo:> li:> banco:-; emi;
soros en tl'aruo annu:1.lmen t0 [>•\l'a l) Thest11iro . 
C(Jlll ll quot;t d<l 2 º/u soln·e :>. S111nm1\ U,lS 
s uas e111i$Sões, que ;,;eril destir1;id,\ ~\I.> 111esmo 
res;ate. 

A1·t. 5." Ficam ig-nnlme11 lo rovog:l<.fr•-: as 
rlisrosir;ues ! "~ªº" e clausuln;, cm1lr:1dtt:1es 
relativas :'t r é.tueçiío e a npplic1\ç:i.n ei;pu.;ial 
dos jur•o:> t111s :tpnlices 1lepositn.1la::; no The,;onro 
pelos dt versos h:t lll~o:; em garaatin de sn;:s 
emi::;.~i'íos. licamln-lh•!$ as> •.·.mratlo o p:i.g:\-
mento intogral dos 11 •esmos juro:;. · 

Art. 6." vi:i bancos emisso1·os são oln•i;:::t•los, 
dentr·o do pt·nzo do c inco annos, a liq11 i;far us 
ouei·a~õllS t"[lle haj~im L'oito solwc e·· uçõ ·s. <!011-. 
tas col'l'olltcs garant.idns, debit as de lt:\nco,,; e 
c11mp1t11hias, S«m 1wazo ou a. longo pr: 1zo, .!\S
sim como snl>ro acç:íei: e dcbe11tiir"e.~ do com
pa.n hi11s, poclenrlo tmnsforir ns l' • ispt~ctivas. 
certdr:1s industria<'s ou hypothoc11rin:s, e :.·iio 
poderão ·t1csde já opot'Ul' ma.is sinii,o: 

a) em desconto:; de lettt':ls ou e!Taítos com- · 
merch.ic,>S a pmw de ·qu:dro me;-;es no maxi1110; 

b) em canções •lo a.polices da. d ivi l:.i. pnhlica. 
ger;ll o t itulns t!G rlivil.ln. est:\do:tl on mutü 
cipnJ; e111 c:tnr,\õ;is •ie titlllos íntegrnl isu.1lt1s d.e 
liiinco~ ou compn.rihhls cotmfas n :l. pra<,~l.• 
comtn.nlo qno :\S ref'eridns C!luÇi)es nü.0 sej:tm. 
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de im.i.zo superior a tres mczes, soiirnm pelo 
menos a. reclucçITo de 10 º/o a 20 º/o de> strn 
nllinrn cotac:1o cn.lculad:t sobre o v::ilor nomi
nal sompt•c que cxcedel-o, íl fiqrn:i o banco 
~utorisa.do a. Jiqnidar o titulo, logo que entre 
a declinar a ma1•gcm dessa gara.nti::i.-nã:o 
poden1lo cmpreg:1r Hcssas operações mais de 
l.M do seu capita!; · 

e) cm cnmpm e venilri. de mot::i.cs e pedra~ 
prccios:is, ouro o imttti amoedados; 

d) cm cn.mlihL·S tlc conta pt•orn•in o alheia ; 
e) nn com pra. vc1vfa e subsc1•ipçlio do 

tíLulo:; gúraes nn elos cst:1doi:;. 
,\rt. 7." Os lxrncos 1.nnis~nros !!fi.O ohrigrt<los 

n. comor,::u• ti con ''º 1·srrn de ~;11as Jtota~. ao 
pot·tadoi; o :'L vista, i.1.•i-:dn rpw o c:nn!1io a1 tinja 
n. '.!.7 /)l'na por IS o Sl! com;:ll've ncs~a t11x·1. ou 
oscil.lc cntt·1i 011:1 o a tlu :20 1,1·l uurantu lrcs 
mozos COHSl!Cllli \'OS. 

P:w:~:.n·n.pho. nnlc(1, g5~:1, ol.11•it;nçi'i.o tót'tmr
sc-lm igu:llm011 te cil'cc:! iY:i. logo q uo por !oi 
S(lj;1 1[ccl't'ln.1]ú :t ;'.!JO!i<.'ilO do Clll'SO forçado, 

Art. S. 0 Soriio retiradas tlt~ circu!:1ç:10 :11! 
notas .to ThC:':>om·o 110 500 réis n 2$, e suhsti
tuldas pot' mondai> ele prata, eendo a cunhn.gom 
por coutn uo fütado. 

Art. D. 0 Os lmncos uifo 11odcrão cmittir 
notns de Yulor io Corior n. 10$000. 

Art. 10. O Bo.nco dn. Repnblictt e as sacie
dades ::l.00l1)'1UUS OU hnnCOS que re[[l.S lais e 
rognl~montos vigente;; esti \'ert..m sujeitas u 
flscali :>nção do governo, ticnm nn C:ipital F'e
ueral ·sob a inspoct:ITo de um fiscn.l e dous 
:.ulj untas tle nomea~ão 110 rnosmo gon;iroo. 

Art. 11. AO fiscal por si e seus o.cljuntos, 
incumbe: 

Syndicar si o banco prn.ticn as suns opera
çtíes l1eotro dos limites e faculdades estabele
cid:1s rn:1stn. lei e cm disposições de seus esta
tutos e contractos que não hajam sido por 
-e Ua. ai terados; 

Submetter ~i igual sYndicanch as demais 
sociedades ou bancos; • . 

Assistir ao l•cccnsco.me•ltO dns carteil'as, 
caixas e cofres dos csfabclccimcntos, podendo 
exigir conferencia. sempre que julgar convc
.niente; 

Verificar e exigir a pl'es tur;ü.o de contas 
<.l<:is administraçues; · 

Vis:.1ir os bala.m;os geraes e aonuaes e rrw.n
do.l-os publicar por conta. do estnbele~imento; 

Apresentar annualmento ao goveruo um 
relatorio minucioso, em que, a p::i.r dos dados 
estatisticos e informações sobra a. circulação 
flducio.ria e os demo.is serviços a seu cnrQ"o, 
offerecerá suas observações e indicaçlle s, 
suggerindo qun.csquer medidas administra
tivas ou legislativas cuja conveniencin occor~ 
rer-lhes. 

Art. 12. Gs fiscaes do governo junto aos 
bancos de emissão e caixas filiMs dos est[1.dos 
tra1rnmittirão ao fiscal dn. Cnpit[ll Federal 

todos os <locnmentos, dn.ilos e informações ne
cessarios para o desem penllo úo encargo de 
que tratn. ~~ ultima parte do artigo an tece
dente. 

Art. 13. Os füc:ws do a-ove1•no e seus 
uclj nn tos 115.0 poderiio ser accl'on istttS llo com~ 
pa nltins sujeitas ú sun. inspecção, nem ter 
com ellas transncçiío (le qualquer nntm'eza; 
outro~irn, lhe!:; e verfa<lo o exe1·eicio de qun.1-
qncr ontt•o cmp1•ego , commissiío 011 fnncção 
d<) cnmcter pulJUco ou ilc c:H'aclclJ indus
trial. 

Ad, l·I. O íl,;t~rd do goovet·no na Capita.l 
F'c<lut•nl tcr;'io nmcirncntO annnal tlo IR:OOOS, 
e cada um 1los :uJjun los o do 10:000$, pagos 
JIO las c~mpnuhíus u l.aucos cm pt•opor<::lo uo 
suu capilnl. · 

Art. 1;;. O gonJt'I\ •' 1: xa1 ·:·~ o 1111m1•ro, ns 
allt·ilmi<:ucs o o,; Ycncirnonto:.; elos ll scao~ que 
nos o~ta<lo . .; ful'olll uoc1Js~ario~ p:ll'a se 1·vi~:o 
ide 11 tico au ll: ~ Ca pi La! Jo'eúc l '<ll • 

Art. Je. A c111i;;~lto llo Baoc\1 do CL·ctfüo 
Popnl11r (]r,a rcduú;ln u mct ildü da i'prn lhe 
fui conco•füla polo dccroto do sttn. iHslit11içlio. 

Art. 17. Os ll:inr.i:>s cmi·;sore~ pul1!icnrão 
quinzenalmente os h:1 lanc;:os de ~cu activo e 
passirn, do ::tccú1•1lo com o rnodolo que fôr 
dudo pcln g'O\"Cl'IlO. 

Art. 18. As not:1s 1.J:i.nciirins f;01•rto tlo mes
mo typo. O T 11esom•o Nacío:1al as fomeceriL 
po1• conta (lo b:mco que tiver do emittil-as. 

Art. l O. Os bnucos emissores ref1Jrrnn.rão 
seus esta tu tos, de accordo com <1. presente 
lei,e su,ieito.l-os-lião i~ approvaçüo do ;;ovem o. 

Art. 20. Fica. revogado o dec1·e to ij . ~M de 
4 de outubro de 1800, que ma.ndn. cobrar em 
ouro os direitos nduaneiros de itnpol'b.~ão ; 
esses direitos serão accrescidos (lo uma. por
centagem fi xada n:~ lei de orçamento. 

Art. 21. Contintwm em vig-or todos os di
reitos e privilegias dos bn.ncos emis~ores, em 
tud~ quanto não estiverem irnpl icitt~ ott e::i:
pltc1tn.meotc revogados pela. prr:!sente l ei . 

Parugi•i:rpllO unico. Ficrt révog"ndo o art. 4° 
do decreto n. 1154 de 7 do dezembro de 1890, 
na pnrte em que c;istipuhl. o prazo improro
gn.vel de dous annos aos l.Jn.ocos r egfonaes 
para complet:lrem as suas emissões. 

Art. :?2. Na disposição do art. 6• desfa loi 
rel~tiva á eliminu.çãc;i das curt~lras llypothe: 
carias dos bancos enussores, m~o e;;tlí.o com~ 
r::ehendidos os bancos regicnaes, que pode
rao continuar a opera,r emprestimos dessi~ 
natureza, sob a .condição, porém, de fazel-os 
sobre lettrus hypothecarias . 

Art. 23. Sã.o revogadas ns disposições em 
contrario. · 

O Sa. StfüZIWELLO (paZa 01·dçm) - P eço a 
V. Ex. que consulte a Cn.mara sobre si éoncede 
dispoosa de intel'sticio pn.rn. n 2" discussão do 
pt•ojecto n. 222. 
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Consultada, a Cama,rn. concedo a dispcn&i. 
pedidr~. 

:E· adiada u, votaçflo das outras mnterias pot· 
:~lta de uumet•o. 

O Sn .. P.r..:r::smr-:l'i'TE nnnUacin. n. continun.ção 
· cln. 2ª disc11ss1i.o 1'1o projecto n. 215, th:ando as 
despozas 1.lo Ministerio da Agricultura. 

Yern ti. mesa, é lida, ::i.poiadao enviada à 
commi~sifo :i seg uinte 

E mc;ula 

Accrcr;ccnt.c-:;c 0111!0 conviot•: 
Snl>vonc::'Lo ao A~~·Jo :\g't'ÍCO ln Snn ltt h:i.hol, 

mantido pcl:i :\s.,ociaçií.o Pt·otodot•a 1l~i ln
!ilnci:~ D1:s1t111p::tl'<ltl:t, IO:OOO:::uoo. - 1l;1to11io 
Oly11tliu. 

O t"!i1•. Gonçn.h·c~ Ohn.-vc,.,:,nlte1:· 
clomlo Ú:l C:OIHl itlu1·:1çÜC'S fcitns j>Ol' nJ;;nn;.; de 
:;011:; illn~tm.1 1>:; ..:ollcga::; que tom:wn111 fllll'li.J 
nm;t:1 discu.;:;IT,1 1, dest:iearft apenas o pontú ele 
dolinte rela ti vo t~ Estr:\d11 tle Ferro Con Lml tlo 
Bl'n:-,it. 

Folg•i de rcconhrcor o esfot•ço p:1lt'iotico da 
illnstl'n.d:i. cormnissrr.o Jlltl'n. rcdn;:it• 11s despc:ms, 
de modo . :i cstalJelecer-se o eq uilibrio c1·ça
meutario . 
· Al:Jnndtindo tl<l;;lo sentimento,dill que o hon

rn1lo ministro 1b faz<rnda, tratn.udo da.quella 
cstrudn, . p1·opüe uma modid:i que lho pareceu 
atlcquat!n. ~\ esse llm ·; e que a honrada com
missiio do Ol'Gatnt.mto niio :\ttendeu tleviti:l
mente U. ueco.(;sidadc da coastrucção d~ mesma 
estrada. 

Est:1s duas materhs serão objecto de resu
midas considera~ões que pns5a a fazer. 

füiio en tr:l. n~i analyse das escolas que se 
occupa.m da. questão do arrendamento. 

Censura. os <irgnmeutos daquelles que com-· 
batem n. in tervençü.o do Estado em r elnçfio 
.ã intlustti:i dos caminhos de ferro, mostrando 
quo o Esta<lo, quando se incumbedG construir 
e ex:plorar canüt1hos de ferroi nUo tem por 
Qbjectivo immellittto um fim meNnntil. 

O pova:·1mento do sólo, o deseuvolvimento 
das torças economicas, o crl'lscimento du. ci vi
lisação, s:to os iins a que se propõe o Estado 
quando ch:i mn. a si n. coustrucçíl.o e exploracão 
de estradas do fdrro, e niio tem nada a perder 
pelo lado economico ou financeiro, porque os 
productos d:is vantagens indirectas compen
sn.m qurdriuer sncrificio que elle faç:i. no desem
penho desses trau:\lho:;;. 

E', por con.;;eg-uiulo, um fur.dnmento f,~lso 
esse do que sc:i !;ern.i o ministro ela, füzendt~ 
:parll. concloin1rn.r tt ndtni nistl·nçi'io dil. Estrada 
âe Ferro Ccn tral pedindo permissü.o ao par
la.men to para arrendai-a e entregnl-:i a umn. 
companhia. part.iculai·. 

l'\o que di;r, 1·ospe!to ao eslado de nlinu.s e 
:\{foctti a totfa co1nm11:ihito bra.zile iru., o ttt'L'eu
c\;n 1ento da estrada. Central se t·ia um v01·da
tlei1•0 do.~astre, lJOt'que vil'it\ sacrificar inte
resse:; d<~ maiQr monta. 

Tl'd:1 do mo;;tt·at• •1 nccessidncl:) de dc.:;ou
vol ver-se a, i:1•.lu:;tria. do cxtt·acçito do forro, 
e, n .. propo.füo, en teu do quo o Estado pôde 
animal-:i ató n::is suas t:u·iflts. 

O me:;cno d.ove tlar-~o com (l, CX[>loraçrlo do 
salit re, de que ll:i o-rande:s jazidm; :w sul <ln. 
U:ihia, o no norte de ~íinas . 
. · I'l'odur. outra:; muitas coasidcra~'iics cm rc
laçiio, :;obt•etur.lo, i1 se0·m•:.tn(,:1 p11h!ic:i. 

l:outllatc o planv do ViaÇCi.•J o ifot·uciclo pdo 
ux-1nini,;:ro lb n~Ticnll:im, pl:l.11t) qM nilo 
JHls:-m do uma lrt·ilhanlú aspit'.t(,'.:i.:i clu ('t1turo, 
1n:18 muito Jon;;u Llú cot•rc.:;110tlllur úi; Hccos
siil:1iles do pniz . 

l•'az o l1isto:dco do:; di\·01•.;os tiltLtwi; :lo vi:i.
<:''i<1 que se tôctn a p1·csun t:td11 o,t·c fo::i 11do-se· ao 
do Tlioophi lo Olto!ii, 11110 f'oi a i1r:11;:ulo ido 
Dt•. Un:t1·r1uo do ulac~do, di r. quú, 1~l rn:;a11tlo ll. 
c:;trad:•, C:u:itl':ll a l'irapoi••\, 1.• Ct)m a t1<Wo
;;-:1~~ão lhtnc1i om m:i.is cl0 :tUO k::·nas ato o Joa
se:rn, a lig·nçiio tln vallu do S. ~ Fl'arn.:isco com 
<) To,...ri 11 tins ::;·~ farú .:q1:'01·ci tt\nclu :i soc:;;ifo na.
vognvol rlo l'io Carinhanlm, trallspomlo-s<3 
um 111,urnlto por nnm cslrn.tl:~ tle fUrro,quo não 
o:;c1Jclerú 1.lo 4r) loguas. 

F:iz um ~i.ppello it Camnrn pnr;i. que, consi"." 
dcramlo llevi<lnmcntu ti. importnncia, e a ne..,. 
ccssidatlo cio. proloa.~mmento di1 Estradn, de 
[•'er1·0 ccutL•al atê Piraporn., uüo negue a, 
provitl:mci:.t qúo se pe<le par<1, rmilís:w-sc este 
gramfo melllot·amon to. Si for concedidn. a 
verba de ti·cs mil contos, 1leutro. de tres annos, 
elb terá attingido son ponto terminal. 

Os que advogam a idó::t do al'Nlldtlimento da 
cstr:vh nrgument:i.m com as despeztl.s do 
custeio e com :t não elev~1o dn. renda. 

De um quadro . que .o orador possuo, con
tondo <t domoustraçft0 da despez:.t média 
por kilometro, d 't Estrad:i. de Ferro Ccotr:l.1, 
desde 1874 até 1890, qu:dl'o que tom todo o 
cn.racter de •Htthenticidade, porque fof orga
nisa.110 pela administraçJ.o ela, cstt'<tl'l:t,verilica
~P. qlle h:t umn. oscillaç:i.o neSS:L desp1~zn., oscil
laçilo determinada. pela ab,~rtnr:i do trafego 
de rtlguns trechos, facto que d:'.L natnrn.lmente 
log-ar no primeiro unno o nos p1·oximos a um 
aug-mento das despcz:is de cust~io, da. couser
vnefi,o, coosolida~·ü.o, i·epn.ros ncccsnsrioa, etc. 

Quu.uto â não clevaçfi.o dn, rcotlu., dous mo
tivos a. explica,m : primeiro, os ti•ansportes 
gr::..tuitos, que, seg·undo infonnn.çlío da pro
pt·üi. estra.da, importa em corcn. do mil contos; 
:;egundo, as tarifas de protecçüo q tte produzem. 
um defülque superiot• a mil contos. · 

Não obstanto isso, pelos dn.dos actua.hnentti 
conhecido:., chegu-so a.o resultado de quo a 
receita brutu. 1fa Estrnd:i. ele Forro Coutral. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:35 + Página 17 de 26 

256 sess~o em 1.0 de Outubro cie 1891 

noexerciciofuturo, será de 20.000:000$,eaj ,'T~lvez s~j:turn err:o typographico 0 11 de 
sua despezl\ nl1o excederit de 14.000:000:i;000.

1 
~op1::t? escreven1lo-~8 1done1d.'.J-de e~ v~z,., de 

Conce1le-ndo n.u,,.mento de v<i1·l.ii• p:wa o pro- 1deot1d:tde, poi·que como osta, a d1:; [?0 . .,1çao é 
lon.-.amento da E:>trada de Ferro C1mt1·:11, in tdr.nnen te :tllsurd:•. . 
a QÍ.m:~ra praticwá um ::teto de patriotismo. A idoneithv!e de timn.. pa.rt~ p:u''.~ cont~a-

• . . , .- . ct:i.r resnl t:1 da sim capacirladc .J ur1d1ca, c11Jas 
E ~tdmdrt a dlscu:ssao pcLt llom. condições esfüo est:\ belecitlas e m lei; sti.he-se, 

SEGUNDA PAR.TE DA OLWEM DO DIA 

Entrn em l' discussiio o pr1>jncto n. 53 A, 
regulamlo :\S rel:1r:õos entre lnc:ulo1• 1! luc ,_ 
ta.rio. 

O Sr. Sovür&no ,,.·iei ra. Cf.)lllOÇ:1 

11;p11bm linilu o lou va1'1!l 111t1po11lrn d"" ~ign .•
to.rios !lo pl'<J,iel!ln, tr:1ta1111u do 1•,1g11 l:11', do 
accordn com os pi·og-l"•:>sn• da s1de11ei:1. lll(l
der11:1, :lssmupto do tnnt:~ i1npo1•Uurni:~. :tolmLl
munlo l'•!g'id.i pm· ilísposi1,:11us osp:u·s:"s o nx
trav:ig-antos d:1~ ant.i:;as o c:1r1rnuhusm; ordu
nuçêJes do i·oino. 

Nli<> é, po1•óm, lilZCt' inj u;;tíça nos pn t1•ioticoa 
intuito~ dos a11toro~ do pt'ojodo cli~.,!r q110 
ellc uií.o 6 escoima.tlo do s<mOc~. 

• \s~itn ó quo ;p:ir,,cc ao orwlo1· fJUO 1rnlle tie 
contrcm dbpos1çues, que, tllitlal do conta.s, se 
toruarüo altamente voirntol'ias contra t'::i 
'PrOlJl'idarios e contra os pt'O[ll'ios inq11i tino~, 
cuj:.1.sorte tanto pareceu pl'eoccupr.r· uos illus
tres signatt1rios. 

O u.1·t. 1° t.lit, que o~ conll'actos de locaçilo 
de predios, qualque~ que s~ja o seu valor 1H·o
"Vam-so por escripturo.. public:.i. ou escl'ipto 
pnxticular, e sendo o contracto feito por es
cripto p:n•ticul:ir, n :issigaatura. e it.loneiliitdo 
das partes contractantcs ou de seus rept'e· 
senta.utes serão roconbecidus e certilit.:n.d<ts 
por t1Li.1eltiiio. 

O pree11chiµ1ento dess:)S fo1•malid<Ldes trarú 
demor;t e dclou;;as, que poderii.o sei· mnitis
sirno prHju11ick1es, sobretudo pn.r<t ns classes 
pobres e desfüvoreciuu.s, porque o~ propriet:J.
rios poderão di fücUfüLI' :l. entregn. dos pl'edios 
a indl viLluos dess~s classes , emqmmto olles 
não satis li zer om l\f'JUellm,; exigencias. 

A 1lisposição desse artigo estú em coutra
dicção com a do art. 2°, porque ao passo 
que ;\quelk' estabelece como condicçito 
para ontreg<'• do predio o. escriptut·o. public;~ 
ou particular, o ::i.rt. 2° pr~ve ex::i.ctamente 
casos cm que não existe aquella. formali
dade. 

Sendo assim, parece que ueve ser eliminado 
·O art. 1.u, conser\'llmlo-so us disposições 
:qmito acertadas do art. 2u. 

Alóm disto, ha no§ unico do a.rt. 1° umn 
'exprcssi1o qne p·1reco extt·av,1gante, porque 
da-se no tu.bellifLo fac~lldade para reconhece1· 
. ~ certiticD.r a i1lonaidude das pn.rtes conttà
ctautcs. 

pnr exemplo, íJ.ne é preciso que mn individuo 
attin,j:i a iclnile d1) 25 annos, que só (reix:: 1.le 
po:;~nil-:t 1!m virttH.l•l de seutença. do tl'illunal 
competonto, otc. 

Or•a, o talJOlli:lo niin to111 nbsotutamonto 
fJllO v1!r com a iil<J11oi,Ja.do 1lo Jocivlor o d0 Jo. 
ea lat'ÍO. 

u.01110 css<1 1l1J!'o!i t1J, po1 lo1·it cita t· 011tr?::; 
1111:11.o:-; lll<t~: C!lflll) O i'l' ' \jOl~ tu ::;o :1ch:t <~111 prt-
1111•fr11 dis"11~s:1·1. d1•cln1·11 'l'LO o a.1~{'<• : h . ;i pe
zn.L' •lt~~Sl.lS SPllÜl3~,l'e,;1~n"<tl1dO-!:'f~ O Ui!'<' !l<l rl1t n <J. 
S•l;.,'lltl·la. nlforecrw ;1s omcn < la~ qu c1 j 1Ll.'Tar 
C•lll\'OllLlJllLC, ptll'IJlltl ·" Jl f"t!C[~o 11110 " J 1 L "~io
cto s·1:·1 1!:1 C:t r1Lara. 1nrfoit:11no11tc C·HTveto, 
\'indo s1tis!:1r.e1• a u:rm lias mniorLb 11! ~:·s
~i1la1ltis tl:L nct11ali1Lule, regula.n(l<1 !'•}la<,: Jes 
j ut'idb1s da m t 1s :dt:1. impot'Lauci;i. 

Ningno111 ri1:tis pe1!in1lo a p:1kw1·a, 0 onc1Jr
t'tt hL ~L discussão e nrliacfa n. votac,:.[o. 

l~' aununci~d,i tL l" ·lisc:11s:;fí.o rlo prvji~cto u • 
202, antori,;anúo o governo :L rev1ir a t a l d la 
do:; vencinrnntos do::; 01npreg~idos Llo Asylo 
do Meud.icid.a.ilu. 

Nin;;uem pa<l.e a 1>:tla.vra, e é cnc·3rl'a(l:i a 
discussão, ncando a·!iada a vot.11.)üo, 

Eutt': t. em ln rliseusslo o p1·ojecto n. 2 ll , 
dctermina.ndo qno hn.ver.1 umn, só CÜ\8Se de 
pfüticn.ntes no Co1'reio dn Uníilo . 

O Sr. Soverino Vieira toma n 
ps.l:1.v1·tl a.penas p~rtt pedir alg-unti escla.1.,,ci
montos, po1·q1rn o w:lo 1lo deputa.do nã.o e 
cous:t tle someno~ irnporbncia e elle dave ~n.
ber o que vae vot:\r, 

Precis·i, pol't1tn to. ser i nformnilo dos l'un
dn.mentos do projecto que s1~ aclm om di~cus
sfi.o. igútdundo ;is cla~ses d os pra.tictu1tes do 
correio. 

As rcpwt\cucs postiws sã.o considor:ui.ns de 
la e2n clns::ie, COl1L<lrmo tt import tttlcil\ dos 
lo!!ares onde funcciotl~lm. 

~i, como ouve em a parte, nfi.o se trn,ttt de 
cat(?gorias elas 1·ep<trtiçõos, precistt de e;:;c!a-
1•ecimerJtos :;obro um outro ponto. O::; prn
tica.ntes tio correio :t>ilo nomeados ou promo
\"Ü.bs por via tle coacurso, cx:igimlo-se pro
V;1s para. os do umn classe divei·sas das q110 se 
exigem p:lra. 011tru.. Si é exacta o,;t:i in ror
m:\cão que tem o orador, pn.roce um:\ injus
tiça. que ~e v;,i. ig-ualar emprogtidos que, pe l;\S 
su as aptidões dornonstrn.das em conc111·so, fo
r:un classificados em uma. cate~oria :L outros 
c1ue depois das proYas que exh1bimm foram 
cla.ssiticados em cu.tegorin. inferior. 

Como disse, peda apenas es~larecimento.>. 
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O Sr: Justiniano de Serpa 
não é autor do projecto, mas, pelo qoe e.>tá 
informa.do, el!e deve ser convertido em lei, 
porque encerro. umn. ítléa. de inteira. j usti· 
ça.. . . 

Na Directoria <los Correios ha duas ou tres 
clMses de pra.ticantes, todos elles prestaram 
exame, sendo, porém, classificados, depois tlo 
concim;o, a arbitrio da o.dmiuistra.ção. 

Os vencimentos dos dn primeirn. classe sü.o 
superiores aos da segunda 0 assim por dea.nte. 

Si as aptidões que se exigem em concurso 
sito a.s mesmns, si o tmbalho à igmd p:ira 
todos,por que essa distincção de vencimento.s, 
porque esta classificação ? 

A commissiio, po1·tanto, que emittiu parecer 
sobro o assumpto, sciento dos factos levados 
uo seu conhecimento, não duvidou dar o pres· 
t itigio uoseu apoio a tão justa medida. 

O Sr. Delln.l.·m.ino de l\.Icn
donçn - Estou tle :i.ccordo · Mn1 as consi
derac.oes que O.Cttbn. de fazeL' o me11 UlustL'e 
collega., deputado pelo Con,rú. Acho que o, 
commissú.o fundamenta pe::-l'eita.rn~nte o sou 
riarccer ; mas hti uma disposic;ü.o regimental 
que exige p11.1·n. os projectos desta. natureza o 
exume prévio da commissão de orcumento. 

Comprehende V. Ex., Sr. presidente, que 
dosei~ quo ha. diversns clMses de praticllntes 
no correio, e que n. cada. . classe corresponde 
um vencimento, querendo-se equip11ral'-as, 
is;o va.o produzir alterações nesses v ea.cimen
tos, que podem da.r logar a. augmen to. 

o Sa. JusTrNrA.No SERPA - E da, com 
certeso.. 

0 Sn.. BELLARMIN'O DE MENDONÇA.- Nestas 
condições, o que uaturalmento se deverá. 
manter é o·muior vencimento, desde que as 
fuucçilos são de igua.l mLt11reza e tem remu-: 
ne1·~\ÇÕ:O diversa, e assim teremos o u.ugmento 
de despoza. Ora, não ha razão nenhuma pu.ra 
que se deixe de observar o preceito regi
mental, em uma quesfüo ponderos:i. como est11, 
em que se vuo equiparar serviços e alterar 
clespezll. . Porta.nto. requeria que o -projecto 
fosse á commissiio de orçamento. 

O Sn.. Jus·r1NIANO SEn.rA - Seria. melhor 
V. Ex. fazer esse requerimento n<t 2" discus
são, porque agora. truta-se só da utilidade do 
!>rojecto. 

O Sit. BELLA.RMrno DE MEEooxçA-Pois, por 
isso mesmo é que co1wem ou vir a commissiio 
ele orç:imento. A. utilidade est:i. exactumente 
baseada nessn. quest:i.o fundament.'l.l de an
gmento de despe1,a, questão financeira. q1ie 
para nôs é primordial. . 

o Sn. JtJSTINtANO SERPA. - Mas nü.o pn.ra 
se sacrificar uma. causa. trío j ust.'\. 

Cc.mc.rc. V •. TV 

O Sn.. Bi;:r.r,Aiun~o oi:: MENDONÇA.- Não se 
S.'l.criflcn. a causa. Portanto, peco a V. E:t., 
Sr. presidente, me informe si é preciso um 
reqnet•imento escripto, ou si basta que s0ja 
verbal. 

O Sn.. PRESIDENTE - Não lln numero p:ll'D. 
votar. 

O SR. BELT.A.R.)IINO DE MeNnoi-wA- Entre
tanto, vou mandar o men requerim0nto que 
V. Ex. opportunamente se digau.riiisullmetter 
a. votação. 

Ficnm sobre a mesa para opportuuamente . 
serem tomados em consiueração os seguintes 
requGrimentos: 

Rel)ueiro que o projecto 21 I seja. envia<lo à 
commissão do orç:1mento para interpor seu 
vm•ecer na forma. do regimento.- B . cltJ M Cri• 
rlortça. 

·~ue seja o projecto enviado á commissr1..0 
depois de ·1;ota.do am l" lliscnssão.- J. cfo Serpa. 
· Ninguem mais pocliudo a puln.VL'a, ~ eucer-
ratla a discussão e adia.da a votação. . 

Si.to successtva.mente postos em discussão 
nnica, que é encerradtl. sem ueun.te, 03 se
guintes projcctos, cuja vot11Ç'ií.O fica adiadllo : 

N° 212, concedendo liconçn ao porteiro da 
secretaria de estado dos Negocios do Intet'ior; 

Nº 192, sobre linença ao Dr . Joaquim Car-
doso de M:ello Reis. · 

E' annunciada a discussão unica do projecto 
n . 1771 concedendo as honras de capitão de 
fraga.to. a Adolpho Hnsselmann, ajudante do 
Inspector tia Alf.'.tnclegn d:l. Cápitri.1 Fedem!. 

Sü.o lidas, :\poiadas e posbs coojunctamen
te cm discusS<l.o as seguiotcs 

Emendas 

Sejam conferitl~s as honras de 1° taoe.ote 
a.o lº escdpturar10 d:t a.lfoud e;;-:i. da Cl1.p1tE-l 
Federal Joito José do Magalhães, em attenc;ao 
a.os relevantes serviços prestados como g-uar" 
d;)."môr da. alfandega. da PM•::ihyba e aj ud.a.nté 
de µ:ua.rdti-mór dn. ulfandep-a do Rio, onde 
serviu por 12 annos, havenao-sa de ta l modo 
em diversos naufragios que mereceu hotwosas 
distincçOes do governo portuguez, hespanho!, 
l'ro.oce:z; e norte ;.i.mericano.-Ni1ia: Jfü1eiro . 

Sejam coof'eri<lus iguaes honras ao l 0 te
nente relo rnmdo do corpo de machinistas da. 
armada Gabriel Fcr1·eira C1·uz, em attenç~ . 
a.os seus serviços U. causa. republicana. 

$'1.l:t das sessões, de ontubro de 1801 .-
JosJ Bevilaqua.- Scr:;eàelto Coi-r8a.-Bad1osa 
Lima. -Raymw1do Bandeira. - ittarciano. 

O SR. SEVEH.INO VIEmA. pede n. '\)n.lavra. 
apenas pa.ra. ma.nilar iL me&'\ um r equeri
mento, a.fim de que estas emendas ao pro
,íecto n. 177 seja.m enviadas ~~ commisssã.o 

. 33 
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tGSJ?eétiva, sem prejuizo do. votação do 
proiecto. 

o SR.. PRESIDENTE - No. occasião da vo
tação submetterei ti. Ca.mm•a o reque1'Ímento 
do nobre deputado. · 

Niaguem mais pedin<lo a. palavra, e encer
rada a discussão e adia.da a. votação. 

E' armuncia.<la. a. 2" discussão <lo projecto 
n. 198, ÍSAotando de impostos os m<Lteriaes 
destinados ao monumento-Dous de Julho-na 
capital da Ba.llio.. 

O Sr. Tosta-Na hor(l. aden.ntnua em 
que vii.o os trabalhos da Cam,ira não ó possi
vel dllr grande rlestmvolvimeuto as ideias que 
pretendo condensar em uma emendu. p<ira 
otrerecer a.o projecto relativo á i&rnção de 
impostos para os m:i.teriues <le~ tinados ao mo
numento 2 de julho na capital cht Ba.bío.. 

Não ha muitos dias, a commissão de fazen<la 
tomando conhecimonto de uma petição que 
lhe foi dirigida µor Francisco Cardoso & Comp., 
pedindo isançã.o de imposto de importa.çtio 
para os materiaes das canalisações de ugua 
pota.vel na villa de Curralioho, . da Bahia, e 
attendendo às razões allegadas pelo~ peticio
. na.rios, deu rarecer twoi:'a'lel, concluindo pelo 
seguinte projecto de lei. (U.) 
. A Cama.ra sabe, pela leitura das ga.zetas 
da. ca;pita.l do eslu.do da Ba.lüa e -pelos tele
grammas publica.dos nosjornaes desta capit:ll, 
que o, secca continua a ftagellar os sertões 

e o littore.l da Bahia., . 
A Villa. do Curràlinho continua á Ser fio.

gella.da pela s~cca, e cousa nota~el, não é 
preciso que ha.Ja. secca., basta que deixe de cho
v.el' durante 30 dins consecutivos, para. que 
aquella povoaç-â.o siufa immediaU\mente os 
etreitos desastrosos da falta de chuva, porque 
noo ha. na villa, nem 11::1s suas immediaçOes 
ma.nanciaes. 

E' a duas leguas de distancia que, nas occa.
si~es de verão forte, as familias, abastadas 
mandam buscar agua pa.ro. o fornecimento da 
população Pobre da vilJa. . 

dar-se andameoto ao ptojecto especial da . 
commissã.o, e sou daquelles que entendem 
que na prorognc,:ão da. ses:>ão legislaliva só 
devemos trat:1r das leis ~tnuuas, dos orçamen· 
tos e dos projectos indh;pensayeis que por 
ventura na proposta de prorog~ção t iverem 
sido determinados. 

Infelizmente, ua proposta approvada pela 
C::i.mara dos Deputados não se menciona. o fim 
a que se destina a. prorogação da. sessão, mas 
é de crêr que a mesa., cuja sabedoria. nós re· 
conhecemos; só dê para ordem do dia os 
orcamentos, os projectos de leis annuas, o 
projecto <le respoosabilidnde e a. lei eleitoral, 
isto é, to<los aqt1elles projoctos que nü.o po
dam sai• adiados pa.ra, a sessão seguinte. 

Limito-me :1. estas collslt.lernções, ugua.r
d;:i.ndo a 3" discussií.o llo projecto, pat'il. :i.pi•e
sentar a. minha emenda.. 

E' adi::i.dn. a. discussão peln. hora.. 
Pnssn.·se à hom destinada li aprosontação 

de projectos, requerime~tos, etc. 

O Sr. l~u.:rbosa Lhna di;: que o 
Senado votou a prorogaçiio das sessões e ó 
intuitivo que os trabalhos da. Cam:i.ra. não 
pódem contlnnnr ::i. ser o que estão sendo. 
Ne~tas condlçOes pede a me:;a. que a.ptes de 

encet:m~m-se as sess~e~ dt~ prorogação, O[IJ
reca alguma ind\ca.çã~ no !Stmtido de tornar 
bem clara e bem ditlnida. 1i responsabilidade 
de cada \ttn tlos meml.Jros .dà Can'lnrii, o. da
quelles que deixam de vir ás sesssões, e 
de assistir as votações, e a. do.quelles que 
cumprem o sàu dever, que compn.recom e 
permanecem em seus logares até q11e se esgote 
a. ordem do dia. Isto é tanto mais necessario 
quanto muitos daquelles que dirigem á. Ga
mara ceusuras ::i.c1•es e injusto.s são justn
mente os que rarissimas vozes assistem ás 
sessões ou quamlo vom, apenas começa uma 
votação esgueirão-se d:1 casa.. 

Por sua parte o ora.dor deseja que fique 
bem descriminmla. a. responst1.bilidade do pro
cedimento dos membros d:i, Gamara e é por 
isso que pede à mesa que proponha qualquer 
providencia que evite taes incouvenieutos 
ânrunte as sessões da prorogaçoo. 

Nestas condicções, o Congresso Nacional 
não pode deili:a.r de a.ttender à petição dtiquel
les que solicitam i-senção de impostos de 
importaçii.o · po.ra os materiaes destina.dos :i. 
ca.nu.lisação de agua. Pok<\Vel na. villa de cor- o Sr. Marciano de .Ma-"'a-
·ralínho . ..,, 

Eu podia nesta ~egunda. discussão relativa llaã.es Yem reclu.mo.r pelo nndamento de 
ao menume11to 2 de julho, apresentar uma uma indicuçü.o que ha tempos oíl'oreceu e que 
emenda consignando essa. idéu, que alhis· já foi envio.da. á. comruh;sã.o de policia. e pe<le ao 
obteve parecer favoraval da cummissão ; mas Sr. presidente que ti faça entrar na ordem 
per~unto se na 311 discussilo, nos termos do do~.t~i~~l~~~Íio em c1ue propoz; que se fizesse 
1'egimento, poderei apresentu.1-a? .., 

um desconto uo subsidio dos depufados que 
O SR. PR.ESIDENTi;;-Sem duvida alguma. nüo compu.1•ecem as sessões. 
O SR. TOSTA-Então reservo-me para a 3• A proveita, n. occasiií.o pal'a o.trerecer uma 

discussão, e fü.1-o .. hei porque os trabalhos es- outra, determinada pela urgencia dos tra.ba
tio muito ai.ea.n.ta.dos, noo b.a. tem-po pa.rn. lhos dn. pro~og~. 
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Ha uma serie de matarias, já na mesa, ,ia 
. nas commissões, cuja affiueucia pótle trazer 
certa perturbação, d:i.ndo logar a occupar-se 
a attenção da Carnara fmproticuamente e 
mesmo a tn.IV"ez con1lem11ar-se alguns pro.,. 
jectos depois àa discussfLo. 

Assim d.istribilida : 
§ l. 0 Secretn.ria de Estado : 

Pessoal reduzi 
do a um se
cretario do 

Vem portanto propór que se nomeie uma 
commissão de tres membro.; para, de accôrdo 
com a mesa, escolher os trabalhos essencines 
que <le'Vem ser dadoi! para. a. ordem do dia. 
nas sessões da prorogução, incluindo nelles ns 
leis ano unes e ns leis Ol'go.uicas . 

ministro..... 123:330$000 

Vem :\ mesa, é lida, apoiada. e enviada. á. 
commissão de policia. n. seguinte 

Indicaçao 

Indico, que n. mesa dest..'\ camnm, durn.nte 
u. pr0:>ent0 prorogacU.O, só consigne na ordem 
do dlit e.los trab:dhos o.s leis u.nmms e orgu.-
nicns complementares. . 

Su.111. das sessües, 10 de outubro de 1891.
M arci<ir10 de Magaliiaes. 

O Sn .• JusTUHANO m~ SmnPA pede !\ pahl
vrn pnro o.present:~r um requerimeuto cooce.
biclo nos seguintes termos (Lê): 

.Requerimento 

Requeiro quo sejn.m pedidn.s ao Poder Exew 
cutivo, pela Soc1•etn.riu. 1Js. A~ricultura., um 
exemplar on copia dos relatortos do enge
nheiro J . J. Revy sobre reservatorios .no 
Cenrá . 

Sala das sessões, lO de outubro de 1891...,_ 

Material- Re
du?.ida a con
sit;nacão a 
10 : . 000 $000 
para n. im
pres são do 
relu.torio e 
netos offlcia.es 

§ 2. ° Com~o~ 
lho No.vn.l : · 
Peaso:il - Sup

pl'ln tido. 
§ 3,u Qun.r

tel General : 
Possonl--Redu

r.ido o nume
ro u~ offlcincs 
a quatro, e o 
de nmanLlen
ses a quatro, 
e atteodendo 
os vencimtiu
tos fixados na. 

1tabella ju.nta. 
ao decreto n .. 
389 de 13 cls 

16:420$000 

J. de Serpa. · j unho de 1891 60:618$200 
Fica. sobre n. mesa, para. oppoitunarnente 

ser submettido à consideração da. .camar~• . 
Vem à mesa a seguinte 

Dí!claraçao 

Ma.to1•in.l- R.o
duzida n. con
si!<nação · a 
5:Õ00$000 pa
.ra impres
soes e anca- · 

Declaro que votei contra a suppr.essão do 
Conselho Naval. 

dernu.çOes. .. 8:620$000 

Sala das sessões. 10 de outubro de 1891.-:-
J. de Serpa. · · 

Vão ::i. imprimir os S"g-uintes 

PltOJECTOS 

N. 203 B-.1891 

§ .4. º Conse
selho S11pr0mo: 
Pessoal .. . ... . 

§ 5. ° Conta
dori:i.: . 
Pessoal ••..... 

Fia:a a despeza. do Minj.~terio da Marinha para Material• . · • • • 
O CXIJ)"CitJio de )8.92 · 

§ G.o Com-
(Redacção para a 3n discussão) miss:i.riado ge-

0 Congresso Nacional decreta: ral : 
Art. 1.0 O Pr.,sideute du. Republicn. e au- Pess?Ul. - Sup

torisado a despeoner no . ex:orcicio dé 189,2, 

1 
primido. 

'J)ela. l'epa.rtiçã.o do Ministério dos Ner;:ocios da Matei-ial-Sup-o 
Marinha, a. quantia. de 14.011~176$68\f.. primido. 

----~ 

146:700$000 
8:300$000 

259 

139:750$000 

69 :.Z38$200 

35,:21~00 
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§ 7,o Audi
toria : 
Pessoa.l. •• • •• . 
Material. .••.. 

§ 8.° Corpo 
da Armada e 
classes :mne
xas: 
Pessoal. ..... . 

§ 9.o Bata
lhã-0 Naval ; 
Pessoal ....... . 
Material. ... . . 

§ 10. Corpo 
de Ma.tinheiros 
Ns.cionaes ; 
Pessoal ...... . 
Material •...•. 

§ IL Compa-
nhiu de Inva
lidos: 
Pessoal-Aug

méntada. de 
669$250 para 
occorrer ao 
:p n. g a mento 
ao soldo de 
praça.a accre-
scidas ...... . 

Material ...... . 

§ 12. Arse
naes: 
Pessoal - Re

tl. u z ida de 
70:000$000 a 
somma.desti
nada a.o pes
soal artistico 
extraordina -
rio,e a 1:200$ 
os ven~imen
tos dos dous 
e n f e rmeiros 
do arsenal da 

· capital. e a.t
tendido o auM 
gmento . do 
v- e ncímentos 
de accordo 
com as tabel
las de 13 de 

7:370$000 
100$000 

137:268$800 
86:500$000 

709: 858.SOOO 

7:470$000 

1.033:700$00() 

.223:768$800 

401: 130$000 . 
----- 1.110: 988$000 

56:017$050 
1:500$000 

57:5li$050 

junho U.e 1891 2.886:204$000 
Material - Ac-

crescen tem-
se ás verbas 

destinadas ao 
Arsenri,1 de 
Marinha do 
Pt\rá as se
guintes : -
Córte de ma.M 
deira. - para. 
o córte de 
madeil'ae 
pagamento 
de frete na. 
estrada d e 
B r al?O.ll 011, 
15 : 000$000, 
-Mortona.
p ara con
strucçi'io !le 
uma comcar· 
r•os do 60 mcr 
tros tle comM 
pri mento, 
!'erragcus o 
:i corn patente 
mnchina mo.
tora. pnrn. 250 
tone 1 adns, 
60:000$000,. 12D:800$000 

~----~--~ 3.015 : 00~$000 
§ 13. Cnpfüi.· 

uias dll portos: 
Pessoal - Sup· 

primiil:is as 
sommas pedi
das para as 
p r a ti('.llgens 
dos ditrerenM 
tes estados e 
asque se de
stina.vam aw 
niuxiliu.ros 
destas e das 
demais capi-
tanias ...... . 

~terial ..... . 

§ 14. Força, 
Naval: 

184:858$200 
14:220$000 

Pessoal - L~e
d uz ida de 
200:000$, a. 
somma pediM 
da .•••.. . .. . 2.194:965$174 

Materiu.l.... ... 8:500~00 

199: 078$200 

----------- 2.203:465$174 
§ 15. · Hospi· 
ta.as ; 

Pessoal - A t
tend idos os 
vencimon tos, 
de accordo 
com as ta.bel-
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lns do decreto 
de 13 de ju~ 
nho de 1891. 

M:i.terial. ~ •... 

§ 1 G. Pllaróes: 
Pessoal.. ••.... 
Material. .••... 

§ 1.7. Escola 
Navn.l: 
Pcssoc,1 - Au

g-mentr.da de 
400$ p ar:i. 
completar o 
pngame n t o 
do vencimou
to do mestre 
<lo onslno r.e
ccssorio do 
cu1'So.prâvio. 
de ::iccordo 
com n. respe
ctiva. tubel-
la ..•.•..... 

Mo. terio.l - Rc 
d uz i d n. de 
2:770$ {le

. ma.is pedida. 

§ l B. Refor
mados: 
Pessoal - Au

g ment;:ido de 
24: 295 $200, 
em virtude 
de r eformas 
concedi da. s 
po sterior
men te á or
ganisaçi:io do 
orçamento .. 
§ 19. Obras: 

Mat0rial- Re
duzi da de 
100:000$ ..•. 
§ 20. Hydro-

gmphia: 
Pessou.l . ...... 
Material - R.e-

d u z ida. de 
G:2H1$310 de 
mais, podida 
para. acquisi
ção de ins tru
mentos . ..•. 

§ 21. Meteo
rologia : 
Pessoal • ; . . ~ .. 
Mater ial .• . ... 

Sessl!o em 10 de Outubro de 1891 261. 

148:340$840 
. 1:)3:500$000 

127:348$500 
187:550$000 

181:602$000 

17:050$000 

9:9508000 

6:800$000 

6:890$000 
000$000 

241 : 840$840 

313:898$000 

§ 22. Eta-
pas: 
Pessoal. .• ..•. 

§ 23. Arma-. 
mento: 
Materin.l, re-

duzi d a de 
300:000$000. 
§ 24. Muniçües de bocca, : 

366$000 

200:000$000 

Materfo.l. . . . . • . . • . . • . • • . . . • . 1. B50: 000$000 
§ 25. Munições na.v:i.es : 

Material ••..•.•••.•. ,... . ... 700:000$000 
§ 2G. Material de construa

ção naval: 
~fatorial.............. . .. . . . . • 700:000$000 

§ 27 . ()cmbustivel : 
Material . • . . . • . • . . • • • . • . • . • • 300: 000$000 

§ 28. Fretes, tratamento de 
pmças, enterros. differencas 
de cambíos e commissões 
de saques : 

Material-Reduzido. de 40:000$ 
de mais pedida •••.•••••.• , 60: 000$000 
§ 29, Eventuo.es : 

198:652$000 Material - R a d u z i d a. de 
150:000$, sendo 50:000$ para. 
passagens, 50:000$ paro. aju
das de custo, 30:000$ para 
serviços extra.ardina.rios e 
20:000$ pu.ra. despez.'\S não 
previstas ... .• ; . . . • . . . • . • . • 150; 000$000 

320: 624.$725 

300:000$000 

16:750$000 

14.0l l : 176$689 

So.la das commissões, IO de outubto d& 1891. 
-Rodrigues Alues.-Rubião Junio1' .-Se1'ze
dello.-Joao Pinheiro .- Alberto Brandc1,o,-
Moraes Barros. · 

N. 228-1891 

Ffrca a UC$pc;a do Miuisterio da Guerra para 
o exercicio de 1892 

Das tabellas expliciltivas remettidas pelo 
Ministerio dti Guerra. verill~a-se que os 
despezas deste I'ninister io pa.ro. o exercicio de 
1892 sito orçadas em 33.231 :477$551. 

No computo dessas despezas o Poder E xecu
tivo tomou para ponto de partida. o orca.manto 

7 : 85().,~000 votauo para 1889 e orçado em 16.255:660$836. 
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No per:Jodo de transiçã.o do antigo para o 1 Da comparacão dos doas ultimos orçamen
novo reir1men político que a revolução e:;ta- tos r edulta um augmento de- 15.816: 107$103 
beleceu.º a i'eorganisação dos diversos ser- aas despezas do Mlnisterio da Guerra e dt~ 
vicos do Ministerio da Guerra trouxe au- compnr11ção do de J89l com o proposto para 
gmentos de despezas impresciodiveís ; e o 1892, vê-se que hn. ii.inda uma di1foreoça para 

·governo 11rovisorio no intuito de regularisar mais de l .159:709$612. . 
as despezas publicms poude, seoõ.o predsa- Pela soguiute fabella compa.ra.tivn. poderá 
mente, ao menos aproximiidamente o quanto a Camam dos Srs. Deputados conhecer os 

· lhe foi passivei, decretar rnuis despezns aug-mentos · successivos que, desúe 1889 ti-. 
para o eitercicio de 1891, orçimdo-as em vara m as verbas destinadas nos divarsos 
32.071 :767$939. serviços a cargo Jo .Ministorio do. Guerra . 

Orçamento para 1892 comparado. com os orçados para 1889 e 1.891 

RUBRICAS 

l , Secrete.rias de Estado e repnrtiçõ()B 0.11-
nexae ........•.•..... , .......... . . . 

2. Conselho Supremo MHitur de J1lstiça. d 
. n.udi tores •....•..•.•.•.•.•.....•... . , 
3. Coatndorio. Geral da. Guerra. ••.•... • ... 
4. Directoria Geral de Obras Militares .. •• 
5. Instrucoão militll.r ............... . ... . . 
6. lnteódeoois. • •.•.•.. . , . •..• .• . . ..• • . •• 
i . A rseaaes •..•.. . .••.. ; . . • . . . . . • . . . . . . 
8. Depositos de :u•tigos bellicos ..•••.• •. • . 
9. Laboratorios . •. . .... ....• .• .. . •. . . .•... 

10. Inspectorio. Geral do Serviço Sanita.rio do 
Exercito., ... .. .•... . .. . . .......... . 

11 . Hospitaes e enfermarias .. ........ .. . . . . 
12. Estado-maior ~eneraJ . . ; . • , . .. ...• .•... 
13. Corpos especiâef; ...... . . . .... ........ . 
14. Corpos arregimentados .... .. .... . .. ... . 
15. Praças de pret ............•..... .. .. . . 
16. Etapas ••...•........•......•.. . .... . . 
17. Fardamento ...•...•.•.......•.• ... · •. 
18. Epipameoto e arroios ...............•.. 
19, Armamento ...•....•.•..• · ..... . .. . . 
20. Despezas de corpos<!! quarteis ... ..... . . 
21. Compn.ohias militares .... .. . . •........ 
22. Commissões militares ......... . •. •.... 
23. Classes lnncti'l"as ...... ... .. . ........ . 
24. Ajudas de custo .... , .. ... .... ..... . .. 
25. Fabriros ........ . •. .. . ...... .•. . . • . .• . 
26. Presídios e colonias miHtnres .. , .. · . •. • 
21. Diversas despeZ.'lS e eveatunes ••.... .. .. 
28. Bib\iotheca do Exercito ... _ .. . . ..... . . . 
29. Observa!orio do Rio de faneiro . . . •..• • 

ORÇA.DO 
l'ARA 1892 

216:553$200 

115:884$400 
l88~g70$000 

2.246:801$000 
l.577:2i0$000 

145: i09$600 
1.540: 2lti$600 

67 :50i$200 
168: 80i$00l• 

1. 085: 084$800 
00:~:884$000 
442 :848$000 

l .!J33:26ti$400 
4.568:728$000 
3.6i7 ::~09$i00 
5.562:989$200 
3.688 :552$090 

HJ3 : 155:5000 
64:520$000 

814 :550$000 
497:813$700 
142:520$000 

1 . 795: 44.ô.~84 
300:000$000 
28::>: 041$800 
192:599$i77 
981):000$000 

5:810$000 
171 :640$000 ---

33.23l:477$55l 

ORÇÁDOT'"-RA 
]889 CO~[ OS 

OREDITOS SUi'• 
ORÇ,\Jlo PLP.MENTAll.'ES 

PARA 1891 PARA. O 

194: I 60$000 

B7:060$000 
l85:9i~OO 

l.765:780$000 
1.554:03i$(){)0 

131 :150$000 
l .321;:082.$5(}{) 

18:000$000 
168:2!)0!;000 

1.095:64~0-00 
956: 44.4 .• 000 
478:260$000 

1 . 701 : 09:1$000 
4.352:400$000 
4 .151 :401$750 
5.181 :374:!;800 
3.688:552$000 

208:081$000 
64:520$000 

814:550$000 
4i9:488$750 
112: 520$000 

l.608:745~072 
200:000;:;000 
282:969$800 
198:010$177 
960:000~000 

5:SIOSQOO 
121 : 480$000 ----

32.071 :767$CJ39 

MES~fO ANNO 
EO DE 1890 

132:672$000 

45:080$000 
l 12: 000$000 

1.458:.)07$468 
390: 6()9$000 
99: 912.$500 
896:28:1.~BO 

l8 :00ll$000 
100: 211$600 

505: 135$000 
411 : 835$460 
2.34:828$<JOO 
855:672$000 

2 . 205 : ~84$000 
l . 662 : 380$ô:JO 
2.598:508$000 
1 . 387: 579$703 

112 :9:14$700 
44: 546.$400 

450:0lJ0$000 
365:610$490 
68:546$000 

730:539$238 
30:000$000 
88:788$6Q5 

Hl2:590$177 
958:847$195 

5: :-90$000 
93:300$000 ---

16.255:660$836 
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Apezar do desenvolyimento industri~l e 
agrícola que se tem sentido nestes dous alt1mos 
annos e do consequente iiu_g:meuto da receita 
publica, é fOt'lt de toda duvida que as despezas 
no mesmo período não teem ucompanh:ido 
proporcioao.lmente a receita e antes a tem 
excertido em muito. 

A Camara do Srs. Deputados no patriotico 
empenho dé debellar o deficit po1• meio da re-
ducção de despezas, que nfo occt1.sionem des· 
organisaç~o dos serviços, ja tem adoptado 
medidas tendentes a esse desideratum. 

A commissão do orçamento acompanhando 
o IJEIUSamento, da Camara. e considerando as 
medidas de economia iniciadas M lei de fi
xação da forças de terrii, taas como a reduc
ção da v-erba. necessaria ao pessoal com a di
minuiçiLo da qun.ntia a gastar·com as 4.497 
pracas de pret, a e:dincão <la corpos eclesiasr 
tico!:!, de presídios, de colonias militares e da. 
condelarin. dome!;tica, a, nltcrncilo no s<Jrviçu 
hospitalnr do exercito e outras ; e tendo es
tudado detidamente o orçamento do Minis
terío da Guerra, entendeu devel' fazer n1~1le, 
não s() as reducçõos jú. indicadas, como tnm
bem outras, que, no seu entender, podem e 
devem ser feitas, :sem que disto resulte ne· 
nhum !?rn.ve inconveniente. 

Foi assim qne n, commis:;uo entendeu fazer 
as seguintes altaraç!les nas seguintes verbas: 

No§ 1°. Secreta1•iu. de Estado e t'':!pt~rtiçlles 
ilnnexas, foram reduzidas a 3:000$000 caui~ 
uma as verbas para o fornecimento de objec
tos de expedientes tt secretarfa tla. gutirrn. e 
a repartição do ajudante goneral, a 200$000 
a destinada a assigmtturas <lo Dia.rio Of!icial, 
a!manaks e annuarios para a socretarta da 
guerra e eliminada a de 6:000.$000 para alu
guel do e:trro do ministro. 

No§ 3° Contadoria Gornl da Guerra, foram 
relluzilbs a 4:000$000 a. vet•ba-fornecimento 
de artigos de expediente-e:~ 200$'lOO as-as
signatm~•s dô Di'J.rio Olficíal. alrnaks etc.» 

No§ 4° Dircctoria Geral <li\s Ohr:is. Milita· 
rcs n.s dcspezl\':l são orç1\dus em 2:24():801$000. 

Esta. vet·ba t endo sido pill':\, 1889 de 756:300$ 
foi augmen tad::i., por decreto n. 47 4 e de 7 
tle junho de 1890, 701:807$ '168 e pt\l'a o o excr
cicjo tle l 891 elevada a 1:765:780$. A com
rnissão entemleu dever rr:iduziL· H• verb<~ do 
§ 4° a c:;t~ ultimo algarismo, a ttendendo a 
que o orçado pêlo Ministorio ua Guorm nü.o 
poderb, ser tOllo applicado 1w correr do exor
cic{o e a que nrnitas cln!> obras projectada.s po
derio sor adiadus por al gum tempo. 

No § 5°. Instrucção Militar, foi suppdmi
drL a verba de 2:400$ p:ir.~ aluguel do casa. 
para o directot• da Escola.Supiwior do Guerra 
e foram reduzidas as seguint.es v-erbns : 

Artigos de expedi0nte pu.m u. Escola. Mi
litai' do Rio, l :500$000 . 

Amanuenses da Escola de Tiro de Campo 

Grande a 1:200$, correspondendo apenas a 5 
amanuenses, em vez de 7; 

Concerto e limpêza de armamento1 a 
500$000 

Idem idem do instrumen tos, 500$000 
Collegio Militar ~ 
Fornecimento de artigos de expediente, 

compra de compendios e despezas miudas, a 
5:0008000 

Acquisição e encadernação de livros, ma. 
teria! para as aulas etc., tt 8 :000$000 

Esaola Militar da 'R.io Gt'ande do Sul : 
Expediente e despeZ.'lS miudas, a 2:000$000 
N:.t escola tactic<\ e de tiro, secretaria., o 

nume1·0 tle amanuenses foi olovntlo tlo 2 u. 5, 
no sentido de equip:mil-os a.os dt\ escola de 
tiro cio Cttm po IJ 1·ani le, o lo v1indo-so, con !JO• 
guintemonte, n veriJn rospecti VIL o. 1 :200$000 
tondo ;;ido reduzidas 1t 500$000 ciidn. umu. 
us verbas, concerto o 1lmpozn do nrmnmonto 
e de instrumentos, Paro. ns oscolns roglmon• 
taes foram considcra<lós npoaas 58 profeaso
ros e 58 o.djunto8 ; a commissão, porém, 
attendendo a. que o Lrnmero do h!ltalhões, re
gimentos e corpo:; olova-s.e u. 61, sendo. 36 ~a 
infant;irin., 12 de ca.vu.llartu, 10 de a r t1lhar1a, 
2 do en.s-euheiros e 1. do transporte, enttindeu 
dever e1evitr a 61 o numero do professores e 
adjuntos, correspondendo i1s respectívas ver
blts uma elev:wü.o, professores a 21: 'Jl30$ ; 
adjuntos a 10:980$ r ~sim como eliminou a 
vt>rba exercicios prattcos, de 4 :000$,destinada 
u. gratificação aos lentes e pessoal adminis
trativo. 

No § 6° - Intendoncia. - foram reduzidas 
as verbas serventes braç.aes n. 24 :000$i forne
cimento de artigos de expediente a. 2:~00$; 
frete e carretos de generos e materiaes a 
4:000$000. . 

No§ 70 - Arsenaes - foram feitas as se
guintes reducçõ'es ; no do Rio a 60 o numero 
de serventes e a 36 .000$ a respectiva ve1·ba; 
e a l 0:000$ a vertJa. - operarios e patr·ões 
dlspens:~dos do tl'abu.lho com os respectivos 
jor1mes. A verba - Mo.tel'ial -(artigos de 
expediente1 materia. prinrn., utensil.ios, etc.; 
roi i~unlmente reduzidn. de 445:000$ a.281:000~ 
igual a verbi.1. do actual exer cício. 

No § 8° - Deposito de a.r tigos ballicos-foi 
a. verbtt total reduzid!l. a 6:000$, por terem 
sido 0:xtinctos, p9r dooreto n. 448 de 18 do 
,iulho ultimo, toao5 os depositas, menos o de 
Saatn. Müria da. Hooro do Monte, oo Rio Gran
lle Llo Sul, ~ o de Corumbà em Matto Grosso ; 
e n. verba subsistonto serti. paro. carretos e 
U.espeza.s miudas, limpeza. e conservação do 
mn.terin.l, vüsto cs empregados, deveretn sel' 
oftlciaes e praças etrectivos a os seus venai· 
meutos estrLtem consignados sob outras ru
bricas. 
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No § go - Laboratorios - foi reduzida a 
verba - operarias dispensados do ponto ~ a 
2:000$, e a 6:000.$ a verba matería prim~ 
para. miretos, chumbo para balas, cobra em 
inminus, etc. 

No§ 10 - Inspectorin. Geral do Serviço Sn.
nitario do Exercito- A commissà'.o deixou de 
fazer a. reducçã.o corrôs~ouden te ti. al terttção 
realisaúi. pela lei de nx-açii.o de fo1•ças nos 
medicas e ph::irmaceuticos tle 4" classe, porque 
sendo a verba consignada para os existeutes; 
as economias deverão i·esultar dà.s vagas que 
se forem dando no co1•rar do exercicio e cujo 
numero não póde ser de antemão,pl'ecÍS:\mente, 
determina.do. 

No § l 1 - Hospi ta.es o enfei•mn:rias - foi n. 
verba. total reduzida de 963:884$ n. SG3:404S;, 
sondo menos Q0:480$, provenienfos <ln trn.n
!o:formo.ç:io dos hospitaes do 3"' cla.sso em on
ferma.~ias; e IO:OUO$ provenfontos tla. teduc-

. çãoclas verlni~ (Capital Fedel'al) ; e~pcdiante 
a 3:000.t; cn,rretos e despezas miudas a 4:000$ 
e utensilios, comprehendido o vasilh:i.me pa.1•ii 
botica. e moveis, u. 10:000$; e da verba ideo
tica. a esta par:i. os estados a. 10:000$000. · 

No§ 13-Corposespeciaes - foi raduzidn. a. 
verba total a. 1.380:622$800, pot' etreito da 
o'.\'.tincr;Jlo do corpo ecclesinstico. . 

No§ 15 -Pra-00.s do pret - foi rerltizidn. a. 
verba. tot~l .a 2. 931 :064$20(), por effeito da. 
redur.ç:Lo de 4.877 pmcas. calcnl:vlo apenas o 
soldo de soldado e da reducçáo a 300:oo;J$ de 
premios do voluntarias e engajados. 

No§ 16-Etnpas-foi :reduzidu. u. verba to:.. 
tal a 4 .492:000$ pela. mesma razão. 

No§ 18-Equipnmento e arreios-foram a:s 
respectivns verbas reduzidas : a primeira. a 
56:661$ e a. segunda. a 103:000$, ainda em 
coosequencia. da reducção das 4877 pt'<lças. 

Nci § 20-Despezas de corpos e quarteis
foi eliminada a verbá de 56:500$ destinada ã. 
tnanutençiio da Coullelarilll Domestica, e re
duzidas a 20:000$ a-Cnrretos e fretes de ar
chivos. etc.- o a 40:000$ a-Expedientes, 
livros, talões, etc. 

No§ 22-Commissues militM'oS- foi redu
zido.. a 30:000$ ·a verbo.- l~tn.pa . a om.cin.es 
superiores e subalternos reformados, empre
gados nos commaudos ele fortalczl\S e ser
:vindo de vogacs em conselhos de guerra. . 

No § 23...,...Classes inncti vas-foz~se o au
gmento de 8\ :i20$, destinado MS ca.pellües 
reformados l?ºr etreito dt~ ex.tincç.ff,o do corpo 
eclesiastico. 

No § 24,.-Ajurlns de custo-rL commissio 
entendeu dever reduzir a. respectiv:\ verba de 
300:000$ pedida ::i. 150:000$, rrienos 50:000$ 
do que a do exercicio de 1891, por enteoder 
ser estt\ uma das -verbas que podem compor
tu.r economia, desde que o.s tronsforcncias de 
officiaes de uns parn outros estados só sejam 
feitas quando estrictamente necessarias. 

No § 25,.,;_Fabricas-foi reduzida :i. 5 :800$ 
a verba-Concêrto de offi.cinas, transporte, 
guisamento para a capalla, etc. · 

No § 26-Ptesidios e colonias militares-a 
cornmissão entendeu só dever propor a dimi
nuição de 50:000$ na verba total, reduzindo-a 
a í42:59981 li, afim de que o Poder Execu
tivo possa; som pet·turbação, realisar p:mln.ti
namente a extincçiío ou emanci[>:ii;:ã.odas colo~ 
nias, conro1•me o que foi vencido na. lei de 
ti xac;iío de forcas. 

No § 2i-Diversa.s despezas eventuaes-foi 
eliminada a verba da 5:000$ para pàrameotos 
e ~ubm.meuto de capellas e reduz:i<lu. n. 50:000$ 
n. ele evl)ntnae5. 

No § 28- Bibliothccn. do cxorcito-1\ vel'hn. 
<le t :500$ pn.rtL auxilio á puu!lca.çií.o <lu. Rc
vi_çta do h.':.:crcito Rra:ílcfro dove rovo1·tor ú. 
R evista da Oommis$<7o TrJc/míca Milila.r, visto 
te r a<Juolla cassado n su1i. pulJlicnciio. 

A cornrnissiio deixa <lo consl~nar o. V1)rbn. 
de 100.$ mensnes para. a cnsti do comman<ltin te 
do 23" da infu.utnrin, unico commu.nunntu · 
de corpo qtte nestu. cu.pit11.l nii.o morn. em 
co.sa. do Estudo, porque o governo o. poúet•ii. . 
füzer pela. vorb~ - Eventuaas - devendo, 
desde jU., ma.ndar prepal'ar . no t•espectivo 
quartel as o.commodaçõas prec1sns. 

A commissão uo orçamento, pois, sulunetto 
á consitle1•nçüD dn Ct~mnm dos DBputndos o se
guinte projecto : 

O Presidonde chi Hepublicri. é :mtoris11do o. 
despender. · 110 exercido da 1802, pelo Mi
nisterio 1.los Negocios da. Guerra, o. qun.n ti:1. de 
29. 377: ~53$791 . 

Pcln. segninto fórma tlescl'imina•la: 
1. Secreta.ria de Esta.do e 

repu.rtições :i.nnexas .. 
2. Conselho Supremo Mili

tar de Justlç:i. e a.udi-
tores ...•.......... . . 

~- Contadoria. Geral da. 
Guerra ••...•.••.•... 

4. Direutoria. Gera 1 das 

208:253$200 

115: 884$400 

187:670$000 

Obras Milit.\res...... 1.765:780$000 
5. Ins trucçio militt1.r, in

cluindo 000$ p:.1.ra o 
uurrmeuto de orde
naClo do prepnrn.do1· 
de cl1imiCJ. da Escola. 
Militar tla. capital, 
o qun.l é fixado em 
l : 200$0000 ........ . . 

6. . ln tendencia . . ..... .. .. 
7. Arsena.es . . .. ....... ... . 
8 . Depositos do artigos lJel· 

licos ..............•. 
9. Ln.bora.torios . . .• .... ... 

10. lnspectoria Geral tlo 
serviço sanitario do 

1.56():230$000 
137:709$600 

l. 358 : 216$600 

6:000$000 
lô l : 102$000 

exercito............. 1:085:084$800 
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11. Hospitaes e enferma.-: 
rins .....•..•.•.....• 

12. Estado-Maior General •. 
13 . Corpos es peciaes ..•.... 
14. Corpos nrl'cgimeota.dos. 
15. Praças de pret. ......• , 
16. Etapas .........•...... 
17. Fardamento .......... .. 
18. Equipttmento e arreios. 
10. Armamento ....•...... 
20. Despezas de corpos e 

quarteis .•........•.. 
21. Compuuhins milita.res .• 
22. Commisse:es militares .. 
23. Classes inacth·:i.s ..... . 
24. A.i ndu!:l de custo . . .... . 
25. Ftdn•ic~\s. , ........... -. 
~ti. Pr•usl(lius o colonln~ mi-

863:404$000 
442:848$000 

] . 380: 622$800 
4.568:728$000 
2. o:~ l : 054$200 
4.492:000S000 
2.979:533$830 

· 159:661$000 
64:520$000 

743:550$000 
497:813~700 
122:520ii;OOO 

l . 877: l 6fü;iti84 
150:000$000 
.282:541$800 

12. 
13. 
1,1. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
20. 
27, 

Estado·mo,ior General.. 
Corpos especia.es ......• 
Corpos m·regimentados 
Praças do p t'c t .••..... 
EtilipttS •..•••..•.•..••. 
Farun.men to. . . • . . . . . .. 
Equipamento e n.rreios. 
Armamonto .......... • 
Despezas de corpos o 

quarteis ............ . 
Companhias militares .• 
Com missões militares .. 
Classes inactivas ..•••.• 
Ajudas de ct1sto •....... 
l<'abricus. , ... , •. - ...•• , 
Presidios e colonín.s ... 
Dlversas despez:1s e 

eventuaes .......•.. 

442:8488000 
1. 533: 26oS40õ 
4.568:728$000 
3.077:309$700 
5.562:989$200 
:3 • 688 : 552.5090 

193: 155$000 
ô4:520$000 

814:550SOOO 
497:813$700 
142:520SOOo 

1.795:4468684 
:ioo : ooo~oo o 
283; 041 ~801 1 
102:590~177 

980:000$000 
lltl\t'us .... · , ..•....• 

27. Divorsns d os po rn s u 
evcnt1mos , ..... ~ ..... 

142: !)~)O.~ l i7 28. 
2<J. 

Bibliothoct\ do Exercito, 
Obscrvatorio <lo Rio de 

5:810$000 

28. nL bliotheca do Exercito. 
29. bsorva.torio do H.io do 

Jtineiro ..•.••..• , ..• 

010:000$000 
5:8lO!;iUOO 

lil:040$000 

Janeiro ........... . . 171 : (H0$000 

33.231:477$351 

29.377:953.$791 O SR. PRESIDEN'm designn. p ar:1 a sessüo 
------- de 12 do correu te a. ,;eguin to ordem e.lo dhL. 

Do conCronto 'do projecto do governo com 
o dn. commis~o 1 Yarifica-se, em consequench\ 
das retlucções feitas. uma difl'erença. para 
menos na.s despez<~S de 3 .853:523$700. 

Sa.la diis commissões, 10 de outubro tle 
1801.-Rodri!Jues Alves.-Sei·-:edello Cor'i'fJa, 
rela,tor.-Rirbirio Jimior.-Moraes Brn·i·os.
Figueireclo. -Jot7.o l)ittlieiro . 

Orçamento para o axercicio de 1892 apre
sentado pelo [/O?)Crno 

.Ministerio da. Guerrti. 

1 . Secretaria do Estado e 
rep:.<rtiçüos anne:x:as .• 

2. Conselho Sltpremo Mili
tar de J u ~tiça. ..•.... 

3. Contn.dori~ Ger;<l cb 
Guerra. ............. . 

4. Directoriu. Gera.l de 
Obras Milita.t•es ... . . . 

5. Instrucçü.o .Militii,r .••.• 
G. Intondencin. .. . .•...... 
7 . Arsenaes . . .. , •........ 
8. De1iosilos de artigos llel-

licos ................••. .. . 
9. Lnboratorios .......... . 

10. Inspectoria Geral do 
Serviço Sn.nitnrio do 
Exercito ... . ....... .. 

11. Hospitaes .. .. ......... . 
C3mnro. V. JV 

216:553$200 

115:884$400 

188 :970SOOO 

2.246: 801$000 
1 • 5 77 : 270$000 

145:709$600 
1 • 540 . 215$600 

67:507$200 
168.807$000 

1.085 :084$800 
963 : 884$000 

l" parte atê ás 3 horas. 
. Votação di's seguintes mn.terio.s : 
Dos ~rlditivos de n. 115 E a 115 L a.o projccto 

de H~mcã.o ele forças ele t erra (nnica discussito) ;· 
Projccto n. 158 B, rogulamlo n. cxtmtlicção 

de criminosos (:3" discussct.o) ; 
Projecto n. 200 A, Llo Senado, reJ(Ltivo a 

furtos tle ga.do (:J" discuss:"i.o) ; 
Projecto n. 151, regulando o pagamento 

dos impostos de irn portação (2:.. discussão) ; 
Projecto n. 153 A, regulando as relações 

entre locador e Joca.tario (l ~ discussü.o) ; 
Projecto n. 202, autorisando o gover no 8. 

rever tb fabella dos vencimentos <los empre
gados do Asylo de Mendicidade (l ~ discussão); 

Projec to n. 211, determinaudo que ha verá 
uma só classe de pratict\Otes no cot•reio da 
Uniüo (l" discussão) ; 

Projecto n. 102 , licençt\ ao Dr. Joaquim 
C:i.rdoso do Mello 1::.eis (dh;cussü.o un ica.) ; 

Projecto n. 2 !2, licença. ::tú p::irtciro da Se
cretarit\ do lntmfor (discussií.o unica.) ; 

Pro.jecto 11. 177, conoc(lendo n.s honr:'l.s do 
capitão de . fraga.ta :i Arlolpho Ha.sselnrn.nn, 
:tjuclttnte tlo inspecto1· da ,i,1ra.ndogt1 da. Ca
pital Federa.l (discussü.o unica) ; 

Continm1çii.o da 2ª discussi'i.o elo projccto 
n. 215, fb::n.ndo as despezus do Ministerio d<i 
Agricultura, Commorcio e Obras Pnblica.s ; 

2• discu:>são do projecto n. 222, 1h com
missii.o mixtti, providoncin.udo sobm a emis
são, resgate e conversão uo pn.pel-mooda do 
Estu.do, do nrtnco dlL J{epublicn o dos outros 
bancos omissoros e dnni.lo outras providencias; 
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am discussão do projecto n. 203 B, fixando 
as despezas do Ministerio da Marinha para 
1892; 

$7" SESSAO, EM 12 DE OUTUBRO DE 1891. 

Presidericia dos S}·s. Paletea ( t• secretario ) 
Matta Machado ( presiderite ) e Ret1,1mba 
( 3° secretario) 

l" discussão do -projecto n. 226, qu.e sus· 
pende o decreto de 4 de outubro de 1890, que 
âeterminou a cobru.nça em moeda de ouro 
dos direitos aduaneiros. Ao meio dfa, procede-se á chamada, ã. qual 

respondem os Srs: M;:i.tta Machado, Paletta, 
2• parte (ás 3 horas ou antes): Uchôa Rodrigues, Nina ttibeiro, Retumba, 
3• discussão do projecto n. 72 B, decla- Rodrigues Fernandes, Indio do Brazil, Inno

rando validos os exames termi.uaes feitos nos ceucio Serzetlello, Cantão, Pedro Chermont, 
estabelecimentos particulares de ensino su- Matta Bacellar, Casimiro Junior, Henrique 
períor ; . de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira Pa-

2a. discussão do projecto n. 71 A, mudança ranaguà, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 
da. Capital Federal; . · Lima, Bezerril, João Loj}OS, Frederico Bor-

ges, Justiniano de Serpa, José Bevilaqua., 
l • discussão do projeclo n . 224, a.pprova.ndo Ooocalo de Lagos, Nascimento, Amorim Gar--

a. postura da Intendencia da capita.l, ad- eia., Epitacio, couto Cartaxo, Sá Andrade, 
optando o incinemdor Orti:r,; Tolentino de carvalho, Gonçalves Ferreira, 

Contlouaçúo dn l"' discussão do projecto n. Joaquim Pernambuco, Juvencio de Aguiar, 
47, competencia do Congresso para le~isla.r Annibal F:tlcão, João Vieira, Lub: de An
sobro os mesmos; drade, Espirita Snnto, Bella.rmino Carneiro, 

2n. discussão do projecto n. 198, isenta <le Pontes de Miranda, l•itidca, Gabino Bezouro, 
impostos os materiaes de~tinttdos ao monu- Ivo do Pra1lo, Oliveira Yalladão, Leandro 
meato - 2 de julho - na capital da Bahia; M~ciel, Feli~bello Freire, Augusto de Frei.tas, 

Paula Argollo, Tosta., Seabra, Arthur Rios, 
· 211. disouasltl" do projecto n. 193, isentando Garcia Pires, Marcolino Moura, Severino Vi

de impostos os apparelhos e machinismos des- eira, Santos Pereira, Custodio de Mello, 
tinados O. fabrica de tecidos ila villa do Codó, Paula Guimarães,Milton,Amphilophio, Diony
no esti~do do mn.mnlulo; sio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão (!e 

2" discussão do projecto n. 205. isentando s. Marcos, Sebastião Lundulpho, .Pires e 
de impostos as rilaterias necessarias á instal- Albuquerque, Prisco Paraiso, Moniz Freire, 
lação da luz eleclrica. no municidpio de São A thayde Junior, Fonseca e Silva, Urbano 
carlos do Pinb.al, estado de S- Paulo; Marcotldes, Nilo PeC<'\oha, Manhães Barreto, 

d Alberto Brilndão, Franca Carvalho, Vir-
2"' iscussüo do projecto n. 36 A, legitima- gi!io Pessoa, Bttptistn: da Motta, Eríco Coe.lho, 

çiio dos filhos espurios ; Sampaio Ferraz, Furquim Wel'Oeck, Figuei-
l r. tliscussito do proj ecto n. 225, n pprov:w- redo, Antonio Olyn tho, Pacitko Mascarenhas, 

do o contracto celebrado em fevereiro de 1877 Cha~as Loba.to, Jacob da Pa\xão, Alexandre 
pt\ra prolongamento da rua Gonç:.Llves Dias Stoc~ler, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, 
até ao ma.r; · Outr•~ Nicaciô, Mo.noel Fulgencio, Aristides 

Continuação da l• discussão do projecto n . Milia, Goaç(l!vos R:.i.mos, Carlos das Chagas, 
182, arreatlamento da quinta da Bo.:i. Vista; Domingos Rocha, Costa Machndo, Domingos 

- Porto, Joiio de Avellar • . Bueno de Paivri, 
} o. discussão dn projei~to n · 219, coocede Ferreira Pires. João Lui;i;, Bernardino de 

isenção de direitos aos materiaes para a Com- Campos, Francisco Glicerio, Cezt\rio Mottt\, 
panhia de Aguas de Caxias no estado do Ma· Montes Barros, Domingos do Morao:s, Adolpho 
ranhão; . Gordo, Co,rvalhul, Angelo Pinheiro, Mursa, 

· Discussão unica do projecto n. 135, cont'.ede Paulino Carlos, Rodrigues Al >es, Alfredo 
peasão ao coronel honorario Joaquim Mauri- Ellis, Moreira da Silva, Rubião Juuior, Loo
cio Ferreira; poluo de Bulbões, Azarado, Caetano d1~ Al-

Discus5ão unica do projecto 0 _ 199, do se- buquerque, Bellarmino tle Mendonçn., C:\ rios 
nado, o.utorisa abono de gmtifica.çü.o ao pro- Cà.mpos. Scllm.iilt, Lauro Müller, Vict\'l'ino 
i'ossor interino elo externato do Gymuasio N~- l\IonteÍl'o. Pereira. da. Costn., Antão de Furia, 
cional, Dr. Evaristo Nunes Pires. Borges de Medeiros, Alci1les Lima, Homero 

B:i.ptista., Cassiano do Nascimento e Menua 
Levanta-se a. sessão as 4 horas e 45 minu- Barreto. 

tos· Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com ca.usa partici

vnda os Srs.: Belfort Vieira. Pedro Ame-rico, 
Rosa e SH va, Theophilo dos· San tos, Zruna, 
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Cyril!o de Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de 
Meueiros, Alcindo Guanabara, Lamounler, 
Leonel Filho, A1Perico Luz, Viotti, ,1stolpho 
Pio, Ferreira Ra.bello, Carlos Garcia, Almeida 
Nogueira, Fleury Curado, Guimarães Natal, 
Thomaz Flores, Rocha. O.zcrio e Demetrio 
Ri beiro ; e sem causa pa t•ticipada. os Srs. 
Costa Rodrigues. Martinho Rodrigues, José 
.Avelino, André ·cava.lcanti, R.~tymundo Ban
deira, Pedro Velho; José Mariano, Pereira rle 
Lyra, Meira de Vasconcellos, Joã.o de Si
queira, Fonseca Hermes, Joaquim Breves, 
Luiz Mura.t, Fróes da Cruz, Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrínk, 
Vinhaes, Thomaz Deltlno, Badaró, João Pi
nheiro. Gabriel de Magalhães, Parreira. Bran
dão, Francisco Veiga, Costa Senaa, Feliciano 
Penua, Correa R.abell.o, Francisco Am;mi.l, 
Monteiro d{I. Silva, Ma.rtiuho Prado Junior, 
Marciano de Magalhães, Fernundo Símas, 
Lopes Chaves, Costa Junior, Lacer1Ia tiõu
tiuho, Julio de Castilhos, Abreu e Fernando 
Abott. 

E' lida. e sem debate approvada 1\ actn. da 
sessão antecedente. 

O SR. 1° SEC.R.ETARIO procede á !altura do 
seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° secretario do S~n«tdo, de 8 do 

corrente, r emettendo, acompanhado dos dO-: 
cumentos rela tivos, a. proposição de~ta Gama
ra, coiu;iderando em pleno •;igor a l\pos<rnta
doria de Ar.tidóro Augusto Xavier Pinheiro, 
sub-director da Secretaria do Interior, a qual 
o Senado não po1lde dar o seu consentimento, 
ln teira.da. · 

Do mesmo Si-. lº secr•eto.i•io de 10 do cor
rente, communicu.ndo que nnquetla · data 
foram enviados a sancção o autogrnpho do 
decreto do Congrt-:>so Nacional qne approva 
o accordo feito com o i\linistro Plenipotea
cinrio d;~ Republica do Peru, sobre. n. exe
cução de cartas r og-atorias, e bem assim o 
d iL resolução que autoris<t o Presidente da 
Republiaa n. mo.ndo.r delinen.r um plauo ge
ral de Unhas telegraphícas. - lnteir::i.d:i,. 

Do mesmo Sr. l 0 secretario e de igual 
dl.\ta, communica.ndo que a 10 do corrente 
foram enviado3 â sancção presidencin.l os 
autographos d3.S resoluções do Congresso 
Ntteional r elativos â.s aposentadorias de Bel
larmino Brasiliense Pessoa de Mello e Anto-
nio Perei m Bastos. - ln teirauo . · 

Do Ministorio dos Negocios do. Guerr:i , de 
8 do corrente, tmnsmittiuuo, de ortlem do 
Sr. Presidente da Repuulic~i, o requei•imeato 
e mais pu,peis em que o capitão reformado do 
exercito Elygdio Fernandes da Silveira pade 

ao Cong1•esso Nacional a d~cretação de sua 
reversão ao quadro elfect1vo d.o mesmo 
exe1'cito. - A' cumrnissão de marinha. e 
guet·ra. 

Requerimento;; : 
Da Associuçã.o Protectorn da Infüncia Des

amparada, [Jediodo a inclusão na lei de or
çamento de ucn auxilio pecuniu.rio tle 10 a. 12 
contos de réis, a.fim de que a. mesma asso
ciação poss.'I. rea lisa.r os seus intuitos.-A' 
commissã.o de 01·çamento. 

De Tllereza Maria de Oliveira., viuva. do 
cirurgião mór ele divisão, dr . Manoel José rlP. 
Oliveim, pedindo uma peosão.-A' commis
são de fazendo.. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM 00 DIA 

Não hnvendo nume1•0 para votar as mate
rias Mcerradas, o sr. preslcleote annuncia. 
o. continuação da 2~ disoussií.o do projecto 
n. 215, fixando ns daspezas do Mloisterlo tla. 
Agricultura., Commercio e Ouras PubHcas 
durante o anno de 1892. 

O Sr. Antonio Azer.edo com
quanto reconheç..'\ que uepois •\e t•::irem fül,hl,do 
os nobres 1lepu tados por s. Paulo, ex:-mm1~
tro da agt·icultura, o sr . Glycerio1 e pelu &10 
Grantll} do Sul o St•. Antão de Faria, pouco 
resln. n, dizer sobre este orç.arnento, comtuílo 
jul~:\-Se . no dever de vir a tribuna, em defe
sa (!O seu esta.tio e ao intuito de justificar as 
emendas que v:ie mandar li. rn0sa. 

A tot1\li1lu.de dei.te orçamento eleva- se a 
66.i70 contos e uo entnnto Matto Gr1Jsso é 
apenlls contemplnd,1 com uma subvenção a 
companhias de mvvegação . · 

Começando pela rubricn- tet'l'fl.S e coloai~ 
sação-diz que este estado foi contemplado de 
nm modo in tere~ante. O governo e a com
miss~o en tenderam qne Matto Groso tlcaria. 
satisfoito com 6:000$000, isto <:i ,~ó para pugar · 
o delega.e.lo. 

Na seB"tmcfa. rnllrica- auxilio ,ii, agricultura 
e engenti os centraos 1.469 coutos-não tlgn
ra ignu.hnentti Matto Gros~o ; no entanto a. 
índustria d:t camut nch:~-se a.li muito desen
volvida., poiscont<\ nada menos lleGenganhos 
cen traes, nenhum dos quues r ecebe o menor 
favor do governo . 

Nu. verbn- Sllbsidios à oavega<;<i.o "'.""" Matto 
Grosso, como j:\. disse, foi contemplado ; mas 
n. razão é simples a Uniii.o precisn, de meios 
de communicacão com aqueHe estado; no 
entanto que em relação ús 'ustrada.s de ferro, 
ficou complet:1111ent3 esquecido . 

Apoutn. aincl:i. ~1s 't'ubricas - creditos espe
ciaes J 3. :~9~ coutos - gnri1nti.ns de juros 
11.81 o contos-uns quaes tambem não foi con- . 
templudo o seu estado, ao passo que isfo acon-
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ece a MaÚo G1•osso, observa em relação a 
Pernamliuco, que na verba creditos especiaes 
tom 5.892 contos,isto ó, quasi mel•1de elo to
tal, e na de terras pulilicJ•i~ e colonisação, que 
é de 3.000 contos, tem 402. 

Pn:rece o.o orador que n commissfio ele orça
mentos e o g·overno não foram muito justos 
nesta dislribuição. Que Deus não sonbesse 
cont:.'. de di vidfr, vú, que vivia no mundo da 
Jua., mas a. commiss:i.o e o governo que devem 

·conhecer a:,; quatro operações funilamentaes 
da.al'ithmetica, deveriam comprehender í(ue 
Matto Grosso é urn dos 21 estados tla União, e 
como ttil devitt ~er cnntempl:tdo mai::> equita
tivamente, po1•qu~uto si ollo hoje nii.o dbpuo 
de recursos po.t'<J. s:üisrnzcr sous compromissos, 
para tlosenvol7c1·-so material e intolleelntil
men1.o, timt•n11ã. illf)uastion:i.velmm)to potle1•{\ 
pr~sfar muitos sel'viços á Vniiio, pois 1) um 
territol'io vasto, rico e tlo muito !"ti tu1·0. 

O orador uü.o q\rnr ;ll1solntamente ('Om <\S 
suas omendns olev:1r as 1.ic~pez:i.s tlu. Uniilo no 
orça.1nento da. Agticulturn.. uo qual lln mnit:.i:s 
verbas ;:1. cercear, priacipalmente nos creclitos 
especiaes, que se podem rer.luzil' tlc 2.UOO 
contos, 

"Prissa.ndo a outra ordem de considera.çües, 
o orador impug-na n, l'esolução de passar-se o 
Corpo de Bmnbeil'OS im.fü H• Mumcip<\li1lu.de, 
pelo menos emqnanto esta corporticão uão se 
mostrn.r na. ::i.ltnm da. suri. mi~siío. 

Só nclmittiria estn. tru.nsferenciri. do Corpo 
do Bombeiros para. n. Municip(t!itl::vle, si se 
supprirnissam •ts comp:u1hins ele seguro. 

Qunnto ao arrendamento d:.t. Estrn.da tle 
Ferro Central Llo Brazi!, o 01v..1.cJor opina por 
ella, o que l\il.O Quer, J?Orâm, 6 que o;; em
prego.dos dei.\'.em do ficar garantidos em sous 
log-ares. 

·Deixou pn.ra o ílm tt verba. - Cu.techese -
quo de 260 contos foi. reduzi<ln. pela commissão 
de orçam1;mtos a 60 contos. Matto Grosso 
que era o m:i.i~ bem contemplado nesta. verba, 
e com toda a razi!o, vae ficar extroma.mentB 
réduzido. 

Neste ponto a.presenta.l'i~ 11ma ememb, no 
sentido de elevar essa verl1a. a l 20 contos, 
exclusivnmento desti11ti.<ln. a Mn.tto Gr0sso_ 
Neste estu.do existe a. colonin. de S. Lourenço, 
ondo nnd:t menos tle 2. 600 iudios se acham 
si ·não cnthechisnd&s, polo lllCnos clrn.matlos no 
c:onvenio socia.l, traimlhando o produziodo 
muito reguln.rmcntc. Ve-sa, poetn.nto, que 
Matto Grosso não pórfo dispensar o auxilio da 
União pam esse servi((o, 

Pede tamuem quo. da. ver!Jí1 - Obras 
~)ublicas - sejam destinu.dos 50 contos l)ttt;n, 
as "strndas de rotlag·0m do seu estJ,do ; 
e depois de fazer outrllS conside1·nções, o 
orador conclua dizendo que ninguem pintou 
melhor o 13razil do que um iJlustre estmn
;eiro quando :-1.ffirmou ser este um paiz « ornle 

todo.> mand;i.m, nioguem obedece e tudo vae 
bem.» . 

Vem it. mesa, são lidn.s, n.poiado.s e enviadas 
ú commissU.o as seguintes 

Fica o ,i;overao nntorisado a despander, por 
conta. da. 'verbo.. -ColonisaçU.o- a. qu::1.ntia. ne
cessarin. 11am a. acquisiclio, em toda a linha 
das fronteiras d11 União, de 25 situações ade
qun.das p:mi. t1 funda.cão de nucleos coloniaes, 
<~ fazer p!'ocede1' Llesde logo â. medicão e de
nlltt'cnçào do 400 lotes cm cada uma (lellas, 
podonclo inottmbir-se desse trabnlho uma com
missão do ong'(mhciros militares. 

Sul a das sessuos, 12 tle outubro de 1801. 
-A::'crcdo .-C<ic'ano d!! Al711.1querquc.- H. 
Baptisia. 

Sojr. elova.da a 120: 000:l; tt vcrbn. Catachese, 
tlcstinrmclo-so della G0:0008 par:i. occorrer ás 
tlc~pez:is deste serviço no ostado do Matto 
Gro~so. 

Da ,-orb:1 1le 3.000.000$ dl.3'Stinndas á terras 
e colonisa.;:10, se.iam ontl'egues ao governo de 
Matto Grosso 45:000$, pu.1·a auxilinr este tra
ba 1 ho n;~q uelle eiitltdo . 

Da verba. - Obrns diversas nos esta.dos, · 
sejam applicados 50:000$ par<t auxilio da con 
strttcçIT.o da estl'n.dn. entre os estullos de Matto 
GrMso e Pa.ra. 

Sala. das sessões, 12 de outubro de 1801.
A. A zcrcdo- Ça.cti.<n!J tlc il lbugiierque- Nina 
Ribeiro. 

O Sr. Rodrigues AlYe~ não 
se alongara nas considerações que vu.e fazer, 
mas não pado deixar do as preceder de uma. 
o bservaç5.o. 

Como presidente ua commissü.o de orca· 
mento, tem visto por miüs de uma vez cen
surv.r-se a Cn.mar<i. dos Srs. Deputa.dos e u. 
essn com!niss::io pelo retardamento nn. orga.ni
saçã.o üos 01•çamen tos. Não ha. r azão pa.rn. 
semelhante increpn.çito . 

A C:mmra sabe que tlesd.0 o com eço de f;eus 
tL·abalhos a commi;;;sií.o tlo orçn.mento pediu 
informo.(\ues u.o governo, mas sô ha um mez 
ou rouco mtds e que e\lns vieram. 

O p1•cpu.ro uos \)rojoctos de or<:.ttmcnto peI'
tenco sernpro :w Poder E~ocutivo o~ tocll1 a. 
pn.rtu. Só elle tem elementos necossu.rios 
pura ministra.\' ug info1•mn.çõe~ que possam 
lmllilittu· a Crumwa. t• l'ormnlar os pr~jectos 
relalivu~. E' assim no rog-imcn.. momlrchi.co, é 
::tssim no rcgimen repul.Jlicu.uo . 

Outra con:sura que niio ~ódo dcix a.r de im
pugna\' ó •~ que t~ttr ibue ti commi;;sã.o de or
çamentos o espirita de opposicionismo, di
t endo-se que t\ mn.íorb de seus membros é 
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adversaria implnca.vel dos ministros. NU.o de pa.rccer, em vista. das considerações que 
é isto verdade. A primeira. vez que o orador lhe foram apresentados pela Imipectoria 
pediu em nome de seus collegn.s, lJor inter- Gern.1 de Terras e pelo Ministerio da Agri-
medio da mesa, informaçoes . ao governo, cultur:i.. · 
declarou que essa cc.mmissão não fazia poli- Este assumpto é digno ela attençã.o da Ca
tica· de opposição ao ministerio actual; e mara, e nii.o é possivel resolvel·o sem o estu
estav::i. disposti a reduzir as despezas, como dar em smi complexidade, isto é, a$ relacões 
simples observa.cão do seu mais restricto de- do governo com os contrn.t::i.ntes da immigm
ver. A commíssito assim o tem feito, e totla ção, com o immiganta lá, e nó ponto <lo des
a Camara pôdo dizêl-o. tino, <'tdoptantlo·se um modo do proceder de 

No meio dns grandes clinlcullla•fos que füt•ma. que sejam satisfeitos os con tra.ctos do 
assoberbam a. sociedade brn.:dleirn, pócle úu- ~ovcrno, mas que nf'1.0 so pertnrbo o ser•vic;o 
vidar-se t.la eficaci:i. dos meios que são lom- do immig-rai:.ão. 
brados para minornr os males do quo totlos En. 10 contr:1.cto.;; 1le immigr:1c;i'io, cinco ~c-
sã.o victimas ; mas ató hoje, que con~te no lohruclos cm 18Htl o cinco em 18\JO. 
orador pelo menos, ainda uinguem poz em Gstes contt·actos ostüo om vig-vr , e tla llos 
duviua que o meio mais seguro tlo re~tabclo- rlcco1-rem r>lit•ig-açilm; pam amlms as p:i.l'to~ 
cera. contlanç:~ o o c1·odito publico ó l"eclu1:i1· cootr·actantos. 
as nossas tlospczas, tcndcurio sem pro ao oqui- Pcrg-unt:~ : sorin. licito :'i. com1üissão doi.:w.1• 
!ibrio rlas nossas receit.\s · <lo consignar n. verba pedida. pelo l\1inistot•io 

E' tleb~ixo destd ponto de vist:i que '' com- d:t Agricultura, p..1.ra o tm.osprrto da immi· 
missfi.o tem procedido, com o constrangimento gi•autos, quo se destiuas~cm a esta paiz, om 
que sempre ~ausa esta attitude ile cortar t!es- yfrtmlc cfaquolles con trac to::; ·1 Parece que 
:pe:ms com offensn. dos interesses tlas diffe- uâo hadu,·ill::i.zt\ esto i·espeito. . 
rentes circumscripções 110 nosso territorio. DeYc··~e manter 0 systoma tto d l!lcgacias do 

Passando a. tratar do orçn.mcnto, o omtlor terras ?- · 
começa dizendo que nã.o tem o espirita nífoito Deve-se manter 0 systemo. cstndoal que 
:í. tibieza. em ma teria de ímmigração. existo actuo.lmento paru. o serviço de te rras e 

Ao contrnrio, pousa que ó este scr~·iço colonisaçüo '? 
a unica forçq. productom e civilisadora, que 0 assnmpto não pôde ser resolvido .sem 
pôde lev(l.r este po.iz :i. gramlezt\ e ú. pr•ospc- muita reflexão. e <.\ :preciso · estudar as rela
ridade a que estil fadado· ç-.Ves estabelecidas enti•e o governo e o immi-

Emqua.nto não tivermos bra~os que sup- grante uo ponto de partida e ·no ponto a. 
pram n.s t.lefilciencias da la:·roum, emqmrnto que se destint•. 
não trouxermos ondas de povo para cultivar o omdor, depois de mostrar os encargos e 
a vnstidfi.o deste territorio, não poderemos compromjssos que existem em relação a este 
aspirar áquell::i. grandeza. e pros;:ieriLlatle. importante r1irno tie serviço e a impossibili-

Os illustres deputu.dos sabem, diz o 0ractor, dade .de pnsstil-o ~x-abrt'pto para os estados, 
que, em virtude das providencias adoptadas sustenta por isso a necessidade de mau ter a. 
pelo governo italit\no, foram precisos grandes respect.ivtt verba, a.tó que os estados estejam 
esforços de nossa. parte para restabelecer a em condi<;ües de ml\ntet-o. Entret:i.nto a com
corronte ímmígratoria ; cumprc,pois,nüo nos missilo não tem duvida em transigir de modo 
illudirmos. rnzoa.vel para a.ttender às redamaçües dos 

A corrente pôde de novo perturbar-se e os illustres deputadas. 
nobres deputo.aos sabem como é rnelindro~o o Das gmudes verb:i.s cousig-nadas lJa.ra :i.s 
serviço de immigração,devido i\ •ilta dos sala- despeias <los differentes serYiços do !l'.Iiniste
rios e ús difflculdades dus condiçõl:ls exis- torio da .Agricultura, tleshtct•-se ~• da viação 
tentes. ferron, que se elev•i. ú somm<L de ~18 mil 

No anuo pnssl\do houve uma outrada ele contos. 
7000 immigrantes, quo estão collocados Si os nobres deputados quizorcm attender 
em diversos pontos da R epublica., e cujo ser- as receitas que podem provir da nova viação 
vic;o uã.@ ê mal feito, sondo muito pequeno o concedida pelo govemo provisorio, notarão 
numero de reclamações ; mns qualquer acto que estas receitas podem duplicar ou tripli
menos r etlcctido ifa pnrte dos noh1•es cleputa- car, porque, como se ''e do relatorio do ex
dos n::i. org-:1nisnção deste orcnmento, 11óde ministro ela. fazenda., Sr. Ruy Barbos''• tmns- · 
perturbar o serviço do imhiigi.'açJ.o. crevcnLlo :i opinião do ministro da agricul-

A commissão pensou a. principio que, tendo tur:i de cnti'io, as receitas podem elevar-se 
sido transferido aos o:Stados os serviços de nos 5 pt•imúiros unnos n. 40.500 contos o no 
terras, se devü' supprimir desde log·o. o das íim <le 10 unnos ~• 94.500 contos . 
delegacias, paSSl\Ddo~sc pu.rn. os ostu.dos, de Si os nobres doputa.ilos qui:r.erom attander 
modo que ficusrso csto sorviço a sou cnrgo ; âs despezu.s que sa tornaram effectivas pelo 
In.'1.S, reílectindo molhar, "'commiss(lo mudou pagn.monto foito em dif!erentes poriodos pelo · 
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governo para a. constracQão de vias ferroas Acha que,a se arrendar essa estrada,devem 
até 1888, porque dn.hi para cá o serviço tla ser arrendadas toua.s as 011tras, e põe em du
esta.tistico. tom sido deficientíssimo, verão que vida que haj<i quem queira arrendar as do 
com esse servieo . despernlGram-s~ 195 mil norte. Olisei·va que, si essas estradas fossem 
contos. Esta quantia, jil. de si <:le'Vad:i., del'e arrenda.das, as emprGzas que as tomassem 
montar hoje de 220 a 250 mil cor::. tos, e o não se compromettería.m, por certo, a prolon
po.gamouto da garantia de juros, que até gal-as. 
1888 era. de 113.317 contos, deve elevn,r-se o orador passa :. impugnar a verba de 

· h~ie de 120 a 130 mil contos. 3.000:000$, pedida para. prolongamento da 
Feitos estes grandes sacrificios, qual é n mesma estrada Central, em virtude do mil.o 

receita. arrecadada pela União em troca de est:trlo das nossas finanças. · 
tão pesadas despezn.s? Excluida n. Estrada de Em relação á catechese pensa que esse 
Ferro Centra.! do Brazil, que figura. com a serviço <leve pass,tr ptu'a. os estados, e por isso 
verba ele 15.:360:000$, us nossas rlespezas em é <JUe ·a comrnissão reduziu a respectiva verba 
estradas de ferro propostas polo govel'no pt\rll. atlendel' unicamente :i.s tiespezas im
elevam-se a. 43.000:0(){)$, som fa.zer calJGdaos proscindiveis,t\té que se faça 3SSa transferen
com o que se ~to. com n. construcção o pa- eia . 
~amento do juros, ontretn.nto o orçamento Quanto no Jardim Bota.nico, considera.do 
lia receita. ii vorlm.-estr:ulm; ele fot•ro-tlgura não cümo um simples passeio, mas um esta
na limitadíssima parcelln <le 1.300:000$000. llolecimouto scientillco, não póde por isso 

Esta i;!mples e:cposiçi1o evidencia · o quanto passn.r pam 11. municipalidade. O corpo de 
cumpro ter cautolfo com as novas concessões Bombeiros é certo que deve ser coosiúerado 
de garantia de juros o corno f(1i reflectid:\ a como serviço municipal, mas por emqua.nto 
commlssão <lo oroumeato p1·opoado nos seus deve ser considerado como federal. 
addítivos a cessaç.ão completa. das conce~es 
destn natureza. Concluiado, o ora.dor fuz ainda algumas 

consi1let•açõe::> relativas á uecessidade do equi
librar a rel!eito. com a dêspeza. 
· Veem á mes;1 , são lido.s, apoiadas e euvia· 

das a commíssão as seguintes · · 

Emendas 

Rela.tiva.monte aos serviços de viação fer
rea, a Questão que mais tem apaixonado os 
nobres deputãdos que teem discutido este as. 
sumpto, refere-se ac arrendamento das es
tradasJertenceotes a União. Bstt~ questão 
foi lev a. ao seio da. commissão, muito a.ates 
de fazer parte do plano financeii•o do go
verno. Houve diver,zencins no saio da com-

. missão e esta entendeu que a. mo.teria devia. ,- Ao projeoto n. 215 
ser adiada; paro. outro tampo. / . . 

O orador declara estar . cfe perfeito accordo 1 . 
com o seu illustre colleza, Sr. Conde de Fi- Aug-rr.e9te-se a. verb:;i. -Terras Publicas e 
gueiredo. Entende qu: esta questão não é Colon1saça.o-da quantia de 2~0:000$ . pa1•a a 
para ser di~cutida com o orçamento. manutençao dos n.ueleos colom?-es existentes 

A admioistra.ção das estl'adas de ferro feifa n9 estado. de ~erg1p~ e denomwados Concei· 
pelo Est ido é certumeute melhor do que pelas çao, Patr1mon10 e Pintos. 
emprozas particulares, ainda que em nosso Sala das sessões 12 de outubro de 1891 -
puiz seja iss<? dev;itlo à garantia de juros, que Ivo do Prado . -Felisbello Freire .-M. V~t-
as Companhias so tratam de explorar. ladao.-L. Maciel 

Porque havemos, pergunta o orador depois p · 
de outras consideraqaes, arrendar a Estr-d.da ara ser colloc:i.do onde coüber: 
de Ferro Central? O arrendamento dessa es- Pura execução do decreto n. 837 de 11 de 
trnda seria um desastre para o paiz: isto af- outubro de 1890, que iustitue premias pitra 
fecta.ria. o nosso credito, muito principalmente exposições agrícolas regiouaas, mil contos 
Dil.S circurnstancias ditliceis em que se acha de réis. 
o paiz. Saio. das sessões, 12 de outubro de 1891 . -

Quando os credores da União, no p::i.iz e no Alroaro Botelho.-Alea;andre Stockler.-La.uro 
estrangeiro, estão a. desconfiar de que o MuLZcr.-Carl.os Campos.-Bueno de Paiva. 
nosso creditó desfaJlece dia a dia, que as Na verba-Terras Publicas 0 Colonisação-
nossas despe111s crescem descommuaalmente, inclmL·Se 0 seguinte: 
desde que o que gn.ru.nte o eredito n;.\cional é 
ainda. a. e.xlslencia de alguns proprios de 43:100$ p:ira o nucleo colonial Puchy, no 
valor que e::;tãolivrés do onus da qualquer ~sta.do da. Pa.t·ahyha. . · 
natureza, tem toda. a razão o Sr. Comle de 1 Sala das sessões, 12 ele outubro de 1891.
Figueiredo q~audoa.ffirma que seria. um de· i/f:pitacio Pess6a.-Sâ A.ndrade,-Retumõa,-
sastre flna.nooiro 110melha.nte a.rrend&.I11ento. :Oirta.:110. . f 
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Additi1'o 

. Os tros engenheiros flscaes dos tr~s dis
trictos de ongonhos centro.os gosnt•u.o dos 
mesmos direitos e vn.ntagens concedidos nos 
e11genheiros fiscaes de 2~ clnsse das estr::i.dus 
de ferro, <le uccordo com o decreto n. 399 de 
20 de junho deste anuo. 

Salt\ das sessões, 12 de outubro de 1891.
GaYcitt Pires.-No.r;ueira Parar1aguà.- Pirr:s 
Ferreira. - A.:eredo. 

Emendas ao projecto n. 215-1891. 

1 

Supprimam-se os ns. 2, lO e 20 do art. 1°. 
Reduzam-se as verbas seguintes : 

a) pam o prolongameuto da 
E. F. Porto Alegre a 
Uruguayana, no estado do 
Rio Grande do Sul a...... 2.000.000$000 

b) para. o prolongamento das 
E. 11'.Centrale Sul de Per--
nambuco a. . . . .. .. . . . . . . 2. 000: 000$000 

II 

Accrescente-se : 
a) para o prolongamento da 

E. F. Conde d'Eu, no es
tado da Pa:rahyb::i., de Ala-
goa Grande a Campina... 600:000$000 

b) par::ii o prolongamento da 
E. F. Central do Brazil, a 
mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000: 000$000 

e) para o arargumento da 
bitola da E. F. da Cachoeira 
a S .. Paulo.............. 2.000:000$000 

d) para o melllommenlo do 
porto da Amarração, no 
estado do Piauhy.... .. . • . 100 :000$000 

e) para Iocalisuçuo 1lê !mmi
grantes , udministrnção , 
l'epresa da coJonia Game-
Jeim, uo mesmo estado... 30:000$000 

f) para. as astr>adas a cargo 
da. commissã.o estrategica 
do P:1ran:L .. _ .•. _. _. ... 100:000$000 

g) pa.m utilisacilo dos lotes 
demarcados na fü.zend!L S. 
Gubriel, municipio de S. 
Borjn. (Rio Grande do Sul) 
nü.o excodendo a área de 
uma logun. e meia. de terras 
que passarão paro este mi
nister>io, atiSim como os 
barracões jü. construidos; . 45: 000~009 

h) em estudos pa.rtL a des-
. obstrução do baixio Ba-. 

tohy,"no rio Urnguay.... 20:000$000 

i) pn.ra. melhoramentos no 
rio l tnjahy, no estado de 
Santa. Cn.tharinn. ........ . 

j) par:i. acqui~içã.o de dragas 
destioadus uos portos de 
Pa.raoagu:i. e D0sterro .... 

k) para. a continuação da. es
trada de rodagem D. Fran
cisca em Santa Catharina. 

l) para as obras dos cana.as 
da Feitoria, Cangussu,Lei
tão e Pombas e baixio do 
Christal, no estado do R.io 
Grande do Sul. ...•....•. 

m) para o Lyceu úe Agro
nomi<t em Pelotas , no 
mesmo estado ....•...•. . 

n) para. a Escola Agricola e 
Viticola de Taquary, no 
mesmo estado ..... _ ....• 

o) pa.rn. a garantia de juros 
úo porto Jaraguá, estado 
de Ala"'oas (dec. n. 904. 
de 18 de outubro de 1890) 

p) para a garantia de juNS 
do porto da Loguoa,ostado 
de Sunta Catha.rina (doe . 
n.1024 de 14 de novembro 
de 1890) •. •••..•.•••.•••• 

III 

30:000$000 

300: 000$000 

100:000$000 

200: 000$000 

30:000$000 

30:000$000 

36:000$000 

36: 000$000 . 

a) a verba dé 2.000:000$000 destinada ao· 
prolongamento da. E. F. de Porto Alegre a 
Uruguayana, sera tambem applicada á con
strucção do ramal . de Snn t' A nna do Livra
mento, passando pC>r D. Pedrito, cu.i<' traçado 
foi mandado reconhecer por ~.viso deste minis
terio de 6 de novembro de 1890; 

b) a fübrica do Ypanerna passará. para o 
estado de S. Paulo com tcdas as suas terras, 
miou.s, bemfeitorias e dependencias; 

e) a verb~1 de l .200:000$000 pa.ra. as novas 
coocessões a que se refere o n. 17, sô se ap
plica ás concessões fei tas pelo governo pro
visorio até 31 de dezembro de 18!;10; 

rl) a.os concessioaurios de engenhos cen~ 
traes, cujas concessões não tiver•em sido ou 
não forem julgada.a caducas a juízo do Poder 
Executivo, e fücultativo o uso e estabeleci
mento de fabricas pelo systemn de diffusão 
ou expressão; 

e) as companhias ou em prezas cJ.ue gosarem 
de garantia de juros ou subvenções são obri
g<i.das a eutrnr para o Thesouro Nacional com 
as quofas quo t1verom sid0 dotormioa.dns pelo 
Poller Executivo, ou que constarem das ta
bellas para a occurrencia. das <lespezas de fis
calisação pelo doe. n. de 1890, iostituida 
sob a clausula de a. despeza nã-0 ex~eder a 
:i:-eceita proveniente claq110Ua arrecadação ; 
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f) 0 s:ildo d~s ve~bas_ assim s~).:>primidns e Esta verba será distribuido. com igualdade 
reduzidas tera ttppllcaça.o oxclus1va aos ser- por esses estados na rasão de :30U:U00$000 
'V icos de colonisação ; p:i.r:i. cada. um· · 

9) -pn.ra. o Lyceu 13e.njamim Const:int fun- Sal::i. das sessões, 12 de outul.J1•0 de 1891.-
dutlo uo estn.do do. Para; 20:000$00.1. LeolJigildo Fitguciras.- Amphilophio. 

S::ilu. this sessões, 12 de setembro de 1891.- o sa. SEVERINO VIEIRA. (pela ordem) 
Glicerio.-Homero Baptisto. (com restricções). requer o encerramento da.discussão. 
- Cassiano do Nascírnento.-J. l{.etuml>a. (com consultada, u. Gamara approva o encer-
resti·icções).- Bellarmíno l\'Ienuonça, Sl•lvo r::i.mento proposto. 
quanto 6. entrega da fabrica <lo Ypanemtt ao o sr~. ANTÃO DE FARIA (pela ordem>' 
estado ti.: S. Pa.ulo.-Pires Ferreira. (com res-

. ) G l Ch L 't Oitl reqnel' vcriticaçi.i.o . tricções. ·- on~..a ves. aves.- e i e e - - Procede:..sa á verrncação o i•econbeco-se 
cicu..-.Mursa,.-Epitac10 Passou (com restr1c- terem votado a favor do cncorrn.mento 70 e 
çües). couto Q(l.rtn.xo (com rcstriccões). -&\. 
Andrade (Com r<!striceões).-Alfrerlo Ellis.- contra. 33 Srs. Deputados. E' approvado o 
Casario Motta.-P:utlirio Carlos.- lndio 1lo encerI\lmento. 
Brm~il (com restricçõcs). -13. Cn.mp_os: - No- O Sn. . Pr..EsIDEKTE annuncia que. havendo 
"lleil•:i. Parriua.guà.-Borges do Metle1ros.- no recinto uumero para votar, se ''ªª pro-
1tchles t..imt\.-Poroit•a d:~ Costa.-Aaolpho cetlor li votação <lu.s matarias eoc~rrodo.s, 
Mennti Bo.l'roto.-Augoolo Piulleiro.-Paci!lco llc.indo puro. ultimo log::i.r o projecto cujt\ 
Mnscarenhas.-Carlo,, Clmg-n.s.-Man?<?l ffol· llisriussã.o ::\cl\bn.do socncorrar. 
goncio.-~cmiogos Roc.h;i (com restr1cçôes). São succcssiva.mento postosa votos o o.pp1•0-
-João LUtz (com restr1cçue.s).-Cl1agus Lo- vatl:is as segui.ates redacções !los addibvos 
lil\to (por apoiar)~-Costa Macl~atlo .- Jn~ob destacados do projecto n. 115 B, que fixa as 

· lln. Pnixí1o.-Dom1ugos Pol'to (com restric-. forças de terra pM·a. o anno da 1892. · 
çües).-J. A velhtr (com restricções).-.A. Bo· 
telho.-La.uro .Muller (com restricçües) .-F. 
Scbmidt (com re~tricções).-Cal'los Campo.:; 
(com restr]cçOes).--Moreirn. da Silva. -'-Do
mingos de .Môi'Ms. 

Art. Ficn, o goYern'l n.utorisado n. des-
pender 3.te ·a quantia de 100:000$ com a. io
.stalaçü.o do umu. e;;cok\ ngricola e zootechnico. 
no munici pio de To. tuhy do estado de S. Po.ulo. 
· s; ln. · dns sessões, 12 ·de outubro de 1891. -
Moreira da .Sfüia. 

E' a.ntorisado . o governo :i dispender a 
qunntia l.\t6 40:0~ com os cns~ios do n~vc
gação aereti. eqmhbra.du. denornuinut\ « 1rem 
Velcz.» 

Sala. das sessões, 12 de outubro de 1891.
Marcolino Jlfoicra.- Be:Zen•ít.- Moreira da 
Silva.-Bi,eno de Paiva.-Antonio Olyntho. 

N. 115 E 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 As vagas de empregos r.LV1s que 

de ora em deanto se derem nas repartições . 
Sltbordina.dns ao Mit!isterio da Guerm e que 
não sejam de accessos por direitos adquiridos 
ou de nomeação, medea.nte concurso, serão 
t'!Xclusivameute preencllidns por oIIlciaes e 
praças reforma.d;is ou honorarios, com ser
viços de guerra, que possuam as necessa.rias 
ho.bilitações. · 

§ 1. 0 Mesmo no · C,'\So de concurso, em igu
a lctude de condições, · serão aquelles os pre-
t'eridos. · · 

§ 2. 0 Na. falta de reformados e honorar'ios, 
esta. preferoncia se estendera ns ex-pr~o.s 
do boo. conducta. 

§ 3. 0 O logar de director geral da s:ecro-
Emanda ao n . . 'J do art. 1.0 . tari:.i. de Estado ser:l. de livre escolhtL do 

governo, ficando garantido uos actuMS em
Supprima.se o periodo relO.tivo ú ve1•ba de pregados e.la mesmti secret<J.ria ~ du. Conto.-

3 .000:000$ po.rn. n. serviço de teno.s e . coloni- doria Geral tia Guerr:.i. o accesso até ao cargo 
. sa.çifo nos estados, e em seu logar, diga-se o de chefe de sccçií.o. 
seguinte: Art. 2.• Revogo.m-se as disposiçües ein 

P"ra animar no paiz a immigração euro- contrario . 
pua, de a.ccordo com o urt. 35 n. 2 dti Con- Salt1 da.s commissões. 6 de outubro de 181)1. 
stituição d:'l. Republica, ficando a curg-o dos - Fcfüballo Frci1·c-Baptista. da Motta. 
estados, em que os lm, segundo as verbas da 
fabella, os respectivos serviços do ins,Pecção, 
hospeúa.l'ias , desemba.rque, transporte mterno 
e collocacão dos immigrantes, nucleo;; colo
niaes nelles existentes, medições ele suas ter
rns, construccões de casinhas e casas dos nu-
cléós, 3.600:000$000. · 

N. 115 F 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. l . ° Fica. o Pode1• Executivo autorísado: 
l • 0 A reformt\r o regulamento do. Secrotn.· 
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i•ia do fü;t:i(ln o r·~p:tl'tiçüos anno:rn:.:, solJ as 
f!cguintni; li:L'iOH, 

Q. 11 Som :1ug·111•Jllln ilu clr):-lJlrl~n; 
:J. o A l'of>M'tiçi1o do 1\.i 11d1~ntu Uo1101•n l 1•01w

berii 01·g:1.11i:;ac;:i.o quo :Lp p1·oximc-n, tanto 
quauto possivel, tla.\:i t•opat•tiçüms do · e:;taJo 
maior dos exercitos mais bem ot•:rn nisttdot;: 

4. 0 A repa.i'tição do Quartel-Mestre Gene
ral. o arsenal <ie guerra d:lo Cu.1Jital Fedem\ 
e a Inteudencia da Guert':l. pa~sar·uo a consti
tuir duas uníc;;s repa.rtíçõeo pelas qm\e~ se
rão distribuidos os mn pl'egarlos do. que for 
ex ti neta. . 
· Art. 2. o o quad1·0 das 1~ovns repa.rtiçõos 
ser:i. orgauba.do tendo-se em vista a. l'educçfi.o 
do pessoal, sem prejuizo, entreto.nto, do:; ui
rei tos :ul(} n i ri dos. 

Art. 3. 0 Sã.o revogad:is as disposições em 
contra.rio. · 

Sala àas commissõe8, ô ele outubro de 1891. 
-Fetísõello Freire. -Bapti.~ta da Moela. 

N: 115 G 

o Congresso Nacional decretn.: 
Artigo unico. Todo o mí(itar, official ou 

praça de pret, que fór snbmettido a consel ho 
de guerru. e obtiver n'bsolv:çü.o por ltrt:inimi
dade de votos, será: indemnizado de todas as 
vanta..,.ens pecuniarins qtte ti\·er perdido em 
vista. ~o. prócesso; revogadas ns disposições 
em contrario. 

Sala das commisSões. 6 de outubro do 1891. 
FetisbeUo Freire.-Baptista da Motta. 

N.ll5Ji 

P:1r;1_:.;·1·.1pho unico. Est(l. disposlç:To é pBr-
111;1111·11:01 o oxtousiva aos oltlcines tle terra e 
111:1r qno autmi dolla doi:rnram, com aquelle 
n11111oro tl1i anno~ uu sot·viço. os citn.dos qua.~ 
olro8 l'Ol' l'orçiL dos monciouatlos dAcretos. 

:\ rt. 2." l~evogam .. se · as tlisposiçues em 
cont['al'io. · 

Sttln. das · co'.llmissues, 6 do outubro de 1891. 
- FeUsbeUo Freire .-Bo.ptista ela Motta. 

N. 115 J 

O Congresso Nnciona.l decreta. : 
Art. 1. 0 O curso do estado maior de i~ 

classe, <le que tra.tn o regulamento de 17 de 
janeii·o de 1874 ela Escola Militar desfo. capi
ttLI, dil. tfü~ito iL c..'l.rta de engenheiro gec
grapho, quo.esqucr <JUe sejam as notas obtidas 
pah\s p<tt•te;;, nos exames correspondentes. 

Pu.r,tg1•u.pho unico. A carta referida, que 
set•:'t p.:tsBarln. peln. a.ctual Escola Superior de 
G11er~·a ?U por. outro estabelecimento que a, 
subst1tutr, serà em tudo equiparada ás outras 
de. mesmo genero que por escolas ditferentes. 
tenham Sillo conferidas no pa.íz. 

ArL. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra.do. 

Stihi dn.s commissões, 3 de outubro de 1891 . 
-FelisbeUo Freire.-Faptista da iliottu.. 

~. 115 K 

O Coagre&<;o Nacional decreta. : 

O Congresso No.cioua.l decr~ta.: 
Artigo unico. O governo fürii transportar 

para os seus estados natacs, si ellas assim re
quererem, ns praças que obtiverQm baixa por 
incapacidade physica, ou por conclusão do seu 
tempo ele serviço qui~ntlo esLiverem servindo 
nas guarniçOes de oukos estados; revoga,dus 
as disposições em contrario. 

Artigo unic~. Fica. extéDsl va aos officiaes 
do exercito e armada. que f01•&m eleitos 

. membros dos co11gre::sos dos estados a dispo
siçã.o do art. 1° decreto n. 1388 de ~l de fe
vereiro do corrente ' O.Doo, que approva. as 
instrucçlíes pam execução do decreto n. 1351 
de i do mesmo moz e :mno ; revogadas as 
tfüposições em contrario . 

Sala das commissões, 6 de ontub1•0 da 1891. 
FeLisbcllo F.·efre.-Baptista da M oita. 

N, 115 I 

O Congresso Nacional decretn.: 
Art. l . 0 Os offlcin.es do exercito o do. al'

marln. quo deixa.rem os qnadros activos por 
forç:~ dos decretos ns. 108 A de :10 de dezem
bro ele 1889 o I<J3 1\. tio 30 de ja.ueiro de lS90, 
e que on. océnsiü.o contarem mais ds 40 turnos 
de sarviço, ;;orão r eformados no posto imrue
diato com as hvhros do subscquonte~ 

Cu.urnrn. V. IV 

Stün. das commissões, 6 de ontnbro de 1891. 
- F etisbetlo F1·eire. -Baptista da .Motla . 

N. 115 L 

O Congresso Nacional decreta. 
Arlig-o unico. Aos olfir.!a.es alumnos das 

escolas milit:i.res serão abonados todos os 
veccimeotos, sendo n. g ra.tificn.çã.o de subal
ternos do corpos não montados ; revoga.das 
as disposições em \:ontrario. 

Sala <las commissõe!':, G <le outubro de 1891,, 
--Fc&isbella Freire -Baptista da Motta. 

Em seguida, ó aununcfa.do em votação o· 
projoéto n. 158 B. . · · 

35 
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Como a votação se refere á ·terceira dis
cussão, são successivamente submettitl:ls a 
votos e approvadas as duas seguintes 

Emendas 

Art. l.0 

clamada e satisfoita pelas autoridades poli
ciMs ou judiciat•ias competentes directamente 
entre si, a.s quaes dal'ão immediata e circum
stanciada pa1'te do occorrido ao ministro da 
justiça, governador ou presidente, do qual 110 
tratar, ficando as mesmas autoridades rigo
rosamente responsaveis pol' qualquer aouso. 

ll. No Distl'icto Federal o ministro da 
justiça, e nos estados os governaderes ou 

Substitua-se pelo seguinte: presidentes, providenciarão sobre a couducçáo 
E' defeso as autoridades dos estados e ás e reme:;sa dos cdminosos reclamados por ou

do Districto Fedet·al deixar de satisfazer as tros esto.dos. 
requisições legitimas de qualquer natureza A indemnisacü.o das despezus com a p1•i::;ão, 
dns autoridades dos outros esta.dos e do condu<"Qiio, remessa e entregu. dos criminosos 
mesmo Districto Federal em execução das e ohjectos do crime correra por contu. dos 
leis federaes, e bem uesim a denegação do cofres do estiido que o rech.1.mu.r, ou pelos da. 
criminosos sujeitos á 'tlrisiio e:x vi das mesmus União, si a. reclama.çü.o foi• feito. pelo Districto 
leis fede1•aes. Federal, salvo o direito regTe513ivo da União 

Sa.la. das ses$Ões 7 de outubro de 1891.- ou do ~:;tudo coute-a a parte que promover a 
se i v · . ' accusaçu.o. 17er no iera. . . m. E' competente para pedir a extra.díção 

Accresceute-se ao pa.ragrapno um~o do do criminoso a :i.utoridade que o for pata 
srt. 1° depois da palavra - demora- o se- docretar a. prisão ou expedir o respectivo 
guinte: e tambem nos municipios confinantes mandado. · 
de estados di:tl'erentes.-Alcides Lima.-Cas· . IV. A prisão, remessa e entrega do cri
siano do Nascimeneo. minoso por oxtra.dicão sô podera ter lo~ar, 

E' com as omenü.as submottido a votos e si, . em vi~·tude das leis vigentes no Dist.r1cto 
a_pprovado 0 segainte Federal ou no estado que o tiver de processar 

e punir: 

PltOJ'ECTO N". 158 l< 
a) A na.tureza do crime tiermittir a prisão 

preveutiva.; . 
b) A pronuncio. do réo der .iogar a sua de

~egula a extraliição de criminosos entre os tenção · 
estados e entre · o Dislricto Federnl e) A' condemnação for á. pena de prisão 

(Substitutiv;} apl>rovado em 2L discussão 
ao prOJecto n. 158 A) 

O Congresso Nacional resolve: 
At't. l. 0 E' defeso aos estados, be::n como 

ao Districto Federal, denegar a e:ii:tradição de 
orimin~os reclamados pefas justiças do mes
mo districto, ou de outros estados, na con
formidade desta lei (Constituição, a.rt. 34 
n .. 32 e a.rt. 6G n. 4). · 

I .. A extradiçrí.o de criminosos serâ. feita 
medeante requisição da autoridade policiu.l ou 
judiciaria., nos estados ~or intermedio de sous 
~overnadores ou prestdeutes, e no Districto 
11'.ederal por intermedio do ministro da jus
t1ça; 

A este ou aquelles1 conforme o caso, serão 
communicadas pelas autoridades competentes 
do logar do refugio a. prisão eft'ectuada e a 
entrega ordenada do criminoso reclamado, 
afim de que providenciem sobre a. sua remossa, 
a .dos instrumentos e effeitos ou objectos 1io 
criroé qué porventura houverem sido seques
trados e a indemnisução de despezas de que 
tratu. o arti"'o seguinte. 
· _Paragrapho unico. Nos c:asos que não ad
nuttam demora) a extradição podera ser re-

ou a ontm que possa ser commutada em 
prisão i.. 

'. cl) Nao se tratar de crime em que os réos 
. se livram soltos, salvas as excepçOes Iagaes; 

e) Tratar do criminoso evadido, que esti
ves:;e condemaado, ou detento legalmente na 
conformidade do disposto J.Jas lettras A a D. 

Paragrapho uoico. Em todos os casos om 
que fol' n.d~littida a fiança, estai podera ser 
presta.da . no logar do refugio do criminoso, 
seja no Districto Federal ou em qualquer 
estado, resolvendo-se assim pela fiança o t,>rci-
cesso da ei:tradição. 

V!. Em todos os mais casos só poderà 
te1• logar: 

a) A notificaçilo do inrlieiado ou aceusado 
pam assistir aos termos do seu processo ou 
responder ao julgamento; 
. b} A Eequisição de diligencias tt:mdentes i& 
mstrueçao de processo de formação de culpa 
ou a pro'Va l>ara ~ accusação; 

e) Pedido de re~es~a de qualquer do
cumento ou auto necessario aos referidos fins 
com ou sem a clausula do serem devol~ 
vidas; 

d) A condição de testemunhas ou a sua in
timação p~ra _depor em estado diverso, maB 
Sem COllllnlnàQao ae panas ; 
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VI. Na occurrencia de podidos de oxtrn· 
dicção, o estado requerido: · 

a) Si se tratar do mesmo crjme, dn.ra pre
fei.'encin, ao estudo em cujo territorio tiver 
elle sido commettido, ainda que não seja o 
seu, salvo prevenção da llropr1a jurisdicção. 

b) Si se tratar de crimes <hversos, serã. at
tendida na resolução de J.ll'eferencia a gravi
dade relativa dos Cl'imes; 

Quanrlo :\ grn;vidnrle for igual ou no caso de 
duvida sobre qual seja. o crime mais grave, o 
estado requei·ido levnrà em conta a priori
dade do pedido effectivamente expadido eco
nhecido. 

Vll. Pn1•a os fins µrevistos nesfa lei o pe
dido de extradicção rleve incluir as indicr1ções 
conducentes á. verificação dn identidade do 
refugiado e declarar o logur e n. data do crime, 
sua natureza e circumstaucias e ser acompa
nhado de côpi:i. da queixa, denuncia, acto 
inicial ordenando o processo, ou do despacho 
de pronuncia, do respectivo libello, ou sen
tem;;~. de condemnnçiio, qnando t>e tmtar de 
individuoja pronunciado ou coodemnado. 

Paragrapho unico. Em caso urgente a re
quisição poderá ser feita e executada. á vista 
do desp"oho telegraphico para prisão provi
soria. a.té a remessn. dos documentos U.e qua 
trata este :i.rtigo. 

vrn. o criminoso, cuja entrega. for obtida. 
'JlOr extradicção, podera ser processado, jul
gado e punido por outro crime não inciuido 
i;io pedido de extradiccão; sendo licido igual
mente ac governo da Unifio, no Dfotricto Fe
deral, ou ao da estado onde eile se achar, 
entregal-o ao de outro quatqner esta.do sem 
conSt'ntimento do que o entregou. 

A entreg:t do extraditado póde ser defini
tiva ou provisot'ia para cumprimento da. pena 
imposta, confrontaç~o com outro orirniooso~ 
formação de cnlpa. ou interrupção de presc:ri
pção; communicando sempre â.s autoridades 
da União ou dos estados umas as outras ore
sultado do processo dos extraditados. 

l)(. Para fazer ou su.tisfazer pedidos de ex
tra.dicção nenhum etfeito juridico tera a qua
lidade de naeionn.l nu de estrangeiro, nem a 
do cidadão do estado requerente ou do reque
rido. 

O estado de origem do extraditado ntinhum 
direito poderei, fazer valer e nem o estado re
querido terá o de preferir aquelle ou o do 
tel'ritorlo do crime com iofracção das regras 
do n . VI. 

O transito do axtr:i.ditn.do é obrigatorio pelo 
territor io de qnn.lqner 1ogar da. União. 

X. A presente lei comprehende os crimes 
praticados n,ntes da sua execução. 

XI. Fica entendido que não ba:vert\ neces
sidade de · extradicção, quando se ti·atnr de 
indivíduos íncursos em crimes sujeitos ã com-

petoncin i.111 justiça federal ( ConstituiQiio, 
11rt. 7"1 § :i• o art GO, §§ I • e 21). 

Nestos cusos as autoridades judicio.rias fe
deraes so limitarão a communicar no Districto 
Federal ao míuistro da justiça., e nos estados 
aos se~s ~overnadores ou presidentes, a prisão 
dos cr1m1nosos e a sua remessa para o loga.r 
da requisição, ainda quando se achê pendente 
a extra.dicção entre estados ou entre estes e 
o. Districto Federal. · 

Xll. A presente lei entra.rã logo em exe
cução independentemente !lo regulamento, 
que para esse fim o Poder Ex:ecuti vo houver 
de expedir. 

Art. 2. · Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, de setembro de 18~H.
Amphilophio.-Leovigiláo Filgueiras.- Glice
rio . - Aristides Lobo. - Arigelo Pinheir.o . -
Gonçalves CILaves.-Joao Vieira. 

Vae o projecto á commissão de redaccão. 
E' posto a votos e approvado em 3• dis

cussão, o seguinte 

PROJECTO N. 200 A 

( Do Sen&.do ) 

Mo.ruia continuar em 'Vigor as àisposições do 
decreto n. 3163 de 7 de julho de 1883 

O Congresso Nacional decreta~ 
A1•t. 1.° Continuam em. vi·gor as d~si• 

ções do decreto n. 3163 de 7 de julho de 1883.. 
Art. . 2. 0 Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Senado Federal, 22 de setembro d& l89l.

P'l"'lllle'11te J. de Moracs e Barros, vi<.Je-pr9Si~ 
dente.-Joao P edro Belfort Vieira, l·0 secre
tario . - Git Diniz Gouta-rt, 2º secretal'io· •. -
Jorio Soares Neiva, 3· secretario. -- Virg.ilw 
Climaco Damasio, pelo 4° secretar io. 

E' annunciada a votação do projecto n-. 151, 
regulamento o pagamento dos impostos de 
importa.cão. 

O Sn. SEvERI?io Vum:iA. requer que o 
projecto ]51 seja enviado a commissão àe 
orçamento. 

Consultada, a. Cama.ra. at1pro'Va o requeri
mento do Sr. Severino Vieira. 

E' posto a votos e approva.do o soguinte 

:PR.OJ:ECTO N. 153 A 

Regula as ?"elações entre locador e ioceaario de 
prcdios 

O Congresso Nacional i.iecreta: 
Art. l.• Os contractos de locação de pre

dios, qualquer ~ue seja o valor, provam-se por 
escriptura publlCaí ou escripto particular. 
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Paragrapbo unico. Sendo o contracto feito 
por escripto particular, a assignaturu. e ido

. neidade das partes contractan tes, ou de seus 
· representantes, serã0 reconhecid:i.s e certifi-
cados por tabellião. . 

Art. 2.0 Não ha.vendo contracto escripto, ou 
sendo (llle omisso quanto a.e 'Preço do alugu<9l 
e prazo, presume-se : 

§ l·º Nos predios urbanos, que o aluguel 6 
o induzido do lançamento fiscal para paga
man tCl do imposto; nos predios ruraes, que o 
aluguel e o mesmo que pagava o anterior 
locatario, ou, na falta, o que for arbitrado. 

§ 2." Nos predios urbanos, que o prazo é o 
semestre ilscal ; nos ruraes, que o prazo é o 
dn sementeiro.. 

Art. 3.0 O pre;;o do aluguel só poderá ser 
alter9ilo pu.ra o semestre ou colheit:t seguin
tes ou :trntlo o pl'azo estipulado, precedeodo 
sempre notificaçiio com 60 dias de antece~ 
deocia., pelo menos, feita a out1·a parta, a qual, 
dentI"Q de 10 dias, respondera por petiç~, 
va.Ieodo o silencio como consentimento. 

A falta ua notificação, nos termos deste 
artigo, quer haja prazo determinado, quer 
prazo de presumpção, importara sempre e 
continuadamente, prorogaçii,ó do cont1·aoto 
sob as outras condicões existentes, até novo 
annos, mald.mo prazo das locaçi'.ies. 

.Art. 4.o Nos contractos do prazo prcsum~ 
ptivo, o }lroprietal'io só no fim de dous annos 
poderà eleva.i• o aluguel, si se basoar IJr,ro, tal 
augmento unicamente errt bemfeitorias feit.as 
pelo inquilino. 

Art. 5.0 Presame-se que as bemfeitorias 
consistentes em plantações feitas pelo inqui
lino em predios ruraes o foram com consen
t~mento do proprietario. 

Al't. 6.0 As bemfeito:rias de qualquer es
pecie feita~ pelo inquilino são consideradas 
bens mo'7a1s. 
· :Art. 7.o O comprador do predio é obrigado 

a. mantel' e respeitar a Jooação pelo pt'<lZO 
presumptivo do cootracto, salvo, nesta, hy
pothese, o caso de ter comprado o immovel 
para, i;ielle construir casa, ou para augmentar 
-propriedade sua contigua, devendo sempre 
mdoronisar as bem.feito1·ias. 

Al'.t. 8.0 O inquilino :r>óde conservar-se no 
pred10 Por tanto tempo quanto baste para 
reembolso de qualquer imposto relatiV'O ao 
prsdio que, pelo propriatario, houver pago 
em época legal. · 

Art. 9. 0 Os locatarios são obrigados à oon· 
servação dos predios e bemfeitorias delles 
e os indemnisarii.o, qultndo ~ deterioração ou 
d.a.mno proviel." de facto seu, de pessoa. de sua 
fa~ilia ou. eillpregado ou hospede Oll subloca
tar10. 
. Sirvirà de base ã. indemnisação o valor dado 
ás bomfeitorias no inventa.rio com quo for 

locado o predio, com o desconto de 6°/o por 
anno decorrido, nos predios urbaoos. 

Art. 10. O locatario de predios frutíferos 
fica des.obrigado de pagar a renda annual, 
si os fructos se perdcwem completamente 
por caso insolito, como inundação, incendio, 
secca, invasão de inimigo e outros seme~ 
lhantos: 

Art. 11. Si a. perda dos fructos for parcial, 
o locatarío ficarà desobrigado de po,gar a 
renda,sí eatre~ar ao locador n, colheitn. salva, 
reservo,ndo para si as semeoles. 

Art. 12. Si uos outl'OS 1tnnos de locnÇli.o, 
antes e depois do anao esteril, a produc<)ão 
for extraordinariamente abundante, o Ioca
tario será obrigado a pagar a renda d0 anno 
esteril. 

Art.13.A perda de fructos, occasionada por 
acontecimento!; ordio.arios ou por culpa, im
pericill> ou ne:,digencia do .locatario, não o 
livra de pagar o aluguel estipulado. 

Art. 14. O locatario pôde usar dos reme;. 
dios possessorios contra quem quer que o per~ 
turbe na. posse do predio locado, inclusive 
contra o pr-0prio locaü.or . 

·Art. 15. O proprietario; antes de findo o 
prazo elo contracto, estipulado ou presum
ptivo, só poderá despejar o loca.t~rio, tra.tau
do-se de predio urbano : 

§ l. • Por falta, de pagamento ou de fiador, 
quando for exigido ; . 

§ 2.0 Qun,ndo o locatario usar mal da casa, 
isto é, pai•a fins illicitos ou doshonestos ou 
que a. damnifiquem ; 

§ 3. 0 Qun.ndo o proprietn,rio quizer fazer no. 
casa r eparos necossarios, devendo, porém, 
neste caso, tomar n. caso. do inquilino ate des~ 
coutar. o prazo <lo contr•1cto ou prosumptivo, 
descontando-se-lhe o aluguel correspondente 
ao tempo que deixou de occupal-a. 

Art. 16. Os proprieta.rios dos predios ru
raes poderão aespejar o loca.tar10 antes de 
findo o prazo do contracto : 

§ l. 0 No C3 so de falta de pagamento ; 
§ 2. 0 Si o locata,rio usar ma.! para fins illi

citos ou deshonestos ou '"!Ue o esterilisem ; 
§ 3.0 No caso de não cultival-os ou nito 

cuidar das bemfeitorias existentes. 
Art. 17. Só poderü. usar do wocesso exe. 

eutivo o proprieta.rio que exhibir contracto 
escripto. 

Art. 18. O proprietario terá. sempre pre
fo·1·en?in; a 9uaesq.uer credores para ser pago 
dos arngu01s devtdos pelo producto dos mo
v·eis, excepto os titulas de divida, compre
hendídos os de que trn,t:i n, segund3> parte do 
art. 5°, quer os bens se achem ainda no pre
dio, quer delle tenham sido retirados . 

A~t_. 19. Verificu.nd~-se que o de_spe,io foi 
rou.hc1osttmea. te requerido, o loca tar10 te:rii. o 
direito de occupti.r o predio, gratuitamente, 
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pelo dobro do tempo que faltava pa.ra pre
encher o prazo estipulado do presumptivo, e 
o proprietario o indemnisará. dos prejulzos que 
so.ffrer. 

Art. 20. o Iocii.tario podera deixar o predio 
antes da findo o prazo do contl"l'.lcto ou pre
sumptivo : 

§ 1. 0 Si elle ameaçar ruina, sendo urbaao, 
e, sendo rural, si for esteril ou imp1·oprio 
para a cultur<.1. declarada no contracto; 

§ 2. 0 Si o predio foa. insalubre ; 
§ 3.D Por motivo de molestitt sua, de pessoa 

dó sua familia ou tutelado. 
Art. ·21. O locatario que malicioso.mente 

abandonar o preclio pagará ao propril)tario o 
u.luguel corre~pon(lenteao tempo que faltava, 
estipulado ou presumptivo, sem direito a vol
tar a occupnr o predio, o qual o proprietario 
podorit alugar a outrem. 

Art. 22. O proprietario não poderá recusar 
o fiador que prestar caução, no caso do § 1° 
do n.rt. 14. 

Art. 23. Findo o praio do cootracto, o pro
prietario do predio urbano sómente indemni· 
sará o inquilino do valo1· das bemfeitorias 
necessarias, e o do prédio rural ao -ralor das 
ai-vores fructifüras, salvo, nos dous casos, 
estipulação em contrario. 

Art. 24. O locatario só podera oppor a 
penhora ou despojo pn.ra suspender-lhes os 
etl'eitos: 

1. Prova do pagamento do ::iJur;uel, ou 
2. Certidão do pagamento dos impostos a 

que se refere o art. 8°; . 
3. Prova documentada de que a notificação 

por outrem recebida nao foi feita nos termos 
do art. 3°, primeira parte ; 

4. Nos predios urbanos, a existencia pro
'Vada in continenti de bemfeitorias feitas com 
expresso consentimento do proprietario ; 

5. Nos predios ruraes, proY::t in continenti 
de bemfeitorias. · 

Sala das sessues. de ago::ito de 1891. -
Frdcs da Cru;;.- Cassiano do Nascimento. 

E' annunciado em votação o projecto n. 202, 
que autorisn o governo a rever ::i. tabella dos 
vencimentos elos omprogados do Asylo de 
Mendicidade. 

o SR.. MOR.AES l' BARROs(pela ordem)-Este 
projecto de alguma fórma esta prejudicado, 
porque no projecto do areamento do Ministe
rio da Justic;m, ha disposicao passando o 
Asylo de Mendicidade para a munici:palida.de, 
disposiçi:í.o que não soffreu emenda no Sena
do, de sorte que pode- se considerar como 
passado em lei. · 

Essa disposição inutUisa, portanto, comple
tamente t1 deliberação da Cama.ra. sobre 
este projecto n. 202; a po.1.fanto, requeiro 

que elle seja. enviado á commissão de orça
mento. 

Consultada., o. Camaro. approva o requeri~ 
monto do Sr. Moraes ô Barros. 

E' annunciada a votação do projecto n~ 21 l 
determinando que haverá uma sõ classe de 
praticantes no Correio da União. 

O S1i. PR"ESlDEN'l'E observa que ha um 
requerimento sobre estti projecto, a.pt•es'lntado 
na sessão de lO do correute pelo sr. Bellar
mino de Mendonça, P.ropondo que elle seja 
enviado á commissão ae orçamento, para in
terpor pu.recer e bem assim um additivo a esse 
requerimento apresentado na mesma sessão 
pelo Sr. J. de Serpa para que, no caso de ap
provado o requerimento, sómente seja o pro
jecto en vin.do a com.missão depois de votado em 
ln discussão. Vae submetter o requerimento a 
votos, e si fôr esteappro'Vado, ficará a emenda 
prejudicw:la. 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA (pela ordem)
Peço licença para muito respeitosamente dis
cordar da opinião da mesa. l<'oi e:X:s.ctamante 
porque o nobre deputado pelo Paranã. ofi'e
receu esse requerimento pa.ra. addiar a dis
cussão do pi'ójecto, oue eu querendo adeantar 
trabalho, porque sê trata de uma. medida 
muito justa, o"frereci uma emenda a esS& re
querimento p::.ra que o adiamento se désse 
depois da votação do projecto em lo. discussão 
e não antes. · 

o Sa. PRESIDENTE-Si a Cama.ra appro'Var 
o t•equerimento, fica prejudicada a emenda do 
nobre deputado. 

E' . posto a votos e approvado o requeri
mento. 

Fica prejudica.da a emenda. 
E' adiada a -vota~ã'.o do projecto n. 211, 

que vaiS1 á commissão de orçamento. 
· São postos successivament~ a. v otos e ap
provados em discussão uniM os seguintes 

PRO.TECTOS 

N. 192 

Concede nove mezos de licença ao ))'I'. Joaquim 
Cardoso de Mello .R8i!1, medico d<> Carpo de 
.Sat<tle da Brigada P oliCial desta capital 

o Congresso Nacional resol've : 
Art. 1. 0 W concedida ao major Dr. Joaqui& 

Cardoso de Mello Reis, medico da. 3"' classe do 
Corpo de Sa.ude da Bl'iga.do. Policial da Capital 
Federal, liconçn. por nove mezes, com o re
spectivo soldo, para tratar de sua. sauda onde 
lhe convier. 
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Art. 2.0 Revogam-se as disposiç1'5es em con-
trario. · 
Sal~ das commiss~, 4 de setembro de 1891. 

-Almeida Nogueira, relator .-Ccsa.r Zama·. 
- Fr.t:derico Borges. - Tolentirzo de Garriallw . 

N. 212 

l.ic1mça ao p"'1'teiro da Seci-etaria de E stado 
dos Negocios do Interior · 

·O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o "'OVerno autorisado a con

ceder ao porteiro aa Secreto.ria de Estado dos 
Negocios do lntoriol', Domingos Josê d:~ Silva 
Costa, seis mezes de licença, com todos os 
vencimentos, pa.m tra.t.'l.r de sun. sauúe oude 
lhe convier. · · 

Art. 2 •0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala<lascommissões,30 de setembro do \891. 
-Cesar Zama, presidente.- Moniz Freire.
F'T:t:derico Borges~-Tol1m~ino dB Carvalho. 

E' ,posto a votos e n.pprovado o seguinte 

PROJECTO N. 177 

dante de guardo.~mor da Alfandega do Rio 
onde ser\'in por 12 annos, havendo-se dê tal 
modo em diversos naufragios que mereceu 
honrosas distin.cções do govera.o portttguez, 
hespaahol, rrauce?. e norte amcrica.no.-Nioo 
Ribcii-o. · 

Sejam cooferidas lguaes honras no 1° t~ 
nente reformado do corpo dl:l machiuistas ·dn 
armo.da. Gabriel Ferreiri~ Cruz, em attenção 
aos !.ieUS serviços i~ cu.usa. republicana . 

Saln. das sessões, lO de outubro de 1891 .
Josc Bauilaquo..- Scr;.edcUr> Cori·cia,- Bar
bosa Lima.- &cymundo Barv:lcfr<r.,- .llfar
cíano. 

O Sr. Retum.bo. (3D sccrctt:rio -
pciaorácm)-Poço a V. Ex. consulte 1i Cn.m:i.
rn. sobl'e si permttto que os atlditivos oírere
oidos no proj~cto, que acaba. de votJ.r-se, sejn.m 
romettidos à commisslio da marinho. e gugrra, 
pu.rt\ sobre eJles dnl' s~u parecer. . 

Consultnda, a. Ctwmra. npprova o requeri
mento do S1•. Retumba. 

o SR.. FRANÇA CARVALHO (pela ordem)
Acho a votação deste pl'ojecto muito impol'
to.nte por incluir um privilegio in;ionstitll

. cion<\l, que esta. Camara repu bhcn.na não pode 

. :ipprovnr e ~or isso i1eço n. V: Et:. consulte a 
ca.sn. se concede votação nommnl. 

·· O Congresso Nacional resolve: Apeza.r de já ter stdo o projecto votado 
. - . , · . · symbolicamente parece dever ser a ttenditlo 

Artigo umco. E o gov~rno autor1~~0 a. o meu pedido tanto mais quard& ha dias deu.: 
.conceder as honras do vosto de capttão de 'd' • . ' ' a.J . d 
fraga.ta; da. Armada Nacional a Adolph F _ se u?l ca.s.o 1 enbco,_ estando nn. e eira o. 
t t H 1 · t 1 · d 0 ?r · pres1denc1a o Sr. J oao Lopes, quando o Sr. 
una o asse mano, ac o~ ~JU ·ª.ºt.e do m- lndio tlo Braúl requereu votução nominal 
~ctor ~a al.fandega desta. ~ap1t,tl, revogn.- para. um projecto em idontica.s condições. 8 

· as as dispmnções em contrario. accresce que a votação não é pura. veriticu.r 0 
Saln. das sessões, 12 de setembro de 1891. resultnc.lo, mas sim pari• ::i.ccentuar n. orien

-Custodio de MeUo.- lndio do Bro.;it . -Dio- taçã.o desta .camara . 
nysio _Cerqúêira. - M. Valladuo.- Pires O SR. PRESIDENTE-A requerimento do 
Ferreira. .· . honrado deputado . que acaba de sentar-se, 

O Sa. .• FR.A.NçA. CAR'VALlio (pela. ordem) re- rez-se n. ver1ftcacão da votação, e a mesa de-
quer verificação. clarou a pprovaLl.o o projecto. . 

Procede-!:le ú. verificaç[o e reconhece-se Agora o mesmo honra.do d~puta<lo pé~e 
ter sido approvado o proJecto por 70 · votos que se p~ocedn. a nova vofo.çao e que seJa. 
contra 40. est:.i. nomina.I. _ . . 

O honrado deputn.<lo nao JUS ti fie..'\ o seu pa
clido pot· nenhum motivo de descontfanç:.i. no. 
couto.gem dos votos, a.penas quer que cada. 
um tome n. respons:.i.bflid:lde do seu voto, 
porquejulg~ o assumpto muito. impor~ante. 

o SR.. PRESIDENTE declara. que hll. sobré a 
mesElo dous additivo!:I allresentud.o~ ua sessü.o 
de 10 do corrente a. cUJa leitura se vae pro
ceder. 

O S&. 1° S&CR!i:TA.aJ:o procede á leitura uos Nestas condições, a me.:ia. nã.o pode deliberar 
seguiutes · poi' si, porque apenas dirige os trabalhos de 

.ADDITIVOS 

Sejam conferidas as honras de 1° tenente 
a<> 1° escriptumrio da Alfandego. da. Capital 
Fede1't\l foão Josó de Ma.ga.lhi'\es, em attençõ.o 
aos l"0leva.ntes serviços ·prestados como 
guarda-mór da. alfandega. da Parahyba e a.ju-

accordo com o regimanto ; mn..q jnlga. que o 
requerimento esti~ nos casos de ser submet .. 
tido á. consideração d:~ Gamara. . 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. Fl'51.nça. Cn.1•va.lho . . 

O Sa. CANT.fo (pekt ordem) pergunta ao 
Sr. presidente em que u.rt. do regimento se 
fundou para depois de encerrada n. discussão 
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e no acto da votaoão, o Sr. presidente re~ 
ceber um requerimento de adhLrne11to da vo~ 
tacão. Observa que a praxe seg-uitla e que os 
requerimelltos de adiamento s:to apresenta
dos no correr da discussão~ 

o SR., PRESIDENTE - diz que por uma 
emendado Sr. Felisbello Freire ao novo re
querimento, os requerimentos qne importem 
adiamento pódem ser apresentados em qual~ 
quer occasiiio . 

O SR. PRESIDENTE nnuunciu. que se vne 
votnr o p~jecto n. 215, que fixa ns despezns 
elo Minlsterii> lln Agrioultura. 

O Sa. CASSIANO no NASCrM~NTO (pela or
dem) requer arliamcnto da votncii.o, ate que 
sejn.m convenientemente org-anisatlas as mui
tas emendas ofi'erecidas ao µro.iecto. 

Consultada. o. Camt1.ra concede e adiamGi:ito 
pedido. 

O SR. BARBOSA Ll~rA {pela 01·dem) re
quer que a Camn.ro. se constituu. em ses~ã.o 
permanente até se discutir e decid(t• o pro· 
jecto n. 222 da commissão mixt.u.. 

O Sa. SEVl:RINO VIEIRA (pela ordem) tomn. 
a palavra. para apresentar uma emenda restri
ctiva. ao requerimento do Sr. Barbosa Lirrm., 
no sentido de que seja a prorogação para adis
cussão do proj"1cto n. 222, até as 5 horas, sem 
prejuizo da ordem do dia,, 

Submettidos successivamente a votos. os 
cloul'l requerimentos &'i'..o approv~dos. 

E' a.nn unctada a. 2ª cliscussão do projecto 
·n.222 da commissão mixta,providenciando so~ 
bre a emiss~o, resgate e conversão do papel 
moeda do Es~ado, do Banco .fa Reptlblica e 
dos outros bancos emissores e úando out~as 
providencias. 

Sií.o lidns, apoiadas o postas conjunctamen-
te em discussão as seguintes · 

F.'m~ndas 

Ao art. 2° 

Accrascen te-se : 
Depois das palavrns :- de sut1, organisaçi:i.o, 

diga-se- e actos do governo já expedidos
.o mais como esta. 

Sala das sessões, 12 de outubro de 1891.
GonçaJtJes Ferrei1·a. -Glice1·io. 

Additivo no projecto n. 222 

Adolpho Gordo.-Domiagos de Moraes.-Ar
thur Rios. -Severino Vieira.-Mursa.-An
tã.o de f'al'ia. -Glicerio. - Indio do Brazil .
A. Moreira da Silva.-José Marianno.~-s. 
L<1ndu!pho Medrado. -J. J. Seabra.-Pires 
de Albuquerque.- Francisco Argolo.-Gar
cia Pires.-Ccsar Zama.-Amorim Garcia.
Pires Ferreira . - Alfredo Ellis. - Casario 
.viotta.-Moraes Bar1•os.-B. Mendonça..
Bellarmi110 Carneiro.-Luiz de Andrade.
Tolentino de Carvalho.-Paula CJ.uimu.rã.es. 
-João· Vieira. - Nilo Peçanha. - Espirita 
Santo. -L. f'ilgueiras.-Rodrigu,es Fernnn
das. -R.ttl>ião Junior. -Cyrillo de Lemos.
Santos Pereira.- Victorino Moateil'o.-Al~ 
varo Botelho.-Cn.ssíano do Nascimento.
-Alcidos Limn.-Ar-istides Maia.-A. Sto-
ckler. -LacerdiL Coutinho.-Cn.rlos Cumpos. 
-f<". Schmidt. -Bezerril. -J. Retumba.. -No
gueira Pn.ranagua - Cnrvalhal.- Edunrdo 
Gon()al ~-as .-Lauro Muller. - Costa Junior. 
França Carvalho. 

O Sr. Oi'ticica. - Sr. presidente, 
uão vou fuzet' um discurso sobre o parecer 
da cornmissão mixta1 no debute que se 
inici(I., 

A occasião não é a mais pr-0pria para dis
cursar nem para exponder largas conside
rações sobre pontos de doutrina economica, 
tratando-se antes de medidas urgentes q_ue 
ó conveniente ado'Ptar nas circurostancias 
exce~cióne.es em que nos achamos. 

Fo! isto que a cornmissao mi:tte: pret.endeu 
razer e nôs devemos corresponder aos ·seus 
esforços, não estahelecendo largo debot e so. 
bre theorias financeiras e sim sshdando o 
assumpto debaixo do ponto de v ista pratico, 
attendendo ao fim prntendido e ao mefo n-0 
qual vão ugir as resolnções tomadas. Com
prehendo perfeitamente a situação; farei 
ligoirr.s consiileraç~s sobi-e 6S a.rtig"o$ do 
projccto, criticando as medidas que não me 
parecem mais convenientes a. solução das 
dilliculdades que ex:perímeotamos, dando os 
mctivos pelos quaes entendo nü.o trazerem. 
essas o remedio espera.do, mesmo pela co~
missilo, sem entrar comtudo em largas di.:. 
vagações para não perder tempo, à vista. da 
urgencia do assumpto. 

Antes, porém, de entrar no estudo do pro
jeeto, V. Ex. e a Gamara me-hão de descm1 .. 
par que approveite a. occasião de me achar 
na. tribUn(l para mandar ao governo do meta 
paiz um grito de angustia, éCho do que ouço 

Ao art. 7° e pnragrn.pho unico, accrescen- par tir da populncão Llo estndo que tenho a 
te-s~ ao flnnl-:Neste <'.nso, a proprieda~e cllls honr:i de representi1r nesta casa. 
a polices, depos1ta~as J?elos bancos, ficara per- o:s jornn.es desta cidade publicaram noje 
t~ncef!do a estes rntei~amentt'I, revogadas as telegrammas os mais contrif tadores sobre 
d1spos1ções em contrrmo. factos occorridos na cichdo do Maceió, c :1 pital 

Sala dus sessões, 10 de outubro do J80 1."""'" l do estado das Alagoas; são de causar a 
Bernardino de Campos.-P:.tulino Carlos.-! maior consternaç1Lo a todos os brazUeiro~, 
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Sr. presidente, pelas scenas tristes de que E' n. um moco nestM condições que se en
dúo noticia. · tregt~ umi:i. :i.utoridade sem limites em occa-

Eiltretanto os outros que tenho nas mã.os 'sfüo critica. pam uma população_ i~teira. 
aggravam profundamente o meu sentimento A C:Lmara. sabe de oncfe se or1gma a anor
e tiram-me completamente a calma. no mo- malirlnde d:L situ:1çi.to ; o vice-s-overnador eleito 
mento de dirigir-me ::i. Cnmarn. dos Srs. Depu- collocou-se fóra. d:\ lei, mcompa.tibilisado 

. tados- peb constituição do estado para. voltu.r ao 
E' que est:l alli, em pleno regirnen a. be1·- exercício do clwgo. 

ru;.rda, o derrn.mumento do sangue e.los nos:>os A~sumiu a dictaclurll. e, llospotico, cruel, 
concidadãos, o assassiaúto organisado pelo sem riueret• dobmr-sc o.o impcrio da lei. capa:-. 
poder publico, o rn;imon da. ~rnspem;ilo das de todos os excessos, de vida reprohemivel 
garantias,o assalto imprnucnto da a1.1torida.<le sol> toilos o~ pontos do vista., com1w;tleu a iUtla 
::i. vida. do cidadão, a falta. ele sog-nra.nça, o a arbitrariedade, a violaçii.o flagrante, o 
reiS"imen do terro1· com o trucirfamento dti po- :\ttenta<lo contra :t constituir;fio cujos p re
pu!aQCí.o pacilico. da minlm terrn. n;1.lal ! ceito:> lllle c:i lc:~ nos pés, de nomoat' este 

A Cnrnara. comprohonrlo riue, !Hilo d:iquolb moço. aca1lmnico o d0put:1do ao éongresso do 
terra. proso polo cnraçIT.o tú]t1C!l:1s plagw;. osL:tdo, pam o cargo da de lo:;itdo do policltt, 
tondo pessoas i:lo filllli!in o drt maior :imisade talllhü!ll incomp:ttivol r~ta disposiçU.o consti
entre us victimas. sabendo como estilo agu<;a· tucional qno velitL nos membro:; do potfor 
do.s n.s iras contro os meus amigos, te1H.lo ct:ir· log-islativo cxcrcér qualquer c.'lrgo rle no
teza do que o~ u.contecimcnto~ sa precepitn.m rnoaçií.o do go~·erno e ~ité os tle eleição po
om sua. marcha. Sll.uguinolentn., não posso pulnr. E foi n. soa i mprudencin. no exercicio 
contar o meu sentimento e nem dominar :L t.!o fu11cçã.o prohibitln. peb lei fundn.menta.l do 
ex(llosifo do meu protesto contra semelhante esta.do quo . deu causn. aos l.a.ment1iveis ::won-
situa~t.o das m~is angustiosas. . tocimentos noticiados por estes telegrammas. 

Naquella cidade tão pacifica, Sr. presidente, O que fez <~quelle povo pal'a merecer o 
naquolhi região éntregue :10 socego da sua. massacre? 
vida. ca1ma, tr:tnquilla, florescente e risonhn., Demonstrava pacificamente. o seu regosijo 
já se fazem descargas d,1 tropn. sollre a po- ii, renuncia feita pelo Sr. coronel Pedro Pau
pulação,.jit. hn. mortos e feridos, já se euter- liuo 1..1<1 Fonseca, do cargo de govenu\dur do 
ram cada veres victimados pelo podel' despo- estado ! 
tico, illegal e saoguinario e surge, e o que Que tão grande crime foi este para nuto-
mais temo e lamento, peja.do ~e tódo~ os sous ris:~ r punicão tL·emend:i. assirn? · 
funestissimos effeitos, o odio de indivíduo a Que atteatadó sem nome foi este para. n.t
i~divíd~o, o espirito da rev~ndicta que auto- tr~hir sobre esses llomens a sanha do dictador 
risa, sim, declaro desta. tribuna que o .Julgo da.qual la terra e lev a l-o a derramar o geue
muito legitimo, que autorisa. a 1iopulaçilo a raso snngue al:.\goano , elle que não é filho 
armar-se contra a. autoridade que a esmaga daquellas pl<tga~, que não tem ponto o.lg·um 
de sorpreza, no pleno exercicio dos direitos d e cont<leto com a desgraçada terra. domi-
do cidadã.o! na!la. pela mais repelleute d<ts tyto.oniüs '? 

Desculpa-me a. Cama.:-a, -perdóe-me V. Ex. Não tinha o povo altLgoano o direi to de 
a ex:plosão deste sentimento qul} cxpres~o manifestnr o seu regosijo por um facto que 
deste Iogar onde o dever mo prende, ju que jnlga.V:\m do bom n.gouro pt1m o futuro de 
ni.í.ó posso estar entra os maus, a a.aimar-lhes sua terr:~ nabl, desnrg·nnis t'lda 1 empobre
o dever civico que chama ao cumprimento da cidn, anarchisada pelo [;OVerno cuja termi
lei o pocier que se desvaira até o da1·ram::i- nação se amrnnciavr~ '? 
manto do sangue, ~t~ ~ loucura. do assassi- Entretanto 0 fü.ctú :;e deu , sr. presidente, 0 
nato pela. força pubhc."t. ·. . sana-ue ala!;'oano ('oi dorrnmndo nas rua.s da. 

O me':: collei'Sa e •tm1go, companhem? . de capital por· um dictador elevado ao supremo 
depu~açao e de 1lltas recebeu d~ Mo.ceio os mtinuo pelo aca.so cego tlos a.contecimeutos ! 
seg~mtes telegramma~ que veç~ hcen.ça. pa~o. Conheço o.:> meus amigos envolvidos uo 
ler a Camara e q~e ~Li:º ªmedida. 1.la gn~·i- mri.ssacl'ee sei como e:;tii.o r osal vitlos a repe llir 
da.de dos -;factos, JUSbticando as minhas pa- u._ foi•ç.:~ pel:~ fOl'ç:i.; s i Ili estiVf!>SSB, nrLo recua.
lavras (Lu.) ria ante a s1tmiçitn qnc~ nos inwnzer:un e tc-

0 Sr. R<tymundo de Miranda, é filho de l'h aconselhado a rosistencin .. Não rne pareco 
um dos nossos co!legas de l'<:.!p1•esentaçü.o; muito ~~rri sc:1llo acliantnr que, tnJ var, :i. esta 
o conheço bem o p osso informar ti, ca.rnu.ra; ho1•:1, haja. força. de paiz~i.nos 1mquella capital, 
e um moç-0 a.pNveita.vel, ncadomico rln, Fac11l- pi·ompttt a !'esponder i~ saalui, do pouer pu
dadt.:J do Direito do R.ecire, do intclligencia, ulico, contondo·o nos seus excessos; nem me 
~as é uma criança e absolutamen.to inexpe- so1•pt·chem!er;l, muito a noticia de lrn.ver ossc 
r1ente a falto de cal.ma. e de prudencia; pc~ca governador, fórlt du. loi, po.go caro o. vida. que 
pela exaltação. mu.nda tirar aos que nito ~ilo seus oonterra.nos, 
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tendo correspondido com n. mais negro. dns 
vilhmias a hospitaliuade da terra onde se aco
lheu, vn1•rido pela desconsideração dos seus 
comprovincinoos. 

Ja em tempo annnnciei que esses confli
ctos haviam de chegar,como receio hoje nova 
alteração da ordem e mais vidas a ser sacri
ficadas naquelb capital. Si o governo elo 
meu p:tíz nã.o quer concorl'er para maiores 
desgraças, fi1ça retir:ir esse ;;ovornador', 1 éo 
de assassinato, da ca.deirn quo elle deshonra, 
repudiado por uma popula<.~:io que tm tlo on~i
nar-llw a submettcr-se à lcL 

Fui . tlosvin.clo do ossumpto 1.lo ilehnto, 
Sr. pl'esídante. Peco do novo clcscupl~ :~ cn
mnra; comprehondom o mau sentimento o hão 
de perclonr-mo a oxal t:icii.o do momento; 
von entrar no. discussii.o do projecto. 

Como tlisse ao coniccar, n:io vou fi~zer 11111 
discul'So sobro o projedo nem oxpor th1mri:u; 
economicus pnm discutir o pareco1• dl\ com
misslio mixtn.; limitnr-mo-hei n ht•oves consi
dornções sobrl) os ditrorentos artigos do pro
jacto, expondo a.s obser...-ações '!ºª mo occo1•
rerem soln·e ns medidas ahi pi•opostns. O 
art. 1° do p1•ojecto, S!'. prtisilleutc, limittt a 
sommú. nctuulmeate existente, :L circulução 

. do papel-moedo. do Estado e 1fos notns do 
Bn.oco elo. Repuhlicfl. 

Sei, Sr. presirlente, que a commissi'io mixtn. 
féz o que pôrle e tudo qunn to pôde; sei 
quu.otn difficuldnde surgiu ao seu trnb:i lho, 
como foi necessario vencer opiniões, combinar 
interesses contradictorios, vencer pel:i. con
tribuição do patriotismo de cada um dos seus 
membros, posto. em jogo a sa.lvaç;.1o do credito 
publico. 

A provn. de que houve S1tcrificios de opi
niões em bem da medida geral, . estâ nessa 
limitaç:1o du emissão do Banco da. Republica e 
na permj~são aos roncos regionaes de com
pletar as suas emissões; a Gamara ha de 
estar lembrada de que o projecto dn commis
são especial, no seu parecer, prohil.lia tn.m
bem essa. rlos bancos retdonaes o lomlJrei-lhc, 
desta tl'ibunu., como ha.vin. eertti falt:l .. cle equi
dade om condemnn.r esses bancos a. ser nb
so1•vidàS pelv Banco da Ropnblica,, quando 
osto et•a o acousado de ht\.vat• dndo ma :i.ppli
oação ::\ sua omiSl>ilo, de haver ab•1sado dos 
privilegies qne lhe foram concedidos, quando 
os regionaas tinh:im procedido com mMs pru
dencia e esta.v:im cumprindo a missão para 
que foram creados. A commissü.o reconheceu 
a procedencia dessn. reclamaç~1o e sacl'i ficou a 
su:i primeiru. opini~o, Hmitaudo ::i.penas n. 
omissão do Banco da H.epublictt o permittiudo 
aos regionaes completar as suas, prohibindo 
nté a. suti fusüo com ::i.que lle. 

V. Ex. vé, Sr. presidente quanto é dillicil , 
como já tive occnsfüo de dizer nesta casa, es
t.'l-r a estabelecer medidas leg-jslativas que 

C!lmara V. IV 

npauhem certos e determinados indivíduos, 
quando o legislador deve firmar regras ge
rnes a que so subordinem todos, nãó admit
tindo excepções, sob pena de descer a disposi
ções casuistícns contra as quaes hão de surgir, · 
~empre, as reclamações dos interessados. 

. Hontem erJ.oos bancos rogionaes que clama
vilo contra. o privilegio odioo;o concedido ao Ban
co da RepulJLica. contra aquelle:;; hoje já es
tou vendo levantarem-se os ndeptos e defen
sores de:>te llanco, a protestar contra t\ e::ccep
çàoaberta em favor cta11uel tes ao tmtar-se de 
uma mc~ilida cousirlorarl:i absolutnmonto no
cesstl:'i:i pmn. rest:1belccer o nosso credl to. 

l.lr~Hto jngo tio intl•t•esses pt•ej11dicados cm umn. 
ou na m1tr:~ rins disposi<;ü'J.-:,rcsnlt:wiL nm facto 
q110 lu;.:islnlio1· . düve tor o maior cuidado 
om oYitar; mudar do opinití.o todos os dias o 
snbordimw as leis ao m:tior ou menor numero · 
tio votos :l Cfoiçoatlo~ á instituição certn., quan· 
cio ollas dovmn tet• como norma iovaliavel 
nttende1· unica.monte ao interesse publico· 

gn t retan to julgo u. disposição do :lct.unl 
orojecto superior ú. do primeiro, mo.is oceita
vcl do que :i anterior, porque os bancos ro
g-ionaes estão subrrdinndos a um motivo de 
!orça maiot· a. impedil-os de abusar das emis- · 
soas facultadns; e o excessivo preço do ouro 
qne elles ser·ão obrigados a adquirir para po
der emittir no dnplo, nesta. quadra, ao menos, 
para. a qual estamos adoptnndo medidas de oc
cnsião, 3 que considero transitarias, de pe- . 
queno prazo 0 como um preparo para o bom 
regimen . . 

A camam sabe que sou radicalmente con
trario ao curso forcado e espero vel-o rctira
clo da nossa. circulaç.io fiduciaria; entre duas· 
me:füla.s contra as quaes sou decidido bata
lhador vencido como estou, tenho de esco
ll1er forços11imente u, que me parace menos pre
j udicial; ó por isto 'JUO acoito os dous pl'imei
ros al'tigos do projecto. 

Miuh:i opinião seria h~je limitar a . circula
çuo do Ba.nco da Republica o suspender tem
pora riamente :1 dos bancCIS region::tes; porém, 
.ià cfüse, sou um vencido nesta quesfüo e acei-
to o que me pn reco mais justo. . 

Pt\ssemos ao ort. 3° do prOjecto que manda 
o gov13rno providoncinr pat'::i. a reconstituição 
illeg:il do Cieposito metallico, recolhido no 
Thezouro pelos bancos emissores p:;i.ra lnstro 
das emi~sõos. 

Noto que o projecto obrig"l\ essa. reconstitui~ 
ção porém uão indica. os meios de chegar a 
ell:i. ; perguntarei iL illusteada commissão 
mixta: como fazer chegar ao Thezouro o ouro 
imprescinrlivel para a reconstituição desses 
lastros ? Pela. venda das a.polices ouro, já 
r esg-a. tadas ? Serü~ um des:Lstre para aquelles 
t i tu los. 

Pelo ouro recebido dos direitos de importa
ção ·~ O projecto revoga. esse motlo de perceber 

3G 
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os impostos. detel'minaudo o seu pagamento regimen bancario, já muito pouco solido, <:oo
em Jl<rpel, com augrnento de taxa.. sideravelmeute enfraquecido pelo curso for
Corn operações de credito'? Julgo que ninguem çndo em que todo elle assenta.~ 
pensn,rá. om 3con~ellrn.l-as na época presente, Nlto nos detenhamos, porém na analyse 
talvez para não nos arriscn.t'mos u. uma de~il- desse verdadeiro disparate em financas e que, 
lusão das mais ruinosas para o nosso cre- por Fortuna deste· paiz, não será autorisado 
dito. por lei rlo Congresso N;icional, disto estou · 

Entretanto a. medidn. é das melhores, das convencido; quero tirar uma illusão com que 
mais dignas de applausos, da de maior ur- se emtiallam os financeh•os da praça, guando 
gencia para a. vatorisação tia moeda fiel Geia- alimentam esperanças no qoa elles cliamam 
ria. -massa. enorme de ouro a. jc:i.zer no Thesouro 
P~ra demon$trar a gravido.de das factos e conto.m ver elevado o cambio pela entrada 

que aostem trazido a essa deploravel situa- de todo esse om·o no met'cttdo. 
ção financeira da qunl nos-esforçamos pnrn. 
sahir, lam\Jra.rel um facto talvez desconlw· Avalin-se, Sr. presidente, o ouro quo deve 
cido de muitos dos 11,ssos collegns 0 tnl voil estnr <lepositado no thesouro em oitenta. mil 
da comrnissão mixtn que olaborolt 0 projecto contos, n. mais, 1los la.stroH do::i diversos bnn
do lei em cfücussüo : é 0 guanttrnt neccssn~io CM do omhisito; sómonte o Banco dn. H.epttbli
pnr11. completar o lnstro om ouro tlns otms- e:~ tlovorl\ tot•, i~llí, u. impDrt1\nto somm:i. de 
s~s bancarias, calcul:itlo peltt somma. que i4 mil contos, 11ccus:i.tlos pelo sen bo.lnnoo ul
deue1·ct existir no Thesouro, de~sns tleposilos e timo, nccresci<los com 2.000 contos do Bo.nco 
pela. quede facto existe hoja. da Bahia, 2.000 do Banco l';missor da Bahia á 

Sr. pre:iidente, OllGO muito ütllnr hoje nl'. 2.043::2.74$ do Banco Emissor de Pernn.m
vn.ntagem possível de arrancar tlo corre uo lmco. 
Thesouro Nacional esse ouro alli depooitú.do Esses deposito::i mooto:~am, a 29 de julho 
para gar-antia das notas de bo.nco em circu- do corrente r.nno a 67. 700:368$.'192, oonforrne 
la~ão; chamam a isto, ultimamente - nu;bi- llm documento official que vou ler .i Camara; 
lisar esse ouro; uma ideia. flnuuceira, consirle~· posto1·iormente o Banco dn, Republica elevou 
rada. salvadora, por vir trazer o.o mercn.clo o seu deposito de 60.757:093$000, desta ·Oe
essa massa enoi·ma de our-o, trancada, afe1•ro- l'R.Siü.o, a. 74.QOO coutos de hoje, mas sabemos 
lha.do. inutilmente uas arcas 1?t1illicas, quando que uma. p;trte desse augmento foi feito por 
podia estar prestando melhor serviço, entre- emprestimos feitos tle ouro, desse mesmo las
gue ao commercio tão precisado desse ouro. tro, assim como foi reito tambem um empres~ 

Devo dizer que faço ideia da Jas•üna. com timo no Banco Emissor de Pernambuco • 
.que os financeiros dn Europa l1ão de .olhar 1 · t d l d ·t 

E
ara o caminho se

0
Ô'uido pelas finanças brnzi- E' e aro que 0 aus-men o o va or epos1 !l.w 

. do niío trouxe granae augmento para a som-
eiras, quando lerem que ministros deste paiz, ma. de ouro dos deposites; mns como, em caso 

banoueiros dos mais autorisados atiram, em do reconstitui~ do lastro, 0 'l'hesouro deve 
documentos solemnes conceitos como estes; 

ll · d d ti perfazer a somma. total, o a.11gmento nada tem 
.ao verem e . es que os irectores as nossas • com os emprestimos feitos e porta::ito deve se 
nanoa.s desconhecem quo esse ouro deposita.do calcular com a somm& total dos depositos 
não está morto e inutil no deposito a qne es- para avaliar quanto serà necessario ao go-
tão destinados. verno, de ouro :.i. adquirir, para. integralisar 

Si esse deposito existe, si olle ali perma~ os deposites. 
nece, é 11orq1ie, em seu logar, representando-o 
.a valorisados por e\le, <~stü.o na. circulação Temos por tanto: 
notas dos bancos em valor triplice ao daquello Banco da Republica..... . . 74. 000:000$000 
ouro, superior tres vezes ao valor llo ouro Banco <la Bah in,_ • • ••• _ ••• _ 2. DOO: 000;$000 
deposita.do. Banco Emissor de Peruam-

E' um absurdo, portanto,di1.er que osse ouro bnco ..... _ ...•......... 
deixa de pt•es~ar sel'Viços, estt1 pQralysado e Banco Emissor da Bahia ; .. 
morto, nem acç;.1o nem utilit.hlde, J:l.Z.endo 

4.943:000$000 
2.000:000$000 

inerte no cofre. Sommn.odo o ouro que devo 
Desejam substituil-o por apolices, sem -0om- existir em deposito.. . . . . 82 043 ·OOO~OO 

prehender que, substituido o genero do dopo- · · ·· 
sito, a. npolice vae servir de base a uma E' esta o. somma enorme de ouro com que 
emissfio no triplo, o que ó contrario a lei, se argument:i. paro. lembrar a. medida. salva.
porque elh só permitte, sobre apoiices, a 1.lora da. sua.- mobiliso.ção; ouça, ontrotanto 
emissão de tn.nto, po1· tanto. a Cumarn. a leitura. deste otllcio do Sr. minis-

Esso desconhecimento dos principios ele- tro lln. füzend:. e que conservei até agora, 
roentares LI.a sciencia. financeira é que au- sem f!ar a puolicitl11de, mas que julgo conv'1-
gmenta o uescredito e a desconfiançn do nosso uiente publicar ::igora para fazel" abrandar ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:42+ Página 18 de 51 

SessS.o em 12 de Outubro de 1.89i 283 

enthusiasmo -dos qlle contam ainda com e5te 
recurso (lê): · 

«Ministerio dos Nogotlios da Fazenda-Rio 
de Janeiro, 29 de julho ele 1891. 

Sr. 1° Secretario da Gamara dos Deputa
dos-Em satisfação à exigencia da Camara 
dos Deputados, constante do offlcio que me 
dirigiste em 7 do corre~lte m1~z, rn\.J u.- 5~, 
cabe-me declamr-vos,ahm de qu~ vos d1ç;-no1~ 
transmittir a mesma C<i.mara, o segwnto: 

Quanto ao lº quesito- A importancia do 
ouro depositado no Thesouro Naciomtl i:ielos 
bancos, pura servir de lastro il emissão 
sobre ba~e metallica, nté 7 deste mez é de 
87. 700:&18$3U2, pertencunclo no 

8i.~ \Banco dos.E. Uuií.los 
~ -

1
:.; ) l:lanco Nacional ....• 

t:::l ~ g, , Banco do fü•azil, ••. 

Banco da Bnhia .•.•...... 
Banco Rmissor da Bahia . • 
Bacco Emissor de Pernam-

buco 'a .............. t ••• 

l0.75i:093$8G2 
25.000:000$000 
25.000:000$0-00 
60. 757:093$852 
2.000:000$000 
2.000:000$000 

2. 943: 27 '1$530 
Quantlo ao sogundo qnesito-R.eporto-me 

ao qne disse meu antecessor a paginas 44 e 
45 do rela.torío ultima.mente apresentado. 

Quanto a.o 3°-Ex:iste em deposito no The
souro Nacional, pam gm·antia da ernissfio 
realisad:> pelos bancos, a importancitL tle 
27 .843:368$:192, em oura, e em apoiices <lo 
emprestimo nacional de 1889. compradas <le 
accordo com o decreto n. 823 B, de 6 de 
outubro de 1890-39 .857:000$; e quanto no 4° 
a importancia da divita fluctuante do e~hvlo 
é de 17 .500$000. -Barão de Lucena. » 

E:ste officio J, Sr. pre~ideute. a resposta a 
um pedido de informações que fiz, no começo 
da presente sessilo, ja appreheusivo com estrL 
theoria de moliilisação desse onro; por elle 
se vê que jü. e diminuta, red.uziila, como esta 
de 82 mil contos a 27 mil, a somm~ de ouro 
com que os novos theoristas contam pa.ra au
gmentar o preço do metal e fa;:;er subir o 
cambio. 

Dalli se vê trimbem que, tendo apenas o 
Thesouro-2'7 .843:000$ e seudo nece::sario iate
grali:5nr os dopo~itos, 1m im rorttrncia de 
82. 943;0005, tera o ~ovei-no nolle~sidarl.e do 
adquil'it' ouro no valor <lo 55.100:000$. ua 
fórma do nrt. 311 do projecto om di::icm;silo. 

Perguntarei U. commissüo: como se recon
stituirá esse deposito 'l 

E' verdade que o Bnnco tb Republica1 se
gundo o seu balanço publicado hontem, deve 
ao Thesouro: 

Emmiss:::ío do cheques em 
ouro ............. . • . . , .. 

Conta. especial. •••••••••.• 
Contu. dn, venda. de om•o ... 

Sommundo ..•.••••• 

8.327:514$000 
rn. g 1O:254$000 
7. 570;30 l $000 

.29. 808:06lJ$000 

Pode o h~aco fazer esse . . 1m.ga.mento. ao 
Thesouro 1 Niw pode, porque, JU. pin·a a ultimtt 
ernissão, olle teve precbão de comprai· ~am
bbes que üzer<tm o pttpel de lastro; set de 
fonta certtt quo essa. emissão teve como base 
essa tmnsaçü.o, o que já foi confi~ma~o, da 
tribuna, pelo Lllustt•e Sr. Conde de Figueiredo, 
por provoc<tt:fLO minha. 

o Sei. FmuE11moo-Foi o ouro trocado por 
cttmlM1.es. 

o SR. OITCCICA.-0 Banco do. Republica nã.o 
irá comprnr ouro ni1 p1•aça, actualmente, 
par:• fazer os::;e png-o.monto, po1•que teria. de 
adquiril-o talvez a ma.is. de 80 "/o cio valor do 
se11 debito, o que seria um desastre para. 
ello. 

A commissao mixht mo 1lirá, portanto, por
que alchimiii. lw. do o Thesom•o :1dquir ir o ouro 
par:.L a repu.raçfi.o dessa operação do..mnosa, 
erro intle:scnlpo.vel por trazer embaraços 
serias pm>a as íinnnças da Republica.. Entre. 
tau to, torno a dizel-o, a reconstituição é im
prescindivet, urge fazel-a e o "'OVerno deve 
provar r1i ella pelos meis m~icos âe que <lispõe; 
a liquidação do seu de\n to com o banco, 
ven(fa dus apelices res,j~1tadas ou omissão de 
novns do mesmo typo. E' a mlica. solução. 

O :1.~t. 40 do pro.jecto, Sr. presidenw, manda 
re.~cind ir ó contrncto 1mrtt o rcswlte do papel
moeda com o Bu.neo d:\ H.E>pubt1ca; entendo 
que nã~ hn.via necessidade de consignar isto · 
em uma lei; já se decl:i.rou aqui e hoje é facto, 
que nfio pode mais sai· cootestn.do, que o 
banc1J só pociorli cumprir o seu contraeto com 
a pormissüo do novn.s emis:>ões. Cotn a demo~a 
1le mais :l.l"'nus mezas, o con tracto estaria 
re~cindido por si, por falta <le cumprimento 
dus suns clansutas; entr~tltllto, como limita: se 
t\ circulação do lmnco, ó.1us lo que se lhe r et•re 
esse onus, considerado outrora como um 
fü.vor. 

,\pplaudiria, sem restr içuos, esta dispo
sição si ell:i fosse acornpanhadn. de outr:i, que ' 
ó· o corollario natural a deduzir-se della ; a 
obl'io-ução ptm:i. o fürn co <ltt l~epublica, de 
re:>t~ingir n sua emissão, em quantia equiva
lente ao tcroo riue lhe l'oi conceLlido para o 
tim .~,;pecial do i>e,;gat11r o papel-moeda do 
Esta,[o. 

Sr. presidente, <'l. emissü.o concedida a esse 
hanco, em proporção do tl'iplo do sou fas,tro 
em ouro foi feit<lo com o ilm decl R.rado de 
effectmu- alto o resgate do papel-moeda.; 
tenho aqui em mão a exposlção de motivos 
rrne precedeu o decre to da sua organisa.Qão e 
feio nossa. os soguintt'S topicos: 

<.<.O lh nco da Ropub!icG. dos Esta.dos Unidos 
do Brnzll r ecebo n ro.culdatlo da omissão no 
triplo d•• sua, 1.Jnso em om·o. Scmollmuto con
Cll6SÜ.O uão a tcritunos foito, pOt'(:iln, si uma. 
tercn. pa.rte uesS.'1. emissão uü.o so destitrn.sse 
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li.O resgate do papel~moeda, cuja importancía 
em circu!açiio e ae 170,781:414$000». 

E mais adiante: 
«Do papal-moeda existente em circulação, 

dous tercos serão resgo.mdo~ gratuitn.mente, 
no prazo de cinco annos, substituindo-se por 
notas do novo estabelecimento, quo apen:is 
receberii apoiices em plJrmutn. elo tet•coil•o 
terço.» 

Si a omissiio uo triplo foi conco1lid:1 com o 
ílm especial do resgate do p1~pel -moetlu., e ~i 
o banco e alllvütdo ll~JC UH:>te t·esg:.i.te, a c.:on
sequencia forços:i, iuiltudi vol é q 110 elle uuw 
sa.hir do regim1}0 e:;poci:d cm que o rasga.to o 
col!oca.vo. e entrat• para :i regra <los outro:> 
bu.ncos emissores, podando apanns omittir o 
duplo do lastro em om·o. Cessou o :-nativo de 
ordem especial mn que elle foí creado com o 
de!!n.pparecimento do tlm pam que ::t excepção 
foi aberta em sem favor, e, port:tnto. elle 
deve restringir essa. emissão, para toriur ao 
pé de igualdade dos <lema.is llnncos que só 
podem cmíttir no duplo. 

Sr. presidente, um dos maiol'es mrtles do 
rag-imen monarchico Q que continua no ro;;i
m<ln republicano ê esse modo de explorar a 
coodesceodencia do poder pufilico; quem 
contrata com o governo sujeit(l-$0 a. todos os 
onus que lhe queiram impor na, occasião do 
coutracto. Não estuda as condições impostas, 
não calcul3' as difficuldades a. pesar sobre o 
contracto, não pesa. as consequencias das 
clausulas ob1·i~atorias, tuilo serve, a tudo se 
sujeita, incluiodo mesmo vantagens acima, do.. 

.. vulgar para. facilitar a co11ce.ss5.o dos favores 
pretendidos. De posse do contmcto come~a 
logo a gos[l.r de todos os privilegias, atira-se 
aµressadan10nte il.s clausulas {lroveitosas, dei
xando de lado, em completo esquecimento, 
no mais fr:tnco abandono, n.te com desprezo, 
os mun:us publicos resultantes do contracto. 

Quando o poder publico fn.z valer o seu 
direito, quando reclama o cumprimento eirnbto 
dos devores, grnndemonto compensados pelos 
favores jó, gosados, ahi :.i.pparece logo a. con
veniench, de não Sr\.critlct~r uma instituição, 
alçam o voz os p-rejuizos possivos do grande 
numero envolvidos n:.t expoculn.ção e pede-se, 
supplica-se a ate impõe-se o allivio elos onus 
para serem respeitadas as vantagens. O Ba.nco 
da Ropub1it::o. acceitou pesudissimus clausulas 
para o seu cout:r<J.Cto de or~a,uk: ! ÇÜ.o, tudo 
cedeu, com tudo concordou; trak1l logo de 
emittir o triplo do lastro em ont'o 'Para àlcan
çar as vantagens da emissão, sem lembrar-se 
nunca do pn,pet-moeth quo or•n. . obrigado a 
resgatar, à proporção füt emissfío no terço e 
sómente com esse fim espechl. Abuso:1 da 
emissão, dos seus privilngios, ao ponto de 
chegar ii. tristissima situn.ç-:10 de hoj e, parti 
vir confcss:1r que não lbe é possivel cumprir 
um contru.cto que foi considera.do uma opa--

ração ·dos maiores lucros para o mesmo 
banco; pede que o exonerem do contracto, 
mtts não quer que lhti toquem no terço da 
emissi1o, que foi o favor a que estava subor
dina.do o resgate contra.ta.do. 

Sr. presidenta, o ma.iot' prohliJma a resolver 
actunlmonte é 'va.lorisar a mooda. tiiluciarfa. 
exi:;t13nte'; tlecla~·ei desta. tribuon, dei;de o 
principio da. ses~iío r.losto anuo, fui contesta.do 
mas hoje todos o reconl1ocem e o banco, principal 
emissor, o r~gulador d<~ nossa moe r.la correu te 
n:1.o tem a ima. emiss:.1o gari~utida, dosvalori
sou-se pelo excesso e pela mU. a pplicação . 

Conheço unicamente dou~ meios de Vtllori~ 
S~t" om\ssão tleprêciailu.: re$tringil-a ou refer
ç:ir o 1leposito que :.L ~p.r11.nte; havia :i. razão 
paru. o triplo da omissão na Sl) bstituiçâo do 
terço em exéesso por ign[l.l qrn1ntia de . papel
moeda do Est<tdo, de modo que, a.final, a 
somma. emittida nüo e1·a augmentada sinão 
do dobro do la.stro do banco. Desde, entre
t:·mto, que o p<1pel-moeda. é conservttdo, não 
e :retirado, a somma. da emissao deve ser 
restringidn. fan to quanto for necessu.rio para 
titti ugir âíJ. uello. a que ficaria limitada com a 
suppressão do papel elo Estado. ·EiS porque 
entendo quê esse artigo esta incompleto, 
sendo necessario addicionar- lhe a obrigação 
p:mi o füinco da Republica de restringir a. 
sua. emissao ao'duplo do deporsito em ouro no 
Thesouro. 

O Sa. PIRES FERB.tt]IRA-Si pudesse .. · 
O Sn.. OITICICA. -- Si não póde, sujeite-s~ â 

lei e ás consequencia.s dos seus erros. 
O Sn. PrnEs FERREIRA--tsto é muito fücil 

de dizer, arrasta.ado-se assim o. fol'tuna par
ticular. 

O Sa. OmctcA-A fortuna particular Ceita 
com papel, por um decreto do governo. Esta 
sempre valeu e vale rà. menos do que a for
tuna publico,, da. maior parte da poputacão, o 
credito do Estado, a ruina d o povo; v:.i.lc 
sempre menos que a ettrcstia. dos geoeros de 
primeLr~ necessid:ide, que a. v i<.ht do povo, 
que a. fome e ú. miseri:i j it a bater-nos [~ porta. 
O interei;Se publico de modo tt lgum póde estàr 
depAndente de8Si\. fortuna pcLrticu!<ii.' a que 
V. E:t. se refere. 

o SR. PmES FERREIRA-Se ha carestia do 
generos é por causti dos monopolios e compa
nhias de generos alimenticios e nito por cnusn. 
~~noo. · 

O Sn.. OrncICA.'-0 monopolio aproveita das 
boascondições em que o excesso da. emissão 
nos colkicii e monta a ca.vn.lleiro no povo ju 
explol'ado po1· ::i.quelles que or~anis:i.ra.m a sua. 
fortuna. sobre o abuso do credito. 

Nfi.o quero alonga.~ mais esta discussü.o e 
po:r isto passo a.deante. . 
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O paragrapho unico do art. 4°, dispõe, Sr. 
presidente, que todos os b~tncos emissores en
trarão annualmente para o The~ouro com a 
quota d" 2 ° /. sobre a somma de suas emis
sões; quizera uma informação: a quota é 
sobre as somrr.as a emíttir ou sobre as ,iit 
existentes 'I 

UM SR. DEPUTADO-E' sobre todas. 
O SR. OrT1crcA- Então é um imposto que 

vae obrigar o B11uco da l{.epublic~t a entt·ar 
com 5.000:000$ para.o Thesouro,annualmente; 
desconlio muito que a sua di vitfo. seru augmen
tada com esses 5.000:000$, elevando-se após 
um anno a 34 mil, de 29 que é hoje. A com.,. 
missão é composta com quasi todos os mem
bros da commissão de Ol'Çamento da. C:unara 
e por isso nada ha que dizer sobre essa verba 
de recursos, nesta occMião. 

O art. 6° do projecto envolvo um::i. medidti 
que desejara fosse mai:3 amph\; compo~ta com 
banqueil'QS, como o Sr. Figueiredo, não sei 
porque não cortou pela raiz esse systema de 
resgatar divida. publica. com c:.tpital perten
cente a instituições de cl'edito que devem ter 
a propriedade desM capital para. garantia d<tS 
suas transacções; porque razão evitrt-se pas
sat• paro, os bancos emissores as apolices con
stitutivas do seu capital e que são la;;tro da 
emissfio t'eitu. nessa especie ~ Parece que não 
é idéa vencedortt aindtt hoje ~er viavGl esse 
projecto de resgate da. divida pub!i~a internn, 
com o lastro Llos bancos emissores, peccando 
o plano pehi. inviabilidade; porque não resti
tuir aos bancos aquillo que lhes pertence, en
trando jã., por este lado, mi verdade do regi
men são do organisação bancaria '? 

o SR. S:mR.ZEOli:Lr.o-Propuz essa medida DO 

seio da commissií.o, mas não se consiguou no 
projecto porque o presidente do ·banco r e
cusou-se a ncceital-a. 

O SR.. OlTICICA - Sem duvida; elle esta. 
ainda hoje convencido lia. eJ;:ceUencia do seu 
plano e de que ainda serit. possivel salvar o 
paiz, reconstituir a.s suas finanças e o seu 
credito com º' regimon do decreto de 17 de 
janeiro ; convem respeit<U' :i su:.i, opinião, sim, 
mns decretar medidas que pt'oduz:l.m bons 
resultados, muito embo1.·a contral'it\S a essa 
opinião, que não se distiag-ue peh verdade 
das tlleol'iu.s enunciadas. 

Ontr!l. disposição que me parece morocer 
criticu. e a do art. Oº do projecto, quo concede 
cinco annos aos bancos emissores -para liqui
dar os titulas de (1cçües e companhias, para 
restring ir as suns operações às U.eterminadas 
no mesmo artigo, sob as suas diversas l t)ttr::i.s, 
operações a. prazo breve, a.o que deveram 
sempre se Hmitn.r, como ensinam os eco
nomistas. Jlllgo longo demais este prazo, 
Sr. presidente, e desejaria vel-o r estringido, 
não se prolongando por ta.nto tempo a con-

servação des~es titules nas curteiras dos 
ernis,;ores da. moed:i tiducin,ri:t. 

O prazo de cinco ~Lnnos quer dizer que, 
dut"ante todo esse tempo, :.i. crise ge prolon
g'lWá, contluuarú. estti. vida de vacillações, de 
incertezas, sem se poder saber o que estU. 
solido 0 o que não merece cooflançn. alguma; 
duvido muito que a pr;.i,ça supporte situação 
de:;t>ts, impossível u. todos os respeitos, com
promettedora atê do credito da naciio e arrui
nadora rla. fortuna. puhliccL como da parti
cub1·. PrMet•itfa :L criso 1 n·on tli1cin.da desde 
logo, poz·que varreri:.1 o quo bouvesse de 
podre, tle imprest:.wel, entrantlo nós, quanto 
antes, em vidn, normal, :1.bolirlo de uma vez 
esse estado tLnonwJo, atllictivo em que t odos 
soffremos. 

Ha quom equipare as ct•ises, sr. presideufo, 
ás ternpe·t~tdes que tlestroem o que as pt>a
cas tem de t\rruinado, fazendo desa p:i.r ecer o 
quo ha de ficç[o, produzindo li limpeza no 
commer'cio, coo>;ideram, os que assim pensam, 
as cL•ises como um beneficio se·mpre para o 
pa.iz. 

Ha evidentemente ex,igero nessa opinião, 
mas não é menos verdade que as crises são 
inevita.veis, quando ao desenvolvimento do 
commercio não presidem a prudencla, o tiuo, 
o conbecimerrto exacto das regras, dos pre
ceitos economicos que visam ma.is o desen
volvimento da riqueza publica do que a for
tutl:L dos pt~t·ticidares ou a satisfação da. 
vaidade pessoal ou mesmo a obstimtção em 
um erro de principios, quaesquet' que sejam 
os seatimentos dos que o commettem. 

Nestas circumstn.ucias, si a crise é inevil.a
vel, si ella tem de vir fa:talment~, serà me
lhor ir desde logo ao seu encontro, preparan
do os elementos para combatel-a., do que dei
xar que se produz:.im todos os elementos de 
décomposição para sermos colhidos de sur
preza, prolongnodo por mais tempo a con
servação e o desenvolvimento das causas 
ruinosas já conhecidas. 

Nós estamos em uma situaçã:o igual à. de 
1829, em que o parl:.unento teve necessidade 
de decret<W :1 liquiilaçã.o <lo primeiro banco 
do Bmzil, pela, !e[ de 25 de novembro, u.fiau.
çando e garantindo o valor de suas notas 
u-tà a substituição por outra. o n.tó o completo 
resgate sob certas condiçoes. 

As nossas circumstancias muito se pl'lrecem, 
com pequenas alteraçües devidas ao meio em 
que se deram, às doscriptas !JC:llo ministro da. 
fazenda, em sou rela.torio ao parlameuto, em 
1832, a proposito da crise dada naquella epo.,. 
cha.) quilndo dizia: » O desaparecimonto dos 
metaes preciosos, o esgoto do b<Jnco, o a.ltéa
monto de todos os valores, com o que se per
dia. o equílibrio do commercio e de todas as 
ralações socii1os, a. taxa dos juros elevada a 
um a.ugo ex.traorclinario, um cambio qunsi :i.o 
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l)ar da. nutirhde, um lucro superior às Cortn- ~io u:i.s llQÍ...'1.S rio pequeno valor, aggravan
nas indivíriuaes, mas exigido por uma côrte e.lo-se as · circumstancias pela ausencia das 
que com alle acobertava o seu pouco merito, notas para a facilidade do troco. 
a. corrupção dos costumes, o peculato dos em- O pl.leoomeoo é conhecido e não precisa de 
pregados, a affciçao do throtio a certas pessoas maiores explicações; não posso concordar por
a guerrll. injusta e imprudente, ti. Hlimitnàa t tmto com essa. medida. 
depredação de ciwtos homens füvorecidos, a Temos aind:.t a questiio do pagamento dos 
emíssão e.:ctroordinari:t de moed;J sem valor e impostos em ouro, na qual Jt '.~ confesso 
a pertin::icin. em certas pr:ltict\S abusivas, a nm vencido. no momento presente; cedo da 
prodigrilidn.de de 1.l'n.tarlos <JU~ de1•;1m n111 gol- minh:i opinião ja manifestado, Uilsta casa e 
pe mortal no nosso com111ercio, fodustria, e dartd o mon voto à abolição da cobriu1ça em 
navegação e fiualmente um esta.rio, permitt:I- 01u·o pot• uous motivos . 
se-me a phrase, de incll;tçã@ e ni:Lo de s•utde, Quero primeirll.mente ceder aos meus con-

. em estado yiolrmto e contrafeito, 01•am os. tradictores a experiencia sobre o facto, para 
males ex.istentes e que excitav:.irn as murmu- verilicnrmos si J1a l'azifo em acreditar que 
rnções de nn.ciona.es e de estran:;eiros. essa exig1mcia uo ouro favoreça a deprecia.-

Esse giro de trnusacç(le,:, osses ll1cros, RSSa çií.o do combio ou si elle se depreciara em
appa.reocia. da fortunas, que no meio claquelle bor<\ os impost0$ nat.la tenb~m que ver com 
esta.do como que fazia esquecer a alguns n a procura de 011ro. 
g-rovidn.dé roal r:lo:; mn.lcs, era semelhante :io O governo está coberto até junho de 1892, 
falso estado de animo.cão que n. febre produz .::onforine affirmam a comm!:>são de orçamen
no corpo humano. . to e o proprio ministro da fazenda na sua ax-

A toô.o o instunte se esperava o momento posição ao Ch~fe do Estado; cessou portanto a 
do delíquio e, pol'u. fal lnr sem motaphor<~, o unica razão pela qu,11 julgava necessario fazer 
desa.bltmeoto de um collosso a que faltavam entrar · o ouro preciso para as necessidades 
solido.a bn.ses.» Desejo muito, Sr .. presideate, do Thesouro no exterior. 
fuço rne"rno os mais ardentes votos para que Em maio nôs teremos tempo de voltar a 
não caiam sobre nós as consequencias que esSi\ questão, si as previsões falharem e hou
situnção tão bem u.pplicavel ao estado actual ver necessidade. de po1• o govGrDo ;.i. co-
das nossas cousas trouxe para úquelia epoctt., bcrto. · · 
approveitando a nõs esse prazo de cir.co a.i1nos Demais, Sr. p!'eSident0, vi em;aiarAm-se os 

· consignado no artigo 0° do projecto em dis;_ cheques em onro do Banco da Republica, logo 
cussão; que se fa.llou da cobrança dos impostos para. 

Appla.udo a.s disposições das lettras do ar- o dia 15 do c~1rreote; e si o ouro ha d\'.! ser co
tigo 6• por coosin-nar.:!m idéias .ia por mim brado, · dos particultlres, para augmeutar a 
emittida.s desta tribuna. : os bancos emissores <livid•~ do banco para. o 'fhesouro, pretiro que 
não pódem entr1~gar-se :L operações a longo o cont1·ibuínte seja a lliviaJo do t rabalho da 
prazo; como a explorações de comrxinhlas e procura do ouro, a entregar ao devedor; com 
ernprezas industri:ies que immobilisam o seu o imposto em papel o Thesouro receberà ·todo 
ca.p\tal e prejudicam a. l'eproductividade coo- o imposto e não augmentarà di.-idas . 
staote que é ::i. base da suo, vid;t. · UmG. observação a.indt~ sobre o art . 21 do 

Houve quem me censurasse -por estas idéias, projecto que, üSSim dispõe: ~Continuam om 
adea.nfando até que não tioha competencfa Yigor ~odos os direitos e privileg íos dos ban
pa.ra tratar desses assumptos, folgo muito ~os c.m;rssores, em_ ~udo quanto não estivér 
em 'Ver esso.s idéias acce1tas o consagrad:l.S 1mpltcita ou 43-S:pltcitamente re'<O"'MO pela. 
em um projecto de lei . 11rmado por tão dis- presente lei.~ 0 

tinctos representa.nde<i desta e da outra casa. _ Pe~gunto à commissã.o: 0 que restn. ue pri
do po.rlamento. v1leg1os ~ co~servttr, -por estu. lei, do decreto 

Permitta-me a. commis...<:ão discord:u- d:i. su~t de 17 de Janeiro, para os bancos emissores~ 
opinião sobre substituir as notas de pequeno q S&; FI<?UEI~EDo-A carteira hypotho
valor por moedas. de pra.ta, retirando aquel- cario. uao foi extmcta. 
las da circulação; o elieito serà o desapare
cimento da moeda. de pra.ta, facto nue ji se 
dã. hoje. ...., 

Hl\ alguns mezes Sr. p1•e;;idento encootra
va-se r;roude qu:mtiifarle elo moeda dost:L es
pecie em circulnç:"to, ncndindo ella facilmente 
ao troco, no manuseamento d·~ toilc:is os dias; 
á '(>raporçiio que a not.."l. se foi desvn.lorisa,ndo, 
a prata foi des:1pa1·ecendo, no ponto de qua::;i 
nãô ser mais encoctroda. 

d mesmo se da.ró. qul\lldo 'Vier a. substitui-

~- Su .. 01T1c10A-Mn.s esta é garantida. ex
phc1tam0nte pelo art. Z2 que a. conserva. uni
camente para. os bancos regioMes. 

A commissii.o quiz excluir dn. permissão para 
ns lettras hypothocarias o Ba.nco da Repu
blic:i e com receio de füilar nesse ba.nco, os
t:i-boleceu u!-ll ci:rcumloquio, dando como sub
S!Sten tes pr1vilegios que são totnlmeute a.bo
hdos, coustituindo regra uniCl.lJ'.Dente ~ 
excePÇQes. (Htt 'liarios apartes). 
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Em conclusão, Sr. presidente, a commissão reflexões sobre o momento actual e sob1•e 
mixta quasi entrot1 no bom regimen; chegou medidos que- em sua opinião se impõem com 
a fronteira, fez .acampamento abi e nãl) a maior urgeocia. . 
quiz ir adeanté. Ac1·editando que a situa.çiio não é tão pre-

Estamos muito perto um dos outros e es- ca.rit1. como se diz, pausa que não é simples
pero vel-os muito em breve transpor as bar- meate na reforma de legislação bancaria, que 
reiras que nos separam e reunir-se a mim no se deve procurar a solução do pt•oblema; esse 
acampamento onde me ncho, com a minha ó um tios seus :ispectos lX\rticulares e a ques-
tenda de combate. tão é complexa. · 

o sn. . FIGUEIREDO-A execução está no Està hojo ucnionstrado que a., economia lJO-
modus operandi. · litica não póde constituir um :i.ssumpto se

parado de outros a que se :l.Cha ligado; não 
O SR. Oiticica, - Permittam-me 6s meus póde constituir um campo de investigações 

nobres collegas que diga com franqueza a parte, l\bs~rahinuo-se do conjuncto dos phe
quaoto ao projecto : o considero um e1n- uomenos socmes. 
ptastr-o sobre a situação nctual, não podendo A questão de que se occupa. a Camat•n. não 
pezar-llie mal, porem com muita duvida de póde ser encarada só pelo aspecto .fiuauceiro. 
poder trazer-lhe beneficio. . Motivos moraes, mo ti vos :iOciaes o motivo:; 

O Sa. SERZEDELLO - Só peço a V. Ex. politicos slio factores de m~ior intensiclaue 
que não saia da tl'ibuna sem indicar . o medi- para. o adual estudo de cousas, que não. póde 
romento oalvador. ser attribuido exclusivamente . a deficieocia 

o SR, OrTlCICA-Quer 0 meu uol.it·e amigo da legislação bancaria, ao typo da moeda, a 
concor. dor commigo 1 Quer modificar com- sua conversibilidade ou icconversibilidade, a 

· d d h "d unidade ou plur~\lidade de emissões. 
m1go, .e a.cear o as mio as l éas, já apre- Não ser:\ "OSsivel porém promover a nros-
sentadas em projecto, o parecer da commis- C" i ' 
são 1 Estou prompto a aceitai-o com mais um paridade financeir:.i. do paiz sem restringir-se 
pa:>so para 0 campo do ln.do de cà.. a despeza até com ferocidade, sem conseguir-se 

o meu itlustrado collega, patriota como é, o equilíbrio orça.mentnrio, porque um pniz cuja 
)Ja de dar-me 0 maior prazer em abraçai-o clivid:~, quer intel'Da quer externa nã.o póde 

til · d as~ombrat• a quem quer que . conheça seus 
nus mesmas eiras, trabalhan o amhos pelo recursos e as dividas de outros paizes e que 
bem desta patria da qual queremos ev\tar os 
desastres que ta.lvez nos obriguem a entrar apresente um o:r<;n.mento sem deficits, estabe-
Ilo bom :regimen. . lece uma prelimina1· 'Vigorosissima para uma. 

Sã t S ·d t "d situação material a melhor possível. 
o es as, r · presi en e, as .cooci erações Em compensação, pol' ma.1s que se reforme 

que entendi do meu dever fazer sobre o pro- a le.2'islacão bancaria, si essa -nreliminar 
jecto. Tenho concluido. · .... r não estiver garantida, ::i.s providencias toma-

0 s..-. Ba.r bosa Lima vae in- das perder-Jo muito de sun. proficuidade e não 
correr no desagrado da scienciu. otlicio..l da.:.. attingirão aquillo que constitue a esperani,;a 
quelles que se consideram unicos cu.pazes de de muit<~ gente, isto é, o restabelecimento de 
fa.llar em assumptos rlnaoceiros; e espe1·a. taxas fa.voraveis do cambio. 
ser accusado de vir augmentar o numero dos Por outro lado, quem tizer o exame retros
que se deixam levar por theorias. A ca~ pectivo de que tem sido nossa legislação 
mara, porém, sabe que sem a theoria nenhum fiscal, não póde deixar de encontrar ahi muitos 
dos ramos dos conhecimentos humanos jámais dos elemento · qv.e colaboram de modo ener
progrediu. A pratica limita-se a umti area gico nos males do que o paiz é victima. 
extra.ordinariamente circumscriptn. ; sô a E' ~sim que ainda ha pouco noticiavam os 
theorfa, por um conjuncto de induccões, lle jorn::i.es que no mez passa.do foram despacha
experiencias e de verificações, pôde elevar·se dos na alfandega. da. Capital Federal, livres 
~ esphera de relações capazes · de permittir de direitos, generos n::i. importancia de 
prever e pl'over. 2.800:000$000. 

Observa. que não comparecem na casa e:x:a- Ao lado disto. observa-se que objectos de 
ctamente os responsaveis pela situaçií.o em maior l:lecessidade para a industria, como pi;.. 
que se Mha o pa.iz, aquelles que victimados caretas, en:xn.das e outros, pagam maiores 
por uma pbantasmagoria, acreditavam que t.!l.xns do que as sardinhas de· Nantes é as 
era possivel transformar-se d:i noute tiara carta.s de jogar. · 
o dia. as condições economicns de um povo. o bom seuso indica que esses objectos assim 

Sem . pretender absolutamente en!rar na como os generos de consumo e n.límenticios, 
analyse minuciosa do parecer apresentado deviam ser favorecidos, taxando-se mais far
pela commissão mixta, e verilica.r si de facto temente os artigos de luxo, as cal'roa.gens, 
a situação que ella pretende substituir à que asjoias, as bebidas a.lcoolicas, etc. 
existe ó. a. melhor,. ~ oiferecer algumas Roferindo-sa a.e artigo do pl'Ojecto relative 
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a abolição do imposto em ouro, observa que 
deve-se alliviar o povo <lo excesso 'lue nesse 
imposto paga, cobrando-se ~peun.s a quota 
necessaria parti. accudir n.os compromissos do 

· The ·ouro no estrangeiro. 
Nota, porém, que ha um certo ol>staculo 

para as reformas, a que allude., no espirito 
localistn. quo se manifesta no Congresso. 

Já o ministro da fazend<• do governo pro
visorio dizia. que o decreto de 17 de jn.neiro, 
tinb::i.-lhe sido arrnucado pnra sa.tisfaze1• a. 
e.xigencius por pnrte dos e~taclos. 

Assim é que snpprimem-se os arsenaes de 
Pernambuco e Bahia e as deputnções desses 
estados protest:.i m con trn. isto. · 

O ponto de vist<t ger::tl das questões com 
que se tem de occupar o Congresso não pódo 
deixar de ser pre,judicudo por esse espirita. 

Desenvolve o orador este:> principias e como 
conclusão delles. e J?nra mostrar que a Ca
m:tra està nnimada do sentimento republi
cano, eroprehendendo a mais penive! das 
c:i.mpanhas, da qual espera umu. victorii~ 
contra o falso industrialismo, contra a.quelles 
que perverteram um<i das maiores conquistas 
modernas, as sociedades anouymas, p~rti mos· 
trar que a Co.mti.ra fo.3 causu commum com o 
povo, lembrou-se de apresentar a emenda 
que lê e envia ú. mesa. · 

Vem ú. mesa, é lida, apoiada G posfa 
conjunctamente em discus.são n. seguinte 

Emenda. addífü.·a n,o projecto n. 222 

Art. Os membros da directoria dos ban~ 
cos emissores, .alGm das penas em que üicor
rerem w1 fórmn d(t legislação em vigor, suo 
responsaveis pelos prejuízos que causarem 
por desidin ou fraude, rlcando todos os seus 
bens sujeitos a S.'\tisfação dos mesmos prejui
zos. 

Sala. das sessões, 12 de outubro de 1891. 
-Barbosa. Lima. 

O S1L Pru:swENTE n,nnnncia que estando 
esgoto.do ~ tempo de pro~og-açü.o concecli,do 
para a d1scnssão do pro.iecto 11. 222, llcn. 
1.tdíadn u. discussão. 

O Sn.. SE1tt:EDELLO (11cla oi·dem) pede que se 
consulte li. cn.marn. si permitto prorogação da 
hom, sem prejuizo aa 2" parte da ordem do 
dia. . 

o SR. P RESIDENTE-O :l~·t •. 87 do regi
mento diz: 
· <Antes do presidente começn.r :i. dtir :1. ordem 

do din. da sessií.o seguinte, poderli. qualquer 
deputado pedir a pro1•ogo.çãe da sessão para. 
se ultimnr o negocio de que se. estiver tra
tanúo; e o presidente consultara os deputá.dos 
presentes, qualquer que seja o . seu numero, 

por meio de votaçã.o, incle?Gndeute de tlis
cnssão, si a sessão de~·o ser prorogada. » 

Om,, eu n(lo ia dar a ordem do dia, mas, na 
fórmu. do requel'imento apreseulado pelo 
nobre deputado pelo Gearõ. e a.pprovado pela. 
Camara, passar it. za. parte. . . 

Poetanto, :1 mesa não pôde acceitar o re
querimcmto do nobre deputado. 

O Sn.. 'Si;:vi:::RING Vm1RA (pela ordem)
Parece-me que V. 8x. estú. enganado. 
. O uobre deputado pelo Ceo.rú. requereu pro
r.ogttçii.o por m~is de uma hora da l" parte da 
ordem do dia. · 

O nobre depufado pelo Pará apreseQtou seu 
requerimento em tempo, porque ibi na occa
sfüo em que V. Ex. ia declarar que se pas
sa Vtt ;'\. 2" TJU.rte dri ordem do cli~i. 

Vou oU"erecer um <tdclitamento para. ser 
prorogo.d:1 pol' mn.is umn. !tora a }a. l'la.rte,.si 
antes não se C:!ncerrar a discussão do llrojecto. 

O Sn.. Pn.r-:smBNTE-Sem estar derogttdC> o 
o.rt. Si do regimento, não posso ucceitúl' o 
l'Cquerirneoto do nobre deputado. 

0 . SR. SEVERIJ>O VIEIRA (pela ordem) 
insistindo nas coosidera.ções que fez, julga 
que o Sr. presidente µóde a.cceitttr o. reque
rimento e su\lmettel-o ~t consideração da. 
Camartt. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3ª discussão o projecto n. 72 B, 
declarando validos os exames termínaes feitos 
nos esta.IJelecimentos particulares de ensino 
superior. 

Vem ú. mesa., é Hd::i., apoio.da e posta con~ 
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Art. 1.0 Depois tln. pa.Iavra--ensiuo, accres
cente-se: que por sua. orQ"anisnção não so pro.
ponham ao prepn.ro para os actunos ox:a.mes 
officfaes, eidgidos como condição de makicula 
nos cursos superiores e adoptem um pro.:. 
g1·amma 'Crê ensino integral; · 

Depois das pala.vrns':...linguas ostraub~
accrescente-se: o latim para. os CW'sos do 
Direito. 

Sala. dns sossões 3 da outubro de 1891.
Sel>c'l"ino Vieira. 

Ninguem mais pede a pala.vi-a e é encer
rada a discussã.o, ficando adiada a. yotaçii.o. 

Bntr"' em 2° díscfüsão o projecto u, 71 A, 
sobre ;:i. mudnnçit da Capita l lredertl.l. · 

O Sr. Nogueira Paranaguá. 
..:... Sr. presidente, não tomaria parte na pro
sante discussão si o projecto que fü·e a llonm 
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-O.e apresentar tL deliberação cfa Camtwa, re
la.tivamcnte a mudanç,i <l(l, Capibil Feder~!, 
não tivesse so:ITrido tão vehemente impug-na
.çU.o, qner tle .alguns dignos i·eprcscDtnntes, 
quer tln illustradtt commissü.o de obras pu
blicada,:;, que os substituiu -por outro que, no 
mou cutcndcr, cm logar de resolver este 
importante problema, 11Uo faz mais que 
adi:U-n. 

Nest:1~ condições i1fl.o 'J)Otlia tloixar de voltar 
a esta tribuna, não só com o tim tle demons
tr:.ir iL ca.s:i que os argumentos adLluzidos 
coat1·a. o projccto que -apresentei não tcom 
fündnmcnto e nem me~mo se ,justinc:.un, mas 
tri.mbcr:-1 p[trr. n.p1·o~entai• um substitutivo ao 
que se acha eiu discussão. · 

Principiarei respondendo :Los illustres re
p1•escntnntes do Pará e l\1:tt·anh:1o, o,;; Sr:;. 
JJrs. CanHío e Henri<juo de Ca1·vn.lho, aos 
quacs tributo muit;~ srmpnthi:\. 

O illustre deput:l.do pelo Pnrõ., não tem 
razilo quando diz que ºJ)ll\na.lto central não 
·ó o loc:1 l mais ::iproprir.i o pfl l':t n, collocnçiio 
da Capital cl:\ H.épublicn; crnnitomcnosqunndo 
sustenfa a. inopp()rtunidnile ria Oscoll1:1. do 
local, i1rincipalrnente no pl:ma.lto, razet~do 
crer qui3 nuo se pôde ::i.ccommodn.r um:i grande 
cidnde irnq ncllD. região. 

S1•. r,1•esi<lente, o planalto central é urna 
Tegião Yastissfma. que por si só poderia con
stituir um g-rande E~tado. 

Estende-se das vertentes do Purnubybn o 
··sous gora.neles il.illuentes, como sejam os rios
Gnrguoi:i, Ur11ssuhy-assti., Mirim, Boi·pin
tndo, Toctms e outros menores do lado do 
Pinuhy e o Brnnco. Medonho e ouh•os do lado 
do Marnnhão, cerco. de 10° no sul do Equa
dor, ntü as vertentes do ca.ndaloso Para.nfl. e 
sous principues affhrnntes, taes como o 
.$. Mnrcos, Pn.lmeiras e Corumbii, 16° ao sul 
da. m()s1na linlrn, oquatorin.l. 

Este vasto planalto, com umn. altitude de 
mn.is Lle mil metros acima. do nivel do m:~r em 

offercce o mo.is eocnntndor aspecto o o mais 
delicioso climo.., cuja amcnidn.cle só poderú 
ser compD.1•ach ú do meio-diu, d ll. Europn, , 

En mesmo ,jil. tenho percorrido por mais de 
uma voz t~quel lo bellissitno planalto, situa.do a 
4° a. oeste dest<~ cnpitai. O acccsso no pla
nalto é f<tcilimo, o. pon to de irem constante
mente carros d1i vilb ua~ Bancira.s, impor
tt\nte ceontro commcrci:i. l ~1 margem do Rio 
de Omlas, francamont0 navcg<tvel na. Bahia., 
ú vi[!:.i, do Duro, mn Goyn.1. . 

Isto acmltcco tn.ml>om cm muitos outros 
pontos ~itu:vlo;;, quer ao :;u[ quer a.o norte. 

E~tradns de fe1·ro po tlei·ão ser construidas 
ate ú cirla.de Ja Fol'l!10sa, cm ($oyaz. sem que 
haj:i necessida 1lu 1!0 g-t•andes có1·tcs ou tunneis, 
visto 11 decliYidnllo do te1·rono fülL' muito pou
co seasiYel. Em poucns o l1c tn poucos logn.res 
o planalto oíl'Jreco tli!Ucil ncco~~o ; mc11cio1)a
rei npcnas a tnwte c01·r.;sponden to ao vnlle do 
Par:inn.n, em Goyaz, o a comi11·ohondid::i. entre 
o Urussuhy-rni1•im ou Vrmnollw o Tocuns, no 
Piaully, em qno o acr.o~so 8:.i l'a~ em [lOUcos 
logn.res e com <li!TI~ul<lllllo. 

Na circumvizinlmnçn 1!n. cii\nrlo da Formosa, 
um elos iogare;; mais ulov1tdos <la pl ri.nalto, o 
.indicado pelo Víscomlo 1!0 Po1·to Seguro para 
estn.belecer-so a cn.pital do Iirazil, na..,cem 
tres grande~ rios,. co1•t•on<lo o Tocnntin.s para 
o not•te, o Pu.rana Tll\rn o SLll o o Preto para 
lêstc, do mesmo modo r1uo o H.hono, o Rho
dauo e o Danuuio, qne, imscomlo nn. Suissa., a 
republica- motlclo, parocom-nos eshtr indican
do que ê at!i o loco.! dostin::i.do pn.rn. a C:.tpital 
da c ramle Republica SL1l 1\ moricanrL Alli n, 
arvore dn. libcmhulo cres~e1·it, como eroscam as 
aguas dos h·es grnmlos r ios, com as g ottas 
que cnllem de nma só mn·em. · 

A ca11ital deverá sei• estabefeclda nppro:x:i
mncbmento nuqtt-1.1lle loc:i.l , escolhendo-se de 
prefcrenciu n zona. ma.is saufavol e quo mais 
fo.cilile n.s commuuicações internas. 

µ-rnndo parte de sua extensilo, tem mais (!e R~spondidn, assim n, primeira lmpup-nação, 
· 75 leguas de lurgurn. e um comprimento de direi simple~mente Eim mlncfí.o a segunda., que 
JBO leguns, approximadaménte. a deliberaçü.o da mudnt1ç1t da Ct1pital Federal 

E' umn. snpertlcie immensa, ondeja existem jt~ se aclm consigntuln. no al't. 3° da nossa 
'Cidades, villns e povoações, com.o sejam as Constituição e tlão potlorú sa1• ro.- o<?"acfa sem a 
cidn.des de Perynopolis e Formosa, M villas revisão da mesma. Lei Fundamentai. O illuE'tre 
'Clo Snnta. l\Ia.rin., S. Domingos, Pnguntinga, e deputado pelo 1\faro.nhuo olnssitlcou o projecto 
·Duro, no Estado de Goyaz, e ns iiovoncues do de infeliz, inoppo1•tuno a tmti-patt•iotico . Vou 
Espirito-S::i.nto e 1\fo.tto Grande e :.i.s villas demonstrnr o. s. fü;. quo não tem razão em 
de S:mto Antonio do Gilhué e Corrente, no d~i.r estes qun.lirtcntivo$ ao pt•,1jecto em dis-
·Estn.do do Piauhy . cussão. · 

Goyaz, Minas Geraes e Bahia teem grande Hippolyto J. du, Costn, retlnctor principal do 
numero de vilfas e algumas cidades ~erto do Correio Bra;;ifümso, Insigne ,j ormilista, que 
])lnnalto. Este immen$o plri.nu.lto, 1rri~ado soube em épocas cll1llclllm11s, poln sua admira.
em toda a. sua. extensa.o or.J. por cr:vstullmas ·vel orientnçüo o pn.trlotlsmo, nii.o só promo
fontes, orít por innumeros e profundos brejos, ver n. prospsrldnCle mas tn.mbem m!\llter a 
<>rn. pot• ôn.Udalosos rios, o.lguns. fmuca.mente· unidade e integridu.Jo desta torritorio immen-
1111.vega.vois, como os que servem de limites sarnente gra1me, que constitua actun.lmente 
<mtro o meu Esta.do e os de Goyaz e Bahia, a Republica <los Esta.dos Unidos do Bra.zil, 

011m11r11 V, IV 37 
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appluudiu este projecto, gra.nàiosa concenclio 
dos patriotas da conjuração mineira de li89. 

O Correio Bra;;ilie11se, desde 1808, ópocn do 
$eu app:irecimento, até 1822, quando deixou 
de ser puhlietu.lo, creio que por incommodos 
gr:i.ves de seu proprietario o i1rinci11n.i redo.
ctol", que mezes depois fülleceu, dcixan1lo um 
-vncuo impreenchivel nesta patl'ia, a r1uc ta.uto 
amou e serviu, tlesenvolve11 o rn·o,iocto 1!os 
patriotas mineiros; que perdenLm a villn. pal\L 
nos legar-.n, 1i11<wdn.do e sustcnto11~0 com t:u1to 
brilhantismo riue, podemos dizer com muito 
bom fündn.mento, :.v1nclh revist:~ ~abi:i nwutn 
dirigid::i. fez <lúst<J Ilt'ojecto n seu pt·o~t·rtrmmL. 

Mui acrcs censuras fm·am füitas i'L morwr
chia p01' llÜ.O li:tYOl' posto l.'lll C:\(lCfü,:;Ío •~Sk 
plano o <leix:•r·so dominar pola indilforentc 
mdoloncia, c()mo ó nntural a todns n~ mo.,. 
narchias. 

Sr. presidoJl te, si o i Ilustre Lleputnr.lo 1m!L· 
· Muranl1ão que fox tiío injnst:L impug-nil\'.ÜO :to 
projecto em d i:;;cu,;,.;fia, tivesse sido contempr;,. 
raneo dos revolucionarios miocil'os o rle H ip· 
-polyto José tia. Coc;ta. rn•incipoos aut.oros (foste 
projecto, •!om quo epitltetos clas!;i L[,,~ll'i:1 S. Er. 
o pensa.menta o p1•occdimento destes illustr•1s 
bra.zilairos' e principalmente o de H1p[lolyto 
dá Costa, que ch~mr, de ingratos e lL11li
patriotas os cortezãos ele D. Jofw Vl, qu-~ não 
induzir:~m seu soberano a. sacritlmr suas com
mod\<lades, artm de ctem• uma. cidade nova no 
eentro do Bl'.tZil, abrin.1!0 estradrts l'elns mat
tas, povon.<las de selvagens, até os portos tk• 
mar 1~ rdmovendo os ob.st.?.Culos dos rios mt
veg:w~is? ! Creio que o illust.re doputrvlo 
pelo Ma1·u.nhão, m~nifestando-se contrn este 
Jll'Ojccto em 18\H, e muito me110S p:rtrlota que 
Hippo!yto d:~ Costa em censnmr os corte4ã.O\:\ 
d.e D. João Vf, que, em vez de promove['em 
.!\ mudança d:1 capital para. o sertão, corno 
con vinlrn em bem dos interesses da proprin 
monarchh1. deirntam-se domioar pelos diver
timentos e commodidu.des que n.qui jii. no.quelle 
tempo exist\1\rn e lliio souberam eumpril' o :;cu 
devet>. 

O Si:t. GAD!NO B:Ezouao-Isto já não deve 
ser questão, pois é constituciona.L .. 
. O Sn.. NOGUEIRA PAR.ANAGUÀ-Ape zar da 
conslitucionu.lidntledeste pro,jecto, como muito 
bem disse V. fü: ., o lllustre deputado pelo 
M~ranhão procura l1wo.ntar difficuldadcs it 
sua execnção e sem lembrar-se de que G ur
gente 11 dema.rcnção da itreu. em que deve ser 
estabelecida n nova cidade, não :::ó pelo facto 
de passarem ao dominio dos Estados os terl'e -

, nos .devo! utos e avitur de'Sa(?propriaçries futu· 
ras, qua.ndo tictualmente uão haverâ omu~ a.1-
ga.m~"Visto serem devolntas as terras que con
stituem o pl!\nn.lto, mas tambem pelas grnnrles 
vantagens que terá o paiz! pelo que oootinua-

rei ret'ntnnclo os a.rgumentos upresentados 
contr:.i. o pro} cto. 

Sr. pre~ir!en te, continwm<lo as ohsarvaçúes 
que fazia, rlil'ei que em· 1809 en1 um dis{~urso 
nttl'ibuido a Pitt, mrts escripto r:or :dgum 
brazileiro. cujo nome~ desconhec\dn, visto não 
encontml'-Sll este discurso nns colle11ç1l<>s dei
x:vla,; por ariu:~lle illusti•e estadi~ta. 1l izia-se 
que n g-ove1·110 portngnez devia, crotw no con
h·o do Brnzi\ nuHL. uovn Lisl1on,, ql\·.' deveria 
s1)1' u cn pitaJ ili~ ~mude coJoni:t sul-:inwri•:anu. 
o Vi~condi) dll PortD Seguro, in:ii;;n•J historia
dor, fJllO faz hon rn. iL no,;~n. patria . tmli:d ltou 
de 183\J.~ 18·19, mo::;mo pola impl'ens:•, para 
rino ~;a 0íl'ectnassf~ n, mutl:rnça tl11 en1•ital dCl 
lll'::t?.i l pa1•:1 o ]>lana lto r::1!l tml. Em l Ni3, 
crdo ctl, D:wicl l\fot'e i1°:l Crtltlm;, o mah-i il lus
tro 1·0Jmldica110 do Pí:Luhy. lwrn, •m do in Lol· 
lí;.,rc.J1Jcia is11perio1· o uotavcl :mb1J1' , 1lcmons
tl'oll a c0n\·1J11ienci.1 da mur!; 1n~"L da c .1.pitn.l 
do Bt'a:dl p:i r·a o centro do p:i ir., coll• c;1 wln-a 
no actual E~tado 1\0 Goy:ii\ . Naq ue\la 1'q1oca 
mndou D:wi• l G11ld<~~ o tll)me do :;etl j ol'na l do 
O ami.110 1ln Po'llo pa.r:t o tle Oite11:a. e 1\'aoe, 
predizendo qno em 1889 ser ia p1•ocl: u;1ad..L a 
repnb!ic;1. no Bt•JJzil, eomo acorHec<m . 

O St~. DroNYSlO C1mQUEmA-Foi um (ll'O

pllefa. 
O Stt. NnGUmcRA. PA.R..6..NAGUÁ- 051 gonios 

teem 01loni1!a rrevisito. . 
A Repnhlic;i foi procl~.mud;:i.e rn 89 e est;;mos 

traballrnndn para que sdi~ mudadti ;i Ga pi tal 
Federrll parn o ce ntro do Brazil, no Estado 
de Goyazt como prediss•! David ç~ldas . 

Muitos 011trns ln•11.zlieiros noto.veis tt?em ~us
tentivlo e 1lel"endido este proj ecto . A id 1);i. ê 
mais qne S•~culu.r e julg;o-a muito OPIJ:)Ptnua.. 
Os mais intr(l,n~igeDtes monarchi~ms com os 
mais 1•x11 ltaiios e nota veis repuhlic·JI10s t 1~em 
trnbrdh:1do j}itra, qne a mutlaiiçn. dn Ci1 pit~d • 
urg-eutemeute exigidn. pelos mui,: vitnes in
teresses ria. Nn\·üo. se transformu em i•enli
dnde; sem mr1is perda de tempo. Esta ir.le:.i jil 
apoderou-se Jo coração de todos os bt'tt í: tlei
ros. Ella tl•hunph:lrà, J?orque ést õ. com- a. 
maiorin. da. opini:1o publica, e em ;,1os:-:a. rm trfo. 
nmn. idea, rp1:1ndn precomina, o chefü poli l ico 
que se !h1} oppt\7.er flcar·a s0ntado iL m:1r:.:-em 
d:~ estrada do Pi·ogresso e ver-à desr1Jlll' o 
corte.to da opinl°ão triumplmnte, até que se 
h.1.hilite a. tom11r pa.rtc na mn.rchu, sempre 
cl'escente. do nos;;o maro:vilho~o progredir . 

A histot·in. d:l nossa viria. politic:\ ê :i. nm.is 
consonta.nen com o progresso da. llum:cni
dade. 
Nô~ temos tido a prude!l cia do velho e a 

audncin, do moço. A nossn, indep•mdnncia, 
n.bollção <la escravidão e a proch1macão da. 
RepublictL demonstram quanto póde n opi
nião pulilicn, no Bntzil, · comquanto di o-am 
que não temos opinião. º 
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Sinto não achr.r-se presente o illustre re~ 
presentante polo Maranhão; ruas espero que 
s. Ex. reforme o seu modo de peusar e 
torne-s<i .tvfopt11 da mnr.lan<:a litL C:1 µitu.l. 

Não doix:a1·1)i rle re~ponrler tambem a illu• 
strndo. comnii~~ão de obrns p111Jlicas, que, 
e:ta.minan'do o 1woje~to <Jtle suhrnetti a con
si<ler::c:ão ll:L C:1mara, e dando parecer l'a vo
ravol :1 q11asi todo·ollr>, lmln,\'ia o sidistituin 
por nrn ourro. · 

A rli \'cr·;:oncin consistn priucipa l monto no 
nwtlrodo o. n•loplnr-sc p:im :ló Jovat• a cilcil11 
n. g-1•:11Hlc iilc •. qno '' pr.-~··cto <~1111s·1 g-t•n. 

S1•. Jll't3tiÍde_til•l, ha o~·i · l•!llll.1n1cnlo don,, 
moios · p:~l'a lernr·-se n effoit11 n,,r,. g-1·andi11:K• 
e gig-ant1•seo rrn1p1·utw1Hlirno11tii: 1•111 lllll a 
co11st1·11~ç:1o ria citln•lo c•ll'!'el'11 pur· 1•1ml:i ela 
Uni:1o. 110 011tro, pul:il> e11t111'•l1t~111;i11•8 dn•f1i-; 
a emri1·cr.1t que 80 pr111111zur •!o.o:-;trnlr 1t d 
cll\tle, SClll <]ll<l Sl\ 1le::;f:Llf'j110 C]ll 1l1pw1· \'!l1'h:1 
do ·orç:L1111mt11 ~or:tl, 11 111i.l> s1!t' a dm;tin:L•li.: ú. 
commi::;.,ãn de p1•ollssiorm11~, norn1mda lwlt 1 

Govu1·110 par•a e~tud:LI' o plan:1 l Lo n o~c•1 ltiir• 
o local. O 11wthcdo qUQ 1wufel'P :L c11111rnissiio 
é e nn t.ig"l', qu~ <leu conl\) rr!s11 lt:11 lo rt cu11-
str1v~~üo 1k~ qn:tsi tod:is us <!apit:it•!:! do 1r111111!o. 
Foi · po1.• ••stA methrnlo Clin1>fr11id1t . :L <~:ipit:Ll 
do. H.u;;sin, 1!111 170:~, pot• Prnl1·11 o (; r1111:do, o 
muito t•ecent..,,rnante La Pinta. dli.id e a1·0011-

tinn, C;1pital de Euono5 Ayres. 
Qua nto não gastm·üm m;t<•s g.oYcrnos cum 

a fuu•lação 1le suas C;lpit<1es Y 
r\ somma e fabulosa. A Re1mhlica At•

gentina. i.rastou mais <le 60 milh11t•s tle pesos 
em out•o, com a coostruc.,;ii.o •h !Jtt Platn, 
sem incluir ti enorme despeií<L do porto e 
enseada. . · . 

P:Lra que nos expormos a füo elevados 
gasto:;, quau1lo pnderemo:> che1;11r ao mesmo 
resuttarlo sem despe~n alguma pur1~ os cofres 
publico:; 'I . 

O outro methoclo, que tem dnrlo optimos 
resultn1los nn. coostrucção de cidt\d~s norte
americn.nas e australh1aas, e pelo <Jlml desejo 
seja construicla a nossa futnr 1 C:1pital, é 
preferi vel. O Governo, res~rvando para si 
alg-uns direitos, dn.rü. elementli,; de vidti ii 
inteudencia e coocederà. :'Is ernp1·e;z;o.s meios 
indirectos, que facilitem a formaç:1.o de ca
pitues. 

Por estn fórma nada cust ~ ao Governo a 
creaçiio de uin:t cidade, da qual só tem a 
lucra!' novos capitaes e 00•1~ activiclade • 

Pelo mtithodo que indico em r11eu pMjecto, 
quero a creaçiit) de 1;ma llOVU C.1pital sem 
onus para. os cofres publicos: entr~tu.nto, n 
commissü.o de obras publicns propõe um 
substitutivo, pelo qual as despezas correrão 
por couta do Governo da Uniao . Pelo pro
jecto qu1~ apresentei à consideraç;i.o da casta. 
facultn.va-sa aos concllrrentes, q11e se propu
zessem construir a cidade, beneficias indi-

1·ectos, em cornpemai;ü.o das g·rande,; d.~:;per.;1s 
ti, rcaliz :t•em-se: cnlt'etll.rlto, a onmmb;:;áo de 
o\Jr ,s publicas clmm:1 de monopolios as con
ces . .;i'J:i:,: r1ne rept·escntam o activo como com
pon~:11;i1•) t't urnpreza.. Em toda. empi·ezn. 
exist•·•tn ilw1s P<lPtes pot'foitamcrn te di~tinctas : 
urna acti va e outr:1 p:1ssiv:i,. 

Na runolni;ão da nova ci1hulc, •lostintidt• à 
Gq~it d d<: lfrtizil, a p:n•to p:is,;h·n so1•:'1 n pri
lll• '"'ª· •l tao collo.•~:-1 . J , 'lllO pod• 1111 11s :1c1'•!•.litar 
quo s• .~ olt)Vt: :L cu111 mil conto..-. pn1•1pt:1ntei 
<l• ,1'0 1·01110:-; co11>1t1•11ir unrn cid:1d1) -dkna <lo 
llt•111.il. qwn· ::;nl. o pn11b) do vbl :1 ·osth1•tico, 
'111•!1' s11lr o p1111t11 do \'islri lry,:.:i•HIÍC•J " sclon
tillt:". •1110 synt11uli:i1'. cmll111. o lll 1ra vilhoso 
pr11 ·: 1·,.;,;.;., :L quo te11111-: :1tliu;.rhl1111 a ia11w111sa 
r·l·11tro1. · quo l<Jllt•>::i •!Ili pl111111 il1i.-on1·•1lviru•1nto. 
o J11·azll, · sulld•i 1 ~· ~l111t1111011to 11 ruais \'lLSla, a 
11utls l'l•·rt o 11 11111Íl!l 111•, i,;pnra tlas u:iç<'>OS sul-
11111m0i l~a11as, t111·rrn-i'il'-ha 011111111 poriodn lii'Lo 
111111111 11;11;,ru 1111ia 1lm; 1wi111o!i1·1t!-J rn1çcies·1lo 
1111111'111. N;L-;!11:-; i:nndi~·iu•s a ::'11:~ Uapital tlcve 
pH~s11i1• oclilleiu~ pulillcos, q110. C•Jl•t•cspotHlain 
IL l'lllll<.•l.lL o (11'1>1 . .rt'L•sso 1\0 (l •ll'. . ilhL,..; f!Utlm 
1':1ci 1 i t:1 roa eapit:1 o~ it 0111 p1·eza, ou pagará 
o~sos g-mt1dos g;1:sto:; '~ 

Cn:1 l'1>1·m11 n principio <JUe su~tontamos, 
(1 licH'(t1•110 unda dov. ~ g-astar ; entretanto, 
a nov11 Capital podcl'ti possuir belli:ssim us e 
com modos t:itlillctos, :sem onu:s paru os cofres · 
1mblicos. 

Os lieacficios indirectos, que o Governo pótle 
concader, co n::;tituem ;t unica compoasação á 
empr<!:m : essas lienetlcios, reprcsentu.ndo 
:ictuulrneute insig-n itl caute valor, par•a o ru~ 
tUl'O torua-sc-llüo imtnell:Si\men t•) valorosos. 

A emprew. que cont·ir com e&:;es !Jenerlcios, 
quo representam nm e 1 pit;d u.cti vo, pod')ril., 
lev.1nttu' capitaes no pai;i, ou no exterior para 
cou!·ir o pa.::;sivo representado DàS diversas. . 
coustru::çoes. 

A lritendencia, além dos impo;,;tos indu.>
tri:les, de_ patente e licenca.s. terà 10 º/o. 
:;obre . toúa!! as c(.\ncessões n.ctivus, p•lrti o re
sgnte dos edificio~ que lhe são destinados, 
sendo este resgate feito pot• amol'tização
em 50 annos. · 

O mesmo se fürú em re luçilo u.os etliilrios. · 
dtistinudos á União. As amorfünções potlem 
ser feitas, concedendo ti empc·ezn ao Governo
da União outros 10 º/o solire 0:3 luct'osdas 
concessões acti vns que receber. Nestas con
dições[\ emprza pa.~nra uo to0lo 20 11 / ,, . O novo 
hu.bitante, que se toru:u· propriet:~l'ÍI) nn.
qu~lla vasta r.ona., actualruente sem valor, 
mas que torna.r-se-ha. enormemente valori
sada. e em cuja. valurisação eotriirão todas 
essas despezns, pagara as utiliriades ou com
mod idades de quo goza .. · · 

Estudem os proponen~es o melhor mathodo, 
tna.s nestas bases. 

O . Goveriio niio deve cornprometter os 
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cofres pulllicos. quando i10LlB cl1og!lr ao 
mesmo fim sem uespe111.Ie1• cousa :Llg-nitHL 

S1•. pr8;;identc. o methotlo que :1cons(llho 
me r1l1rec:) molhor, o es11ero qno a C:imara o 
adopte de prcferencin. <i qualquer outro. 

Sem ra.:~er o l1i:>torico de mnitas ciàadeR 
austr:dbna.s e noetc-amcricanas, mcncio-
1mrei apenas uma cidade rcceutomente con
strtüda nos Estados~Uuidos Llu, Ani<::rica do 
Norte, a que fa:r. relel'enci,t o illu::;tre cscri
ptor f\fax Leclel'c. Sognn1lo este o:;cri p' op1 a 
cid:\de 110 Meillesboron8'h, que p1'ln1:ipio11 
n. ser fun1ln1!n cm ISS<J, com 25 hallít:111te:;, 
attingiu a. G.000 lmllilantcs e111 Jnuei1·0 de 
UO, sendo a sna po[mlação actnal ':)Up••riol' a. 
15. 000 ai rrrns. Esf::L l'CConto cida1te, r11w 1n·o
metto sul' unn chts mais prospor·as o i11il 11~· 
il'iu.cs dod E.":ltados üo SLtl, ('oi cons trt1tdtl !;ll· 

guodo o 111clho1lo da;; conces.~Llos in:lit·ed11s. 
~i osb cithdo, 'lll·! nãD 1lg"U1':1.VtL nus lH ! ppas 
geogrn.phico~, atti rnnito pnnco tcmri.1 1 ó 
actmdmen to um:i tlns mais pmspot·n~ rlll ~ul 
tio Krmtucky: o que 11:10 dii•o11103 1\0 1lo:intl\'ol· 
vim~ntci qno Jiodcrü u.tting·ir a no~~fü !'utllt'tL 
Capital, stt1rn a, como vni ser, nn. t'o?!"iiio 
mnis su.lnlJre o do mnis nmcno (1linrn, cio no,;~o 
paii, perto do muitas o riquissimus minas '<le 
mctaos utds o p1·eciosos ? 

8i n. \1cqneun. e imp1•ovist1.da. cidt\tlo de i\lcd
dlesboroug, fundn.d:i. em 1889, tinha em 1800 
um capital saperiol' a 75 milhões de fran
cm; emprega\los em diversas industrias. de 
que capitaes não disporemos. IJÓs, com a 
nossu futu1•:.i. cidade, desempeuhanclo um du
µlo 1im, to!'ll::ndo-sc o mo.iot• cCJntro indus
trial e aconomico do in terio1• elo paiz, l'e['re
sentando r. nova vi<ln politica. de um povo 
e symbolistmdo 11 g"l'!\llda M(.li1•nçrr.o nacional ? 
O problema. <lo povoamento rlo nosso viisto 
torritorio sel'á, resolvido. desde que to1·n~r-se 
elle conhecido <lo G1Iropau, que o pre!el'ira. 
estou cel'to, a qualquer outro p!\iz do mun•lo! 
E para torun.1· mais rapida.mcnte conhecid<\ 
a zoila central, tlevemos m1ufa.r quanto an
tes n. no3sa capital po.r~1 nq11ellu. !'egiii.o. 

A disposição topo:;raphicn. do pltmalto, no 
centro l!a Republica., b<.tsta para demonstrnr 
a.s vantagens estrategicas da nossa, futura 
Capital, protegida pot' todo::; os hidos p•ilos 
Estados que constituem n. União, o que não 
se da com a cidttde de S. Sebi\stiií.o, suj ci tn., 
como se acha, p~la ~ma. sitmtcão il. beira-mar, 
a aceitar imposições dictadns pelns nações 
que ti verem uma mar inhn. de guet'l'n. supe
l'ior á nosso. e q1ie quizerom, ern um mo
mento dado, n os impôr condições. A fücil'i
dade d:i.s vias de communicacões esti, 1mra 
bem dizer, rcsçilvida. pela naturézu.. Os tres 
grandes rios do que jU. füUoí, o P::irn.n<i, To
cantins e S. Francisco, nascendo om •1m 
me~mo per·imotro, dirigem suas :ig-uas para 

: pontos oppostos, facilitando, pe los peus iunu-

mero;; amuantes n<ivegaveis, communicnção 
com quasi todos os Estados d<i VniD'.o. 

Muitlls estrndas de fe r ro se ncharn em 
construcçi:ío com o ti m da resol vePem nossn.s 
communicações internas, sendo indispensuvel 
uma estri1da qne, pt'lrtíndo de um ponto na
veg·avel do Pa1•~1.n:'tpnl1yha., om Minas, córte 
o dorso do -ptun[\lto o \'tt terminal' cm um 
ponto uo.vcgavel uo Par-n nhy ha, no Estndo 
do Pi<\uhy, com o quo to·t•omos rosoh·iclo as 
nossé~S cominunicuções in tct•mi.s. 

Niio riuero fatigar 11ot· mais tempo aos 
111ott::; collogas, qua l:to L1rmovolmno11to mo 
luorn ouvido; ma::i, ao tor'lllinar, !'aço 11m 
:tppello :\ ss. 1mx. p:ir:~ que emprog-ucm o 
;;011 v:ilio:;n concn rso om l':l vni· deste substi
tu Li \'O, l]ltO l'Ojll'OSlHltri llJ tl iL hlótL c u pitlü, do 
mai~ olarnuo alcu.11co politco. 

A cii.lai!o do S. Seli:1sli<i.o , :i mnis popnlosn , 
a 1m1is c11mm•)rcinl o t\ mn i.; l'len cl<la<lo Ll tt 
,\met'ictt do Snl, roccho o inl!nxo clirccto tlns 
g-randes pr:wa;; commerciaes cnropllns, que 
nmis dosrjam tls nos:.;:is ro laçuo~, corno seus 
con:mmirloros, o 05 concurrento~ ne$;es into-
1·essos procnmm c1·eur cmb<\r:i.ço~, alo mesmo 
promov~nLlO l\ bn.i:rn. do ctuHl>io, pnra que 
mnis prolongadn seja n. noss!I. tutoh1 indus
trial o er.onomicn. 

Sr. presidente, os iltnsti•cs e . vcnorn.ndos .. 
mnrtyres de 1789 comprelrnnderum perfei
t.unente o grn,nde n.lcitnr.e ileste projecto ; 
sejamos os seus continuo.dot'es, levando n. 
o !l'cito lt g-rn.11diosa idén, pelu. qunl propugoa
rn.m como uma nocessi<ltttle pn.r<t a r edem
pção da pn.tria, e, hoj e, o elemento indispen
savel para. n consolidação i.la Republica. 

Vou ler o substitutivo. 
(La). 
Voims - Muito bem, mui to bem. 
Sú.o lida~. upoia·Jas e post:ts conj uJJcta

mente em discussão us seguintes 

Emenda,ç 

Art. 1.° Fica concedido ao Poder Executivo 
o credito tlê 250:000$ pl}.'l'a. mnndo.r estudt•r 
escolher e demarc<tr, no planalto ccntrnl da 
H.epublica, a superficie do 14 .400 kilometros , 
parn nella ser estabelecida a fut ura Capital 
F'eclera.l, de conformidade com o nrt. 3° da 
Oonstituíção. 

Opportunn.mente sera a presentado ao Con
gl'esso o seguinte : 

(a) Planta da no-va Capital; 
(b) As plll.ntas e ot·ça.mentos dos edificios 

occcssarios ao seu sorviço publico ; 
(e) lndicnção das communicn.çtlcs l)ecessn.

rin,s da nova cap\t:1l com os diversos pontos 
da Republica, em systoma com o plano ge
ral de vi:\ção ; 
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(d) · Avaliação dos di vel'sos ediflcios publicos 
da actual Capital Federal, que deixarem de 
ser necessarius aos serviços da União para se
rem vendidos opportunamente em concorren
citt publica e o producto das vendas applicado 
aos edificios da mesma cathegoria ·na noYa 
capital. 

Art. 3° O Poder Executivo providenciara 
desde logo quanto a salvaguarda das terras 
devolutas e mattas do novo Districto Fede

. ral. 

Art. 4.• O Porler Executivo fica autorisado 
a contractar me[liante concurrenci• publica: 

1. 0 Os esgotos da nov::t capital; 
2.• O ahastecimr>nto de agua; 
3. 0 A illurninn ção publica. 

Art. 5. 0 A illuminnção será rle preferencia 
a electrica, sendo concedido, tambom, á em
preza que se encarC'f~gar deste serviço a trans
missfío e destrilmi115o de força. motriz electrica 
ás industrins da nova capital. , · 

A rt. 6. 0 Depois de clemarcarlo o novo Dis
tricto Federal, o Pod<~r Executivo fará 
estabelecer burgos agricolas nas suas 
proximidades, concedendo os füvoresjá e:sta-
be lecidos por lei. · 

Art. 7. 0 O Poder Executivo concedera a 
cmpret.aS, medeante concurrencia, certo nu
mero dB lotes urbanos, para serem constl'Uidas 
habitações p~1ra empregados publicos e classes 
menos abasbdas, concedendo os favores que 
julgar conveniente, porém impondo a condi
ção do inquilino resgatar a casa medeitnte 
uma quota mensal, paga com o respectivo 
aluguel. 

Art. 8. 0 Os lotes urbanos são concedidos 
nominalmente ás pessoas que quizerem esta
belecer-se na nova capital, determi.nando o 
Poder Executivo as condições da venda e das 
construcções. 

Art. 9. 0 As emprezas que se organis,arem 
para a constrn<.:ção e melhoramentos indis'
(1ensaveis á nova cidade pctgarão 10 º/o' dos 
lucl'os em beneficio da municipalidade, e 
resg-ate dos edificios publicas do Districto Fe
deral da futura capital. 

Art. 10. Ao futuro estado que actnalmcnte 
é o Município Neutro, reverterão os edificios 
publicas desnecessarios à União e em prezas de 
abastecimento de agua, sem inde:-nnisaÇão ao 
governo da União. 

Sala das se~sões, ·de butubro de 1891.-
Nogueira Paranaguâ .- 111ursa. - S. Vieim. 
-Almeida Nogueira - Ce:;ario da J.fotta Ju
nioi·.- Guimar17es Natal .- Domingos de Mo
raes.- Lauro Muller.- Carlo .Ç A. Campos.
Lacerda Coutinho, -Abr<m. -Pereira da Costa. 
- Victorino Monteiro. 

Emenda 

Suhsfüu::t-se o art. 2° pelo seguinte: 
Fica o Poder Executivo autorisado a abrir o 

credito preciso para. a execução jesses ser
viços, dando a commissão que tiver de execu ... 
tal-os as necessarias instrucções. 

Sttla das sessões, 7 de outubro de 1891 .
Nogueira Paranaguá- Lufa de Andrade·. 

. Níngnem mais p13rle a palavra e é encer
rada a (liscussão e adiadiJ, a votação. 

Entra em 1 • discussão, que é encerrada 
sem debate, ficando auiada a vob.çrto, o pro
jecto n. ·224, que approv:.t a postn!'a da ln
tenrlencia da capital adaptando o incincratlor 
Ortiz. 

Continúa n. Ia discussão do projecto n. 47,. 
limihndo a cornpetencin. do Cougl'esso para. 
legislar sobre minas. -

O Sr. Antonio Oiyntho- Sin
to-me realmente acanhado, Sr. p!'esidente. 
por me t er cabido a palavra em hora. tão-. 
n.de;rnl.ada, quando vejo a attençfio da Ca
maril. jnstninente fa.tigarla n r~"ronhe00 que os 
desejos desta são de apressar os seus traba-. 
lho.;. 

VozEs-Ouviremos com muito prazer. 
o SR. ANTONIO ÜLYNTHO- Não p idi:i, po

rém, deixar correr á revelia semelh 111te de
bate, pois que o projecto que tive n l10nra de 
apresentar com o meu distincto col lAg,1. pele> 
Parà, teve parecer contrario da respectiva 
commissão e foi já impugnado pelos oradores 
que delle se occuparam. Si não viesse defen-· 
dei-o, talvez o projecto corresse o risco de 
passar amanhã n. votação ~em que uma só voz_ 
viesse avivar no espírito da Gamara it op
portunidade di:is medidas que nell:~ s~ con
sagram e demornstra.t· _as bases cno,;tltnc10-
na"s em que e! le se a po1a, negad ~íS ]H~la com
missão de legislação e pelos ora·.!ot'•··s que me 
precederam , ne~to debate. 

Bem sei que pam assumptos dest<t ordem. 
mais vale o conhecimento dos principios de 
j urisprúdencirL d~ que da~ regra~ para a p~s
quiza e exploraçao das n;imas ; e antes ao .J~
ristit do que ao engenheiro que se dove pedl!' . 
a solução dos negocios que se relacionem com. · 
a. !Agisla çi'í.o de minas. Ma~, si me .animei.a. 
tentar trabalho nesse sentido, qne isso se.ia 
levado em conta do rlesejo de hem servil' a<>· 
estado que represento e ao paiz, poi,; reputo · 
como altos interesses sociaes ris disposições ' 
que se concretisam no presente projecto de lei. 

A industria extractiva se caracterisa por- · 
objectivos que a tornam ditTerente rle todas 
::ts outras emprezas que alimentam a activi
dade humano .. Ao passo que as indnstrias são 
gerrtlmente creadoras, a industria extractiva · 
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é essencialmentP, ·destruidora. Nus outras, os 
productos se renovam, se succedem, se rnul
tiplir:am ; nesta, quanto maior é o andamento 
dos trabalhos, tanto mais depressa desa i:ipa~ 
rece o ol~ecto a que elle directamente visa. 
Na :1gricultur;1, por exemplo, o reviramento 
périodicodosólo torna-o quasi ']Ue inexgota vel; 
nas minerações ha um limite para as riquezas, 
limite que o explorador procura sofrega
mente, na actividade de seus trabalhos, e que 
muitas vezes _vem surprehender quapdo menos 
o esperav:t. 

Além disso, é industria, onde o inter
esse collectivo está mais directamente em 
jogo do que em qualquer outra. Certamente 
que o paiz lucra com o desenvolvimento de 
tod,i s as industrias que udle se localisam; 
nenhuma, porém, tem a importancia da in
dust ria extractiva, fonte matriz, póde-se 
dize r, de quasi t ndas as outras. Bastn nttender 
para os pni7.es do velho e novo mundo e cob
vencer-se-ha de que o floresci mento da in
dustria extractiva tem sido o ponto de par
tida para o progresso e adeantamento de todos 
elles . 

Um paiz, como o nosso, tão justamente 
at'lmado por suas minas de ouro, não· devia 
importai-o, como o fazem os ; um paiz qµe 
podia abastecer o mundo inteiro de ferro, 
aurante seculos, não tem o direito de impor
tar esse elemento primordial para todas as 
industrias . Não é sob o ponto de vista com
mercial, senhores, que esse assumpto deve 
ser encarado, é sob o ponto de vist11 elas re
lações interm1cionaes. (Apoiados.) 

A simples reflexão sobre esses factos nos 
levará á convicção de que, differentemen te 
das outras, a industria extractiva interessa 
mais à collectividade do que aos particularei:; 
que directnmente a exploram. 

Assim i:;endo, devemos, como os demais 
povos cultbs, cuidar parti r:ularmente cteqa , 
estabelecendo em lei as condições de sua vida 
e favorecendo por todos os meios o seu flo
rescimento . 

A faculdade de explor:w as snbstanc}as 
minc1·aes <~ ile dispor dellas não é tanto uma 
que~tão de direito natural ou de justiç;l. a 

· COJ;1sagrar como uma questão de interesse 
publico a regular, como ob:serva o provecto 
professor Louis Aguillon, no seu exce!len te 
li.vro Legislation des mines française et etrqn
gere. 

Todas essas consideraçõe::.; me levaram a 
· emprehender o estudo do assumpto, mónnente 

•· ... quando na Constituição que votámos a 24 de 
' fevereiro me parece que esse pensamento se 

acha perfeitamente engastado no § 17 do 
· art. 72. 

Sr. presidente, por mais que me peze, não 
· posso concordar com algumas das conclusões 
a que chegou a illusfrada co.r;nmissão de coo-

stituição, legislação e justiça. A commissão, 
citando os tres artigos de nossa Constituição 
Federal qu« se referem ao assumpto, conclua 
aillrmando que ao Congresso Nacianal só 
cabe legislar sobre as minas que forem de 
propriedade da União, cabendo aos estados 
legislar sobre as que estiverem situadas 
nos seus re~pectivos territorios. 

Tal conclusão nã-0 me parece juridica; e 
peço venh para discordar de seu parecer aos 
jurisconsultos que o subscreveram, particular
mente ao illustrado deputado por S. Paulo, 
relator da co111missão, e em cujos conselhos 
me tenho mais rle uma vez inspiru.do. 

A Constitni<;ão Federal dispõe o seguinte na 
segunda parte do § 17 do art. í2 : « As minas 
pertencem o.o proprietario do sdlo, salvas as 
limitações que forem estabelecida.~ em lei a 
b1mi da expfor,, ção desse ramo da industria. » 

Isso si gnifica que a Constituição cogitou de 
uma lei que limitasse tal propl'iedade em 
beneficio d;t exploração das minas . 

Ora, a lei que põe limites á !Jropriedade é 
a lei civi !. 

De outro lado, a mesma Constituação, no 
art. 34, n . 23, dá ao Congresso Nacional a 
attribuição privativa de legislar sobre o 
direito civil 

Parece-me, portanto, que o projec:to em 
discussão é perfeita mente constitucional, e 
nem tle outl•1J modo podi:iria ter explicação as 
citadas disposições do art. 72 . § 17.-

0 elr,mento historico da elaboração desse 
artigo não pode deixar a met.l.'Qr duvida a 
respeito. A dbposição constitucional daquelle 
artigo é a traducção de uma emen~a apresen
tada pelo Si\. senador José Hyginq, nas ses-
sões ela Consfituinte. ' 

Sobre o mesmo assumpto havia outra 
emenda assignadt\ por 40 congres8istas e 
concebida nessCJs te'~mos: « As minas existen
tes em terrenos particulares pertencem aos 
proprietarios do sóJo·,. e estes· .. poderã,, livre
mente aproveitai-as, sem Jimjtação alguma.» 
Cot~jada com a cio Sr. senadQI' José Hy;{ino, 

vê-se que ns <luas emendas representam prin
cípios diametrnlmente oppostos , 

E' certo qne alguns signatarios desta, que 
aliás foi apresentada antes da outra, não 
fizeram mais do que prestát-lhe apoio para 
entrar em diseussão . Toda>. a' Gamara sabe 
que muitas vezes o grande numero do assi.;.. 
gnaturas em uma emenda não passa disso. 

Nas emrmdas de numerosas assignaturas, 
muitas de!las não eram mais do que a expres
são de urna rlererencia pessoal para com .quem 
vinha pelas bancadas solicitando o apow dos 
companheiros. . 

E' desta fórma que se ·explica o appareci
mento de meu nome entre os signatarios de 
tal emenda. 

Para melhor demonstrar o antagonismo 
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qw~ h:i vi<t 1.•n t1•e ell::i. e n q•rn f<J1•q .:1 pre~eil
ta<lo t1cl.o Sl'. :>ennt.101· José 11 ~·g i1111, li:t:>lt\ 
lcm1lll'al' qno pot· oeca~iãn r.l:\ vot:w~·' >, 1~:,;b 
seoa1lor o o :;r·. deputa.rlu 1"1Jli~ia1w Pc::!1:~ di::: pn
tar:rnt proler·r,oncia {Ktt':\ urna • ! <1t1t1·:t, •l1J(!i
<li11do :i. vnlaç:1o r.fo Cong:·es.>o p1~ la :V.!U•~it.a~~:"lu 
da do ::;cnarlor .lo.sé Ifr~"ino. 

f•'ic11n poi~ limitar.lo\ ;t.~propt'ie1h le ofas lllill<l'S . 
Não era 1.1111;~ propried:tde co11tp!,.t:1. cnmo :i. 

terr i tf)1·ial; o bi:mt cfa explo1·:1i;:i1J p.1'1 ·.,rí:L 
dict:11· [1J ii; p11.1·a limit::i.r a r;~c11!dwle do dono 
do ~lil•~ . <k 11s1tt', go;;ur· '~ alm~at.' da-.i 1:iquc~i11tS 
que i'o1·1·1.·r1t1m1. lwtt\'c.,;:;ezn !l(1 ~uh-~il i •}. · 

O S i ;.. 8 :·:1~íl t·:Llt•: LL0-Es;;c :11·~u11wutu é it'
rcsp,,11.i í v.' l. · 

o ~li . :\!\'1\)Y[<l 0LY1'fTCCO - E tl<?U: ~\! di:!'' t 
qtW ~,.., 1 io:d (;11;1il!S 11<! l'Jll C C11::i la f • pz·indpio 
co11.~t1l1wi11ll:tl ~wj:un m·•L•:1rno11t· · dt' :1dJ1 1!oi-.:
tr:11::'111 ,. do policia, r.Omll ::;.~ •1 ,·:111•.""l il•~8~a 
tl'i 11 1111:1 . . 

Si 0 1,, tal n.!'dern fo.os0111 es:>;:i:-: l i 11iih~!i'.iO.~ . :1. 
léi n:i11 tll'cus~ iL:1\·a co;;·ítat' de ll:ii-:; "''l'Í:t n111:1. 
q1w.,t;i • il ·· l1om ::\•m:-;o <JIW dbp•'11:; • ~·: 1 tt;.:·u1·:11· 
<.'!IJJ <fj,.,'.'1h:i1:;i11 cxprcss:t da 1~n11 s tit11i1;ii n i!a 
Rt·!1•11'•li ··:1. 

,\. )111lid1 tem 11m:1. ccrl:t int•··1·ve111;:i11 1m 
gai·:1nt.i:1. 1!:1 pt'Oj)J'iod:Ldo 1.h> drl:td:in. :->" ltl rrn
tl.'et: .~tn ~'~r 1wc~~s:ú·io i.li:>po::;i<;:·u· l!Xj' l'1:~s~t 
do l t!I '1110 a 111arqn1'. 

Ú :'tt .. ). I>~: $gRt>A. di1. UI:\ :lJ':tl'!O. . 

O ~ll • . \ :nni'\10 OLYN1·110-ü p !'roj,.cto ó con
stit111:io11:d, pu1·1anto ; nffo n.ffo .. ct:i ntrnlll11na 
da:; ilb111Jsí<;u~,.; dt• Cou::;litnici\o e ~·••11 1 anle:; 
complchr 11 que Lletertnilfa o :irt. i 2 ntt i:i"H 
§ 17. Elle t5.o ponco n:io in vade a aatm101uia 
dos o~tad • .,s, que o lmrniltle m·:>ilor snlyJr·ia 
:-.elar. ~i qu.1ll]uer projecto ile h~i Yi<~i;~I) dG 
long·(.~ ~t lfoetal-~; mórmente <lo e,;I · 110 (}no 
tem :1 l1;>1H'a tle ropre;;entn1-, incnntu>l:t\'ol
mcnto (l m:.\is intere8~:L\lo no p1'i\jocto 0111 di,,;-
CU:il!:i:i.n. . 

A Cons:tltni~~ü.o da Reptth!ic:1 . no n. 2D do 
nrt. ;~,I. o.lú ao Con~re:;so N;1cionnl n. a ttri
bui•;:í.o •.lo l~_qisl"r si1bre terras e 111in"·' rlt; 7n·o
pricrlrt'ie dct r;,.1irio; isso poróm ni'"io signiricn., 
corno pt·,~te11dc ti ill1.1strt1dn, comnii,;;;(io, cine n 
attl'ih11içei.o 1.lo Coug-;.·ei~so :>o . limite t\nica
mento :i legi~lar sobre t:1c~ mi11:1s. Dcllns 
pó~lo :1 União dispor e gosar, por•quo s:i.o pro
priedarf1:.•s s1111s; mas <Juanto as riu•J pflrtonç:un 
a.os pttt'ticulares, em q11aesqu1.11· est:itlos, t\ 
Unlrto pó:le regul:\r a. posse e limitn 1· a pro
prio1btlo, poii:i que a propria Con,;lituicfto. que 
lhes rcc11nhecen h1 propriedade, re~trin:;-iu-a, 
no iwnthlo lle favorecer a explor·ar,;ão e me
de.'l.ntH unm lei que só ao Cong-res:.;o Nacional 
cabe dictar. 

E' ce1·to que o n:rt. 64 d:t Constituir:.ão dá 
Ms úSl :1dos 1ls minas que estiv1 l'\)111 · silna<las 
nas tec•füs tlovo1utus du seus 1•e:>pm~ tJ v us ler
l'itorios. 

Mas, p:t t'a tl::i.hi se concluir que n. ess•~s es
tado.; c:1lin :1. :iltrilluiçào de le.!!·is1:t1· !>1.1hre 
todas as 111in:•:;, possuid;:i.s e r.!1ivola tn", qae 
w~llo,; e:-;ti\•c1·cm ~itti:trlas, ni.i.o mo p;11·eee .iu-
1•i liu1 •o' nem constitucional. 

Mni..; ri•: um tr:-il:Hli::;t:t fJLlC se tem occnpudo 
tio :"1s~u111pto, a!lir11H1 o com funrlamnnto- so
l iLln~ rpk, ~ejt~ q11:\l fút• o prnpl'ietn.!'io üas 
mi11:1;;, e::;tu. \H'0(11'iecla1fo ostit. i!J1.kit:1 :l limi
t11r;.ú•;,; que o i11t~:1•tJ,;se ll :\cia11:d i1t111uo. 

l~ 110::;-;o g.;rantir ~t cstLt Ctl.lll:lt':tqr;o líri.llSSe 
<• 111ms:urw11 to Íll~trit•:<dor· rio :>1·1:. i2 §l i riu. 
1·:u11..;t1tui<:i'i!\ ; 1J illt18ll'w ,;en;u.lot• '1ª '~ o JH'opoz 
.iú :11\> 1l1~cl;11·1m o u:io ,;,: rc:H:n>:~ 1·:'t a alílr-
1\1:1.l-o, :>i L'.~li! 1n·ujecL•· t i ,·cr :1 !'ur l.u u:L tio ir 
Ú 1 lll tl';l. (!;tS: ~ do Guu;.;-r. •:;:;n. 

0 1·a, a-,,.;im ~·~n lo, porq111) 1•;1z;'i.o,s<l11ho•i'cs,os 
i11 tOl'tJ~:i· !.,; ;i : n:io11 ·1·~ ·' " ;-; [;11 ·;!0 1:i1.'l l u >r ;u.:.1 nte
la· l<.1.,; [Nl ;l..; J1:;;i:;l;tl11cas du:s l:i;lailu.,: •lo '[110 
pc lu 1.: .. n;:1·i::-;sn ~'fac iunal ! . 

.E\:t<J, 1~1ais:il'asl:Hln r!t~~ p.!ixiios loc::i:s, com 
:1 . •l ·;~:-,:·pt•cuc1!1q1 : ·1ç:lo tlu~: into1·c!S::iiJS l't!~ i r.>t1aes, 

::;~111 ' ' co.tev:lD 'Jlll) nrnita,; ve%t:~ c.1·ua a po
! ilit!a ri· ~ c .• mp:1nario, pock>1·il l· .•µ·i:;;l:it · 111a is 
eo11,·t~11ie11te?11ent1~ sol.ire nma mat•H'i:i. i'flZ•l é 
~1md, 11111) n;to tlo1.i1mtle llO clinia nem das 
c: cJ1 idi~·cil::> topo~r·:1p\Jic:1;;, 1;1.10 6 n. m0:;m:L no 
urpt :11lúl' CD'llO 110 púl•). . 

St'1 1i:1 ;dlt·~ inlc1'•):>:;0:; ele car.l:t Pº"º ·podem 
fo1·1w..:1•1· o.> dad•1~ p:n·a íl. d1LL01·ar;iio lie sua. 
11.! i rnín.- ic·;i ; ·~ ,·, pf)t' ts~:n qrn~ 1?0'$il. t1~g·i,;Ja1:ão 
V:11•i:i ilu ttt:1a Jl<1Q:10 pnt•a odtr'<t . Q1t·•11to a 
mio:, mwt l <:gi.;Lar:~o g-c1•;1l t\unsn!t,11•lti molhor 
,10 . .; i11t-:1·cs.~l'S colloctívos. 

\~ qm c . .;rpiat· 1\otaihc-> fJlle potlcsse:n tlll' es
capado dn.;st legi:>laçi.i.o ;.:·c1.·al o 111ai::; con
Yii:!::.:;u111 ao:; interr~~~s p:trti•!Ula1·es tlo:::.tC:l ou 
daquulle est:ldll, poúori•tlll ::;er. fücilmeut0 rtJs• 
t ::l.1eleciilos 11o:;rc~;;·1.tlamento!:' dtL lei , 'lua de· 
v1-m1 1iear aos governos locae.~. 

O pmjcl:to cm dbcus;:;:1.o potlcrh t t>r 11isposi
çi'11)S rngimer.t:1os, IJUt> t:Ll vez n:fo . co111.Jess~m 
na 10.;.dsl:1çfi,1) gemi ; tod:1s ellas lên1 ~n:~ t.le
fo,;n, qn·~ fa;·ei em o:iccasiãeo opporlut1:1, si a 
C.\rn:u•a q nizor t.omn.r em oon>: id1.Jr:l1~ã.o n pro
jccto , •·Sl.nrl:uu!o-o o emendanclu-o, ~1rndo 
pac>•L i~so l'Hjoil:vlo o pat•ecer d;~ l~onimissão, 
riuB o cnnrlornna sob a p~clin O.e incoll:>titu~io--
n:i litlade. . · 

N:'ío e essa :i. occasiiío do discnl!r-.:;e o 
molho1· ~ystmnn. a St'.!:fnir nt~ con!'ec~fio rle uma 
loi soh1·e minas. As divet•sns escolas de di
reito tem seus partidarios convictos, cada 
qmll 0sc!hhtd:l em i\rgumeutos. de V{l.1or. 

A no~s, 1. Constituicful Fedel'al ,poróm. j ;'L nos 
fot·necu o ponto d() partida. o nos dispensa do 
cotejo •loi divek'SOS sy~tcm::\s quo se poderi~ 
ter n.1l\)pt:1do. 

Crei1'. !~las razões e:x:pendhl:is, que n. nossa. 
Co11::;tiluiç;1.o ni:V) esh\lielccou de um modo com- · 
plcto u pl'iudpio da !l.cces8ão, como têm nffir
nlL\úo Oli Ol."J.Uores que aqui se occup:.tru.m Jo 
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assumpto ; o systema adaptado entre nós foi expendidas a favor da accessifo, e demonstrou'. 
um systerna mixto, pois que a propriedade do "de modo conveniente a fraqueza das bases em 
sólo não acarreta a proprieaacte completa da que taes idéas repousavam. 
mina,sinão sob certas condições que a lei cabe Como os oraderes que me precederam, !em--
determinar. · brarei, a largos traços, o estado dv, nossa 

Na elaboração desse projecto não tivemos, legislação mineirq, antes de 24 de feve
eu e o meu nobre collega pelo Pará, a preoc- reiro, para demonstrar que a nossa Constitui-
cupação de nenhuma das escolas de direito; ção firmou direito novo na mataria. 
e isso que daqui ja foi qualificado de um de- Anteriormente á independencia nos reO'ia
f~ito, me pa1:e?e ante_s uma v~ntagem. ~ão mos pela ord . liv. 2º, tit. 26, § lG, que d~va 
tivemos o espmt_o agr;lhoado a idéas anter10r- como pertencentes a coró L ((os veeiros e minas 
men!e systemat1~adas ; fizemos antes a !1-d~- de ouro, ou prata. ou outro qualquer metal» ~
P!açao ao novo direito, crea_do pela ~onslltu1- e Ord. liv. 2º, tit. 34 que torilaV<L dependente
çao, _do que nos pq1:ereu mais yantaJosamen_te de licença r i\gi<L a exploração e lavrrL das mi
appl1cavel ao Braz1l no que ~l!spoe1_11 as leg1s- nas, ainda mesmo ;:;_uando se tratass'l de pro-
lações analogas de outros pmzes m1ne11·os. prietarios em seus pl'oprios terren0s. O se-

0 SR. S1mzEDELLo-Apoiado. uhorio real foi positivamente consagrado por 
-- varios actos do poder da metropole e nomea--

O SR. ANTONIO OLYNTHo-Sinto, Sr. presi- dr.mente pela lei de 24 de dezembro de 1734 e 
dente, ir me a !ong-•t0do nas considerações quo pelo alvará de 13 de maio _ dii 1803, as mais. 
desejava fazer breves; mas não posso deixar ele importantes disposiç~es di: legislação . portu
render um preito de agradecimento aoscollegas guez<L relativamente as minas do Brn.zi l. 
que procuraram ill ucidar o assumpto, embora 
impugnando o projecto, dando resposta a al- Proclarnadn. a independencia, veiu a lei de
guns düs argumentos de que se serviram para 20 ele outubro de 1823, que mandou observar· 
contrarial-o. no imperio a leg islação portugneza anterior a 

25· de abril de 1821, em quanto não fosse es
pecialmente alterada. 

· Não tocarei nos artgos que atacaram ; a 
primeira discussão não é occ::is;ião n,ais 'pro-
pria para isso; mas si o projecto for a segundai 
discussão, procurarei defendei-o em todos os 
pontos, expor melhor o plano de systematisa~ 
_ção que tivemos em vista, o qual, embora 
tenhi~ parecido um tanto socialista a um dos 

·oradores, nã-o é m<iis do que a garantia da 
propriedade t err·itorial harmonisada com o 
preceito da nossa Constituição, a bem do des
envolvimento da industria extractiva, que 
deve merecer a solicitude e o amparo por 
parte dos poderes publicas. 

Sr. preside1íte, os nobres collegas que im
pugnaram o vrojecto, fizeram girar toda a sua 

- argumentação ern torno de um per3upposto 
fülso,-de que a nossa Constituição não creara 
.direito novo em materh de propriedade das 
~inas; julgam elles que o principio da ac
cessão· já se acb.ava consagrado na legislação 
do regímen extincto e é por isso qu0 lhe::; pa
recem .tão rigorosas algumas das disposições 

- do proJecto. 
Reprolluzindo argumentos de illustrados 

juristas, os oradores que tomaram parte nesse 
debate, não attenderam a que, taes argn
mentosja tinham sido vantajosamenti, ba-ticlos, 
mesmo no regimen passado, por moços illus
tres, que embora não tivessem o renome dos 
abalisados jurisconsultos, tinham incontesta
velmente mais logica, quando discutiram o 
a~~umpto. . 

· , ·Em artigos publicados na Gazeta de Noti
cia$ de 1884, o Si'. Dr. A. H. de Souza _ Ban
d~ira, peregrino talento tão cedo roubado á 
patria, recapitulou todas as opiniões até então 

Até ahi, portanto, não havia a menor 
duvidll. ele que as minas não perten()irun aos
rlonos do sólo, e que esses ou quaesquer 
outros não podiam intentar pesquizas ou 
explorações sem autOL"isação prévia do poder 
competente. · 

Veio depois a Constituição do imperio, que 
nada_ disse a respeito, ao menos de t,\m modo. 
positivo. .\ -.. , 

Em 1829, o i'narquez de Maceió, pil!ssuidor 
de fa zendas nà 1 provincia de Minas í~eraes, . 
pediu ao governo· autorisação para fprmar
uma companhia de-soçios nacionaes e estran
geiros afim de emprehender a extracção de. 
ouro nas fazendas de sua propriedade. Essa 
autorisação se tornava necessarfa em virtude 
de expres.sa disposição d.o decretf de 12 de 
agosto de 1825. · '. 

Deferindo o requer.imento do Marquez de 
Maceió e de outros cidadãos brazi1'6)iros qno 
pediam a mesma graça, lavroü.1se ·0 decreto. 
de 27 de janeiro de 1829, óoncebiclo nessea 
termos (líJ) ;· \ \\ 

G Hei por bem doclara.r quEI 6s subditfrs 
deste imperio não precisam d~, autorisaç1fo• 
para poderem emprehender a mineração nas 
terras de saa propriedade, por meio de socios 
nacionaes e estrangeiros, que podem livre
mente formar, ficando elles e seus socios 
sujeitos ás leis do imperío e obrigados a pagar 
sómente os impostos nestas declarados ou que 
pllra o futuro se declararem. » 

Foi nas disposições desse decreto e na::r 
subtilezas do § 23 do art. 179 da Constituição 
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do imp:Jt'io <JU'.l armaram suas trinch~iras os O:; ar,rnmcntos capitncs dos <JUO du!Omlem 
defensore.:< da ucces~ . a acccs:;iio ~o, pois, o art. l'7D § 2.'! da Con-· 

O con,;ell1r.ir'> Tri!.!'o de Lourcil'o, no seu stitui<;::to do irnpet•io o o docr•cto 1le 2i de jn.
J)i-reit1, civit, invoca. o§ 22 do n.rt. 170 <lit uoiro do l8S'J, CJUO clks acNditam t<..i· com-· 
Coustituiçuo, qnc cli~ (lú) : · p!?t:~1lo ri. di~po.)içCT.o t::tcit :l. da.quell ri. Constí-

<(. E' g-ar:rntiilo o dir,~ito de propricdauc cm tuiç~w. 
todri sua pl~rnitui!o. S1 ll bem ·publico, Je;:al- :-\ei~ltum desses r.rg-umentos t.cm o valor 
mente \'Cl'ilir.:tdo,. exig-ir o uso e o emprego qne lllcS qnerem dar os Lloutores cm materiu 
da propri 1~ · l::v:lc cio cidailtto, sen\. elle priàvin- constitucioná.l. 

· mento3 indomnis:Ldo cio valor tle lb. A lei . o. 1.füeito f>l'iVauo anterior : •• Constitui1}ão 
marcar::~ os c:.1sos em que t ei•ii Jo"nr es;,n do ·tmporio septtra.va de nm 1)'1odo ca!.1~;orico
unic:1. exc{·p~·i\", e llarú. us re;.:-i·as" p::mi. se as t!nn.s pi•oprioc!ados- :i, do sôlo e a das rnioas 
d~termiJ 1 :1 1• a j 111Jeinnisn<;:to . ,, .que porvcntu1·<t existi:>::;cm no snh- S<)lo. O 

Oahi eo11çl no. aqn<'!lln juristn, qne, ~iihnrln simples fücto .de possuir um terre no UÜ.·) crc
n:i. ]Jfr11i1111f11 rio 1lirdtr1 de JH'Oln'i •~rlor.lc, s:::m :Lra P<\.l':.\ ·~sse JH'OIH'i :;tiwio n; pt'<l j)r·h:tL ilc cl :1 8 
('a;-:01· 1·1~st ie1;:i.o •r11;111t.n :'L pi·o pt·i cdnt!t• ti:1'l'i- rn l nas C]tu~ nd l:L ex~sti:lsO:!l: ;:i Gu n~ t it~k~o , 
tui'iitl, a •:u:1::.t.il11ii;·,o n:i.o l'..::z mais do rp1t: poi s. r1n:~n cJo ~:wnnt:u o rJu·~1to Llrl [ll'~ I i·1c
l1:Lrnin:fr:·.::· :1. prnp1 : 1 ~d:ul\~ 1lo :!Ôlo c.·:H n 1l<1 <la•l<;. 11ao \)Odll1, tor º1'!1 v1~la B':\ l'l)lllir nm 
sub-!:/rln, ati'• <•nliío ~r~pw.~das. 

1 
d·t•ecto t.lo t1n.n l o p1·01w1cla.r10 11!t.0 lrnh:i go-

0 8r. '\' 1 ·i x11i t•:1 dr. l•'rr·i t:t:;, n·\ c,,, 1.~u/;'r!a··r••i 1 ~""º at7 cil ltLO e nem <.li>llo C:•J;,.'J ••~·;ri. \';;:;to a 
ders lt;fr, r11 t. (IO:~. amrm 1, ·sem jn,;tillca r, qi:1! · l'•:C!~~:L Loru1al1 Üt\ ~ii. . , 
as min:is po:'l1!11Ct'111 ao dono tio ~óln . Nao ::;~ PL>1~u tao . .Pouco lk 1lu7.1r (;1) te~to . 

o .Sr. i:11n:-ollwiro L :d':Lycttc, 110 1J in8o dn.~ •~ 1.11 o:: l1tac1onal ·rprn lu1•:1. ct·c:y l:1 unHI. p1•npr1e- . 
coi1.~m·, " olt1111a Jº. :11li1·mn. qnc os p t·o:!tlt'to,; 1l: ~rlo .n_?V!'. y:u',:•. o dono .do S< '.lo: 1) qno a C~ll- · 
nll.LuracS pnt· t.enc:.mt a1.1 dono do só lo. cxr,1·•pi:;i<1 ,;li Lu1 i.;ao 11:t. Joi rF1· ·1w it;· o 1.l11·n1tu •l•: pn!(ll',te· 
feitn <los tli 'l :ll:\ ulois; tJ c:.rnclue di~ cittH,::ltl qm= 1hdo y port•in_t~, so repor t:tY•t. a rn.a r:l1re1to 
foz 1lo T,·1 ~ei t•: 1. de L•'1·oitas e dos ckct·~tog rli.' proex1~ t.~ 11le. :ia1~ ;:e : 1·a t:n·.1 c;.pcc1'.d111euto 
27 <lo ,ia1t•.'!l'O 1lc ISZ~), l1em como 1.lo rlo 18 ,J,, 1l1! 111·opr1cila~l8 ~·':rr1 tormJ ; it ;z? m·r :iliilade Llo 
dezcmlwo · <le. 18;)1 e lei tle :?S 1.lo ontnl.rt•o di• tc~to eon;;t.1tmc1onal a.IH·an ;.:·:a. tod:~ p1·0~ 
18'1\, que• <"m:m \·01·1l :ul~iros uttcnta1!u,.; <~onl r:i p;·w1.htd~ e:o~ten to cm \'lr tuúe c! a~ leis ante-
º clit·eito 1l 1~ p1·opricd:ttle os privilegios CJ ílO o t'io~·es. . . _ . 
govet•110 i1np1wl:ii co.;~nmri.va concL'Üei· a n:i cio- !~ln v1st'.L de i.Ia., nenltnm cal:i1lao scri:~ LleS· · 
nnes o c~ traa:.rcko~ ll<H'a f!Xplor:m!ln rni 11m; p~ptdo ~l'b1trar1amfnte de ~na p1·op1·1~dade.; · 
de om·o, p1·a la. e cat·vão elo pc1lm uxistentn: quem los;;e dc~no :·1e nm Le1·rútHl c1mt11111:1.1· 1<~ 
em terreno,; p:1rticulurcs i> a t er '1 1n·opr1c'.lade dn mc:illlO. qnern losse· 

o tlistincto :tLlvoga1lo ·mineiro $t·. con!:OA- donn d~ t~m:.~ mina ~ô i~odcria poril r::! -a melli
lheiro M•H·o"1 .Jo~u Gom 'S Rellello lhlrt"' ,,m :t1~te pte\:1:i mtlC!m.m~:tt:al) e qn:~ndo o lwm p~t
artig-o p1hl ir:n. !o no Jorn al do Comme·rc~n 'ff·n ;; 11 l~c~ :is~im . o c~1g-1ssc .. !'r~as o qtlil :1. Con_st1-· 
de maio elo 1881. cit;:i. o consclheil'o f.x't l';1:i·eu.,~ Lu1.çao imo disse e qnom ser1~~ .') tlou o il:\::; 1m1rns 
e Toixeira 1fo Fi:-~111~1$, npinnndo no seiitido cx1~t~1~tcs cm te1:reno:; 110~,;trnlo:;;. . 
<las idéns p1ir es:;c;; m<Hlil0$tadns. A .. tira,r toda.:; L\S couclu:>ücs ilo preceito 

O Sr , 01· Carlos Augusto ti.e c arvn llio~ em . con~t1 tnc1on:1 l, ~ntN·pr~tado •~ ,;:1 lio r cios dou. 
The.w; clr- concul'so apt·e~entnda em ISSO :i lore,:i na mater1::, te1·1:1mo,:> ~nc t'·.'<'< l!lht:?c::ir 
Escol:\ Poly technica·, desenvo1'·eit ioni::imento q11e o dono tb m.nm, quo na1) los:,;o a1'l t}lesmo 
o p1•incipi11 de nccessiio <J!W jul ":tva' llt·mnilo tempo tlon~ do solo, pe t'tlil•ht sm~ p;·o11ru~ 1fo.de. 
por l eis qui:i aitn e cote.i•~ enlseu t .l':\lxl.lho. em beneti.c10 de:; ta. (Apvic:t.los 1; m7u "'po:a- .· 

Fimtl n1cn te, o Sr . ~e nntl ot' Affonso Cel~n. 'tios). 
nn. ses~:i•• d~ 21 do jnlllo ele 1884 di~cuti11 e r E~sn. conclt~:;~o n:'i.o est~t .ce1•ta,rncnto contida, 
dofcndou os nctvs elo St·. cons0lhoit•o All'Ón,;o no :n't. liO § :u tlrt. Coll):;tituic::to r.lo imperio. 
Pcn::i., q110, riunnrlo ministro de ngricultura, Proc!Liim:t<la :i illdenendoncin o dominio da 
firmi~rt'I. t?m Llespac1101> :\ 1loutrin::1. tle f)Ue o l:!'O- corü:t ix1ssou ti. so1• •o <lomini~ rfa n:-tçi'í.o ; as. 
verno n•11h tinha qno ver com qoaesqucr j:o- min:1s qne :üt! entfío cfüm do 1.li .. rnihio real 
zid:i.s minor~u~s f·xistentes em te1·rcnos pnrli- ·pn.~Slll'l\111 n l'ai et• ·pal'te dos hüns nn.r.io 11:.<es on, 
cularcs •. cujos donos não car eciam da li~n~·a dos bens tlo BstaJo~ .om Yc;.: d•~ coucc;;&~o ser 
'{l~ro alt•~nt~l-as on cxplornl-us, como lhes leifn. pelo rei; c ita. pa~~ra :t se i· foita. pclo
aprovesse. . Pollcr Ex~cu ti vo, nm dos r<.imos do· sol>crt\ui::i. 

E'parir. l:1s timarq uo os annrics dopiirlamonto micional. 
bra.silei ro n~~.rruarclom t •u.nbem o tli~curso do E onde es~a.vn :i. cohcreacin. t io~ jn1•isconsu l
Sr. senndor ~1lve1m Ma1·t11lS; respomlemlo ao tos. que tr11.du:úam tão n. :;eu modo o preceito· 
Sr. seuarlor J\tronso Celso e m1111ilest<m.:lo- da. ·aon,;tituiçU.o e consentiam o p1·oclam:w:11n 
se e~n dci-;acco1·do com as idóns por este ex- a prop1•ict.i1tdc do E::;tado ~obre n.s minas de dia-
pe~~htlas. mautes ?- lfavia por ventu1·n. nlguma. tlisposi-

c:.mara V . IY 3~ 
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ção constitucional que mandava o Estado Em primeiro logar, o decreto de 1829, mero 
guardar o domínio sobre essas mina1:1, que se- acto do Poder Executivo, nã.o podia revogar 
gundo a legislação em vigor pertenciam ao a legi8lação portugueza, que vigorava com 
supremo senhorio do rei? força de tei, não só em vista de expressa dis-

E entr"etanto, eram os mesmos interpetl'es posição de lei de 1823, como pela propria na
·d<t Constituição, que proclamavam o domínio turella do assumpto que a legislação antiga 
do dono do sólo sobre as minas, que vinham regulava. 
mais tarde arbitrariamente abrir uma exce- Em segundo logar,si a interpretação do de
pção para os pPoprietarios dos terrenos onde ereto de 27 ele ,janeiro de 1829 pudesse ser a 
existissem minas de diamantes. Ningnem até que lhe querem emprestar, isto é, a de ter 
hoje negou ao governo, por seus represeu- dado a propriedade das minas ao dono da su
tantes legitimas, o direito de conceder minas perficie, porque razão esse decreto só falla em 
de diamantes; a existencia da Repartição dos subditos do imperio? 
tel'I'enos diamantinos, que figura inva1·iavel- Assim semlo, a propriedade das minas só 
mente nos orçamentos do Minbterio da Fa- ficava garantida aos donos da superlicicie que 
zenda demonstra-o cabalmente. fossem cidadãos brazileiros. 

Onde a razão para essa dispari1lade na in- Mas a 1;onstituição jamais fez distincção en-
terpetração do mesmo texto cofütitucional ~ tre nacion;ies e estrangeiros quanto ao direi-

Aincla quando qualquer duvida pudesse ha- to de propriechtde. E podia, nesses termos, 
ver para os que acreditassem que o texto o decr jto do Poder· Executivo nega.r o direito 
.constitucional devera ser interpetrarlo no sen· de propried<tde das minas aos estrangeiros que 
tido de legitimar a accessão, bastiw•i compul- residiam no paiz e que possuiam os terrenos 
sara legislaçáo posterior á Co11stituição para onde ·as rnin<1s se nchavam? · 
se convencer de que não fàra esse o intento Em que peze aos doutores do direito cons-
do legislador constituinte. ticional essa conclusão não é legitima, ou por 

Poucos mezes depois dA promulgada a Con- outra não se pode desse ·modo interpretrar o 
stituição, foi expedido o decreto de 17 de se- decreto de 27 de janeiro. 
temb!'o de 1824, que póde ser repntado qomo O que ficou firm ado por esse decreto foi 
sua verdadeira interpretação nesse sentido. que o subdito brasileiro era lforede orga-

Havü~m-se descoberto ricas minas de ouro 1 nisar companhia para emprehender mine-
, nas provincias do Espírito Santo e l:Uo Grande i-ação em suas terras. E a ma.is importante 
do Sul; e para impedir que os a. ventureiros disposição desse decreto era a que conce1Ua a 
conthuassem a se apossar dellas, damniti- taes associnções o favor de pagar somente os 
cando-us e prejudicando sua boa exploração, impostos lleclarados nas leis do imp.erio e que 
foi expedido pelo governo o citado decreto, para o futuro se determinassem, visto como, 
no qual se acham essas disposições (lê): pela legislação anterior taes associações eram 

e: Que nas ditas duas provincias e em quaes- obrigadas a pagar uma porcentagem;~11e con· 
quer outras etn que se descobrissem grandes trn_uou a ser · ~obrada dos subdttos \~~stran-

' riqueza3, se procedesse á repartfrlio, medição ge1~os.. . ,. ., · . 
e conc~ssão dos terrenos descobertos, na /órma E'. essa a mteJ'pretraçao que. pa~ec~. mais 
dos reqimentos e ordens antigas e modernas e curial P_'.1t'a o decre_io., de 27 de Janeiro; , mt~r
pelos quaes se rejam as pro'l)incias ora minei- pretraçao dada pelo Sr. pr. Souza B.1\ll~eira 
ras; . ..... nomeando os pre8identes das pro- em_ um trabalho . públrnado . . no Direito e 
vincias gnarda-móres para a medição e z,ar-: pelo .sr •. Dr·. Fran?1sc0Jg?ac10, F~rr~1ra no 
tilha nct forma do sei• regimento , J> seu livro Repertorw Jui\idico do .. Mineiro. 

Não comprehclndo, como illustrados ju.., Vê-se ainda a confirm'açã.o da \ntelligenc!a 
rist&s d8poi~ da leitura de um documento des- attribuida a esse decreto em actos do go
ses, que lhes eleve ser conhecido, expedido verno, posteriores aqnelle; os decretos de 
tão pouco tempo depois da procla.mf\ção d<j. 24 e 30 de julho, de 6 e 23 de a,gosto e de 27 

· Constituição, ainela possam afürmar que estq, de setembro de 1830 «concedem autorisação 
revogou a antiga legislação portugueza, a diversos nacionaes e estrangeiros para for
mandnda aliás observar no imperio pela lei marem companhias com as qu:1es'~ossam ero
de 20 d8 outubro de 1823. prehender trabalhos de mineração em terraii 

Destrui•la a. pri,meira base em que se apoia- que pretendam adquirir»; isto é;\ taes iudivi
vam os defensores da accessão no passado duos que, uão eram donos das terras, ne
regimen, é necessario convir que, si o decreto cessitavam de licença prévia para, orgauisar 
de 27 de janeiro de 1829 auctorizavao princi-pio companhias, de que estavam eximidos os pro· 
que conte~tamos, este decreto veiu lirma:.r prietarios dos terrenos. 
direito novo na ligislação portugueza entãp Desta ordem foram ainda as concessães dos 
em_ vigor. decretos de 24 de maio de 1834, de 27 de 

Mais fraca ainda, senhores,é essa trincheir11 julho de 1835, de 15 de sotembro de 1863; 
onde se acastellaram os doutores da accessão. cumprindo notar que a dispensa do · pedido 
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para organisar companhia, que era facultada 
aos prop1·ietarios dos terrenos, não i~entava 
aos mesmos proprietarios de solicitar licença 
para effectuar a exploração nesses ter
renos. 

A falsa interpretação que Sfl dava ao cle
<:reto de 27 de janeiro de 1829 começou a 
produzir seus perniciosos eífeito . muitos 
annos depois; em 1866 os poderes publicas vi
ram-se coagidos a intervir, para pôr um pa
radeiro nos choques e complicações que tal 
iotPrpreta.ção produzia. O aviso n. 461 de 22 
de outubro dê 1866 declarou que o de<~reto de 
27 ele janeiro era inconstitucional e não devia 
ser executado; esse aviso tem força de lei, por 
haver sido expedido de accordo com a impe
rial resolução de 13 de outubro, tomada em 
consulta da. secção do imperio do cofüelho de 
estado de 19 de agosto do mesmo anno. 

Pela rapida digressão que acaho de fazer 
atravez da l<'>gislação do antigo. r egimen, 
vê-se claramente que dominava entre nós ll 
velha legislação portugueza. E' certo que 
muitas vezes a chicana e a advocacia procu
raram torcer os textos das leis,ampliar dispo
sições de algumas, restringir de outros,para 
adaptai-as aos interesses defendirlos na occa
sião. Dahi o cabos legislativo onde rperdia-se 
todo aquelle que tinh11 necessidade de entrar 
no estudo d<;sse assumpto. 

A lei n. !. 507 de 26 de setembro de 1867 no 
seu art. 23 autorisou o governo a expedir 
·um regulamento no qual se classifiensi:em as 
minas de qua !quer natureza que ex •stissem 
no sólo ou sub-sólo, se determinas~em as con
dições e fórmr1 para as c:mcessões e se tro
cassem os direitos e obrig.1ções dos concessio
narios para com os proprietarios e para com 
o Estado. 

Apezar de reiteiradas promessas do go
verno, em suceessivos relatorios do Minis
terio da Ag-ricultura, tal r egulmnento nunca 
veiu á luz, mesmo depois de 24 aunos, o que 
se explica pelas difficuldades que semelhante 
assumptC! "presentava na legislnção dopas
sado reg1men. 

Estudada a questão no terreno elevado da 
doutrina., creio, Sr, presidente, ter demon
strado que a nossa Constituição Federal creou 
direito novo na mataria. (Apoiados.) 

Tanto os meus illu:stres antagonistas nesta 
Ca:mara, como os jurisconsultos, em cujas 
opm1õe., foram bebee argumentos para affir
mar a doutrina contraria, não fizer ram 
mais do que jurar nas palavras uns dos 
outros, apadrinhando-se com o renome tle que 
taes jur•istas muito legitamente gosam. 

A Constituição Federal de 24 de fevereiro 
veio, pois, crM1r direito novo ; mas acredito 
ter demonstrado que não ficou estabelecido 
nella o principio da accessão de um modo tão 

positivo e terminante como querem os eoutra
dietores do projecto em discussão. 

o SR. SERZEDELLO - De modo algum ; as 
limitações de que falia o art. 72 § 17 demop
stram que o principio da accessão não foi alli 
consagradt) .. 

O Sa. ANTONIO OLYNTHO - Sr. presidente, 
já tenho abusado por demais da benevola 
attenção da Camara. (Não apoiados.) Vou ter; 
minar. . 

O projeeto, que com o meu digno collega. 
representante do Pará submette:11os á consi
deração da Camara, não é mais do que a ada
ptaçi\o no Jiovo direito constitucional de dispo
sições, que nm pareceram necessal'ias par~ 
completar o princ.i pio alli esboçado e que 
mais uteis fossem á industria extrHctiva. 

Como já foi dito, ao ser apresentado esse 
projecto nesta casa, aproveitrtmos para elle 
dispo>.ições de um excellente trabalho do Dr. ' 
Som:a Bandeira, que d.ormia inftlizmente es
quecido. A isso addiccionamos o que nos pa .. 
receu de mais util nos codigos mioPiros de 
outros paizes cultos, nomeadamente do codigo 
do Chile, reputado um dos mais Lem organi
sados. , 

O projeeto poderá ter defeitos; mas que 
elles sejam t:orrigidos nas discussões ulterio
res. Condernn '1-o já, como aconselha a digna 
commbsão rle legislação, seria decretar qne o 
Brazil continue no cabos das legi:)lações an
teriorPs, ng-gravado hoje com a disposição 
constit •1 cional, a que se quer dar tão lata in
terpretn ção. 

Limitei-me, Sr. presidente, a demonstrar a 
constituci0nalidade e a opportunídarle do pro
jecto. o mais que poderia dizer acha-se elo
quentemente expresso_no brilhante voto em 
separado do Sr. Leovigildo Filgueiras, um 
dos membros da commissão de con:>tituição, . 
legislação e justiç;J, que discorda do voto da 
maioria de sPus collegas. . 

Approvando esse voto em separado, a Ca
mara terá prestado assigna lado serviço ao 
paiz e à industria extracti va, uma d;tS mais 
futurosas rle muitos Estados da União. (Muito 
bem; muito bem. o orador e felicitado e 
abraçado por muitos Srs. deputados.) 

Ninguem mais pede & palavra e é encer
rada a discus.;ão ficando adiada a vot;1ção. 

Entra em 2ª discussão o proj ecto n. 198, 
que isenta de impostos os materiaes desti
nados ao monumento-Dous de julho-na ca
pital da Bahia. 

Vem a mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Requeiro que os projectos n. 198, 205, 209 
e 227 sejam fundidos, sem prejuízo da 2ª 
discussão, no seguinte : · 
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Prqjccto .sul.Jstituti vo 

Art. J ." Sii.o isentos de impostos os mnte-
riaes, que fo1·um irnpol'lados. · · 

.Vem :'1 mesa, ó firlo, apoiado e J!us to con-: 
juoctmuentc em discussão o seguint13 

a) para. monumento qne ~e pretende erigir 
nn c:lpit;1.l elo e::;t:vlo do Bn.I. i:i, em com me- H.equeil'o que o projecto n. 182, concei.ten<lo 
moraçüo rle 2 de j 11lho de 182:) ; · o arrendamento dos ten•enos 1fa Quinta. da 

b) para. :.i. c:i.1rnlisação ele ~gmi potn.vel na Doa Vista, scjtt enviada ú co11ur1issã0 Je 
vilht do Cnrr:tlínho do me~mo estado do, olJL'<lS pu~J licas. -Gabino J)r;::ow·o. 

B:ihh\ ; Ninguem \)ede a pahwra e ó cncert•t1c.la. a 
e) pa!'~ <• installaçao cl:i. · l1l7; electrica·uo d' , i· , l ~ · · · .. s 1 1 p · 1 1 d t d 1scussão, ncalll10 ri.t m11n. ::i. vo :~ «}:1.0. 

munic1p10 uc . . <.;ar os ~o u1 1a , o es a · o E' posto em in discns:;~o, quo i.! i;c~m uebt\te· 
de S · hiulo ; . cmcermda. ticando tidincfa :.t votaç1\o, o .tWo-

d) p:1r:• o'5 sei·viços 1lo agua, cs~ot~l i:? .iacto o. 2 l!'J, coucedcudo h:ri~<;iio rki dil'e itoS· 
illumin:i<:iio puhl ic:t da cit!ade 1.lo Tal11lly, tio ·aos mntori:tt.!S pal'~t a comp:inhi:t da a gu!'.S de 
mesmo c:;tadu du S. Paulo. c:n:ia;;, 110 estado 110 M:11•:1nlrii1l. 

S:da 1!:1,.; :,:1)!-'Sii.1.;;, clQ o'ri t ulJl'O do lS!Jl . - l~ntl':l. cm d b::cm;~:lo unica o 1wojf!1•tr1 n. l:i.~ 
A. J1101·1! '.1·11 ''''· .'iih;n. qno concr~tln petisilo :io co:·o1wl h1.1nora1·io 

Ning·11e111.1wdo a . p:ll;~n·:i <! ô nnr.01·1·.tda n Joa1J11im :\Ianr-icio F01·1·eim . . 
dis1m~~ltt', lli::1udc. ad i:vla a volal,'âll. o si,, G.\111:-\U I3J.:~llL'lW ni'i1l no:i tcstn o 

K po~to .. 111 '.Z'' rJ!:;:cu,.;:;;1o, <J!IC 0 si)IH dCiJ:i te . serviços qno putlcs:;c ltw pros t.-odn 1l pnl i
enccrrado, ll c~allr!D adiada a, ,·o tnçii3, 0 1.1i•ojc· cionnrio; o qno contesta 0 o tli1•1)itn ·!a Ca
cto n. )!):;. <JIW j,;ont;L ele. impostos ós appn.~ ma1•11 do c:>tnr coucctbalo fu.vor•c,; •/M ninrfa 
relhos e rn:1l'liinisuios rlestinndoi> ;\ f; 1l>rlc:1 'l') mai~ vli.o aggmvl\l' os 01·1~a1110 11'lo ,;, rp1c) .i :'1, sG 
tecidos <.lt\. \'i\ ht Llo Cotlc, no estado <lo !llara- aclwrn onel':ulo:; com uma ve1·lJ:i e1101:a1i$Sinm 
nhão. · do ponsionistn8 o nposrm lallo:;. 

E' posto (~ln 2" discuss:ã1) o pro.ic'clo n. 205, ó Sn. L é:Ol'OLDO DE Bur.r1ü1•:::; rli z q110 pnr:i. 
i:>cntantlo d<.! imposto~ m; matorini~;; nor.css:i - dei:;t1·uil·.:u; consiLl<m1c:õ:)~ :i.(\du;r,:clas pnlo ora

. .iios i1 in:;tnfla1;tl\) d:i lu/', elcct rioa n o mnnici- dol' ciue 0 prec0dci11Jasb ll•)· o par1•cer 1l:1 com-· 
pio .da S . Cat·lvi:; do Piniml , no estudo de srto l'\IÍ$!füo, o qno faz no intnito ri· ~ mni;t1':ll' f'JM o 
Paulo. coron~i i\[alll'icio Ferreii•n, :\11.im da~ nntnpa-

s- 1· 1 • ·' :t · , t nhm; tio Ct·ug-utw e Pam!l·un,,· , t)llile ·110rto11-se . :i.o 1 <. n~. apo1auaf. e pos as cOllJ ui.e n.- ~· . ~ 
mente cm dii:cu~stto as se~u[!l t\:S como um IJrM·o, pr~stou cint1·os -;e1·vic;•1S rAln.-

Enwndas 

.·\o pt•ojecto n. 205 

Li v:unen te n::i. sim proYincitt na b l, e !\.-ti~ hojo 
em unm itl:u.l.e em c1 ue n;fo pl1de ma.i~ tra
bn.lhn.r. 

o Sn. . 01ncic,\-Diz que;. :-.. eon1mi~srt.0 de 
füzcnda não tem sido '\')l'Otlig:\ cm da r p:irc
cet· lhv<H'U.\'el nos pedit.los 1.lo pensá.o. t trnto 

Igun.l favor pam o;; mirtN•!nes 0 pre-p:wo:; que de !iOO e h~utos que recel1c11 mili to pou.
do·Hospifat rle ~li;;e ricvrditl. do ~'s.tallo do Pri.rii . ·cos for::tm os quo clln.cons i•leron. · 
- ·Se1·::;edello ('oJ·i·ea.- Niiin R'.beii-u. - B a· .Ent1·otnnto, os serviços do cot•oncl.loMtllim. 
cellar. - . ont«o. - P. Charwiml. i.fauricio Ferroirt1 eram de t:\l l'd~.v~\nCi:\ 

que n, com mbsito não' p0tli~• deixnr do a.tten-
Ig-un.l favor pai·;\ o;; ma.teriae;; noccss:.irios dei-os se111.gmve inj ustic~\. . . 

. ::t Ulumirrnçào :t g-.1~ fla c:tpital do Pa1'á. - A cnnwi•," d1ilibore como en tentlor; a 
.Ser:;e1idto C'oJ·,·rfo. -N:na Ribefro. -Baccltai-. commissão cumpriu o sau dever. · 
Cantao. - P. Chr:r111m1t, 

Ninguem pede a. pn.tavm e ê cncerrudtt tt 
discussão, lk:\ndo ndinch~ :~ votação. 
. Sü.o SlH!l!cSsi vnmen te cuccrrado:êl, sem t1c

bnto,o;; scgnintcs iwojectos, cuju. votuçuo tiC;tt 
:tdi:tdn. . 

Em 2~ cliscnssão o 1wojecto n. 36. ,\ ,relativo 
ú leg1tim:11,;;\o dos tilllos cspurios ; 

Ern prillleira dii::cm;s;:to o p1·~jccto n. 225, 
::i.pp1·ova.udo o contracto ccleurtvlo cm {'eve
reiro .de 1877 riam o prolong:.1mcnto d:t rn,\ 
do Gôi'lca !vos Dias a.té o mar . 

Continúa u l" Jiscussiío do l)rojecto n . 182, 
sobre o nrren1lum•:m to dn. Quinfa da; Boa. Vista. 

O Si.·. Pires F.errcü·a- .J!~ ó 
tn1·de, o numero dos collcgns e· poqucno,acho 
po1•tanto inconvcnicmtc que n Gamar.a u,·,ntinttc 
n, fnnccionn.r tomando do nfog-arl illlo rcsoln
ções que cleverhtm ser di:;cu tidas com teclo 
v :1ga.r e moder~ç:to. 

A honr:id:i. commissáo.de fazamla om seu 
p:irece1· ~\llega. que o coi·ouel Joaq11i111 l\foq
r ici.o Ferreira. "jJertlera um bra~:o ern ser·viço 
de cíl.mpnnhu. e tomada de amo1·es defen de 
com denodo este projecto. 

Louvo o seu 111·oceder, mtts ),)ão cleixo ele 
notti.r o <JUnnto ó e\ll\ Cl]ufüitiw.; pois lm, 
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Jioucos dias assig-nou um parecel' De~rrntlo ! poucos dias conseguiu fazer p.~s:;ar. Foi, Sr. 
~'GOO cli;1 rios :t um soltln.do que, segundo presidente, uma verdadeira victori::t, porque 
ella ffi()SnlO confcSStl, Cego.ra em serviço clct um:~ clerl'ota, Solomne Sofft·eram as COlllnJÍSSÕeS 
pat\ia !!! · de fa.zencln. e uo. orçamento qn~ tin iln!ll dado 

o Sn. OnrcicA-~ão est:'.L lJt'ova<lo que ti- P'.1-l'ecer contrnr10 _ü essa pcns::o dcstmada à. 
vesse ticado ce"'o cm campanha,. vlltva de Tellcs Pires, q1rn nao .morreu n ::i. 

b . i guerra, ao pa.sso que tem ncg-a.1!0 <t d::tquellos 
~ 9 Sa. l~urns Flm~1~~R,\.-Que _ unporta, s r1ue for:un metrallH.vlos no P;trnguny. 
t01 no :.erviço da pa.tria? Em 1881, na fortn- Nfí.o honvc má. vontü.tle por riar·tc .da com
lozn. de s_anta. Crnz, uma turmn, de so.ldaclos missi.lo, como tllsso o meu co llcg-n, e si me 
pr:esos f~ll euca.r1'egad~ da fazer exp!pd1r uma retiro novamente:\ esse facro e pltra. mostrar 
mrna. rei ta na i:ie1.lrc11·a da.quell:L lorta,leza, :~ Cam:ir~\ que não Ciquei dospoítado com 0 que 
n.rrebeu t.:11·arn algumas e snppondo que t1 vcs- i·~~solveu n. Clitmtr:~. 
sem falh:u.lo a;i ont ras, ~11proximou-so. _a Coutinúo u. tr;tb:tllw.r com o mesmo :..finco, 
turm:i p·tm o oxame costumcu·o,nesltt occus1no e proso-mo tlo so1· um tm.lm lh:ulor· com;cir.m
faz exp!osü.o mais um:~ minn, matando dois cioso. Posso nl1a11çar <J no totlas a~ pcticõos 
honwn,; '-' cega;1do um. • . , que mo Yoom :'.\~ mflos p:ll·. t qno 011 dú pa!'occt• 

l\lúr•o(~o ou n1~0 UlllU. ponsao o:;to hnmcm? co~Ho relator, ~:fo por mim ct1iLlailo:;;.unente 
Bm rp10 ':h.i1•v1ço tlcon cognl examinadas corno in:t io1· uscrupnlo e coo Conno 
O S1t, Orrrcic.\-1\Tus o soldndo ocn quostí4o por•rni ttern :i~ min ltas )\J1-ç•ts. , . . 

ilcou ciJ:.:o tlupois r1no toYo l1n.i:rn. Com rulaçtto a p:msao quo se esta. tllscutmdo 
O S1i.- Prnt·:~ F1mirn11u - Ertlt'otanto, so- o de qno rui mlatol', hesitai pot• muit o tempo 

om d:1r ria1'ecer favoravol ; mns ni'ío putle 
.uhoro:;, t:"la c!Ollltt.i:>bilo quo nii.o uoltuu no deixar de o l'a;,,or, antoristrndo a pensilo, por
volbu Stll'\"idOl' tl:t patt•io. direlto tle poLlir <JUO o~ (locnmentos s:1o os mais exlrnberantes 
QOO t·oi:>, sei po1· tor Ct!"l\ilo dopois ele te1· lillo lll 11 · é b. · l · · 
baixo., u do i1arcc1)l' n. da.t·-se a. iicnst:.o solír.i- em a rmar quo e a. em merí:'c1r a. O md1-

viduo n que el b se rctere, foi um nota.vel 
tad:~ pelo tencnto-coronel Joaquim Ma.u- dei'ensor dtt · pn.tri::t.; e 0 irmii.o ct.; D. Anna 
ricio ! Nery. e pert~ncc a mmi digna fam ilb. que se 

Nii.o nogo m<Ju voto ó.quclle llrnvo mi dedicou inteira ú, llerern dn, pntrin . 
litn.r. ca~o mio ten h:i. elle recebido nuxilio dos Declaradl.\ a g-uel'ra do Pttraguay, seguiu 
cot'res pul11icos,porque ncho que n. patriadeve elle com um batalhão de volnntttríos orgnni-
1'Ccompensar ·os 1il!1<.•s que lhe silo dedica- ~ndo na Bahiu.. 
dos; lembro, porém, <~ c0mmissão de fazend(l. Apos diversos combn.tes, so trreu um füri
que t endl) este militar servido depois da cam- mento q~rn ·O impossibilita va para. continuar 
·panha como commandantn de um corpo de 00 serviço da, guerra.. · 
policia, não est:wa invalido e si invalidou de- Se elle fosse um especulador, e quizesse 
pois desse eommando, ficou em ig ualdade de viver ú cnsta de pens:i.o que por Lei lhe era 
condições a.o soldado, que cegou depois de garantida,. bastava ir a uma in :> pecção de 
ter tido baixa. (ili~ito bem; milito bem; 0 saudc, e certamente esta., :reconhecendo a in-
01·ado1· d fJJlicitadoJ · vu,lidez; torb logo justificado a pensã.o. 

Yezn á mesa o seguinte O coronel llonorn.rio !>.fauricio Ferrcim, não 
1'~7.i isso; voltou iiara n. sua term uatal, com 
Jiceuça. para. trntU-r-se, e emqminto curava o 
fet'imento, formou novo batalhão da volunta

Requeiro que sobl'íil o projecto n. 135 
ouvida u. cornmissi'io de orçamento. 

scja rios e voltou pnt·a a guel'r:t.. 

Sala clns sessües, 12 do outubro de 189,1.
Pires FePre i}·a. 

Este requerimento ê lido , apoiado 
conjunctamente em discussão. 

Depois de terminada a campanlia, foi no
va.menta para a. Bahia, onde lhe deram o 
commando do corpo de polici:t, na.turo;lmante 
porque elle ,julgou ma.is adequado ~L sua di

e posto irnidade justificar o soldo que vencia, t raba-
lhando, do qua soccorrendo-se, como muitos 

O Sr. Bezerril - Sou obi•igado a. 
tomar ~ palu.vra para dar tambern alg umas 
e:tplicações sobre esta. questfio, e pn.m de:.. 
fender n commissilo das accusações que a ella. 
dirigiu o nobre deputo.do pelo Pi:mhy. 

O meu nobre collega deve ésta.r muito 
stttisfeito e anima.do com os elogfos que tem 
recebido da imprensa, peht sua attitude nobre 
e elevo.drt. na defesa de uma pensão, que lm 

outros fizara.m, da.quellas va.ntn.g-ens que o 
govarnc1 aarantiu com o <lecreto de 7 de ja
neiro de l 8ü5 ; ·mais nii.o o i'ez. . 

Corno, µorém, a sua. brilhante fà·de officio , 
termina de tim modo destoante com os seus 
precedentes, por um:.i. demissão não j ústifi.
cada, inqueri nesta casa. das pessoas que o 
conheciam, qual o ll'l.otivo '(IOt' que foi demit
tido do commando da policia, o coronel Joaquim 
l\fa.uriclo Ferreirti, e soube cotüo que· elle 
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tinlrn. shlo envolvido em um;t questão politicu., 
e demiltido quasi a bem <lo serviço publico. 

Só depois tlessn. demisstio, Sr. prc~idente, 
em itltt·le a.vanço.<la e invali1ladn no serviço 
da patria e sem meíos de subsi~teuci~l, quai:!i. 
DO tim d:L vid:t, e que O!>Se noh~·ul Ser~·ido'' 
dn. p·.ttril\ soccorre-,;e no ox pcilion to d1! vir 
pedí1' :10 Congresso aqnillo 1p1e o g-ove1•no 
garnntin no decreto de 7<lejnnei1·ode 1865-

Portn.nto, san~tore>;, nada ma.is justo do 
que tt Camat•a ab1·ir um::i. oxcepção pMn. este 
caso. 

Com o f[ no nfío posso conconlat'. pol'Ótn, ,; 
com o ter n1eu cotle!;(':L dit11 rine ;1. com1ni~~ii,o 
tem Jeito i11justi<;as,~ ne~a111lo pu11:;1'Lo a u1u 
pnl.i!'C :>oJr]:trJo Cu;.;·o jl ll'a dai' a Q Utllll deJl;1 
não prn•·i,,;a. S:i.o nccn~n1.,:õe~ m11ito S'L't\ vc>=, 
OSSil:i f[IH:l (1 110111'0 colkg-a, Clllll <.) tnilitar, lliÍO 
devn 1'ia l'at.i:1• :l lllilll. i11di v1dn,ilmc11 tl.l, no1ll 
tanipouco a urnu. conimi:-;:,;:lu qu1• r11z timlH·e <!llt 
cumpri1· com o ~on tluvei·, di:>triliuiu1lo so!llpt·o 
n. ju:.;tiçtt. 

Ningn(-lm mnis p<J<lo a p:Ll~vt•:i e ó onco1·
rad;L a discn,;sii.o,tlct\!l1lo tu li ada a votnçiio. 

O Srt. P1u·:sm1-::-.T1·: annnnci:i. IJtlC si) v1w 
eutr;11· n:1 hora de,;ti11ndo. :·~ :1prnstmtn1,:Ü.1) cio 
projectos, reriuorimentos, ind icuçõos, etc. 

O Sr. l3eíla:rm.ino de Men
donça-No expediente, pt:ço a V. l~x. ::;e 
digno :;ul.J:netter â co11siilor.1ç;lo (h Cairn:U'.t e 
mandar pnblicar nn Dic1rio do Parlamento :.t 
repro::>entaç:lo que uma g1•;tnde parte e.la. popu· 
lação da Vi ll~L d:L União da. Victüritt dirige a.o 
congresso Nacioun.l, relativrimenteâ questão 
de limite.,; entro o Pal'aniL e Santa, Uatha.rio.a. 

O Sn.. Pr:.EsrDEN"TE- A representução ser-.). 
publicada. 

Vem a mes'1 a segtünte 

Representação 

lntendencin. Iviunicipn,I dn Villa União da 
Victoria, no estado do Para.na, 13 de agosto 
de 1891. 

Cidutlãos Membros do Congre~so Nacior.a.l. 
-Apresentnndo a. essa illustre Camnra o in
.cluso ttbaixo assi•mado·em que os h\ibita.otes 
deste mu11icipio protestam contra o projecto 
de limites entre este estaiio e o de Siwta 
Catharim< µelos rios Negro e lgua ssu, espern. 
-esta intendencfa que os r!igno,; representantes 
do p6vo brazileiro saber-lo rejeitn.r o absurdo 
·pro.iecto, evitafido assim que sejam sacrifi
cados os interesses do Paraná, cujo direito ao 
territorio tlisputndo por seus vizi nhos e incon
testa.ve1, quer se o.ttenda ao 1_)rincipio do '-'ti 

possilletis, qnor se estude a questfl.o ú. lnz dos 
documeuto~ llistorieos. 

Saur:le o fmternfuatle. -Amq; ::onasde :lraitfo 
Jliarco1ulcs, µrc~iden to. - Pe1J.1·0 AttJ;,;().ndrc 
F.-<mhtin, vo.~·al. -Etliuudo Francisco ~va-u
mann, vog;tl. -üilwo Tliiar10 de A:rcwjo, vogal. 

« Cidadãos Membros <lo Congrusso ::-\acionn.l 
dos Estarl11s Unidos do Brazil.- Os aua.ixo 
assig-nados, liabit;1uti~s uo munici-pio Uni:.i.o da 
VictOt'i:.1 no l~::1t::t1.lo do Paraná, achnndo-:;e io
fot·nrnLlO~ Lle que o\5 illnstres repres1mtantes 
do csta1lo tla Sant:1 Catliarína, a presentaram 
a C:irnam dos D1ip11tatlo:-J nm pro.j1:1cto t•st.a IJe
lccentlo como lirnite~ ontl'll (!;,;t-_~ a aqu·~l h~ es
t:L1lo o tal wni: 1!0:; 1·io:; Negro e l:;uassú. \'enm, 
con~cio:-; do sou~ diroitos, encrg·ic:i rn1· 11 t1~ pro
te~t111· con• ra o~~t\ projoctarla. Jiuh:1 di viso1•in., 
1]110 teria c11111<1 eon,;oqttonci:i ino\•itin·o l uma 
at•hilt'LL!'i~L d<'~:Lllll\.lX1L1;U.o 1prn,;,; 1 lb t'tlZO!ll lO º" 
Ju,;a,jô~ ai1i!1ldn~n:; do Santa 1:atlmrinn, vil'itt 
p!'t~jnrllr.:tLI' i1t111w11i;anwnte os ínt ·1•11ss1J,.; do 
!'tLt·~ltlll, n 1·l'•LllCfü11lo-I he injn,;h o 1lcsputica.
nw11 tu rec111·~11~ com que co:1tn rura manter 
sua autouom ia. 

Gonll1rnllLi no ;witei·io e .\n~tic;\a 1lo,; cid<ldi'í.os 
quti tli(:'numentll representam no Co n;;rr-isso 
Na.ciou1ll o~ inkro~se:; e direito,; do povo br; t
zileit'o, acrm!itnm o::> µtw;1 naen~e,; rp1e sej:i 
r•espeitudtL umn. posse antiqu i ~si nm e contin 1rn, 
como é ;t do P1u·aná sol.ire o torritorio 11ispll
ta.do por :-;)ttnta Ca.tllttrina , que llo nenlrnm 
modo quHr le v; 1r em linha. de conta o prin
cípio do iiti possidetis M m <1 ' 'Ontade (]o~ ha
uila.ntes desse lGl'l'Íto:"iO, OS llU~.~~ di\'Ol'8tl.S 
ve.zes teeni ma.nífestado •~o governo o Jlhi!ú de
sejo uo contlnuurem a perte11cer ao 1-'al»tnà, 
do qual occup:1 m importanti::i8im:t parte, re
pe!Hnilo S8rrtpre uma forçatl lL e inconvo11iante 
annexaçiio que estu.lleleceria Q1n;.1, ::iolução de 
continuidade em seus sentimentos e ha lJí tos , 
perturbando su;1 situação moral e 1mitc:•ial, 
e, por couseguínte, sua. tranq~illida.do . 

Além dos sel'ios conffictos que peidem uuvil' 
diL r eali5açii.o <le tão de~arr.izo:1dn pl'ete 11 ção 
de Sant<t Catlm.rina, muitos ont!'OS iucouve
nientes lm entre os quaes apont:11·emos o da 
grnnde distancia, que separa este niunici·pio 
assim como o:; do Pulmu s e n.io Negro d a Cl\
pitn.l da.quollo ostudo, cuj o accesso seda diffi
cut toso. 

Como prov:i de direito incontcstu,~e l do Pa
ranil. sol1re o territorfo disputado btlStt~·nos o 
alvaràde 9 de.setembm de 1820, em virtnde 
do qual o governo da metropole resol va u iu
corporiw a Villa de Lages e seu termo à, 
capihrn ia d8 Santa. Cathu.rinu. por motfoos 
de convc~iençia wlmi11istrativa , deixu.11do 
então bem clttro que n i.mca foram litihas 
divisa rias entn: as , duas , capitanills de 
:S. Paulo e Saiita Cathari.raa os rios N eqro e 
Iguassu indicados no alvarú de 20 tle novem-
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bro de 1740 ; visto cnmo o terõ'itorio de,;mom
brado chi 11rimcir·:i e t·1~n nirlo ;'.~ ;;eg-únd:~ csHt 
situado mnitn ao sul. dos mesmos :rios e é 1·e
gado pelos ailluontes do Pelotas ou Alto Uru
guay. 

Nern e admissivel qnc aos emprehende1lo
res paulí$ioti> e depois a1.1s pat':rna:~n~o;; cou
·kiesse o tt•abul ho de, npó~ ürri8ct1.rlh;:;im~ts ex
plot•a(•õB;:;, descob1fr os tel'l'enos e J'11nch11• :1s 
pOVO<l(,•ÕeS d:!SLl<)t'tlllêtllUO ll(:ttfa~ C fa1.COdo 
.afug-entarcm-se os selvng-ens e os anim:1c::: 
ferm~es para dar entm,tln à civilisnÇt1n em Jo
ga.re:; atti cmW/1 ::;ó por este::; ll:il:itados. jlal':t 
·culler ag-oru. a Sa.uta Catlwrinn. a inglol'ia 
tarefa do, aproveitando-se de trahnlho ;1-

ll~eio, u:>a1'(1n r o riuc da fi1r.to 1! di1•oi to :~ ou
trem pertencn. 

Ac1'odit:i1uo~, po!·em, qw1 niio :::;cw:'t con Wlr· 
tido e111 lei o monstr·uo,;o pl'l>.i<'do n p1·1:~en
tatfo l\t.)Sf;:Líllnst!'e Cam:u•a, qne s:il1m·:'1 f<,r 
a precis:1..j11sti~:ll e indispon~avnl crib,rin p:1r;i 
resolvo1• a 11uestão de 1i1nitt=!S <rntrn º" don:::; 
estados a~S(!/.rnr:rnrlo o iui 1108sir.l•ili..~ rio :nnbos, 
com <i vantag-c•m aintl;~ de,lJa,;e11rlo ucsso 11ri11-
cipio, L'acor1trar uma linliit divi:::;or·in natnml 
e cl1ll'.l para a domM·cnçii.o. 

Vilb Uni:fo da Victoria no o;ttvlo elo f';~
raná, 13 tb agosto de 1891. (St![/ t1C11i-s1J 17 as
siy11aturns .) 

-V<\e ú. commi5sii.o do cÓnstitnir)ii>, leg-i~
lação e j u<;t:iç:t. 

O SR. PRM •!DENTE a anuncia a ordem tlo 
dia para. :t s<~~são seguinte. 

O Srt. S1n·1mmo VrnrüA (polt.t. <miem) 
rcquor pt'ot•og-1içü.o da ses$üo por nmu. hri1·a, 
afim ele cout iuurir a. discussiio do projiicto 
n. 222. 

O Sr. Bellarl:llino de l\'Jen
donça(pela orrlem)-Apezat' doacataniento 
que voto as tleli!Jeraçoe~ da mesa. 1~ muito 
particularineato a V. Ex., Sr prcsi1leote, 
acho que ueste momento V. Ex:. a.part 1-sé do 
re~imento. 

V. Ex:. só podia. acceitar o rcq1.wrim<:lnto do 
nobre de puta.do \)ela Bahia si a mater•ia de 
que se trata. estL vesse ntt ultimo. p:t rte da 
ordem do aia. e e m discussão U:t occ:.1sif.ít1, mas 
elfa teve collocaçü.o e foi discutida nn pri
meira P'trte. 

Pura provar is to, vou lor o art. 87 Llo regi
mento (liJ): 

« Antes do presidente C{>ffi0ç;tr a d;tr a ar
dam do dia da sessão sêguinte, poder.~ qu::..l
quar deputado pedir a prorogação da s<~ssão 
p~ra se ultim:Lr o negocio de que fie estiver 
trataurlo .. - ». 

·neai;lte de termos tão eX"pressivo>; e termi
liantlls, entendo que jU. não pódc t er log:tr a 
nova. prorogação pedida e, portanto,que ore-

qucri men to pet'<lctt n. opportunídade. (M1iito 
bem). 

O Srt . .TusTrNrA:-:o nB SBRI"'A adduz n.l "'u
mas con~i.Jcwn<;Lics, .ju8tiricttntlo sou vuto c~t1-
tl'a u r1:q111·;t·imenlo. 

O St::.. Si;:v1mrno VmmA volt:t á. tribuna 
p:i.l'n om:;tonta1· o· ~ou r·0querirncnto, res1):m
tlentlo iws SL';:;. cleputn1.los que o i 1 u pu.~·11a rt1m. 

Posto a votu~, C:l 1·cg·c>tta1lo o 1·oqu131·[men to. 

Veern i~ mo:;:\ ª" seg1tinks 

DealaraçiJ,:s 

Dvcln1·n Cfll<.l 1;otel t•.on ll'~J. o i:l tlúút'l'!1m f!nto 
tl;i, dj,.;,~11,;,;:1.<1 do or1: 1inenlo ilo Ministo1·iu ([,~ 
,\gl'icnltu!':l. 

3al:1. 1la:; ~o:>~oe,;, l t 1l1J ontubro d<3 18~)!. -
Lco"Íf/il1Jo Fily•1t:iro.~. 

D1~daro rpw 1·ot1~i :t 1';1 v1.1• . cio pt·~jedo r1tu 
concl}d1• :1s ltn11r:L~ do ca pit;í.o de 1'1•:1;;.1 1.:l :10 
St·. A. Ha.-s<il1n:11111. - Vi(:tori1w .U•mtr: ii•o. 

De•~l:11·;w111,; 1111•• vo1 Lat110,; r,ont t':t o proj .. clo 
n. 177, ·~011<:1J· lundo :1~ hom•a.:> de u;1 p 1 t:io de 
11'a0ala :1 .\d'll11h11 llas~c l manu, a,i111la11tn do 
in,;ped11r <ln. :d l'nml(·ga dn Capital i•'edet·at, -
Joc1o Lui;;. -Cost•i Mc1clrnrln . 

D•~c l:\t'o 1111e vot•!i cont r:t o enc1~ 1Tamonto 
da 1.lisc:u~~ão do ot•ç:unonto do Mi ubtm'io tla 
A.g-ricuitu1·:1. 

S:\ln. Lia:> S'!:%t'e"'. 12 <lo outnbro tle 1801 .
Giiccrio. 

vão a imprimir os seg uintes 

PROJECTOS E PARE~ERES 

N. 113 A- 1891 

Julya di(JYIO d1~ .rnr t oniarlo em con.~itlera,Jlto o 
projcct<1 n. 16 deste anno crCflJtdo Q loyar de 
conferente pn.ra as subsla;naiu.s chimiça:; ttr~s 
alfand~rras de 1"" e 2 ª ordem . 

A commissão de f:tzen da e indus trht n. quem 
foi pres<~nto o projecto n. 16, deste~ nn ao, 
apres:en tado à Cumnrn. pelos Sr s. d{>pn t:ulos 
Sa.ntos PG1·e[rn. e Pau!n. Guimarães julga 
dn maior conwniencia o impo1·tancm o pro
,jecto que c1···•a nas :i lfa.nuegt1::; de \o. e 2~ ordem 
o leigar ele um cnnl"erente cspcciafüt·1 em chi~ 
mic:t; pelo que e do parecer quo n dito pro..: 
jecto devo SAI' tomado om con8irler~1çã.o eu-· 
lra.ndo pnm n. ordem dos t1•a.bn,[ho;:;. 

Sn.b das commissõas, S de outubro de 1891. 
- Be::erril. - .Astolpho Pio . -1!1ursa . """".'." Anto
nio Olyn.tho. - A, Jl:ioreira da Sifoa . -Buemo de 
Pailla. 
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N. IG-1891 e) aos lri.nç::unentos dos impostos, bem como 
it ;wrecadn.ç;ío, dist!'ibuiçiio e contabilidade 

Ci·ccr 0 l.o!Jar de con ferente pa.m as s1.Íbstancias cluf: rendas fedora.es; 
chimicas nas al(a;irle9a.~ de -Jn e 2" o;·dein . /) it escripturação rchtiva a pensionista$, 

O CongTeiiso Nn.cio1ml dccretti: 
Art. 1. ° Fic11. desde j~~ cren.do nas :llfünLl~

"'ªS ele l" e 2:i. ordem o logar de conferell te 
p~r:i. os. ~espncho:s <le. snb:;f.a;~ch\s_ c11~micas e 
~llmenticius, pnrn. CUJO. vi:.m!icaçao sao ,r~cla
mad nEJ habílita~úos proíi;;sionaes e espec1aes . 

Art. 2 .D Esto l'nnccionario terá as mesmns 
r eg-ttlias a dii·eitos <Jll0 os domais dt\ mesm:1 
classe e cntherrorin. dos conl'erentcs ·nctune .. ;. 

Art. 3 . 0 Pa ;.1. estes Jo;nr0s só p_oderii~ ser 
uometvlos os chi micos e phn.t·mu.ceut~cos d1p_lo
mados 1le notot·hi. reputa•~t.o , o pt•attca. pt•otis
sional. 

Art. 4. 0 B.evogam-se ns disposições om 
contrario. 

.Sa.b das sc$;;ües, 1 de j ulho de lS~J .-,S'an
tos Pcrci1·a . - Pa«fo Gu!Huu·a:es. 

N. 154 B - 1801 

R caacçao para a 3ª iliscussao do p;·ojacto 
n. t;;.J A deste aano, tJindo 6lo Seriado 

"REORGANISA OS SERVIÇOS DA ADME\""!STRAÇÃO 
. l' EDERAL 

. O Congresso Nacional decreta: 
. Art. l. o Os serviços do. a.dministl'ação fede-
ral distt'ibuom-se pelos seguintes ministerios: 

Ministerio d<i Fa.;-;enda; . 
:!\lioisterio dn. Justiçl' e Negocios Interiores; 
Ministerio Lla. Industri~, Viação e Obras 

Publicas; · 
Ministerio dn.s Rc l~tções Exteriores; 
:i\linisterio da Guerra; 
Ministel'io d•~ i\fal'inlrn .. 
CaUa um delles sera diri.g-ido por um mi

·nistro de Estado, dç lin·e nomeaçtio e domis
: são do Presidente da Republica. (Constituição, 
art. 48 §§ 2° e 49), a quem igualmente com-

. pete prover as substitniçues temperarias. 
• _ Art. 2. 11 E' do. competoucia. privativa do 
Mioisterio da- Fn.zendn. todo o expediente do 

·-serviço concernente ii. füzeuda publicn, om 
·t odos os seus ramos e interesses, especial
mente no que disseL' respeito : . 

a) ao Thesouro Federal e às repartições 
tiscn.es n. elle subordinadas, :;.ssím como ao 
Juizo dos Feitos da Fazenda; 

u) ao Trihunnl de Contas; 
e) á dividn. ptlblica, quer interna, quer ex

. ·teroa, e á Caixa da. Amortização; 
d) :i.os·bens do dominio federal, salvo quan

·do especialmente l'eservndos . a. misteres ou 
serviços de outros ministerios; 

nposentndos, rerormado~ e emprag-aclos <le re-
partiçues extinctas; . 

aJ :i, Casa. <la. Moed:.i., it Lm prensa. r.'.o.ciouo.1 e 
ao Dia.rio Otficial; 
· li) :lo orçamento gernl dtt receita. e despeza 
puhlicn.; 

i) no.:; monte-pio:;, ás caixas economicas e 
montes de soccono <lti. Uuião; · 

.i) nos bancos de emissilo, de de positas e 
clescon tos . 

Art. 3." Outrosim cabo ao l\Iinísterio <la 
Faze mi a : · 

1. 0 Díl'ig-ir o nniformis.'lr o se1•1•iço dn. con
t :ibilidn.de g-eral d tt I.;n ião, ()xe rc,,nrln llscn,l i
~mçrto sobre tocl~S :\S rev:wti1,,i>1)~, rlopenclen
tcS ou niio do mesmo rnlil i ~terio, q110 tonhn.m 
::t seu c:irgo cscripturnr recdt:t. on d1!,;peza.; 

2.° Cetttraliw.1· e hai·monii:1r, al!o1m1do ou 
reduzindo, os orçn.mentos pa rci:tl'S 1los demais 
min isterios {:><'\r :i. o fi m de 01·,i;ra.11ii1:1r a nnual
mente a propostn. do orçaiirnntn <l:i União, 
qUe serú. aprescnt~~do. à. Camar~t dos Deputa
dos na epoca. e na. fôrm11 IH'esc1·ipla pelu. loi 
dtt cont<~bilidade publica . 

Art. 4. 0 São rfa competcmcin. do Ministe
rio da Justiça, e dos Negocios lutt'riores: 

a) os ser.~·iços e negocios re lati vos a admi
nistração tl:t .iustiça loc<~l do Dis t ricto Fede
ral e i~ atlministraçao d~\ .i ustiça fe1lor :il , t anto 
neste districto como nos estados; . 

ú) a. policia. do Districto Fedo,;,n\I, bem como 
t\ administração do Corpo de Bombeiros ; 

e) n. g ua rda nacional no Districto Fei.lernl e 
nos estados ; 

d) tudo o que for concernente :io deserivol· 
vimento das s::icncias, lcttras e a.rte3, a in
strucção e i-. etlucaçUo e seus r espectivos in
stitutos nos limi tes da competenciu. do Gover
no Federal, e .i11clusiv" n. cu.techese dos iu
dios; 

e) os demais ser v iços quo pol'teucem ao 
:tetunl .Ministe1'io do ln terior . · 

ArL 5.u Asecretttrio.. deste ministerio com. 
por-se-hn. de umo. secç.ão r.le conta.bitidade e 
tlas seguintes directol'iu.s : 

I\ dos negocios dn. justiço. : · 
2n , dos negocios da i ustrucç<lo; 
3", dos negocios interiores.; 

Art. 6 . ° Compete n.o Ministorio da Iu
tlustria. Viação e Obras Publicas : 

a) os serviços que interess<trem á ngricul
tnm, ao cornmorcio e a qunosqner outras in
dustrias, -bem oomo aos instituws on associa· 
ÇUeS que S0 destin:i;rem :i. rastrucç[o t echuica, 
desenvolvimento e aper feiçoamento desses 
ramos de trabalho nacional ; · 
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ú) ~ a.<lministraçil0 da. fabrica ele ferro do á r:i.tilic~ção do Congresso me1Joante um prc
S .. João de Yp:incma. e ele quansqueL' outl'<\S- jecto do lei, formulado pelo Porlui- Kx.ecutivo 
iudustrias gerid<J,s po1· contl\ da União; nos termos tio art. 2~ ih Co11stit11i1;;"io. 

e) a garanti:i. dejnro~ n. emp1·ez:\s ele vin.s- Art. 10. Bxtinguir-~·~-!l:io Trihuoa l <lo 
ferreas, en~enl1os centraes ou outras empl'c- Tl1esouro, lo~o que so ac:u1r constituído o 
ws pnm Jln:; econornicos; Trilrnnal de Coutas, pas:>an·ln as attribuiçues 

il) ~~ cons•jfV<\çà.o ün.s ftorestns e a execuçi.\o consu\ti ~·as do tri IJunrd cxtinctl) :1 u 1m• .i un tn., 
ilits leis ou regulamento.:; concernentes i'.I que se comp~n'ú do:; dirocto 1·c~ do !.\l i nist erio 
pesca nos 1mi.r<ls territoriaes ; cltt fa.zen!lu. 

e) t• na veg-aç:Io fios mares e rios no que for Art. I l. Nos rc.!;'ulume ntos o in;;ti•ucções 
cl:i. compctcuda do Governo Federal; que llzer e e:,i1otlír 8ollre o. ~ ·t•viço <los 

f) 11 ~vJministrn.çilo e custeio dos vias-fet·- varios ministcr103, de :lcco1·i10 r~om as suas 
roas p3rtencentes a UniU.o, bem i'.:Omo o sel'- novn.s nccessido.tlcs e cm collf'111•11iíd•tde com 
viço do pagamento Lle juros ou de subvenções a presente lei, o PoU.er EYecutiro os org.a.
a empre7.ns on comp:n1hias particnlal'.~S, e a nizat·ú, n.lternnda, rprnndo oor1vior, a t! istri
Hscn.fün.çifo i•espo1!tiv1l; buição, divis[io e d~nominaç:"w clus serviço~ 

9) as ol.lt•as publicas em geral, inclusi rn a nctunes o molho1•u.nüo :i clas!;i tit!:l r;rto elo sen 
dos po1•tos ; pesso:\l, e fazon1lo p::i rn ís;;o ns t1-;t m:C'(!l'encias 

7~ n. dirllcç:fo d::i. Rep:i.l'ti1;:io til! Ei>tntis- precisns, com tanto qno rl:i h! :·11s1ilt.e: sem 
tic<i, ; prejuizo <fa ho;i oril1~n i rios t1•:1 li;1 Jhos e dos 

i) o expcdionte o o :lc<Sp::ielrn nos procosso~ díroito;; atlqníddos po1· l d. maio1· füdl id:.lde 
r~hitlvo~ a pitlentc;> <lu im•e111;U.0 ü marcas Je no oxpoiliont0 ou rn1li1c~,,1n n;\ 1.[ Ll,..p::i ~a . 
fu.brictts e comme1·clo ; Pttrn3·rnpho t111íco. Aos 01np1·1";"gados dos 

.i) o riue rm· attincnto·n cn.ixns econilrnicn~. mínistci·io;:1 1111 !'il[mrlit;õo1::; e"~ .~ tir:c tLI S por 
montes do ~occor•r·o~ prrrticnl:irr.~. ns socio- osta lei, Ucnm gamulitlos tudos os seus 
clades nnonymns, hancos 1lo credito retil e dii•oltos ndr]liirido~. o o g·overno é olirig-ndo u. 
qun.eSi'.jtllll' outms lnstitui~uc:5 de credito qne ::iprovcital~o::; nas rr. or.:.:-u ni ;i.: 1i,,01~s Lhis socre
tenham por flm l'avorecet• n. um~ classe de tat·i~G f[lle snl.Jsisti1•(:H11, so~wi..l·.) us cntwcnion
productot'os ou a um ramo especial de in- ci::i.s do se!'Yiço. nws re:;pcit:ido;; om todo o 
clustrfa; . ca:;o os seus vencimentos e cnte~·o1•i:ts . 

h) o servico rios telegrnpllos e correios. os Qlte excederem do qirndro rc.,pectivo em 
Art. 7 .0 Ao Mioisterio clas Relnçõos Ex- cudn. uma da::; ditas S•)(:rc;ta1'i:L~. nollfurme os 

te1·iores compete: rep;uin.meotos que se oxperlircm, tlcariio addi-
a) 0 expei.lionto e de.sµacho do:;; 110,,.octos 0 elos ;t cprnlqnet· outr;L. :it ó. serem a pr?vei

servir;.:os incum!Jidus ao uctual .Míuist~rio uo tl1d?''2. nttenuendo-so a~ ~ 1~:11i e:tt0gorms e 
Exterior. aplirlues, 1it~ s .vugns q1.1~ io1·~rn occorrenclo 

u ) a. coionisa~1o ; t~n~ secretnrm~ <le Esh\ilo 01~ c·!l suas r epar-
e) O serviço dos Ul1Cl00S Colooines. tlÇü8S Subor1[U)(Ld:1S .. l'l'e fe rrntlú- Se, entre-
Pll.t'll.1:fü[>h~ ~mie~. Ct•etw-se-~u\. nn, sec~e- ~a~~o, pnm. ú provmwn,to d :is .~u~as _nas . 

tariu üo~te mrnist(no uma secçao que ter-;~ a ~ei.;ietarrns em riuo lionve1 em tlo ili.;.11 ,tdd1dos 
seu cat"' º o set·~·icJ iadicado no t\l'ti"o un- os riue, por n~cesso) puderem _sn1· nomen..dos 
tecedente, lcttras b e e. 0 l\ttenta :1 prat~C<L elo ramo esµecta.l do serviço, 
. Art. 8. 0 ~os Minbterios d~i Guerra _e dn Mn- a <Jll.t~ pe~·te~.c~·~ º,,.!og~~ "ª'.~.,~ .... , .. : . 

rmh:t contmun.m a. tocur os se1•v1ços CJ.U<l i\r t. 12. Bxtrnouth:m no 1'Hm1;,.a, 'º da Fa-
actun.linente lhes pertencem. . zemln: 

Art. 0. 0 Os actos do Podez• Exccutirn snb a) ,r, Secretaria. elo Theso11ro; 
n. fórn:::i. llo decretos ou regulamentos serão b) o Tribunal (lo Thcsonro Nacionttl, logo 
expecliclos com n. ussig·nn.tu1•t\ do Presitleuto qne se (lC[10 constitnido o Tribnmtl de Contas. 
du, Repul.Jlicn. o do ministl'O rosµecti1:0. pitss~lmlo 11 este ns uttc·ibniç-ões d~,in !gal', 01•á 

§ 1 ." os ücmnis netos sor:lo despachados e C{ltnmcttich ú.quellc, ficLmdo us t1 ttribuiçoos 
nssignndos ou r1tbrfondos polo ministro rrne m1n•mnente consultivas 0\1 n.dministrn.tivu.s do. 
OS expedir', OU, conforme O Cl\SO, pelos <lire- COL'pOI'O.Ç)[O extinctl1 ao rniuhitt•o d:i. fll,Zendu,, 
ctoros d:.t respectiv:.\ secrelltria,de accordo com que despi\ckwà ~om :i.ur1ienci:.i. singular ou 
as uornms regnlamentu.ros. collectivti do:; respectivos directortis; · :· · 

§ 2 . 0 os avisos nU:o poderrto vet'sn.r sobre e) tts thosolli'fü'ias do F'tizeuda e col!octol"ia~, 
intorp['etaçi:i.o da' lei Otl regulamento, cuj::i, nos Ioga.res oude houve1~ a lf':tndcgas, tnms
exccuçifo e~tiver exclusi:ni.mento ~ cn.l.'g-o do rerh1do-so para. estas, nus qunes se (l.Ugmen,
Pmler Judicin.rio. tu.r[i um::t sacção sob o titulo do - R enda:; iiz-

§ 3.0· os ajustes, con·reoçües e tt•atados ce- tcrnas,-em que so n.proveitn.ra o pesson..l da
lelm:i.clos pelo Presirlento dn. Republica, em <jttellas repartições extinctas por osta lei, o 
·virtude das nttribuicües que lhe . confo!'e . o serviço tlesso. pn.rto d~ receita. rederal · e sua. 
art.' 48, n . 16 da. Constituição, serão sujeitos contabilidade geral nos l~statlos. · ·· 

Cn,mnt•n. \". lV 
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· § 1. 0 As deci~ões que, 5'3guodo a. com{le
tenci:i e a alçada,, ]lel'ienci::im às thesoura1•ias; 
or;1, extinctu,:, p;1s,;a1•ií.o ús respectivas a.lfau
degr.s, rog:u!ada a materfa de m0do conve-

N. 230-1891 

Appruva v tra/l:ltlo de arbitY 1.~me11to fi1· mt;1do 
cm Wasltinfjlon cm 28 tlc c bril do atino pro
~;ima passr~do por ·pt1mipo~enc ia1·ios do Bra
::iZ. e ele outl"as nações anici-icana>. 

niente, oonfoi•mo as lei:;. · 
§ 2. 0 O serviço 1.b :u·rocnd:1ção d:is rentb.!> 

internn.s, a .. s localidn.des oudo não h~1j:~ al
fonde~:i!;, podoril. ser con!bdo em C!ldu. estado 
:i. rep:irllçào ou fnnceion:\l'ios cstn.do:1e,;, n:i 
fóL·ma do al't. 7° 1.h~ Constitnição. ou !;era. 
feito po'l' 111esas do l'en<fas on r~g-cncia~ e . .,:pe
cines . do gover110 rcde1·,1J, dircctamente su
bordi11:1das ús r-ispoctiva~ nlt'and••t;":ls. 

Art. t:J. L~evog-an!-se a:; disposiçõ~s em 

A commissiio de diplomacia, a cu,ja cooside. 
t•açii.o foi suhmettido o Tratado d e W as
ltir1gton, lirm:vlo pelo Br:t zil e outr·as potencias 
nme1·ic;.i 11as, •• 28 de abril de 1890 ; e 

a) co'midorando quo neste tlocll mcnt6 os 
uh'or:;o:; pabws :;111.J111c ttom suas r elaçõos a 
1.um\ institui4::1o ,jm·itlica commurn; cootr:irio . . 

Senado Federa!. :11 do ngo.,to tio lSD!. 
-:-Pi·u.il<Jnl1i J_ de M~imas Ban·11s, vic~1-p1·e
s1do11t1~ . -JíJC1o P11d1·0 Belfiwl l' it:ira, I" ::;~
crelal'Ío . .:_Qil Di11i:. Coulart, 2• seúl'dario. 
- ./ociu SVl.u-e~ .i\"civa, :311 ,;ec1·ct;11·io. - Ma
noel fle ~ C:l'l'a 1fo :llin1qtW l.,JHC Jw1io1•, <l<> se
cretario. 

/J) co11:;ídora11do 1]114! o arlJ ih •amonto, niLo 
s11ndo ·;ii11rl:i a 1111ict1. sotuc~iio pa 1·a os ciln!lictos 
íntern:icíoi1:rns, ú, entretanto, a prat ier~ ni:tis 
l1111nan:i. e lllnis c1Jr1•onto nas na çoo:-; policmtlns 
do rn.11ndo. p111·11uc o rccnrso dn. g-uc1•1·:1 j :·L ostã. 
1)01vlontn:ulo; 

<') com;itl•.-mn<lo riuo o t\l'lJitrnmcnto obríga
torio, corno pt·c~:;cm vo o ti-atacln, não é pre
judici:i.l ª" HrMÜ!, porque as nações, que tl!em 
piai tos comnosco :1dheriru.m a 1dl0, e, quando 
niio lives.~11m ftJi!o pouco imporl tLv:i, uma. vez 
q1w cs bonoliei· •s do :u·hitrtmw11 to ~o podiam sei• 
invocar.lo~. pelos est;1dus riue o <\ssignar;tm; 

Elllencla da Camai-a 

No nrt. 20 a) 

Supprimum-s1~ ns pt\lavrns -assim corno 
ao Jub: dos !'oito$ 1:a F:mrncla . . 

S;ila da:; ci·mmi<:>süe~, 12 Llu outnllro llo l 891. 
-Ampldlopiti.o, vresidl:!nle .- F. GUc11rio. -
Leopoldo ele Bullt. íe.~. -L1JovigildcJ i"il(lttCfras . 

Gonçal~es Clwves. 

N. 229-1801 

C?"1ice<le licença ao. cngenlwil"O militar Alc!
:i:andre .Henrique Vieira Leal 

A commi~<;ii,n de petições e poderes a que 
foi pre~enteoreqtwrimento do enb'enhciro mi
litar, Alexuullre Henrique Vieim Leal, soli
citandn. dou:; aimos de licençn , mP-smo sem 
'Vencimeutos, µat'o. pratlc'1.r nos diíl'erentc.s 
ramos de engenharia, quer em ob1•:\s pnrti
cult~res, que1· nas do ,iroverno, afim do qne 
tendo essa. instrucção ' pratica mo\\Jores ser
viços possa prestará ca1·reil•a que segue, é. ele 
parecer que sa ihe rlefirn, a peticU.o como re
qher e pm•u, isso olfü1•ece o se~ninte pi•oje-
cto ~ · · 

O Cong-resso Nacionu.l resolve : 
Art. Unico. E1 o governo autorisa.do a con

ceder ao engenlwiro militar; Alexandre Hen.:. 
rique Vicürti Le:1l dous :mnos tle licença. sem 
vencimentos, para praticar nos clift'erentes 
ramos de engenharia, quer em obros parti
culares, q11er ;nas do governo ; revogadas as 
disposicões em conlrnr10. 

Snla dos commissões, 9 do outubro de 1891. 
-Cosar Zama presidente.-Tolentino de Car
valho. -M on~.:: Freire. -Frederico Borges. 

d) cons1derntlllo que •~ Collstitniçi1o d:~ Re
pn!J!ic:~ Bt·al.ileira con~n.g-ro1i o nrliit1·11mento, 
no SL•ll m·t. 11·, adaptando-o como 1·eg-1·a. nas 
rolnçücs itn nosso ui1·ei to pu blico; 

e) cousiilerando qne <• a rbitr;imento obri
,(rato!·io nào foro ú sober;~ni:t nem ú i nnepen~ 
clencin elo:; povo~ d;i Amcr1ca,como so verifica 
de uma. das clnmm las do t ratido. vindo ao 
contrario, 1·ostabl>lece1• a 01·dem 'juridir.a, na. 
socied:~de iuternacional, como jú existe na 
sociec:l:ule civ il ; 

/) cousidern.ntlo, lina.lmente, que o arlJitra
inento tem 1•csolvido 1m Europ<l o rosolveri~ 
sempre na Amet•ica, ô. vi:;t;~ <lo tratado, todas 
as questões ncercu. de pt•ivilegios diplornaticos 
e consul:1res, limites, territorio:i, iu<lemnisa
ções, direitos tle mweg-ação, v:\lid:ulc, intel
li~onci:i e cumpl'imento dos convenios; 

E', portanto, de parecer que o tratado soja 
::tpprova.rlo, oflerecendo i\ apt•eciação e no voto 
da Camn.ra. dos Srs. Deputa.elo!!, o seguinte 
projecto de . lei : 

O Congresso Nacioual decreta : 
Al•t. 1. 0 E' approvado o tr::i ta.do de \Vas

hington, th'ma.do pelo Brazil com os Estados 
Unidos do Norte, a Bolivin, o Equador, Guo.
temala, Haiti, Honduras, Nica:ragua e S. Sal;.,. . 
vador, em 28 de nbril de 1890; 

Art. 2. º. Ficam revogada.s n.s disposições 
om contrur10. 
. . 8alni das sessõos, 5 de outubro de 1891.
Nilo Peçanha, rela.tor.-Augusto Frcitas.
Viceorino Montciro.-A. Milton.-A. Falceto. 
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Jlfc.rnda i·c1ieYtc1· em fá'l)O?' de D. Cm·olina 1in
gelica de Andrade Va~concallo$ 11 patte do 
1ndo soldo dri pfttcnta rl1J scii /'allocirlfl paa o 
tetumta-coronél Joaquim Josd de Andra.da e 
'Vasconcellos, que compelia á siw mae 

D. Curolinn. Angelir.u. do Andrade e Vascon
cello:;, lltlrn. üo ten0ntfl-co1·onel .Jonqui m .rosé 
de Audrade e Vascouce[lo,;, per!e qu1) re
ve1•tn om seu C:tvor :L pen8flo riue em 18 de 
janeiro <lu 1802 foi co!lcedi<la it su.t mite D. 
Josep!w. Ct•u;i; e Silva tlo Amlratlo. La1ul>em j[t 
fülloci1fa. 

A conunb:;iio do l'ar.ondt~, i11tl11~tl'i~ (~ :11·tos 
eutondc cp11) não lluvo ~01· :i tlun<lido n pu•.lido 
Ll:i supplícanto, CJllanlo :i l'•!Vut·.,:1u da dita 
pons:l.o; p<wem, :1ttnn•ll•m!o ii :: \'ali1;ada. id:tdo 
tl:t 8'.lfl(l!tl1anto, ú c:Lt'é11ci:L du lllt!il>:> /iat':L ,,!l:t 

subsistenei 1, a11s so!'\'i1,ms prcsl:i dos p1)r uni 
vetel':ma <ln oxorcit.o, o fJlW lL .;11ppl 1r,:11itu j:'1, so 
habiJitOU 1UL (\')l•Jll:t r[a !d, O rpw {'ui LtlC01lh1J
Ci1lO o son rlirdto Jltll' aclo elo i riu 1kz.<H11lmi 
do 1885, ó tlc rmrccor quo a p:u·to e.to 111 ·io 
sol<Jo qi10 rocobia sua ftlltocirfa rnÜ.~', r0,·cl't1t 
emscu fa vor,.o vo:; pt·opõo: 

O Congresso N'nciomil doct•ctn: 
Art. 1. 0 O Poder Executivo flcn. :111!.od,;núo 

a mnnd:i.r rcYertcr 0m fhvor do O. Gatnli tia 
Angctica do A11dmdo ô Vasc<Hwol !os, a p:1 rte 
do meio soldo d<t patente de so11 l'allotJido [>ar~ 
O tenente-coronel JO!l.IJ.Uim JO'>é rlc Amlr:1c O C 
Vusconcellos, que competia i1 sna ra llcc.:iua 
mãe D. Jnseplm Ct•uz o Silva llo Anclrltdo, a 
contar cln data. do fülleeimento desta. 

Ad. 2." Sã.o revog-ad<1s as disposições em 
contrario. 
s~da da commissões, 3 rle outubro de I8ül. 

-~1sto{71/w Pio .-ll1ul"sa.-Anto11io Otyntlw. -
Be::(.!r'rit.-A. Noreira da Silva. 

O SR . Prt'ES!DENTlil desigua punt a.1mmhU. a 
seguinte ordem do dia. : 

1"- varte {ali àç 3 horas) 

Votação das seguintes materias : 
Do projecto n. 72 B, declarando validos os 

exames ter!llinaes faltos nos estabelecimentos 
particnlares de ensino superior ; 

Do projecto n. 71 A, mtldança da. Capita 
Feder~l ; l 

Do projccto n. 224, approvando a postura 
da _in.tendencia que adopt<>. o incinerador 
Ortiz.; 

Do projecto n. 47, limitando a competencia 
do Congresso para. legisla.\' sobre minas ; 

Do projecto n. 198) isentando de imposto os 
materiacs destinados ao monumento 2 de 
julho na Bahia ; 

Do projccto n. 19:1, i ~en ta.ndo de imrostos 
os m:tteriaes destínados i1 filbricn, de tecidos 
no Codó, e:::tatlo do Maranhão ; 

Do prqjecto n. 20G, ise11 t ;1nrlo <le impostos 
os m~üeri:ws destin:1c10s iL inst:dlaçtío ctu luz 
electric:t crn S. Ca':'.'los do Pinh:Ll, es tado da 
S. [->auto ; 

Oo )ll'oje~to n. 813 /1 .. , legitímando os filhos 
esplll'ios ; 

Do projccto n. 225, [l,pprovanr.lo o contracto 
para o lH'olougamon to tia r un. do Gonçalves 
Oiti::;; 

Do pi·oiocto n. 18~, sob1·0 o nl'l'crnlnmcnto 
da Q111nta <la l.:loa \'i,,;hi ; 

Do pt•oJ1!cto n. ~l'.l, i:>Lrntn.ndo tlú diroitm; 
os nmt.m·ias 1•:11·;1 a C1llllj1a11l1i:L tk .\ ,:;w1.s do 
Ga~las, osi:rilo do .w.u·a11!1:fo; 

l>n 1n·•ii•!d11 n. 1 :i:\ c 1 i11 ~r ~il1m•! 1J pun~fí.o :io 
cor otll'I l1n11p1·ari11 .l<1:1 11nim '.\laur ii~iu F.,1·1·oi1·:q 

1;011tit111 :1ttfo 1[ :1 ·~ " di;;,~n:;~:1o <!11 p 1·1~lccto 
11. :2'!~, <h cn1111111~ .. iL11 111\xl :t , p1'11\'i11'-11cian1!0 
~oht•o n PlllÍ~;:to, t'e . .:.~'it. t t: o co tl\'Ol',;:111 do p:q1ul 
moml:L do l~'it:1d11, 1.lo ll:111co r!: t f~e ptt li licu e 
<.L1;; ou t.r·o~ lia rico,; nm [~sorr~~ e Lhndo u ni m.<; 
111•0\· idoncb . .;; 

2° lli~cn,,;,,;iw tln pt·t~l·~ r·tn ll. 228, !lxn.ndo as 
1lc::;pczai-: do i\li1ii~Ll!1fo Lia Gum·t•a para o anno 
1!0 \8H~; . 

l • tli:;c\lssão do p L·ojocto n. 2:!ô, snspen-
1 lemlo o d•.:icr•oto do 4 tlo outul.> 1·0 tlc l8U01 
e;;laliolo.:eutlo t\ col1L':L H~;;:i. em 0 111·0 dos di-
1•oi tos 1lo impt.l'tll~·:'lo; 

LliSt~llSSfui Ullt~:Q. do TWOjccto U. 174, elc
VltntlO <t pcn~fi.n concccli tlt\ :~ D. i\ín.r ia. Jo:>e
phim1 Por1·ini Pinto do Antlrn!lc; 

Discn,;.~fio unic:1 do '(ll'Ojecto n. .218, 
rmu.lmittmdo no q1m.dro activo rJ o oxercito o 
tencn to tl<.J in f<.i1;,!ari a rofornm<lo, Ruymuudo 
Poz·diglto do Olhreim. 

3" discussão d'1 pMj octo n. :203 B. th:a.ndo 
as desper.a;,; do !IIinisterio d ti Mllr inlla pam o 
armo do 1892 ; 

3~ discussU.o do projecto n. 197, reg11lando 
o processo do julg.Lmento do P1'esiclente d::i 
Reput.licn, e dos ministros elo Esta.do, nos 
crimes communs ; . 

i~ discussã.o cloproj octo u. 138 A, l'egula.odo 
n.s relo.çlíes ontre locador o locutario ; 

Discussão unic.:• do projecto n. 19\l, elo Se
nado, ri.utorisando ;tllono de gratitlcação ao 
prolesso1· inte rino do Externato do Gymnasio 
Nuciomi.l, Dr. Evaristo Nunes Piros. 

. Lev~ntn-se a sessão :.ls 6 horas e 40 minut~. 
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seus caodidatos, que os faz desa.ppa.recer, que 
os aniquilla 'l 
· E um engano ; si ~ iufluen_cias locn.es taem 
serio va.lor os ca.nd1da.tos hao ·de recorrel' n. 
ellas fatalmente. . . 

Duas palavras sobre a policia que S. Ex. 
entrega o.o governador. . . . __ 

E' .simplesmente um ataq_ue a Con(?tltuiçu.o, 
muito clara. e precisa. neste logar, a. dispo
sição do substitutivo do nobre deputá.do. 

A policia administrativa geral pertence ti. 
União no Districto Federal; cn.be ao mu-
nicipío tão somente a sM policia. loc:i l o 
que ·, a.lill.s , si dá em toda ii pa1·te do 
muu<lo. 

Levado, ·sr. presidente; o gove~no uoiou~l 
para. ponto rlivet•;;o, dev . . endo a c1dad~ ~o Rio 
ae· Janeiro crear os seus poderes pohti?Os, o 
~ub$titutivo do 1)obre deput<\do pelo . R.\o de 
Janeiro, inesmo nessrL occasião aão. t eria o 
meu apoio. 

A orn-aois'\çã,o qlle arl vog.::is;;c serbi demo
cr.itir,a~ t"ra.tica.meote populn.r. 

Vozi;:,; - Muito bem, muito bem. (O oradoY 
d ~omp1·im(mtado.) 

SES8ÃO DB 12 D8 OUTUfüW OG 1891 

(Vld u P"/.;''. 2il7 •lo ·1" Yol. ) Sr. presidente, comprehondo il iutooção do 
i.llustra.do representante do Rio, S. Ex. <\\\i'l. 
dar a esta cid(~de apparel!to:i g-overnamentn.e:; o sr. Au.t.onio Azeredú - De-
de estado. poi:; dos discur::1,1s aq1li IH'o[ericlos l::'Ohre o or-

Entretanto este tiesejo de S. Bx:. não póde ÇtLrnt)ulo em rliscus:;ii.o, -0 principnlmantt1 d~ 
realisal'~se porque vae coutl'iLI"i:w ar.tigos vois thi \r.wm·em fa\lu.1i~ o mustre .1·~presen

. consliLucionaes pelos quatls ª'!lquanto .;~ Cll!ado ta.nte rlo estado 1lc S. Paulo, ·ex-m1111stro da 
do Rio <le Janeiro i<n· a C<\p1tal tlo 13t"aiLl o agricultura. Jo govoi•no pt•ovisorio, a o nob:e 
seu g-ovoruo ::>er.1 municipu.1. . . deputado pelo füo Grande elo Sul, o Sr . Ant~o 

Si fosse passivei tornar ost:l cidade um <lo ~':wh.i., quusi que torna vil.-~ dosoece~1·10 
estado não $9tia. o molde a.preso:.intr:i.do por falla.i· mais sobre -ei!ta mat~rm.. porque s1 um 
S. Ex. o que teria a. minha approvaçü.o. tratou tlo nssumpto tbeoric~\ e historicamente, 

Nelle os poderes politicos não são separndos 0 outro orador discutio-o praticamente, des-
e harmonisados convenientemente. cendo atá a m:uudencia. H:ntretanto. levado 

O executivo l)l'e[>onderasenl. contraste. TJelo dever que tenho de defender principal-
Ainda mais : seria oeceSS<trio levantar mente 0 meu estado tão mal aquinhoado neste 

varios municípios, caja vida autonoma füria o oromneoto, vejo-me na necessidade de tomar 
viver autnnomo do todo onde .existissem, e o a ].ia.lavra e justificar algumas em?oda.s _que 
S'overno ideado pelo nobre deputado pre:>cinde ora tenho a. h.onra. de apresent';\.t' a. cons1de-
aelles. · · racão da Cau~ar;i. dos Deputo.dos. . 

Sr. presidente ; ó aspiração minha e ardente, Como v. Bx. su.b~, Sr. presidente, o or..., 
. ver esta cidade transformada em e3tado. · çamento da rnrricultu1•a é o qµe mais iateresse 

Quando na Constituição se tratou da mu- leva plrticufa~·mente MS esta'dos, q_uc nelle . 
dança. da. ca.pi.ta.l ti·ve occa.sUlo d~ manifes- dep~sitam as .soas esperti;~ç.a~, porque. é .P~r 
ta~mé positivamente a re:;peito. seu mterrnedto que a Uinao foz u. d1str1bu1çao 

Não lia nenhuma porçtio do Brazil que mais dos fü vares, e desde quo este;, não sejam 
tenha soirrido a acção centraliso.dora da. equitativos nem razoa.veis, os protestos dos. 
inonarchfa. do que o R.io de Janeiro. · . · que se "::>entem pre.)udica.dos - são :\ conse-

Nem o seu governo loc'll, nem ne?hnm c;los quencia. nntural por parte d<l.quellcs que teem 
seus mais urgentes e clamorosos mteressei; 0 de~·or de zelar polos direitos do esta.do que 
foram jamais toma.dos n.o serio em longos Moresentam. N~.itM condiçi:5es, seudo Matto
a.onos de reinado . · Grosso, iuqoestiomweltnente, o esta.do. entre 

M.as, Si:. t>residente, V. Ex. · e o~ coHegas todos que menos p;.1.L'licipa. dos benelicios 
desta casa recorthú-se-bií.o .tn.l ve~ . Q!l~ cem- deste' orçamento, a. minha preseoel~ na t~i
bati longamente a omeoda a Gonst1tu1çao que buna 13 plenamente justifoa.da., embora nao 
estabtilecia. a futura capital do Brazil no pia- possa influir no espírito du. camam, e nem or
oa.lto· cantral. . · .respoode1• à. espectativu. dos meus conterrc~-

.Nã. o obstante o meu esforço e_meu einpl;)r~ho· l·ºeos, pela rraqueza de minhas palavras •.. 
fui ~·e!lcido, mas permaueço nao convencido Vozi;:s _Não apoiado. . 
até hoJe . . 

Cont!núo a. doscouhecer a vantagem que O SR. ANTONIO AZER,lmo ... que só teem uma. 
advit'1J. para. a União d:i. sede dos seus poderes erpl~c.'l.c;ão neste · momrmt?: o desejo de bem 
politicos superiores em uma vasta. .zona 110 ser';l.r a ~erra em que nasm'. · . 
interior do paiz. E poss1vel, e~t.reta.nto., qu~ a l'Ol\~ 1da?e dos 

No meu eatender a capital devoria ser factos o o esp1r1~0. de .]ust1çu. e c!1ter10 que 
situtl.da. em um ll<>nto a.p\)i:ox.ima.do do lit- teem semi>re pres1d1do os netos dn. carnara. do~ 
tora.l. · Deputados, ;;i. · levem a attender as reclama-
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ções que ora faço, ~cceitando as emendas que 
proponho. no sent1do de satisfazer algumas 
das necessidades maispalpitantes do eotauo de 
~atto Grosso que não póde aem deve set• ol
vidado nesta occasfüo. 

Sr. presidente, eu sou <los primeiros a 
louvarem, com enthusiasmo, o zelo patriotico 
da <:<>mmissão de orçamento, procurando re
d_:iz1r as de~pe~ns da n~cão, mas si ess;i. t•oduc
çao fossa. Justa e !J~uitativa e aíl'ccta.sso os 
estados 1gnalmente, ach[1t·-rne-llia i ntf!it·a
~ente _de u.ccordo com ~Ih~ A~~i111, po
r~m, nao :icontecl!, e a tllustrada comrnis
sao awmpanllaodo o gover·no na !:>Ua p1•0-
post11, em nadn, póde-:;e dizer, ccntomplou o 
estado t!e Matto Grosso, como e do facil cle
monstração. 

AS despe1.as do orQamento da a••1•icultun,1 
sóllem n. 66. 771 contos de réis, ~ e111 toda 
est<.1i v1.:rba. o meu estado não :;e aclm coutem~ 
pla•J<?, !leoão na. pm:te que diz 1·espeilo ú ôub
von~ao de compi111hms de nav"'gaç<lu a nLpor! 

E~tudetno8 cada unm das verk1s em que se 
decompõe e:;te orçamento para que a Camara 
dos Deputados tit1ue perfeitamente inteirada 
do modo como se aclm nelío comp1·ehendido o 
meu esta.cio. 

Comecemos pela veI'l1a. - Terras publicas e 
colonisac;ã_o - que éde 13.000~000$. Si hou
vesse eqmdade, Matto Grosso como possuidor 
de um vasto e rico tei:rítorio ~em povoaçJ.o, 
de \'a ria ser muito favorecido n BSta vo1•ba 
entretanto, é nella contemplado t.le um 1nod~ 
bem singular. Pois, o goveri10 o a commissão 
de orçamento entendel'am que o estLldo de 
Matto Grosso ficaria muitissimo satisfeito ape
nas com o pagamento de um delegado de ter
ras,quenadativessede vêr,eque devia se con
tentn.r com o recebimento de 6:000$ annuaes, 
sem nada fazer, porque lhe t':l.ltam o,; recursos 
indispensaveis para. auxiliar a colonisação uoJ.
quella parte d:L Republicn.. f::;to parece impos
sivel, Sr. presidon to, ma.s e infelizmente, 
uma realidnae ! Entt·etanto, si a divisü.o dos 
beneficias fosso feit:i equitativa.mente, atten
dendo-se a fet·tilidado do seu só lo o as suas 
riquezas nu.tumes, Matto Grosso deveria ser 
um dos estados mais bem aquinhoado~ da 
União, nestlt verba pr incipalmente tiorqne 
uma vez povoado o seu enorme territorio, que 
por si só é mais vasto do que diversos paizes 
da Europa reunidos, o nosso desenvolvimento 
e progresso não se fariam espernr, porque, 
como em S. Paulo, possuimos t erra.s precio 
sas no planalto de S. Jeronymo, onde o café 
produz tão bem como uaqutil!a privilegiada 
parte do Brazll. 
t:: OSlt.CAETA.NO DE ALBUQUERQUE-Apoiado. 

O Sa.AmoNro AzERliino-Assim, porem,nü.o 
eatender:i,m o governo nem a commissáo, que 
se contentaram em consignar na. verba de 

13.000:000$ para-Terras e colooisação-ape~ 
uas a quantia necessaría pal'iL pDga.meoto de 
um delegado e 8ou 11j11daote, isto é, 8:000$, 
[ll\l'1L todo o serviço de immigrnção ern Matto 
Grosso ! 

o SR. SERZEDELLo-E' nma injui::tic<1 . 
(J SR. ANTONIO A í'-EREDO-Dil-o bem o ineu 

illustradn collegt1.. Mas a Republica, que é o 
gl1verno dn. iguüld;1de por oxcellencia, deve 
procn1«w corri1,.dr· os e!'l'OS da monarchi:L es~ 
tabelec•rndo ti justiça e equidade em tudo e 
para. todos, e nií.o favorecendo ::;ómente, como 
ate aqui, os ost:1clos mais populosos e qne 
teem urnio1· J"epre::ientaçãú uo parlamento. 
(A.poiados). 

.Nr.stus coutliçôe!:l iwenturo·nle a apresentar 
utm> omonda, marcando, deIJtl'o desta. verba 
uma fJtl<LDti:L modesti1, desti nada a (Luxilios d~ 
immig'ração pura o meu estado, o com :~ qual, 
estou c~rto, coneo1·.lal'ào os meus illust1·es 
colleg-as. 

Si rôl':J. <L :i.ttctnlei· sómente os intet·osses rMes 
de Matt_o G1·o~·so pedi l'ia um•• somam igual a 
que cst:.i. cons1gmtdn. pa!'a os estado:; pequenos 
como S<on.ta, Cath:ti•in11 e Espirito Santo e que 
concorrem meuos do quo o meu estado pnru. 
os cofres 1.fa União; não o faço, poróm. por
que _sendo o :.iu:-:ilio _que p:~ço para iniciar o 
sery1ço de colo!llS'J.çao, entendo que as pri
meiras bases irno devem ser lançadas com 
füusto. e que melho1• sera começarmos mo
dB:;tnmeate, cornc S . Paulo fez em principio. 
(Apoiados.) 
Pas~emos a~ora <i verba- A.uxil ios á agri

cultura, engenll os ceotres, etc.-, que na pro
posta. ~o_go-verno e de 3 .392:336$600 e na da 
cc_:mm1ssao de l.469:400$., e lambem na qua l 
nao ~e acba comprehend tdo o meu e stado; 
EIJtretanto, Sr. pre~idente, não póde ha -ver 
moior injustiça cto quo esta em t odo este or
çamento ! 

Ha vorà porventura om todo o paiz um e~
tado que 11rod111.a. melhor a ca.nna de assilca1· 
do que o de Matto Gro~so 1 Não, Sr.. presi
dente, pol'quc em nenhum outr;'o o terreno é 
mais ~ertil, nem mesmo talvez tão fertil pal'a. 
o cultivo. da r.irn na do qne naquella longínqua 
purte do Brazil sempre abandonada. de todos 
os governos do imperio que cle!la se lembra
vam aut~s para t~ :or~ure~ presidio, do que 
pam cultival-a.. E nao Veja a Ca mam nas 
minhas palavras uma figura t!e rhetol'ica nem 
alevantado eso~rito de bu.frrismo, porque ha. 
de facto uma ê!.11teraaça extraordinaria. entro 
os afamados canna'Viaes do norte e os de 
Matto Grosso,- principalment e daquclles que 
sã.o marginaes aos rios rujo trasbordaménto 
por occasíão das enchentes, fertilisa. conside~ 
r::welmente. a terra. ( Apoiados.) 

Hn. n.lg1:1o~ annos pasSQdos, pedindo eu aqui 
algumas m1ormações e notas do cultivo e pro-
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ducçü.o da canna de assl!car no Engenho Cen- ! communicar com aquell~ estacl.o. E uma vez 
tra.l de Bracuhy, gent1hnente prestou-se o que tenho de toc::i.r neste ponto, cumpre-me 
seu illustre <lirector a fornecer-me os dados agradecer em meu e em nome de meus con
que eu havia. solicit:.1.110. Enviados estes a um torraneos ao honrado minist ro da agriculturri. 
amígo meu, fazendeiro à margem do rio do governo provüwrio que, attendendo as 

. Cuyabú., recebi immediata contestação, dizen- necessidades do meu estado e acceclentlo as 
do-s&-me o coronel Fontes, que a.quellas no· nossn,s reclamações, contract.ou com o Lloyd 
tas deviam estar erradas porque em seu enge- Brazileiro, duas viagens mensues, em lagar 
nho, u mesma quantidade de canna, produzia de uma, como se fazia antigamente, entre os 
maior quantidade de assucar e quasi o duplo portos de Montevidéo e Cuyabá.. Mas não 
da aguardente annunciados nos resultados do tlcn.ram ahi o~ importantes serviços prestados 
engenho de Bracuhy, o que quet• dizer que a pc1o illustre representante !,JO.Ulista: duns 
caona de Matto Grosso é muito mais sn.cca- for::i.tn as estradas de fe~ro concedidas para 
rina do que a do Rio de Janeiro, accrescen- Matto-Grosso. 
ta.ndo nqnelle honrado fazendeiro, ·o que é o SR.. GLtCEltlo - Era uma. necessidade. 
sabido por todos que conhecem aquelln pre- . 
ciosa zona brazileir!1., que os cannnviaes do O SR. ANTONIO AZERED.~ - Temosmnda. a 
meu estado se prolongam sem ressoca por 16, verba - Estradas ela Unmo ""."' gue se ~lévn. 
20, 30 e mais mmos, 0 qLte nii.o ncootece com se~un.do a proposto. dfl. comm1ssu.o, depois de 
os uo Rio e outros estados, que se replantam ! deauz1. das ~l~um_:•s de_spezas da proposta do 
ele tras em tres ou de quatro em quatro governo, a 4.432:887t-'700, sem entr::i.r o cus
aonos ! teio du. Estraúa. de Ferro do~ Rio pouro e. as 

despezas da. Central que sao mais do triplo 
. O SR. CusroD10 DE. MEt.LO - O nosso paiz daquella somm:i. Pois bem; .Mn.tto Grosso 

amdu é pouco couhec1do. nu.o está tambem contemplado nesta. verba ! 
O SR, ANTONIO AZEREDO - Pois bem, Sr. Mas :iqui, Sr.· presidente, transeat por-

presidente, apezar- de tudo isto, Matto Grosso que no rneu estado não lla estradas de forro 
não foi contempla.do nesta verba! E mais em construcção por conta do governo ; mas o 
r.indn, nessa larga distribuição de fa:vores que nã.o se eompre!iende, a que na. verba. -
iniciada no tempo doimperio e continuada no Obras di'V'ersas nos estados - que se eleva a 
regimen actual, jamais o meu estado foi co- 5.541. 765$707, conforme a proposta ·da com
pa•'ticipaote, sendo po.ra notar qui:i hoje pos- missão·, depois de feitos os cortes coovenien
suimos nad'1. menos de sete irnportantissimos tes na proposta. do governo, não esteja con
engenhos a vapor, tie a.lto preço, sem que signado Matto Gl'Osso com a. mais insignifi
nenhum delles tenha, por parte do governo, cante parcella ! Entretanto, Sr. pr esidente, 
o minimo auxilio, directo ou indirecto, quando nesta 'Vorba estão comtemptados todo::i os 
é certo que pelas suas condições excepcionaes outros estados,. represantando Matto Grosso 
de distancia do littoral, e pel:.i. sua topogra- uma exclusão odiosa., contra a qual protesto 
"Phia como estado fl'onteiPo, Matto Grosso com todas as minhas forças, porque o meu 
devia merecer mr.is attenção dos poderes pu~ estado não póde ser considerado espurio entre 
blicos. · os seus irmãos. 

A producç[o do assucar e agnaruente cresce VozEs - Muito bem, apoiados. 
de dia para dia., e com o :i.perfeiçor.mento o sn.. AN'l'ONto AzE&EDo-Mas não param 
indispensavel, conVindo lembrar à Ca.mara ahi u.s injustiças, e, si examinarmos a 'll'erba. 
que jâ. em 1876, uma das fabricas de l\i!atto -Creditas especiaes- que se e le'V'a â .... 
Grosso alcançava na exposição de Phifadel- 13.392:000$ não veremos ainda. contemplado 0 
ptiia, os priimios mais importantes enviados meu E:stado nem com um real ! 
nG.o sómente ao Brazil, como as de mais partes Mt<is adeante, temos a vt.Tba-Garantias de 
do mundo, nos generos alcoolicos. E uma vez juros- que nttinge it 11.810:606$452, na 
que os intere$ses do rneu est,ido t eem sido qual n.inda não fig-um Matto Grosso l 
esquecido~ quer pelo governo, quer pelo corpo Emfim, sr. presidente, em todas as despozas 
legislativo, n.proveitaudo a. occasião cum- do orçamento, da agricultura qu e se e leva a 
pr e-me recordat' a expiração do prazo do 66.771 :982$492, conforme o projecto lia. com
trntado de commercio que t ()mos com o Pa- missão, 0 mou esta.do se acha. consiKnado 
raguay, para onde Matto Grosso exporta as apenas n:~ verba de- Subvençues as compa
suas pt•oducçõe::i, e que precisa ser renovado. nhins de Navegação! 

Temos agora a ;rerb:t - Subvenção as com- Nestas condições, Srs. deputu.dos, foi que 
tianllias àe_ na veg~çã.o it vn por-de 3.42,0:240:!;) r 0so 1,·i propor a.lgumas emendas, de accordo 
na qual nu.o ·poa111 absolutamente do1xar de com o meu collega da representaçiio. 
estu.r cootemplado M:1tto Grosso, por isso que, Mas no passo que Matto Grosso neste orQa-
11ão possuindo outros meios de communiençáo, mento, póde-se dizer, em nada é contempla
ª União não podia dispensar este parn. se do, vemos alguns estados podet•oso::i pela po-
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pulação e riqueza, aquinhoados d<J um mouo 
muito especüll, como vamos demoll:;tt'ar. 

Na Ye!'ba--credito~ 1.!Speci«e~ rle L:l.392:$000-
o g:;tado do Pern;irnbuco tem 5.802 : OOG$000, 
quasi metade daquclki. sormna. 

N1t vcrbn-Terras publicas e colonisação de 
3,000: 000$000, Pet'nambuco tem 402: 400$000. 
· Na verba-li:str:.ula~ de Ferro eh União dos 
Est:vlos, do 4,4:12: 887$700, Peroaml.Juco esta 
contemplado com l .2:i3:.l70$338, ou mais dtt 
quarta '(larte do total t.la verba. 

Si estudassemos ain1ln. us verbas - .01.>t•as 
divers·1s no~ Estados e Engenho~ Ce11Lraes,
verfamos que aindu é Peruu mbuco o Bstui.lo 
mais foliz e mais IJem n.qui nl1oudo, po1·que in
questiona velmonte é lá onlio se encoutrn.111 
mn.ior1·s füvo1·es, :ipezar do corte feito pelo 
Sr. Henrique de Lucon11. b1ii.:mmlo da 
üO, 000 : 000$000 à 42 . 000: 000$UOO o ca pi tu.! 
~rari.tit.lo nesta vorl.J11, pelus ro~_cisoes e car!n
c1dnde~ do alguns contI'actos, CUJO~ concessLO
nn.rios, com certez11, não th·et•11m p:ulrinhos 
bnst:tutt.l fol'te~ que pud"'ssem tra nspôr a se
cretaria d'agricLtlturu. e lâ. arrauctu' do pode
roso chaocCJ1la1· da. Repnlllica a l'llconsitlern
ç\lo do neto ou IJt'orogação de pra:.:o <lns con
ces~oes. (Apoiados ,m1~ito úein.) 

o SR. O!TIClCA - b:i.it:i. ó que ó a verdade. 
o Sn.. ANTONIO Aimarmo - Ti1o favo1•ccido 

como Pernambuco tomo~ o H.io G1•a11du _do Sul 
que participa grandemente dei>t\l ot·ç:unento. 

N:\ verb:·t - Creditas Especiucs de 
13,302:000$000, o Esbvlo do lUo Grande do 
Sul estiL contemplado com 3,500:000$000, isto 
é rnais da quarta parta d11 rcl't.lrid:t verl.lu. 
'NtL verba - Tel"ras piiboiccis e Colonisaçüo 

·nos Estodos, de 5,i!0:4o0$000, conforme pro
posta <lo g-overuo, e retlm:.idu. pela eommissU.O 
:í, ;4,000: 000$000, o Rio Gt-aude tlgt11'<t com 
2 274 :760$000, quasi metade da 1wopo~t:i do 
p~der excutivo e mui;; d~ c!ob; tm·ço~ do to
tu.l do µ1·oj ecto da com missao do orç1\1:nonto, 
somml\ que achou exagerada. o propr10 ro
presentante deste Estudo, o illuske St'. .'\utlto 
de Faria. 

N:l. vel'b:t - E.~tra•la.~ de Ferro da UHiüo rle 
4,432 :887$700, o Rio Grandli · aind:i està 
aqulnhoadn vantnjosamcnte, pois,_ lho r.abern 
!. 547: 906$520, ou mui s du. terça parte do 
SéU totll.l. 

o SR. ::lERZF.DELO - V. Ex. vi• mostrando 
essas desi"uuldades que estú. µrestando um 
grande s~rviço: meu Estado tem sido a 
mn.i or · victim<i. 

o SR. ANTONIO A ZlutEDO - Si fallassomos 
ainda na verbo. - O/Iras di·11er.~as nos Esiados, 
111 encontral'famos, contemplado em gramle 
purto, o E:;hido . do Rio Grn,ndo do S11l. 

o Sa. Hol\Um.o BAPTISTA.-E todos esses 
S(lr_viços de que V. Ex. falln. sU.o inêlispen-

Cn11111r" A . 13 

s:weis, tornando-se histimavei~ os córtes fei
tos pelu c.ommissão. 

o SH. AN'l"Ó1'10 Azrn~El>O-Pot•due-me V.Ex.; 
não e:stou dnvitlando, mas o que e cer to, o 
l]ne estou demonstran r.lo, é que o meu estado 
não foi iembr11do pelo Pocler Executivo, nem 
pela. commis~fl.o de orço.manto. 

Ve.jamo;; i1gora, Sr·. pt·esideute, como a 
Bahit não é elos ultimas estados na pa.t•ti!ha. 
dei;te orçamento. 

UM S!t. DEPUTADO- Nem tlos p rimeiros. 
o SR. ANTONIO Aillmtmo-Nilo Sei ; mas o 

quo lid vô e quo tm verila-Creditos especi:i.es 
-ti 8uhta esti\ contemplada com 1.000:000$; 
na de-Terrn.s o colonis:tçü.o-com 103:600$; 
na do - Estrudus de ferro dti União com 
\llll:Bôl.i$137; na de - Obrus dh·er&ls nos 
e::tatlos-como na <lll- Garn.ntius de .i Liros
lauto pum CJ8trud,1s de ferro, como para 
eng-anhos c:ent1·ues e ogricultura, a Bahia foi 
lm:-ltrnte t';worncida. 

ltelativamcnte tü.o füvorecido como a Ba
ltiu, t mws o estado do Cea.ra. 

O Sa. SfüwA-Não npohtdo . 
o Sn. ANTONIO Azt<:n.Eoo-V. Ex:. va.e ver. 

Nit verlm.:._Creditos espeoi;.tes-de 13.392:000$, 
o .ce.mi. esta co11tempJa(lo com J . 000: 000$ ; 
na. vcrb<:i.-Estr~vfas de fer·ro dn. União - de 
4.432-:8~7$700 , com 750 :1 35.$903; e, si não 
está contemplado na, verba-1'e1•1·as e colo-· 
nisação-é po1·que o Ceuri é antes um estado 
qi1e ~e pre:>ta. 1L emigração, <le virlo às suas 
condições excepcionaas, do que preparado 
p;;,ra rcceb~r immig1·antes ; mas em compen
sacU.o os seus tiecessn.i' ios e iudispens<weis 
poços arte,;i<mos e outms obms em cmm:tr ue-· 
çii.o são os que ma.is pesttm na verba-Obras 
<liver.sa~ nos esb1dos-, tornando-se o C(lara 
nei:;t:t pu.rto. o nrnis bem · aquinl1oado outra 
todos os outros. 

C'Jmo ~' Ca1mra VQ, não ha exaggei•o de 
miulw. ptJ.rte ; o meu esta.do· fo i mesmo esque_
cirlo ne~te o!'çamento, fal q•rnl como .se est1· 
vesseino,; alud:\ no tempo do imr erio . 

om, p:wece- me, Sr . 11residento,que n. com
missü.o não é inteicamente ju.stll. qUando 
assim p1•ocede, porque o que se nota. e o que 
se v0 neste orçamento é Utn[L J>aT:tilhu. leoniua. 
e não uma. partilha. entre irmãos. 

Comproheudô que Deus nii.o conhecesse n 
conta de dívidir ; nrns e que elle vivi:i. no 
mundo da lua. e qaoria est:i.belecer o oquili
brio 1rni voi•sn.1 n. sen modl~ ; mas a com missão 
o o Poder Executivo que couhecem d:.t escola. 
primaria. as quatro oporucões a ri thmoticas, 
devem comprehander que J.l.fatto Grosso, 
sondo um dos estados que fiJ ,zem po.rte du. 
Uniilo, tem o direito da es tar contemplo.do no 
01·çamento dt\ agricultura. E, si porventu1•lJ., 
olle hoje nU.ci t1ispõe dos r ecursos indispensn-
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·v~is parn. ~atisr1.1z.cl', ·1101; si, o.:; !'Cn!' c•)mprc- 1 .kclo l'lll 11iscass;to, e,;tá · contemplado com . 
llltS•os o 1111pnls1011nr o sc11'desen\·olYimcnto 7:J:\>ü0$000 IH\ Yedm '.l'en·as e Cofonisttç<10. 
iutellcctnnl e material, :imnnl1~. co1u co1·tcz'.1, Além dn 1·etlucção que se ptrlc ftizer ncstfls 
clle poderá prestn.r r~aes serviços :w pai;r., duas verlJas tem-se ni11:fo. a econo111isal', coo
concorrendo com fortes sommns p:u';\ os co- fol'me a propria. cornmissão o propõe, na 
fres da. União, porque, ri~o e uberrimo como verba-Secreiaria de Estado, depois do·orga- · 
ê, nenhum outro estudo d!srue de elementos nisa.do o Di:>tricto Federa l e pnssa<.l.os pai-~ a 
mais seguros para progredir do que M;\tto municipalida-Oe os serviços r c.:fativos ás obras 
Grosso; que está fadado, si não já, ao mencis publicns na c:i.pital , a i.llumin:ição public:\ e 
em tempo não remoto, a ser considerado on- es,irotos; as .desµez:is feitas com a. 1 • dírectoria 
t~e os .esta4os mais adcantnclos ua União, do Obras Publicas,e bem usi;im,com a 2• secçü.Q 
como seJnm S '. Pnulo, Rio Gnindo do Sul e da directoria du. Agr·icultura, q\lo.ndo tiverem 
outros.- passados pura. a. municip11.lirfade os serviços 

ó SR. · AN'I'Ão DE FARIA-Muito bem. rcla~ivos :i. n:o~içfio_ e demarc:1são _de terras 
. . . . pubhcas, legtt1mnç:to e revu:ltdaçao de pos-o Sn.. SERZEDELLo-;-v. Ex. podo inclmr ses, vendas âe terras do Estado, etc . 

ness~ numero o Para, que está ntts_Jl'!BSll!:lS lnquestfonavelmente esta. roduccão na. · 
condições., e_ que tail!bem so!!rcu lllJUst1ça. verba - Sccreta1·ia de E stc1<lo de 393:510$
çla. comm1ssao, que oao o co~te111plou 110113 indispeoso.vel ; mns entendo que r.. corn
or9amento. · Eutretanto, o Pura. é o ter- missão devi:\ ir além, p:>rque, si se retira. da 
cairo. ~,!ltado que i:oncorre pal'a ns renc.las União esses serviço~ passando-os para a nossn. · 
da Umao · · municipalidnde a os estndos, torna-se díspen-

0 SR. ANTONIO AzER.EDo-V. Ex. tem rn- s:wel a. l"' Dircctorin. de Obras Publicas a a · 
ziío ; mns o que lhe posso garantir ó que 2" secc.'i.o da Directoria dtt Agricultura, não 
.Matto Grosso, apezar de nenhum auxilio do,; V(ljo r<1zíto para que o minlstm do governo 
govern~s dn monarc~ia. que. d;i_quella. vm:te p1•ovisorie>, depois de te1· súpprimido dous dos 
do Brnzll nunca se lembro.ram smão p:ira ta- mais importantes ser viços th\quelle miuiste
_iiJr designados a representação nacional- rio, corno sejam C1 do telegl't1pho e correios, 
-não é dos ultimos estados a. concorrer para ao eu vez de diminuir o numero da empre-
os cofres da União. gados-elevou-o, era.i ndo mais uma dirt?c
. . Mas, Sr. ·presidente, não quero, de 
.modo algum, com as minhas ome!luus elevar 
.'ás despezas da União no orçam~nto d'a~ri
:!}Ultw-a, ao contrario, · quize1·a antes rectu~ 
zil-as ainda, o que .se póde cooseguir perfei
tamente, ·Sem desorganisar o serviço, por
qun.nto ha muitas verbas que podem ser 
COI'.ta.das, principalmente entre os-.:.oreditos 
especiacs em que o estado <le Pernambuco, 
lJOr e:x:eraplo, como~ estndo do Rio Grande elo 
::>ui, estão contemplados com sommas mui 
elevadns e que, com certoza, nito scriio ga;;
tas dentro do exercicio. Si se diminuir· alli 
2.000:000$000;· teremos o ·orçamento retlu
'zído desta somm:i., <i economisando--sa tambem 
?ª. VeI'ba...:..rcrras e colonisaçao, 1.0('.0:000$000, 

·-o .<J.ue se pode faier s em desorgnn1sar o ser.:. 
v1ço, porque, segu~do ·os rolculos do meú .il· 
.lus~re amlg? representante do Rio Grauda do 
Sul,, está 'demonstrado o excesso de empre
~~os dess~· repartição nos e;tados e . o des
perdicio '4e 'dinbeiro nesse .serviço, a. l'educção 
"é antes uma necessidade do que uma desor .. 
ganisação. 

O SR. CANTÃO-No Pará jii. elll\ estâ e:x· 
ti neta.. 

foria, quo.nclo aquelles serviço~ hnviam pas
sados j à. para o novo Ministerio <lo. I nstrucç5o 
Publica. · 

Ora, uma 'Vez que · a com!Jlis3ão apurasse 
ó seu estudo e quizesse propor maior reducção 
no. secretaria, o exame nas nntigas direclo
rias encc.l'regudas dos servicos de correios e 
folegrapbos, serin. umo. necessidtvie, porque 
alli devem existir empregados supet"'
fioos. 

Não quero dizer coni isto qne elles àe'tessem 
sm· ·dispens.'l.tlos, ao conti-ar io, entendo que 
elles d~-vem ser mantidos, podeudo, pol'óm, 
serem ap1·oveitados em outrll.S !Sec1·et;~rias ou 
repa.rtiçOes publicas e nEfo seJJdo permitlido 
uo rcspeclivQ. ministl'O fazei· novus n omel\çOl?s 
antes de se reorgituis::u.• a Secrotal'ia de Agri
cultura., de accordo com as reducções apre
sent:idas 11elo Congresso. 

O S1t. S1mzEl>ELLO - Muito bem. 
o Sn.: 'ANTONIO Az:im.EDO_;.f-fa.mais a. aveoti

lo.r-se a questão do corpo de bombeiros, cuja 
verba. ascendo a 582:340$450. . 

A camnra, Sr. pre:.itlent ... , como V. Ex . 
sabe, na, ultima votação do projecto que or
~o.ni&\ o Districto Federal, passou o serv.iço de 

·o Sn.. A?l'l'Oi-.-to Azmrnno-Ainda não estú, mccndios da União pnr n. a rnunicip:ilidn.de. A 
. como ,póde se 'yeritlcnr com os .dado;; da mo'u ver não foi acertn.do ·esse u.cto da. C11mo.
·. proposta do governo. _ ra tios Deputados (apoiados), cujns decisões 
' O Parú. nii.o é 'dcs itl:l.is bem a11uinho:i:Uos, ê sempre l·espeil<~i, m~.smo discordundo como 
. •é}'dttde, mns afüda ussitn, confóriho 'o p~'ó- -ago}'.a., P'ois entendo ser :l.infü\ muito cedo a 
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pnssng-cm 1!0 no;:;so corpo da bombeiros par~ o O si~. GoNç.u,vE:;; CHAVES-Apoia.t.lo. 
munic:ipio. (.-\poinrlns; muito bem.) 0 Srt. A:-:Toxro Azim.imo-Pci;-o liccnc~1. parn, 

Ora, a conm1i::sfto llc 01\~arncnto propõ~ o discordar do.; mans illnstres collcgas, porque 
augmeuto do uma comp:udlia. rrlilis <lo corpo ontemlo que 0 t<rt•ctH.lam'.mto nIT.o só Lhl Cen
de bombeiros,c.ojttcrm:i.çü.ocustriril. l09:87i$935, trai. como tle todas as 03 t i'ituas de fert•o da. 
mus si n. c.1nrni·i~ en~ende que este serviço nfí.o Uuiüo, seri:1 u.n te.~ nm bem do f]Ue um mal: 
pódo ficar pertencendo a. União o ::;im a mn- Quizei•n. 0 ari•oil!lamento, Sr. presidente, 
nicipi~IiLlade, melhot• seril que não augmeu- llli\:l não <Jllcro :t suppre<>sií.o de nen l~urn .dos 
temos ma.is esta despeím,conscrvando o r.orpo se11 s Gtnpt·~ga.do;;: ci::; para mim a mmor d1!Il-. 
como se n.chn. e cnt1·eg«~ndo ti ttnem do <lireito cnldado. 
para. o reorganizai·. Q1wm tiver o,~t11dttdo cst() orç:i,mento, i.:o- · 

Mas o que p[l,rccc-meú quorlevemos procu- nlrnr.er :L recelt:~ e as ar.lmini~traçüe::; rlus 
rnz• corrig-ir o erro qoe commr.ttemos naquell:i, no~Stt\; e3lra<fas, ln• <le con v\1· commi;;o que~ o 
votação, pois n. su:1 pcrina oencia sal'ia. tttl vez a ar·rundarncm to th~llus a rnn prez;:1s partic11l:n·e1<, 
ruina. do corpo rlc bombeiros, quo por todo o mas a cm111·ez~~s sót•ias, honestn.s, importuutcs, 
mundo ó con1;illeraüo hoje uma. insti tuiç:lo sei·~; um lmnelicio ·nos co!'l'eS do füt.a.do e 
micionnl, po:'quc todos ~abctn perfoitarnente o nwsmo no scr1•ico pnl.Jlico attendemlo-se o 
que fort\m as caimnns municipaos do impcdo déseu.-ol virncllto clus strns linhns. g si não ex
c o que têm sido j.S intend encias ::i.ctuae::; da. nminemos u. 1·cccit~L o dcspc:.m nos nl Umos t1·es 
Republica ncstn. capi ta.l.(.'lp oiatl1Js mirito bem.) ::i.nnos <ln. JlOSSn, prime ir~ via-rerrea e unica 

.E' certo.qtw não podemos predizer o futuro que da rend:.i liquid;\ ucttrnlmente: 
e quet\manhfí. fatv~z poss'1mos tll-r nm cem- Em 1888. a estrnrfa de ferro central ren-
8el ho munici pnl IH\ ttltum de bem di rig-ir os tlon 12.57:-J:625$891 o despendeu G.SS0:8 l0$243 
destinos 11<.rntn grande e rico município, mas dnndo portanto, uma. renda. l~quid<t. cte 
daqui üto Jú, temo~ uintla mnito Qtle ver, 5.G92:815$ti'18; em 1889, n, rece1t<t foi de 
pcrrp10 t~~nto. pMc vir uma intendcaci:i bo~, 11.876:5'.>7$97·1 e a 1.le::ipeza, rle 7.708:201$%8, 
por escol!rn do povo, como pó1le vir unm pmdniindo it ren1b Ji11u icln. t4 sommt4 de 
intoodcncb rná pelo mesmo em~i.to ou por •!. IGS::336$00G;. em 1800, a receita asc~ude11 
desig11:1çfio da. força, pt'incip~lmentc se obser- ó. I2.041:W2$2~0, :1cvttI1do-se n. desp~zo.. à 
varmos que os homens qcrn hoje dispõ~rrt dos g .18,!: os:~$47ti, o. b;:uxan<lo o r~sul tn.do Ju1mdo 
elementoso!Iiciaes no município, si não pude- :). 2.857:158$i73. 
rem se ele~or· pam o consnlho municiptll, por Como ::i. c:i.marJi ve. de 1888 pam 1889, a 
incompntibilirl:ulo dn, lei, poderão se substituir receit<4 b:i.ixou G9l:087$lH7, augmeutando 

1
i 

pelos :leus prepostos, e então a. intcmcleucio. despezn. de 827::lD1$725, 0 diminuindo a re.n
continuar1i. n. se1·, como ntô aqui, uma co><t da de l .524:479$6'12; 0 si em 1890 n, receita. 
de cncos, incligmi de utnõ'.1i cnpital como a se elevou da insignificante . somma de 
nossa. (Apoia<los.) · 164:654~275, da. do anno anterior, u, despezii 
_ l\Ie!ho1· seria, porttmto, quo deixasscmos cresce11 de 1. 475 :881$508, docrescendo a, ren

'Pn l'a mn.is t:.wde n. idê:.i da p::i.ssn g-om do cot· po do. liquida, de 1. 311: 177$233 . 
de bombeiros tla União pri.t')t o Districto Fe- 0 Sii. CASSIANO DO NAscrn EN"TO- Bastam 
dera! mliundo-a p:tra quundo tivermos a. cer~ · l t a neces 
tez" '(te qu"' .1·:, iiossuimo:$ uma inl'!t.tdoncin. os :ilgttr·1::;mos par . .1. so t emous t'a.r -

"" " .. ' sidade do urrend~Lmento. . 11onrada o patrioticn.. (Muito bem, apoiado.~.) 
Sulvo si u. Canmrn. deseja a liquidi1ção d:i.s O Sr.. 1.1.YELT,,\n,-Nilo n.poiaclo. 
companhias do segur~s contra inc~ndios, por: o ·s1~. A),'T0~10 Az1mEno-A rolnção que 
qiw esto11 certo íJt~c, s1 for tn1.11sferJdo :~manhi~ existe eut!'o n despeza e a. tenda bruta, dil"'."o 
o corpo d0 llombe1ros. clle fiB trnnstormara a pr0prin. commis~ií.o, ód~ 54,72,64,00 e iô,02 
dentro de µonco tempo, perdendo todo o sett p.:ir cento Úl'a, sr_ presidente_. estes alga: 
mcrecimeuto, o ,i:'tnrnis podt~ndo. pr~stlir os !'ismos não silo por corto nnunndo~·e~, e s1 
serviços que tl•m prcstndo :.itu ho.Je,. s~ '[lassar e>;;tudurmos uintla as verbas do exeretc10 cor
pam a municipalidu~!e a~te3 ~e se verlllca~ ~i rentG e n.s quo nos a meaçam no exercic,in 
esto. tem competencrn. e ldouc1rlade p~m d1ri- futuro, veremos quú n.s desiiezas cres~em ~e 
gir este imp<~lt"t~intc serviço. (Apoimlos.) um modo consideravcl e que a. r eceita. nu.o 

Sr. presidente, qunsi todos os depufo.rlos nugmenttt na rncs.mn. proporçã.o. . . 
que têm füllttdo sobr~ .c:sto orç:lme,nto, têm A verba, p:ira ~s despor.t~s do. exercict,o cor.,. 
o:t:penditlo n.s suas opmw::1s ni respetto do ri.r- rento 80 eleva. u. l l .482:195$373, afora al
rendameuto U.:1. ostra.d:• de ferro Ccntrn.1, n cu- crnm cl'edito o :drtwrdino.rlo q uo porventura 
j1t illca princiv1lrnente os representantes de possn. appnrecer·, não a.ttinginilo ta.lvez n sua 
Minu.s Gerncs , sf~C' infensos. receita. it 15.001): 000$, na qu11l espera. ou Cl;Ll-

0 Sti. GoNcA1,vm:l CHAYES-Porquo seria. cula. o ministro rc$pectivo em sem relutor10. 
• um erro si tt1t" admittissimos. . E qurmto ::i.o exercício futuro de 1892 a des-
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.. TJeza do. estro.do. <le ferro ceiltl'nl foi or-1 porém, mallogrou-se esta tentativa, uüo por 
Çado.. em 15.860:000~, pen~nncio o goveruo qne não se con~eguisse em Lolldres i1 oparacü.o 
que n sua receita possa e!eva.r-se então ~\. necessut·ia, .mas acredito que fo~ antes .d(ÕVido 
17. 000:000$, o que ttilvez nao pn~s~ de pre-1 a~ g:randes. cooce~s~es que e11tao se Jnera!J! 
sumpQão ou bôn. vootadCJ dos ministros que aqui e que imposs1b1lltarum a transaccao quas1 
oll!am pm·a estas cousas com lentes de grande contractallu. . . . . · 
alcance. . ·. Talvez queiram en::rnr~àr neste meu modo 

d~ ve1· uma incoherencin.. Mas não ha tal, 
p1·ocm·o unicament<:l sol vaguardar os iote
rc~ses do Estado. 

o SR.. SERZEDELW-Apoiado. 
O SR. ANTONIO AZEltEoo-Mas, Sr. presi

dente, ainda mesmo que assim seja, quando 
a renda bruto.. da central attinj:.i.a 1 7.000:000$~ 
dispendendo-oo 15,360:000$, qnal ê o re-
sultado liquido~ · 

Pois que ! l.640:000$ compeusa.m o em -
prego de 200.000:000$ tle capital que temos 
nesse precioso proprio nacional ! (.1partc.) 

O SR.. CASSIANO 1'0 NASC!ll.E!1lTo-Muito 
bem . 

U:M S:rt. D'.EPUTAD0-0 Es~o não é nego
ciante . 
. o SR. ANTONIO AZER.l>DO-Mas aioc1n qne 

compensassem, e as outras estro.das dn. União 
que só dão deficits o pedem prolonga
mento ~ 

Nestas condições e não seudo muito lison~
geiras as nossas circumstoncín.s uem dis
pondo a União de recursos iodispeusaveis 
para. o desenvolvimento das suas estrnclns, 
que ao eovez de dnrem renda só dão doffoits 

· confesso, Sr. presidente, sou pelo · a.rreu· 
damento. Apoiados e nao apoiados . . 

UM S:a. JlEPUTADo,-0 governo tambem o é. 
o SR. ANTONIO AZEREDO-Nada. tenho que 

ver com i.Sto, nem preciso de licença de quem 
quer que seja para. 1>0nsar dest"' ou dnquella 
maneira. E si o governo quer o arrencla
meoto das estradas de ferro é que, 11este 
ponto, pensa commigo. O que, porém, resta
me saber é si elle quer como eu quoro a mn
nutenção de todos os em'{l1·egailos que a.\li 
estão e ~ue teem hoje direito à aposentadoria., 
montepio e outros favores que o Estado lhes 
conredeu, e ma.is aindll. si q11er o art•endn
meoto com todas as sagurancas para o pu.iz e 
no prazo curto de dez ou quinze nnnos. 

o SR. PACIFICO .MASCA!l.ENlIAS-Eutão não 
teremos o arrendamento. 

o SR. ANTONIO AZEREDo-Sr; presidcute, 
· ou sou p11rtidnrio do arrendamento hoje, como 

fui hontem da encampação das estradas de
ferro que toem largns gar<iontius de. juros do 
estado, porque entendo que um emprestimo 
em boas condições, como acertadamente pen
sou o gowrno provisorio, que for. para este 
firo um delegado especial o muito distincto, 
seriri. um beneficio ao paiz pela diminuição de 
despeza, porquanto em Jogar de 6 a 7 "/o que 
pagamos actu:i.lmento de ga.rao tias de juros, 
p11g11riamos 4 ou 4 1/2 º/o· lnfellzmente, 

·Em inquestionavelmente umi\ excellentie 
rned1da. estu. em que cogit:i.ra o governo pro
Vi~orio, tanto pela. dimiuuição de noSSA tles
pe1..t\ como pehi entrada uo paíz de c:.ipitaes 
.estl'angeiros. Mas si n;i.quelh~ época, quando 
o cam~io oscillava .eutre 22 e 24, n. oper-ação 
uão se effectuou, quanto mais hoje que alie 
desceu il. 14,sern tendencias parn. alta, apezar 
da uossa excepciooal producção. · 

O Sa. 01nc1cA - Tudo por causa do go
verno. 

o S1t. ANTONIO AZER.EDO ~S1•. presi<leote, 
eu gol;to de eucarar as cousas pelo. lado pra~ 
tico. Como jâ disse o repito -'- sou pelo ilr
rendamento, príncipahnente nesta occasião 
em que mais cnrecemos de ouro, m·as sei. tam
l.Jem que e!le 6 quasi impratica.vel nesto mo~ 
rneuto, niio sómente porque a con~ervaçã.o de 
todo~ os empregado::; por um•~ empr·ezu. parti
cular - é dificilimo, e é i;ó como nós o que
remos, como porque o urrentlameúto só póde 
e deve ser .úado a uma empraza· estran~ 
geira, attendendo-se a especie do p;igameoto 
que deve ser feito em ouro, a. mercadoria. 
mais custosü. actmilmeote P. que não se en
cootra oas: mãos dos capitalistas naciouaes, 
S..'\.lvo si quiz.erem empregar tilguma. das al~ 
chimins ja. conhecid;\s eotre nós . Mas nós 
vivemos em uma. atmosphera de dcscoo
fü1n<;a e desnredito tal ,iue nouhum capita
lista estmngeiro quererá. por certo arriscar 
os seus haveres emquanto não melhoral'mos 
as nossas condições finunooiras e não tivermos · 
assegurado a e~tabilidade do paiz.-Apoiados. 

. Eu acceito o arrendamento, mas nâo qnaro 
a venda desse prorwio nacional que repre
sent~i o nosso pntrimonio e qtH~ lrn de ser 110 
futuro a g:ira.ntia de nossas tioanças. 

O SR.. SERZEDELLO/ Muito bem. 
O Sn.. ANTONIO Az1utBno- Mas, si não po

dermos fazer jil. o auendameuto, em condi
ções favoravei8 para o Estado e garantidoras 
pari.\ os funcciouarios , oiio quer dizer qne não 
devamos nos preparar pi~ra. elle, uma vez que 
seja vaot u.joso e que ];losso.mos rescindir o 
contracto quando convier aos interesses do 
Estado. Convindo, portanto, que o governo 
lliio continue a crear lo~ares novos e preen· 
chel-os com afilhados, devendo antes reduzir 
o enorme pessoal das nossas est1·adas, mas 
tudo sem tlemissilo, scll1 deso1·ga?lisaçiio de 
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.serviço, nem perseguição, porque ºmuitos dell:'l. necessitava, mas hoj.:i si ella ficar tão 
bons services hi\o prestai lo os uctun .• ~s scrven- r·~duzirla., como pretêode a com missão, quanto 
tuaríos, cuja disciplinn. lpi de setvir de mo.:. lhe t oc:i.rit na, distril.Juição ? . 
clelo Ms emprega.tos coqgenercs cm outras Não podeucloo me11 E:)tndo, por omquanto, 
estr:i.du.s li.e qualquer parte do mundo. di[:\pensar o aux:ilio da União para. a catechese 

.O prolongamento dt\S nossas cstrai.ln.s é vejo-me obt•igado a apreseutar uma emendo. 
uma necessidntlc imuliavcl, ma::i os noS!'OS ro-· elevM1lo ;i l20:000f; esta..vcrbt\, e destina.o~ 
cu:sos :rntualmcnte são escns~issimos, <I ~ m:i- do-se rmrn. Mu.tto Grosso-60:000$000. 
no1ra que, devido as nos~a:; circum,;La.nchts 
este serviç-o pôtlc vir n. soffrlw. g• disto, f>t'in: O Sn.. DYo~rsto C1mQtmm.A-E não é muito. 
clpn.lmento, qne clcvomoscnidn.r, por•qne, como O SR. ANT0N10 Az1m:rmo - A ma.iorio, dn 
tem di:;so · o distini:to 1.mg-1rn1ioit•o escnss·lz, cam:ir;i dos tlcputi\dos tidvez não act·edite no. 
Sr. ,Jn 111~s \Villiams : .tO f'utnro 110 Ri·azi l catoche~e e pot· isso su1">põe quo todo. o. dospeza 
depeüclo tb itnmig-l'llç:l.o o do desenvolvimontn l'eita com esta servico ~ó om pura per<ln.· 
de so11s caminhos dE: ferro», (.ilfoila vem, mui- l\fa;; é um engano manifo:;to, porq110.nto, muito 
to bem.) · se póde consegui1• <le:>ses do:;gra.çarlos que io-
. Sr. pfüsiclente. hn. neste areamento n.ínrla. !"esta,m as nos:;a.s ílot·~stas. sot.roo clrn.ma.ndo·os 

um'." verba de que não tratei o •iuc n1iiito pro- pn.ra, cooperar cornuosco no engradacímonto 
pos1tnlmente dei.'l:eí pn.rn, o tim , i.i a. do - Ca- du. p::i.t1·in, ao nienos alde..'todo-os e iropetlin
tech<>se. do·os de perm:1ne.cerem como nossos inimigos. 

A illustrad;1. commissão de orça,mQnto en- . Ha dez n.nnos os iutlios coroados que ha· 
tonrfolldev r~~· bnixnr tio 260:000$ dn. proposta. lntar:n o pl :rna.lto S. Je~onymo e as margens 
~lo governo n. 60:000$ :~ vcrb L - Catechese- , ! d? rio S. Lourenço, füz1a~n constantes. corre-
1ndo além um honmrlo 1•epresentanto de Mimis rta~, :~tacandp,o;; fa.zende1ros e moradores dç 
q ne prnpo;,, a sml snpp1•essü.o . · suas c1rcum v1sm hn.nças, ph~ga.ado as vez!"s o. 

O Srt . . DIONYSIO CERQU!~!RA _ E' n, verb:i. a.vança.rem <t~~ as. pr?x1m1darJes da ca.p1tal. 
de qu~ mai~ c:1 i·~ce 0 estado Lia Matto Gro~so matando familias mte.mi.s, rouba.ndo. devn.s-

. . l !> • tanrlo tndo e persegumdo os mattogrossonses 
O Sa. AN'l'O~xo 1\ZEREno-O illustre collegon que militas vezes se viam obrio-n,tlos a o.ban

:iue·rne ho1m.i com o t"e11 n.parte, be1;i n:iostr:'l. do11;1r0m as suas -p1·opiedades ºpara salvarem 
que ~onhece o men est·1do e n 11el!ess1dniie do 3, vidn., trazendo · ern setias difficulda
serv1ço. de · c:itechese nnqnclltb ptirte da des os antio-oe: presidentes da província. que 
Rej>!-Jbhc:t. . , . nfi.o dispnur:>hn.m dos recut'SOS imprescindiveis • 
. ... o os qne 111tncm oxpernnef! .::i.ram ns co1·re- para ovita.l'em essa:.\ desastrosas correrias. 

rins dos sei vng-eos, nem sentiram as suas coo~ ·. · . . _ · _ . 
seqneucins, podem 11uerel' eliminar estib verb::i. Fehzme,nte, porém, e~la.s ,Ja. nao se dao hoJe 
rio orça,mento, ma.. :viuel\es que, corno eu, como ontr ora., e os ~\gncultores podem füzer 
sn.bem qu::i.nto soffreraiil 0 soffrorn n.inrln. os <lS .su.~s pla;ntaç<:Ses .cºf!l segurança, porque d!'l
hnbit:i ntes de M;lttl'l GJ'osso, niio podem deixai· pois de muitos s"c1·1fic1os, sempre se oo?segum 
p tlSl:ial' sem protHsto este altent:vlo. princi- o altlen.m~nto dos coroa.d~;;, q_uo . traziam e~ 
palmonto qm~wlo s·) tem 0 dever dH defender constantes sobr~saltos .• nu.o somente os ha.b_1-
o.; sens intei•esses. tt~ntes de. suas 11nmedia.çõ~s, _como os que v1-· 

.. . "ll(l.m retu·ados e que os md1os procuravam 
. O ~n.. C,\I;T.\NO nE ALnuo;iuFmQuE:- A~o- perseguir, levando o terror e o paaico até 
rn.do. · dentro do.s c!dades ! . 
. O Stt. Az~~r~Eno~ No torzipo ~o im-pe'!'io, o SR.. CAETANO DE ALBUQUER.QUE....:... 

além d~~ varo.r. de 240:000$ cons~gnnid1i. no Apoiado. 
orÇLtmento, o govorno som p·re i\hru.1o cr<ldltos · 
extr.wl"'din:).tfo~ ]lill':\. a tte11i:I er 1lS necessidnr:les o Sn.. BELARMINO DE MENDONÇA-DO que 
do serviço de c:~techese. I > goovcrno republl- pos:;o thii- testemunho. 

· c:l,DO enteucleu necess:~rio elevl\r estt• vet'b:l. a O SR.. A~'l'oNro AZER.EDO-E' certo que a 
269 :000$, a_commissfí.o, porôm. 1·estt'ing-i11-:t ~• cn.techese iiiudti nâ.o si:, operou ern meu es~ 
60 :000$ u·n1cu.mente ! to.do em to:fa tl extensao da P"'la.vra, . mas o 

l\l:\s si naquelll;! tempo. que Matto Grosso que nitrJ se pode negar é que jâ sentimos alli 
não t inh:\ 01ttros compromissos nem . c.!.t:w:~ os etreltos da pMiticaciio dos iodios pelo al
tfí.o :icleantndo o seu servico de cutechose, elle lleamento dos corôados nas colóni:i.s militn.res 
recebia. 45:000$ dn. Uniiío, hoje que o 1,;erviço cio S. Lourenço e Thereza. ChristiW), onde 
é mais dispendioso e quo a verlx1. é muito existem, sinão totalmente cfl.techisad.o:;, ao 
menor, quanto lhe cn.berà do;; 60:000$ cb com- m~nos pacilic.'l.dos e rr~t idos, nada. menos 
missão, si ó que n. Ca.marn. não pt'.olir'1> -vot:tl' de 2. GOO iucligen:is que jíL vão sa en tragando 
pela emend<t supprossiv~t ~ . no tr:ib:l.lho, embor:L com muita dificuldade, 

Outr'oro. Muito Grosso era o m!l.iS bem n.qui- rn:~ quo não podem produzir ainda o· 
nlloado uosm vorbn., como o Esta.do que mais sufficieuto pn.ra. se manterem naq1tellas 
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localidades. Os corôados :i.lll jn. Y1io culii- tempo quo lhe rollboi (nr7ocrpMaclos) cube-me, 
vnnrlo o, c:rnna de a~sucar; fabricnndo n. tnl\is 11111a \"c;r,, o c!1~\·er tl<:.i otla.Jtecer ·os servi-· 
11.g-u:irde11te e a rapn.d11rn; planffü1rlo a mun- ços ;li\ illustr:vla commis~i\o rlo ol'çamento 
clioc.'\ o produzin1ln :t fa1·i11lw. do 1110<.Io qno, q1te embo1';L esquer.endo a minht\ tel'l'~\., niio 
parte dt'l :;n:L subsistcmcin, já ellcs Yão :i.dq11i- posso 1!eixar de reconhcc:er que eslú sempre 
i·indo por si, :1 per,r.1· de se1·em por ini.lolo pre- prompt::i. )iam, at!cndcr á;; nel~essidades .dos 
l,.''niço~o::;e de t:izcrcm :tlg-um11 cousn. í:<lmcntc E;;lados. m·ns de ::1ccordo com os ü1tere~
a c.>forcos dos civilisados. ses da Uniií.o, propondo rcd 11ec;u~s couvenien-

A coJonia s. Lour•eoco eslii colloc;\C<\ ú tos um <lesp3;r.:.1s ailiavois. 
mi1rgem do r io <leste nome que e muito l!_i:;.; O que ni:1i$ . con rcm neste momr;in to, cm 
coso ern certas <l[lnc:lS do anrrn e onde os 111- 1111e :1:; no~sns tin~tnç:1s nU:o s;io IJ•)as, ó qno :1::1 
tlios que sii.o oxcellcntes poi>c:ulores tlescswol- 1lcspc:t.:is sejam rcstt•icta~. rna.s sem pr~juizo 
"Vem rnuito :i i1H'1b1ri:\ tb pesc:1. J\h\l; ;\p<lt.a1· d:~ Ol'G':tmz·1ç:ão do l::Ct'vico. N:i.o de\'ou1os es
do twlo i;;:o, tlhtto Gros.~n n:io pi"1rle, ]lOt' ,t:ilit!lllC<lr umn. sommn.. uc;;te on}a1nento, como 
"mq11nto d isr1()n;;r11· o :rnx ilio tl1\ lJnião parn. em todo;; os outros, superior Ú'JUell:i. quo ele 
este importantti sP.1·,·ic:o. E' possivcl. enti·e- fa.cto carecemos, h to é, ~ll[~rior au que nc
t ·u1to, quo dentro úc 3 on 4 anuos, q:1;1.nclo :i;; ccssitnmos para o cx:ercic!o vindouro, corno se 
nossas con1liçõe;; forem ont:'a!! e as nossru; púdc ob~crvar 110 orça.manto de JS88 IJ.UG foi 
ílntl.nç:is estiverem orgn.nisad:i:>, poss:\ o rncrn tlx:11lo c!frl ,17 .:320:803~74 e :1 dcsp!)Y.a. pn;a 
estado dispens:u·, llffo so111ente <ht·•. comC1 011- ilo 40,i:ll :94~~60 ou uma diit'cre nç~:i. par;~ 
t l'tl!'; verl.ms cru <JllC pot• \'c!ll tum St~ja co:1 tem- menos rlc G. 388: S5~$91.t, tic:.1 nrlo o o~<;l::uneuto 
piado. . ~eriil 1fa do.~ riez:i augmeut:J.d•J dc.;ta sornm:\. 
· Com", pois, aC:1marn. dos Dcputn.rlos climi- • O nltimo orç~ment.:i tl:I. ::i;tl'ic1tltum do irn-

n:i.1· cstn. Yot·ha do 01•çanrnnto 1 pc1'io, incluidos os cret!ito~ a~p<!cin.es rb t :.i-
'Não, Sr~ presir.leutc, cstoa certo qn~ cs h :• IJ:~ O e que sobem a 10.Bõ l :G2'.J.~Sl:~ e :1$ 

meus ill11sti·es collo;!aS f;n•ào j 11,tiç·r. írit.eir:la vct·b:ls par:i. os seniiços t!e teln::i•aphos. col'
rnin lm terra, iiiio se rccn:.;·1ndo a vot;u· as i•eics o musllu 11:1cion11 l 1hi ti . f>2ô:753$~40, se 
cmon<l;,s que proponho, niio sómcnto. nostu. 1·dcwavn. u 60. 725 : ~00.~t9D, soinmii c tn·respon
p·irtc do orç:i.meato t.la n;;ricultui·n, como e:n dente a·oroad;i no pi·ojecto cb commissfio, o 
outras. l') tte q111•r dizer que o primeiro 01·ça.mouto 1!0 

miui:-t.erio il;i a!!ricultur'" tlr, Repuhlic:t nüo 
J\5$im Ó qne nn. Yet•ha 11r!sti11::tdt\ 1\-Colo- excede ao ultimo do mesmo ministc1·io do im

lliS 1çno, pedimos :i moclcst:i qn;Httb 1l e perio . 
45:00D~. quando precisnv:imos de lOO 011 200 
coutos par:t iuicicn· 0 scl'viço de immig"t'llÇ:io ·O .sn.. SER7.EDELT,o - Este confronto ê uma 
no.qnelle estado. Ntt vcrll:i.-Obra~ Pnblicas necOslõitbde . 
no;; <'stailos, nos contcnt:i.mos em pedir o SR.. AxTo:-:10 J\ZER:Eno - E' cl!rto que 
50:000.~ par~\ unxi!iar a colistruc~i'ío de uma. se incluio n!li a ver!J:l de 5 5:?6:753.$440, que 
estrada ti.e rodagem entre Matto-Grosso e subt1•ahido · 1'1:\ sommn. totu1, t eremos qne n. 
Pará. despeza deste oreameuto p:tm l!:JS() foi ti xl\ua 

o SR . SEn.7.EDELLo- !i:' u:'l1n. necessidade. em 6l. IOS:453$059. Ora, si <i commis~:lo e n. 
c..tmnr:\ eslu1farcm como con,·érn, e como C$tou 

O SR. ANro:s-ro A~1mr.:oo-~:i. vcl'lia- Colo- convencido q1ic o farão, al~unws Yer bas que' 
nisação serfa convenie~te qne a ltonmda cem- podem ser retlu?.id:ls ús suas nH'(lndeh·as pro
mi~sü.o nn. revisão do Ot'C::tmento contem porçõ~s, sem dei;organi~ar o set•viço, po;lero-
11lasse ospecinlme11t1i os divcl'sos csttl.dos mos ttinrltt bni:rnr <lS d0spcz11S deste 0 1•çil
fro11lei ros, como sej :1m Rio Grande ;lo Snl, mento, cqui)l:ir;rndo-o ao ultimo da n~onar
Matto-GrL)SSO, Pnt·:rnà e outro.;;. cistn.lJcle- chin . J\Ias, quando isto nii.o s~ co1.1sigl1 , os sfl
cendo nucleos cololl i:.'les; clem:trca.n<lo e me- cl'i!lcio.> fl:litos pel:\ t.:nifi.o, s[o l:ll'gamente 
dindo t orras p:.ir:i. cada um des3cs nucloo:::, cornpens:iclos pelo <.losenvolvimonto inrlus
colonisn.ndo, cm tim, as nossas 1 inll:is fron- trhi.l e mn túrlnl que se nol<t •'ln t'id.:1 tt p:n·t1~ , 
teir::t s, ti. oxem1)lo do que fazem os nossos \'.i - t\pezni• das e!;pcculaçlíes quo houve uns org-n
siohos, que uiio so cançam cm tormu· liahitn- ni:;:içües de compa.nhi:is impo::;~ivei:;, e cnjo 
.veis i1or seus compntriotas os seus tenitol'ios la.nc;amcnto ti ulln po1· fim nnic:lmente ;is 
que nos servem do limites. Esto peqoouo gTosS.'l.s m:\qui:i.s dns famos:1 s inco rporn
m:\ppa. que tenho deante do mim, cl:\ Hepu- (,'Oe!: ! 
b.lica. do Urugmiy, demonstra cl•Ú·amente o ( illttito bem; apoiados .) 
'(lCllS.'l.lncnt.o •ias nossos l1ons amigos e exccl· 

. lentes visinho:>. AJ)oia<los. Si :is nossas condições niio sito bo·1s nctn:i.l-
mc1ltc, tan\bem n:io o são d1•s1.!S"ll)1·t11loras. l~ 

O Sn.. Ho?.rnn.o BAI'TI!iTA-Muito bem. 0 di;t om quo totlos os or;;:1Dii deb tO g raurlo 
O SR.. A':'i:Toxw Azmumo..:..concluimlo, Sr. gigante funccionarem regnlarmcnto, harmo

pr~si<lento, o pe~indo tlcsculp:i.s a. C'..1.SL pelo nicarmmto, sem contestações nem .protestos, 
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Ao meio-dia, procede-se :i. chamu.<ln., 3. qual 
respondem os Sl's. : !llnltu. l\faclwdo, PD.letta, 
Nina Ribeiro, . H.etumta, r~o<lJ"i g·ues Fcr
n::indes, Beltort Vieir<t, Uchón. lto!kigut!S, 
1 ndio do J3r:1zil, lonoc~ncio ::>erzellello, 
Cantão. Pedro Chermont, Mntta Bacelltn\ 
Costrt H.od1·ígucs. Casimiro Junior, Henrique 
de Carvn.lbo, Anfl'isio Fialho, Nogueira P;11~.i
na.g11ã , Pires Fe1•reit•a., Mai·tinho rtodl'ig-nes, 
Bnrl.•ostt Limn, Bezorr.il, João Lopes, Fc·e
de1•ico Bo1•ges, Justinia;io da Serpa, Jos6 
Bevil:iqm\, Gonçnlo de Lu.gos, Na~itncnto. 
Peitro \o"olllo, An1orim Gnrchi, Epihcío, Sú 
Andrnde, Toleutino de Cn.rvalho, Gonçalve!; 
·Ferreira , Joariuim Perna.mbuco, Juvcncio tio 
Aguiar, · Ib~rmunclo Baucloírn, Poreim de 
Lyrn., João do Siqueira.; Esllil'ito Snnti:·., 
Bell<n•mino Carneiro, Pootcs · Llo Mi1•:1wla, 
Oiticic;l, Gabiuo Besouro, Ivo do Prado, 
Oli \'eir:L 'hill:\dii.o, ~'d1sbello Freire, Panla 
Argollo, Tostu, Seall!'<i, zamn.j Artllur Rio:;, 
Garc!:t i~ires, Sevel'ino Vieira, Santo!; 
Pereira, Custodio tlú l\Ie llo, Pauta Guimllt'üe~, 
l\lil ton. Amr>llilophío, Fmncisco Soi tr~, 
Diooysio Ce!'queira., Sohastiáo Laadul pho, 
Pires e Allmquorque, Prisco P<1rniso, .Moniz 
Freire, Atltay<le Junior, Fonsec:~ o Silva, 
Ur bano !\Iai•condes, Nilo Pe<;<lnh::t, Ma11 hües 
Dnrreto, Cyrilio de Lemos, Alberto l:lra.ntl:i.o, 
Oliveir n, Pin lo, Françn. Carvalho, Vir•g·ilio 
P~ssõn., Bapti~ta. dn, Mottn, Alcindo Gmu.i;\
bal'a, gi·ico Coelho. Jacques Ourique, Aris
ticles L obo, l\Inyrink, F'igueiredo, Antonio 
Olynt.ho, Badn.ró, Pacitico l\lnsc.~1·euh:~s, 
Gabriel de l\fogalliues, Jacob dtt Paixão, 
Alexandre Stock lcr, Frtiooisco Yeig-~, A l vm·o 
Botel ho, Am-;il'ico Luz, Dutra. Nict1cio, Corri!:t 
Ral'el lo, :t\fonoel Ful:;encio, .Astol pho . Pio, 
Aristides 1faiu, C~\rlos Chaga~. Domingos 
Roclln., Co:it<'L l\lnchn.do, Domingos Pot·tn, 
• João ele Avellar, Ferreira Ra.bello, Eueoo de 
Paivn., Ferreir-,1, Pires, João ·Lufa. Ben1ard ioo 

. de C~Lmpos, Ccsn.rio Motta, Domingos clt: 
. Moraes, Carvallml, Aogelo ? iuheit·o, Mur.:;a., 
Fnulit.:o Carlos, Rodrigues Alves, Alli•cclo 
Ellis, Moreira <l:.ii Silvn., · Rul.lião Junior, 
Leopoldo de Bulhves, Azeredo, Caetano de 
Albuquerque, Bell:u•nüno do Mendonça, l\Iar
ci:mo ·de Ma.gn.lhã.es, Bduardo Goucal ves, 
Fe1·nnnt10 Sim:lS, Ca.rlos Campos, Schmidt, 
Lauro Mü!le1\ Lacerda Coutinho, Victorino 
Monteiro, Pereira. dn Costa, Borges do Me
deiros, Alcideõ Lima, Abreu. Hom.;ro I3aptista, 
Cassiano do Nascimento o Meanu. B:lrreto. 

Abre-so a sessão. 
Fa.ltam com cnusn. pnrticipnda os Srs.: 

Pedro Americo, Ro~a. o Silva, André C.wn.1-

cn.nll, ThcophiJo tlos Sa11lo.,, l\l:n•coti11r1 
~I om•o., Viri:tto de 1\lc•loit•o,;, Go~t:~ ~011na; 
LamouniM', Lr~oncl Filho, \'iolli, Gonçttlve~ 
H.arno,;, Adol pho Got·<lu, Alrncitla Nog-ueira, 
Fleury Curado, Guimo.rãcs · :-fatal. 'l'hmna~ 
Flores, n.ocha Osori<> e Dcmetrio Ribeiro; 
e sem cnuso. p:ll'ticipn,ch\ os :;rs.: Nolson, 
,JosC: A vcl ino; Almino J\ ffonso, Miguel Castro, . 
.Tose Mttrinno, Couto Cr1rtn.xo, Annibal F::Llcfio, 
Mcira. de Vt,scoucel los. ,Jo(\.o Yicil·a, Lniz de 
Andrncle, Leovig-il<lo Fil;;p~cira.s, Barão de 
S. 1\larcos. Lc~rndro Maciel, Augusto de 
Freitas, Fonsec:i. Hermes, Jo:iquim Breves, 
Lui z Mnrat, F'rues tht C1•1ir., Sampn.io Fo1•rn.z, 
Lopes Trovr~o, J esni no ele ,\ tbnquarque, 
l"ut·quim '\Verneck, Vinhaes, Tllomn.z Dei fine, 
Chu;.:-as Lobn to, Joii.11 Pioheil'o, Fcrreirt~ 
Brn,ni.liio, Goncrtlves Chaves, l''eliciano Pennn, 
F'rnncisco A nm1•ri.l, 1\1011 t<!iro dU• Silva, Mu.r
tif1 ho Pr'<ulo Jnnio!', Ft•:mcisco CWcerio, 
Lo110.- Ch:i:ves, Co:>t:.1. Junio.-, Ju lio de Cns tilhos 
o Fernando .Alillott. 

E' l itb, posta, em discnssilo o sem dobnte 
approvad<L a. :i.ctii da sessü.o ante1io1·. 

O Srt. 1° SF.cRBTARlo procede {i leiturl\ do 
;;eguinto 

EX.PEDIE~TE 

Officios : 
· Do Sr. l 0 secret~rio !lo Senado, tle 12 do 

correntr:, transmittiod o com umn. emenda, 
•• propost~ que concede <~ D. Clur~ tle Faro 
l\lontes n. pensü.o correspoudeute ao soldo 
que llurcebht seu filho o alfü1·es Josü Antonio 
de c,.~l'queim Monte.;. - A imp1·imir pa.1•u. on
tr•at• nn ordem dos trabalhos. 

Do mesmo Sr. secr et::i.1·io e de igual data, 
trausmitlimlo o projeclo do . Senado que 
eleva i~ 2i classe a. administ raçIT.o dos Correios 
elo ~Stl.\do do Amazonas. - A' commissão de 
Oi'C::lffiCll to . 

Do mesmo 8r. secret:trio e de igunl datn., 
t r;rnsmitliudo o projecto approvttfo pelo· 
Seuttdo, regulando t\ S clei~~ucs pn.ra. os . 
c:irgos fedemes ucompíilllt:>.do do que foi elo.
lxlrn.do pela. commissü.o mixt::i. e cornJ?Osto. de
scnadores e deputados.- A imprimir po.rn 
entrar nn. ordem elos trttbu!hos. 

Do Sr. Lul7. Bernn.rdino Pereira. Leite,. 
vice-governn.dor do estado do M;itto Grosso. 
do 9 de setembro ultimo, communicando· 
que naquella data. assignou o competonte 
termo de compromisso o tomou ,posse do 
cargo de governador <lo ostlU.lo, nu.o tendo 
entrado em e:rercicio, como lhe competia na. 
r.usenci:i. tlo govarnador eleito, por não ter 
quc riuo entrar em . contlicto com o governo 
<la facto. - A' commissüo elo conslituiçüo, Ic
gislnção e justiçn .. 
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r~ O S1L Nrc.o Pr.:1?,\.NHA.-St·. Pl.'cSidente, 
requeiro :t V. Exc. qna logo que lmfa numero 
no recinto consulto ú cLs:i si consente q11e 
1nsir:1 um Yolo do pczrn· n;L n.cta. pelo l'itlleci-
monto do · notrwol jo!•nalista. e ONl.d01' ami:Z'i
c.'\no, o Sr. Heitot· V aro lla.. 

Fica sob1·e n, mc~:L pt\l'a scl' su\Jm:ittido á 
consideração d::i Cnm:mi.. o seguinte 

« Requeremos qnc se consigne nn. act..1. um 
>'Otci de rie:;n.r, p~lo passn.mento do notavel 
orador e puulici.sta americ1rno Dr. Hoctor l~. 
Va.rclln. 

Salà d11s sescões, 13 de outubro de lSrll __ 
Nilo Pcçr.ml1rr.-F::lis'1r:/.to Zlrcire- fon rln Pra.
tlo-F'. S1>1l1·1J'-Jotta Lopes -lmcro Muttcr-
J[. \"n/l11àii.v . · 

PLtli\!ElRA PARTE DA ORDGi\I 00 DL\. 

·o SR. 'PttEsmr.::-;rr.:: dccht':t l'J'.te tic:i. (l,iliad:t a 
votnoão Ll:l . rnateri<1. oncen:ida p:n·;i q111tndn 
]1onve1• nl\Jl)(•r(l e pas,;a-.se a crntintm~4l) d:\ 
2" 11iscns~ito do projecto n. 22~ <l::i. cornmissiío 
rnixt::., '(ll'O\'iilnrwin.ndo sobre a Bmissiio, t"CS
ga.te e <:onversào do p:tpol-mocdtl.. do Bstri.ilo, 
do B:nico 1l;i. lt~publiM e <.los ntitros lli\nc.:o!-> 
emissores o .!antlo ontr;ts pto1•idencias. 

São lid;1s, apoiada;; e postas conju11ctarnen
te em cl iscussilo as segou in t e~;; 

Ememltis 

co3, nos qna.es li g-arnnlid;\ n. p1•oprimla.de, bem 
como o;; juros da.s ditas n.polices, quo l hes 
!:;erão i n tcg-rri.l meu te pagos. . 

§ To·.los os ha.ncos omisso1•cs e11tt·:tr~o. an
n1mlmcn to, p:\l'.'l o Tho.;;ouro com a, quota. de 
2 °/o i:;oltr13 a somm(1 dus suas erni8süas j:i. fei
tas e ri::m lisDdns, quota que scrô. ospecia.l incnte 
'dcstin:icltL ao resg~1.te do papel-moctht. do Es
tado. 

Ao at't. S"-Súpprima-se. 
i\.rt. 9.0 Substitua.-so; Os hnu~os emisso

i·es. como toclns as sociedade~ nnonvmns ex
istentes su.jeit:.i. si~ fismdisnç.1o olTi~iul i 1:l R~pu
hli1::1. ficnm. sob as d isposições leg-aes1 sujei tas 
à tisc:Jl\,:..1çii.o do Tribnna.l de Contas, com r c
g-u1<1mento quo cl:.:verã. sei· l'ormuhrlo pelo 
111e~mo t: oxpedido . pelo minist l'O d.L Fr,r.nhda., 
~o!J prop:.st:1 ''" pl'csidonto < lcss:~ t1•i1mnttl. 

:\t't. l \. t:.:m \'C't. dc-,\o fü>cn.l nor si e sous 
:vlj unto.~ - dig-n-;;e: tio Tl'ih1rnnl de Oont:1.);.-

Al't. 18. l~c11ij:t-S~: O;; p:·esitk·n tc;; do::; bau
r.os o ::;ociotl:u lcs sujei ti;; ú. liscal i::;nçiio, ri.ssim 
cnmo (1$ g-:11·nnfrs elas c:ii:-:·1::; lili.1cs tran~;rnit
ti.riio no v1·csiclnnte rio Tri!Jnnal de Co11t t1 s, 
1~tc .. como ost:'L no :'1'ti~o. 

..;upp1·itmuu-so os Ul.'tS. 13, l <t o 15 r!c o.c
CCJrdo co1:1 n s tlisposicões propostas acima. 

.\.T'~. lG. Snpprima.-se . 
Sal;), 11ns cnmmissiJes, 13 tlo ou tubro de 1891. 

-L~il~ e Oi!icica. 

O Sr. J\'.lon.iz I<''re ire I>etle que . 
não to111Qm :.i.ilsolutami:mto como prntençãn tln. 
:;ua plute e!·~ t1~1rnl' luzes ao delm.ta o i~ 1~to 
de t er-se ínsc1•ípto e de e.» tar ocupando (1. tri
liun:~ . Em r elação a. finanç:i.s,o or:H\01· nã.o é 

· ~ • • . senil.o um ostuda.ntc que começ;L o sen t i-
Ao .art .. ,) 0 ~ccrescent~-se no 11na.l-:-n7vendo roeinio. 

para. isto Ttf[tt!chir :t:> snas contas de c1·ed1to c~111 Quri.nclo foi assi"'lll\llo cm commís!'fío este 
os bane~;; em1ssot·es e podendo fazet• operncues ! projccto resolvet~se que ca~la. 'lll ll l tcser
<le 1~~!l1to q1rn tonhai~ como 1>:1~e o valor• d:1s ,·at;So as \rnas r.::stl'[cçuc;; p:tr~ tt tt·ihuno., ou 
a.polices do om prest11no <lo . l~SJ, rcsg-a tt11h~ pam o momento de da1• o sen voto. 
com o otu•o .d~ lasfro dos u:iocos, veotleudo Pehioi·i•\llbçãc que tem sobro o n.ss1tmpto, 
essns on Hm1t.tindo ontra;; . ~ n pl<Hio t!o pt'ojecto, tomado isoln1.h\mente 
A~ m·t ..1•1 ac:1·ü~ce1_1tc._s1.1: l;i q ll~llco da, R~'w tla:; actn:ies condiçües do priiz, t'e')Ug n:iria. 

publlc(\ t,!e•.ret•;i i·cst t•mgw n. enns~':l.·:i_ (l,-i.-; i>'<-:t í; co:up\ctamontu ao sou e~j)ll'ito, .J:{ porque 
n~t:'.S tdu J)~t~[;i~.i":l' o.to·:ço r[,~ t'.'ll:l~>ao 111\,(1 !!li~ oSSC r_Jl:LllO L'CSll'iug-e,-so. dem:1~it~füi.rue11te ti 
fo1 fücnlt,Hl.t. :i.lém <lo dnplo do !l1~ n lnstto 0 1n wrt'nt· de rnoclú oxcrn~ivo do um u:stnllo 
ouro, corn .º. tim especial do ru~g-<tte 1.lo P°'P '.~l- <.h circutaç::to incomp:\tivol, se:u 1Lbrir :ts ~a.lti
mooda r.lo l; hu~ou1:0, i~oden.'fo con$•)l'V•W e sse <h~~, ji~ por•que institt,e cm relnç~~o MS h~1.n
t erço em cn·cn la<,~:Lo . si r e lorçn.r o las tro cm co~ emi~i::(l c•o;; uni syst.om:i. do fisca lisnçiío 
.ouro nl\ p;w t'.1 corresp?'.1.J en~'\ elo. m.orl~ qn1~ , que º-°!'tt<lot• l'cpn_t:t nin_ nttont~do con tm o 
dentro do pr.1~11 do :sec:s mcr.c:; e:st e.rll. :i su,L CXl'!l'etcio rio. act1 v1tl;lJe rndm;t1·1al. · 
emissii.o ·rctiuz11[::i. ao dnplc. do <lcp()S1to em Entrcl:rntn, tenclo-:;e snjcít:1.rlo :io ponto de 
ouro. . . vi.~ ta !;uhjectivo dos sens . col!eg-as. por n:to o. par:1gr1lpllo un1co do mesm~ ::t l't1go p~s- µodor pre tender a acccitaç.1.o do seu. reser
sn.r~1. rn.r~t O ;t rt. 5", <JltO devera 11cnr as~1rn \'Ol1-SC o direito de mn,utct• as Slln$ opinitíes . 
redi.g1llo : Dous ponto;; de di:.;cord:1ncin. c.:0111 plt•l•~ devo 

Art. 5." Pi c:~m r c\·og-.'l.cfo.5 a;; tli ~pos:çu.JS le- o 0:•;11lot' co:n os seus colle1;as :o prirnoit'O foi· n. 
g:ius e c!:1usnl:)s contr~itua0s i•o l : ~ ti v:i..~ ú pro- !hcnMa1lo concedirfa.nos b:incos rcgionaes de 
}Wie111ido tl :n; :~ pnl:co.~ dopo~it:ul :\s no Th<:sonro complotnrcin sm\S emissões; o 1;00unclo foi ::i. 

;}\nrn. gar:i.nti:i. cl:ts cmis:;Oos dos <livcrsos b;tn- r.uiitlr~'l.çi.io do l>u.drão das notas . 
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Quando votou no seio da. com1nissiio 11!'.!b 1 qno ns u mhiçrios pol.iticn.s, :is int riga!:! das po
lhnit:1ç:io da. émíssão do fü1nco da Ropuhlic:L, tond:1s, t•ti orro~ do g-ovarno, too1n Hi do os 
o orado!' nü.o tevo outro pcn~amo1tto senão cr1wlo1·c~ d:t si tuaç:t.o oxcopcinrntl 'J ll lJ se 011-
estancar o mal <ln. cil'culaçt1.o inconvei·:üvel; coUtL·~t um alg-Un::i paizos. O E~t:uto s1iccorre
nao poditi, porto.uto, conceder a uns o que n. se cl0 credito hancu.rio, força-o a. mleanta.
outro,:; se nogn.va por uma. con~itlet'a.Qifo de mentas, impossibilita-l he a virln fun'!cionn.l, 
ordem superior. e võ-se depois ob1•ig::v.lo Lt "..el'C•ll' os bl\Ucos 

Argnmenta-se que os brincos regionn.es nio <lo iinmunirbu1~s ; essa troca de fa vor1::s e do 
esfüo tcdos na mesma si tuaçü.o difücil do immunid:.tdt!S li o qur3 em t0dn, a parte consti
Banco ·dn Republica; e uão dornm, portanto1 tuu o systum~ dos bancos pl'ivilegiados, que 
ser nrrastados ll(l. mesmn, di::;posiç~o leg<>l; se pretemle fuuoiihunente iutro<luzir entre 
mas esse argumento e f'ót·ri. de p1·oposi.to. Os nós. 
baucos regionaes qnasi todo$ tcem o mesmo Veem u, mesn. meS<L, slio lidas, aµoiaclas e 
defoito do organisnção dt) Banco da Rcpn- po;;tas conjunct:\inente em db;cussão ~ts se
blica, :issentam uma. p:irta ou q1msi :t tobli- guintes 
dade t.ie :mas olllisSues sobro a l>asll das a poti-
ces, que passara.m a. se1• propriedade uo E!;
tado. 

J..!;stá coovoncíllo de que ha falta tle meio 
circnlaoto, mas f:tlta 1.leviil:~ tt escassez de 
pu.pel. e nssim t:unbem n. outras ca.usno;. 

B' log-ico, pergunta, n.ttender its üill1cnl
dndcs que sobrcrcr)Jl1 r.le~,;as causas coin ;i::; 
novas emis~ucs pretonui<las pall) govcl'no? 
Seria absurdo. 

.f. unic;~ soluç::io que :>o lhe atigur:t clTICltZ, 
é eshtnc:1t' o m~tl, u:J.oe11t urmt ~6 or·igem, mas 
em to<las. 
- Diz-:so que a circulação do bancos regiol1t1es 
e liinitad.a üs regiõe~; este argumento, p01·em, 
nü.o colhe, 11orquc a~ pm·tos reagem sempre 
sobre o cent.ro e vice-vena ; alêHl dl:l l[Ue 
não é ,justo considerar melhor um papel <lo 
que out1·0, quanuo todo elle e:> ta depL'eciatlo ; 
om, pttra evitaL' o a.ngn1en to da depr·e
ciaçã.o {le um papel inl.:Oll ve1'tivel, ô condição 
elementar não continuar a emiLtil-o, e, ao 
contral'io, far aiTlias tle querer ~ü.hit• do c:urso 
forçt\llo. · 

Em rohtQiio it unitlmle 1.lo pttdrão, pcnStt que 
o pens:tmento dos seus collegas l'oi facilitai· 
o curso d1ts .notas, dissi pando Oií temores quo 
a diver~hl:uto c.lospet'tlt. 

Ma::;, si llem qu0 estejamos crn um regí
men do papel inconven•ivel, si bem que es~tLS 
not:1.s ufio circulem :;inri.o pela :rntol'i<l:tcle <lo 
credito que lhc.s .tlú o E:>ta<lo, ó prcsh;o que 
desde j' vamos h:tbitrnrndo a~ m~\,;~ttb incultas 
a racioci n:1rem, como se llov0, em mn teri:~ de 
credito. 

A Camat•tt sabe que !tu. dous :woos tive
mos camlJio acima elo par, nm:t situ:i1,,[io 
fin:\uooit•:i. va n t:,josissim~\, l'l.'SU l tn n tn snlwe
turlo d:i. convicçifo espalhada dent1·0 e fórn do 
:po.iz de que o Bl'azil estava d is posto :\ 11ãn 
ter mais mocdn. inconvorsi vel; e css1:i. con
fiançn. nascou princ1palmento do :icto do go
verno, cnjo chefe or:1 n noss:1 primt~i rn. c~pt1-
cidnd0 1imincei1•n.. decretn.ntlo o res!;ate do 
papol- niocrla. · ~ 

Depoi~ tle larB'as considel':tçõos rle ot•denl 
politic<\ e tlnn.ncou•n, o orado!.' conchtc dizendo 

Enumdris 

Ai·t. -Fiel~ autorisudo o P1•osi•lente d:• Re
publica a faiei· as ueco:)sarias opcmçuus de 
erodi lo, den t1•0 do praso do 5 mino:;, para 
t·c•sg-:i t;lr ".!./3 do p:t1 lel-moetla do estado, de
v1~rn!o o ru~gate sm• feito: 

l /3 por emp1•estimo externo em onro; 
l/3 por ;1.polices ouro, a juro de 4 °/c, na. 

Repnblica. 
Ar·t. - E' re~tituida nos bancos íJ ttB emit

liram ,:ol;t•e npqlices :t propr·ieu:ultl ph~1m dos 
sens rl'spect.i\•os titnlos; que tlü\'e r•:io ser 
vendirl(ls opportnnamente, e o pro<lucto con
ve1·ti1lo em om·o pt\ra formar a ga:·antin. das 
omb::;üos dnquellt~ llo.:>',}. 

P<U't1gTapho u oico. O governo i)oucrã, 
porclll, i1mtilistw essas npolices, u · l uv;1ntar 
no üXtot·iol' nm cmprestlmo ate ::i. concur
rencia d:1 rcspcctív;i import;rncia, ~tpplican<lo 
o ~aldo >1 'Tiencion:\dn. garanti~,. 

Snlistitua-se o al't . 7 pelo seg-uinh·): 1\ rt.
l?eiV 1 o 1·esgate tlos dous terços do papel
moudn 1lo estado, e let•minado o pmzo conce
dirlo aos ba11cos cmisso!'e:> para o alimpam0uto 
dns suns C<trtoit·ns; serão elle~ obrigad os a 
con10ç:~1', soh perna cfo liquiduçlo, a converter 
ú ·vista n ao portador ns su:ts not·1s . 

Jlosdo ent:io, sera livre em t 1llla a R.epu
hl icn o Bxernieio cio commerdo IJancario e de 
1lo to1las as sn:ts nperaçue~. sob o rel!i 11wn do · 
di !'cito t;01nn1 um existente e do syi> tl'll"la de 
g"'n·ant.\'\s ri no um~t lei cspeclttl insti tnirà.
Moni~ Frr:ire. 

O S11.. Ptwsrnt·:NT g dcclu.ra fJ\Hl h a vo11do 
oumc1·0 p:1 ra. votm', 1·, i11tlll'rompi•fa n di:>c1ls
si1.o tl11 p1·01eclo n. 222, para s 1,i procfJdor à 
vot:i<;fio d:1s niaterias encer l'allas . 

O Sit. r.~.ETUUBA (,'J" seci·et1i1·io pela. o;·tlcm) 
Ach:11Ht<.H,:e sobrü a mos;1, :t recl::v.~çã.o 1!n.onwnda. 
ao projr~ct1) n. l iG flc :;te :tnno, 1hL com111ii:;sifo 
tni xt..'\., O>::!lº ''illctm<lo os crimos (fo l"üSpon\\al.Ji
lirl:\de ilo Prosi.Jcrnte da. RC:!p ubiica, roqueiro 
di~pen:m de impressifo pn.i•n qne s~',jrt sulm10t-
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tídn ÍUllllu,liat:Lm1.mte ii consirle1·a.(,\ÜO :fa Cn~ j A1•t. 2." A r•equcrinwn to rlo Clircctor desses 
mum. · estal~Jlccimento;;, nomeará o director dos cur

C<Jnsult.:ul•~, a. CaHJJ.m coucedJ ti. dispimsa SO:) su1HJrio1·es em qne os caurlirltlto,.; SI) quei-
peclicla, l'a m nrat t•iclllar, um cornmiss:irio L'~pecia.l, 

l!:m s(•guilh\ é approvn.ila a seguinte ro- quu :-.ssistirú n, tOllo o p1·oc~:>so do,; cxum<:s a 
dacção: terit di!'dlo tle ·veto so\Jro <J julg-:111tunto do co. 

N. 136 A - 1891 

Redai:ç1to da cmerula ao prnjec'o n. 1.'J6 <leste 
annv ilt, commissc1o mixtet, vim.lo do Senado, 
especificando 08 crimes de 1·cspoasabilidwle 
do l-'1·aside11ie da Repv.bUca. 

Emt>nrla da Cunml'a :w projecto u. 136 
(art. 2°). 

FíqUt.1 por est:\ fórmu. rctligido o :u·t . 2°: 
Esse!; crimes serão punido.< com a 1>c1·rla do 

cargo ~·)mo11to ou com cstu.· pena o a do i11c:t
pacid;1de pitrn c:corccr qualquer 011t1'l1, im
postns por sentença 1\0 Sí)Jl;~•lo. ~~m pt'l),juiio 
ao. ncçii.n da jnsUqi~ or:>1lin.u'ia, rpw Julg-twú o 
delinquente, ::;a;;11ndo o •l ircit11 \Jt•oec:issnal o 
criminnl commum. 

Saht (h\~ commissões, 12<lo ontu!i1·0 lle 1S9l. 
-Ba;>ti:::t1i ria Motla.-FelisbeUo Freire,-h• 
vencia rlc Aguiar. 

Art. 2" do projecto 11. l 3G do S1marlo sub1·e 
crimes de rnspon::J.tl1i!irlatle <lo P re,,.ideu~u d<~ 

R.epnhlicti 
A1·t. 2." E.,;ses crimes serão punidos cum 

a pena de P''r.1.h tlo c;1rgo o inc·.1p:wid:v,lo pa.rn 
exerc<H'qtuLlqu(jroutro, impo:;t:~ por seutoll~<t 
do sc.uallo, :;~m pl'ejuit.0 1!:~ ncçii.o da j lt:>liç:~ 
ordina.ria, que j ulg:a.r[i o <lelinqucute seg-uudo 
o direito Jll'()CCSS!lfü e Cl'iminal COfl11lllllD. 

E' Sllumelfalo a votos o · recpwrimrmto do 
Sr. Nilo i>or;:wha, olferocit.lo na sess<'í.o tle l10je, 
e upprovado unanimemente. 

E' pr)sto a votos e a.ppi'11rndo, en1 3"' dis
cussãp salvo emenda\\, o :seguinte projecto 
n. 72 B. 

lleconheoe valiclo.~ pm'ii a maii-icula nos cw·sos 
superiores da Unitio c;i,·m11e.v tr?i·minaes feitos 
cm e.~wbefocimentos ptt1·ticuln.i·es dr; ensino, 
-metlcantc coi·uliçüc.~ g1u: 1•.çtabdecri. 

O Cong-rosso N:tcional d11c:·et::i: 
Al·t. l. 0 S.-m-to l.itulo para a 111:1tl'icnln. tlü$ 

cursos ~u1mdn1·es da Unii'i.o oi; 1.1x:1rne-; tormi
naa:; r\~itos 110.s e1'tallolocimonL••~ partienl:H'OS 
de cnsiuo, nma vez qne :llll'<Wj •Ili a ling-u:~ 
ma.tcl'n:t., rlna:s linguas estra.nh:i>'. tL arith1ne
tic:1~ •~i golll'a, goomett·ü\ Ll tt·i;.:-onottwtt'ia, u 
mocani,.:t elementar Q a.strouo111ia, a physic:\ 
e cbi111icu, n hutanica., zoologi:t u µhy siologi;i, 
3. histori:L <;)a geogmpbi:L g'lH'al O rmLt'b, 1)0-

QOOS do Ot:únomi:i. l1olitic:1. e i11:>trucçft0 civica., 
o desenho e :\. rnus1c:i. vocal. · 

IJ;1(:idurle <los alumnos ptu·a o clfoito de .não 
set•acn admitti<lo.:; ~ malricu!a a<Jl\el!o:) contra, 
quem o interpuz.e1·. 

,\t•t. 3.0 O aspii•ante quo sa propuzet• á 
mMl'icula de cm•sos snpe1·iorcs o qne por 
qunlqnet' circurnsbLncÜL tível' 1leixa<lr> da 
preslal' as prov;1.s de r,;tpacidt~· lc de q11 0 trata 
o ai't . 1°, 0111 qn:1.lrp1ct• i.los 1~)ibhet . •cí1nontos 
de ensino, o p1,Llcrh filí:c1· porantn 11. 1':\.cttldnclo 
que p1·utcntl:i freqnentar 

;\ \'t. 4.. 0 Termin:\tlos o;; e);::\ mo;;. o commis
sa1·io especin.l r1)metterá no e-nr:;o snporíor que 
o 1~c111eou 111110. t'claçi1o (los ;Llumnus qurJ hou
verem sido ttpp1·ovado;; .-:om o sou a:.i,;o:i timen
to, e uma outra do:; que não hou\'ut·em <Jl.Jtido 
o s 1~u pfocct, e a prinwirn rJo~sa>: i•e!aç\!ns serà 
pu hli.1;;til:t, sów·rn te tendo direi to ú ma tl'i1,;ula 
os .eanr.lirlatos :1el l:t iucluiL!os. 

A1·i. 5." Sl3rií.o tlispllnsa1lo::i <ln,. lisc;di::;ação 
de qu13 Ll'n.tam 11r:; arti;.:-o-; a.nt.orior•~s, ex-vi <la 
lei, aqrlO~ies e~t:il1elocimcmtos 1le en-;i1w que 
dumnte 1\e1. anno:; hoyei·em obtido o plC1cec 
(lo c0mmbsa!'i<1 e:;pecbl pam ioilos m; :\L1tmnos 
'' prr~s<m tados n. e x:uuc. 

At't. 6." lü•vog-nm-s · as disp-1siç1)e.; em 
confrftrio. · 
Sa l;~ 1la.s conirnissiJes. 25 de setembro de 

1891. - F1.tr"11iei w·.:nwch. - .-ilc:r.1mrlre 
Stuchh"I ' · - Jo1z"u Vici-ra. - G. llam.os . -A~e
rarlu . 

O :::.k. St-~ADRA (pela. ni·de111) r~quer \'eriti
cac;J.o. 

Fc•itn, a. verit\cnçfio, reconhoce-se tut• o pro
Ject1> si1lo app1·ovado po~' (i2 votos coutrn. 44. 

São s11ccessivamontc l)QSt;~s a votos e ap.- · 
)n'OYadns ns ~cguintes 

J\ rt. 1. 0 Dllpois iln, palan-a-oni;fno n.ccrcs
cente~~u: que· por sun or;:nni:>;1ção l1ftc> se 
p1·oponh<Ltn ao pt'epnro parn. os tWtnac:s exa
mes oll[d:te,;, exig-h.los ·~orno condi\•.:1o . ele mn.
ll'it~nla nos e111·:;u:; supet•inros e aclopltim um 
prog-r·arrun:t 110 onsit10 illtLJ!,.'J':ll ; 

D.>poi,; dns p:tf::i.vm:;- !i11g11:ts est1·:t11l1ns -
acerr~scen te..;,; e : o latim p:11•a o~ ctll'So.s de di
rei to. 
. Sala. <las sessões, 3 de-011tubro de 1891 • -

Sct)1:1·ino Viai,.-u. . 

ir po:>l\t a votos e rejeitt\d:i n. emendo, do 
Sr. 1;·1·:in('; 1 Carv:\lho, p1·opondo <l•\e fosse 
olJ1·igu.lorio pam a matricula no cur:;o do Di-
reitô o ex::i.me de philosopltia. · . 
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O S1t. P1rnsrumnr:: ol:i::;erva (]UC r.o pl'ojec~o 
n. 71,sollro :1 mut.lanca, cln. Cnpit;i 1 Feô~ml í'o-
1-am a1wosentaclos dous -substitutivos, nm 
-pelo n.utor cio pt•ojecto e 011tro pelll. commi~
sü,o. A mesn, nt\o ·iórfo i'esotvcr sobre qual 
dos projucto,; d:.we de preferencia. ~'ec:\hir :\ 
votaçU.o e, poi• is~o, vu.c consultar ~· Ca.tnt\t't\ a 
l'~speito. 

· O Stt. S,.;vlmrno VmrnA (pela nrr.lcm) 
requer prel'ut·enci•\ para o substitutivo do 
Sr·. Paran:igna. 

Consulta<l:1, :1 C:lmara. prefere o sulisLitnti
vo do St·. Pa.mnaguú. 

S<i.o successi \'a niento postos n. \'o tos e :tp
prov:idos os se?!"ninte,~ ndig-os elo snLstilt1tin1: 

Art. 1. • li'ic:i con<'P.rlidn ao Poder Executivo 
o credito ele :füü:OCJO~ p:mi mantl:u· cstndat•, 
escolhei' e dc111:i1•c:ar nu planalto central d1t 
H.epul.Jl ica, it sn pcrllcio tle l L·!OO kílomoil'Oti, 
pura. 1wllo :'l1ll' o:;t:1 L10[llci1.la :~ futnrn. ctqdl:ll 
feucl':tl, de confol'midacle com o :1rt, ~·· dü 
Com;títuiç:1o. 

O[lportun:nncuto seriio n.pt•.:osentri.dos ao 
Congrc.;;so : 

a) 1ilnnla dtt nov11. cnpibl ; 
· b) as 1iLrnt:t~ e <H'Ç:unento,; dos º "llticios 

necessnrio~ :llJ set• riç" puutico ; 
e) iudic:iç;io tias con11mrnic<1çõcs 11ccessu

.rias d;t nov:~ c:ipit;ll com os diversos p:'intos 
da Republica, em systenrn. coin o rtano gi.'r:d 
da vinçüo; 

d) a.valiitçü.o <los. llivcr~os cdilicios pnbli
cos da :tl'ltn:d Capital Fcdernl, qu~ deixm·cn1 
da sei· necm;~:i rios aos set'vlços dn Uniií.o 
para serem rnnuidos opportnnamen tc em con
currcucia pnhl ica. eo pror!11cto da~ venu11s ap
plicuüo "?::; ctlilicios da. mesma cnt cgu1fa ll<L 
nova ca.püal . 

A't't. :1. 0 O Poder Executivo p1•vvidencin1·it 
desde lo!;'o qnanto it snlva~mu•d:t dns tom1s 
de'i•ol :i tas e m;\ttas do novo districto fe
dem.!. 

.Art . . i,~ O Poder Execulivo ílcn. autorisndo 
a coutru ta 1· mede:tn to conc11rre nci~t pulJllca : 

J, 0 Os e~got· is da nova cn1)ital, 
2. 0 O :iba::;tor.imento do a·g11a; 
3 .u A ilt11111inal)ilo pnblic::i .. 
Art. Z>." A illumina~i.o sÓr:l Je prefore11-

cío. <t elect!'it:<t, sondo cuncedít!:.t taml.Jem, ii 
empreztt que se encart'cg"ar deste set·viço :t 
trnnsmis>'ii.o o ilcstl'ilmiçiio tle força mott•!r. 
eloctr'ic: ú, in1rustrhts (b uovn. capital. 

Art. 6. 0 DLipois ele demtlrcndo o novo Dis
tricto Fed•.-•?':il, o Poder E:rncutivo, farú os· 
l.auelecer llur;t<'.S :.11;1·icolas nas suas prox i
míd~des, con~r·dendo os füvorcs já estalioleci-
<los por lei. · 

Art. 7. ·· O Pocler Executi:\o concc<lel'Ú. it 
empre7K"l., mcdeMtc concurrcnciri, corto n11-
mero ela lotm; m·bnno:'!, paro serem constru· 

idn.s h::i.\:Jita.çüe!l para empregatlos puhlicos o 
cl:l.sses menos atnisUufas, c0ncecle11do os 
f;tvores qne ,iulg-ar conveniente, porém im
pondo ::t condiçã.o do inriui!íno re:;g:.itn.r. a 
casa medeu.nte uma quota mensal, pag:i. com 
o i•espectivo :\luguel. . 

At•t. 8. 0 Os lotes urb:\oos são concedidos 
nominalmente ús pessoas que quizerem es
ta.l!elecer-se na. uova. ct1,pitt~l, determinando 
o Poder ExeculiYo os contliçõe~ llU. venda 
e do.s cousti•ucções. 

Art. 0.0 As cmpre;(as q11e so organi~are.m 
pnt't\ a. co11strucçfo e molhorumenlos LndLS
pcnstweis t'L no1·;~ citlatle J1<1.g:u·ão 1O 11/u d::is 
lucros cm benellcio da rn unici palidade, e 
resgato dos edl!icios pnlilicos do Dis tricto 
l"ocJo.ral <l:t futnm capital. . 

[<;' reg-eit:~rlo O art. 10. f} ll O determi nava 
1·everL(11·c1n ao fotnro estado. a clualmen te 
Município N<:nüro sem indemni~aç<io, os edi
licios publicos desnecr:;-;8n1·ios à Uuião e cm· 
rwezas de alJ:1stecimento de agna. 

g• o projecto as.sim ado1itutlo pat'n. passar 
it 3• discussIT,o. 

Fic:t prejmlicntlo o pt'Ojecto n. 71, o subs
tituth•o da commissiio o a cmcmln. do Sr. 
Gonçalves Ferreira e outro:; no art. ~. 0 do 
sulJstituti vo t.la. commi-'süo. 

O Sn. Pr~E;;roF.:>JTE a11nunci:1 que se vo.e 
,·ot.:1 r o projecto n. 224. 

O SR. FltANÇA CAttvAT,HO (pela ordem) -
Peço ~1 V. Ex. que m;1n<le imprim ir no Diario 
Offic.ial o 1i:1r~CQI' cln. comm1ssã.o do h~g-islnçito 
e justiça, porqúe, posto me fl\lleçtt n. compe· 
tencin. par::i. .'l.Yaliur <lo mcreéimcuto do inci
neratlor «Or'ti<i», estou corntwlo httllllil:.ulo 
para niio appruvar a. füculd:tde do que se 
l)Ucr ar·rn:\ r este cidadão par•a coagir os lm
liitttntes d:• C•lpita1 Fedorttl a acceita.rem, 
pci- f'as at 111.w nc[as, este se u melhora
rr:ento. 

Foi por isso que assig-nei com rcstric9Üo o 
o parecer ; entretanto, Ut l coma fui publicado 
o projecto, ::i. minh:t a:::sig-ni\tura ''eiu como si 
cu o tivesse nssignado sern restril'ções. 

O Stt. P1rn:mmNT~ ....... A 1 eclan1n.~·ito do Sr . 
dcpnlt\llo sc1•ú. tomada. m\ de\·ichL t\011side-
1•:tçào. 

E' po,,;to a votos o app!'ovatlo o seguinte 

l'l~O.Jl<:CTO ~. 224 

O Congres;;o Na.clona! rcsohre: 
:\rt. 1.° Fica. npprovu.dn. a postura d;.t ln

t~ndench1 Municipa.l da Ca pititl fetleraJ n<lo
ptamlo o - Incinerador Ortiil- som Jll'L'jui?.o 
fl': !lllalriuer outro a.ppn:clho quo possa com 
m~rn; vantagem ser de futuro a.doptadu. 
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,\ rt. :!." ltovogam so a:,; dbspo:sir;ücs om 
coutmriu: 

Sn.la elas cnnuni~sõc:-1, ()(]o outnliro de !Sal. 
-Leopoldo ll1.1!/11i1:s. - Am111lo Pi1ilwiro. -
A.rist ides Lo/Ju. -G ti cerio . ....:. z<'i•an~!a Cai·valha. 

O Stt. Fit;\i:\"Ç,\ C.\.1~VAT,lrQ (Pda ardem) 
rcq ue L' verí fl c:1çlio • 

Pl'ocedc-sc á vcrific:i.çã.o e recoohccc-se ter 
sido upprovar!o o projecto po1· iZ voto~ 
contra. 39. 

O Sn.. F'n.ANÇA. CARVAT;l!O (pela o;-dom) rc-
11aer vota.ç:i.o noniina l. 

Posto o, votos, ü rejeitado o rcqucil'imonto. 
E' posto a Votos o i1ro_jecto n. 47 que il

mitrt n. compctoucin. <lo Con~resso Nacional tL 
legislação so1m~ minas <h. propriedade da 
Uniiio, calJr,LHlo 0(1;:; Est:1úos compctoncia 
qnnnto ús •1110 1i:ili v.:,1•om sltULitlas cm seu t0r
ritol'io, S•il \";1.s 11.s re.:;tricçüa::; do art. (H 1fa 
Constituiç~1o Fedc1•al. 

Votam a favor 53 3i·s. deptttados e 
conti·:i 45. 

O Sit. P1u·:s1tH<::x'i'rrn-V,wificn-sc nií.o h:wer 
numei·o 110 r.:ici nto; entL·eta.nto ho. nurncro 
mi Cl1.\;1t. 

(Soum os :ympr.mos). 

O Srt. l'ttES!T>ENTn- Acnbnm de ontrnr 
muitos Sr~. d·~putados e en vou ,;nlanettcr 
r.le uovo o pt•ojuctn :'t vot::i.c;ã:o, 1-fa o )mreccr da. 
co,mm!ssii'..o i·c~ puliinilo o pr!!Jccto pot• incon
;,\tltuc101wl ; lw. o voto em separado (ln Sr. 
Leovig-ildo L~ilvneira:; e lm o projecto do Sr. 
Anlonio Olyntho e outro. A rnt::i.çti.o tla C::i.
ma.ra vn0 rec:,bir so\Jrc este p1·ojecto. 

Posto :1. \'O tos, o pr•o.i ecto olitcm 50 Yotos n 
favor e Ol> co~:tl'a; u rJjeitai.lo .-

Silo sncce~ ; i vamcnte p;>:>tos :~ voto~ e. ap
veovwlos os seguintes <ll'tígos do proje
cto n. 108: 

O Coogt•c.:;so :\'acion:il dec!'eta: 

Art. 1.° Fir.:t o Poder ExGcutivo n.uLoris:tdo 
:1 conced~·r bcu~ii.o da direitos drJ impor
fa.ç[o prwa. os ni.tter·iaes de::>tinn,uos ao rno:m
mcnto (]UC sD f>rotende et·ig- ir na capit:d c'o 
Estado cl:t fhit ia , em conm1emo1·0.çüo i.lo 2 de 
julho ele I S:!:~. 

Ia-ual füi:or p;:iro. os rnateriaes úecess::trios 
a. illuminaç;i,o ;i. gnz; Lla. c:i. pital do Pnr à.--
Scr~cdcllo (..'o1·rJ.1.---Ni11n, Ri&ciJ"o .-Dacdlar. 
-Gw1t1.to. - P. Ohcl·moni . 

O SR. PnE:SillE:-.TE olJse t•va que n.inda. ll:.t 
lln, n:IL sub~ti tntivo a pr·cscnt ado ~LOS pro
jec tos ns. ]1)8, 205, 204 e 22i pel o Sr. ·Mo
reira. <l:.t Silva. 

O Sn.. Ju:>n:>IAXO nr.: S 1m.1·A. (pele~ onlcm) 
Votei pelo projecto r1110 concede bDnç~~o de 
direitos ao~ ma tN·iacs ue8tina1lns au monu
mento Dous Lle .i1tll to na. Jfallia , nssim 
onmo por uma. omc111 l:\ con ccdonrlo cgtt:1 I lson
ção aos mntct•iac.:; 1mra :1 Santa C:1H ~t do t_•:u•ú . 

O sniJslitutivo a riuo Jm pouc11 v. 1•;x. s~ 
refot•io 11ü.o esUL pot'lJlll n •11; t1! c:~sn . T1•;1 ta-so 
do isenção, e parecia-me :1s:::im 11i:t i,; 1·a i navcl 
qtic elle i'os::;e :'L commis:-:1.o parn <d la, i'nui1111o 
um 11studo ~L l'Ospcito. pt•opot• llllt:\ medir.ln. 
gcrnl que com p1•cl1ende"sc toll:\:O: :1 s a~socía
çi:ie$ ou <lmp1·e:1.as i.le mttm•cztt 0gu:1l. 

Por bso peoo :.t \'. Ex. ww eons1:lto u 
C:nn:u·:1. sobre se cou s~:m to que o p1·oj<:do vã. 
fi. <:ommissrí.o com as cmend,is :i inil:~ niloap·
Jll'OVi1,d::i.s, par•t ctla. exami tHll' as 111w esUi.o no 
cnso tlc Set'úlll adoptadas. 

O S1.~. ~J:oreir.a. <lt~. Sih~a. (zda. 
onfr,,,)-0 uo:;~so ili n::;tre C'.nl\eg-:1, :o;r .. 1 nsti
ai::ino de Sei•pa, nfiu tl:!m razfü.i <!in querei· com 
o sou x•e quct•im~nto ndial' a. dc l1 boraçito da. 
1.hmo.m ~obre os· as~nmpto!> do subqtitntivo, . 
qno <t1we;;1·~nlci, em querei· sty~rn:üisa l-o por 
suppor tmta r de con cessvcs 1le diver:::a natu
L'tn a do.s fJllC ac;t.b<\111 do s~r vo tados. 

Art. 2.0 l1'ic:~m rri..,.o;-nclas as 
em contrat•io. 

No snl1stitutivo 1101· mim :i,prn::;enta<lo ha. 
:ipcn:1s 111w\. nov[rhdc; e 6. 1>ob re:·rni\entnçtío 
da In tcndcncÜL l\Innici11al dn cidade de Tntu
lLJ\ tio o~tado cto s. Pn nlo, iiam o~ :;cr·viços de 
:1;.;nn, e ~:~·oto e illumi nnçiio pulJlii~a. a cnuccs~ 
Sfi.o de be11clicíO igwil UO C]llú IL CH-IYllll'(l, !l caba. 
do conceder pnrn o monnrnento de 2 d0 Jll lho, 
ila füdib, nssim corno para. a c::tn:~lh;a r.:ão de 
:ig·mt no itHmicipio do Cur rnlinho do estado dn. 
Fhhi~t G Jl<tr:i. o l-Iospi ta 1 de l\li~o l' i<~or. li :i. e illu
mma~iio :t g~t~ da cn.pita l <lo Piw:·1. !\Ias esta 
nov1dado consta do nnani n1c p:m··ccr ln. com
mi:::sfí.o do fozGn::ln, do r1uo foço parlo, sou 
n. 227, que C()nct1io lje]o pro,iec to que oo ns.o

dispos:i:.õos lhloi no stürstitntivo . T n1fo o rn:ii,;é rna tm•ia 
vencid:i, teve pa receres favo 1•; 1.\·ni~ Lh1 com

S::í.o snccfl;;s.ivnmento postos ;i.. votos o mbsITo Lle fü zemh ,. !'oi apprnva ' :• pol:t Ca.-
a,pprovudaB l~S ~cguintes m:tra, 01n l ~ e 2" d iscL1 S3:io, C()Jl1 uxco11ç:\o 

a vonas do pt•ojocto relat ivo ú. in::;t. ol l:\.;ilo d<1 
luz; clcctrica cm S. C1lrlo;; do Pinh:\l, cn,i(l. 
votação, am 2" discussilo, vo.c s~r l'··i tu. :11;or a 
llleSillO, 

Igun.l favor pn.ra os rnntcril1es º J)l'ClJ<.1.ros 1.lo Pot'tu nlo, nn.da. lrn. novo no ]ll'Ojecto quo 
Hospitrü tle l\Iisc1·icortlia tio esta o tio Pará. ;1 presentei. I.füo :':pon~\::; consolida p1·ojectos 
- S e•·•cdcllo GCJ r J'<M . - N:'11a R iDâ:·o .- Ea- :1 doptados pela cuimnls,ão r! o i'.twntla o vo~ 
cclla;·.- CwHtin.- P. Chc1 ·mont. . tnt~os,com c:-::cepção lle um om2"tltscu:;~rto , pcln. 

C:unuru V. l \' "º 
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Camnrn,tendo eu feito essa consolidação no in
tuitl) do rollnir nume1•oso::; a:>sumptus it.l.onticos 
dispersus ern di ffot·entes project,),; pnrn., faci
litando :10,; Sr·s. 1lepubdos, de mna sô vez, o 
exa.rn•~ da matori[L relativa, :'is h;enções 1le 
impostos~ que inLcrcssam à.s munícip:1lídadcs, 
focilitur ti~mbem i1 pitssagem dos projectos 
existentes em :-ia u iscussilo. 

Foi pnr:1 esta. explic~tç:to, qne me jul;;uei na. 
obrig-:1çfí.o de c)[l.1' no nohrc deputado Sr. Se1•pn., 
que pedi a pn.lnvrn.. 

O ~ri. Ju;.:TJNIANO Dl·: Slfül'A (pela ord~m) 
-Satisf:iço-mc com :1 cxplic:içüo tio V. Ex. 
Peço a retirado. ~lo meu 1•e;·p11)1'i nwn to. 

Com;nl ta1l:t, :1 Ca.mat':L concfül•! a retirada 
peditl:L. 

Fica prejudic:1.da n. lottrn a, sentlo n.ppro
vad:.is toda.s as outr;1s u•) seguinttl 

Art. 3.º Revogo.m-se as disposir:iJes em 
contrm'io. 

Fica pre,indicndo l!ela :rpprovaçilo <la lettra. 
e) 1!0 snh~tit.ntivo do Sr. Moreim d:t Si lva, o 
proj ecto n . 205. 

O S1i. ArtTmm Rros (pela ord1.m1)- P eço a 
V. Ex. que consulte tL Cn:marn, sobc·e si per.
mitte à commissao de fa;r,endo redig-iI' as 
llisposiçiies sobre ise n•:~o de impostos , em 
projectos ri isti netos. 
Con~ul tntla, :1 Carnnra :r eceita o rúqt1eri

mentu do S!'. A1•tllur lUos. 
E' posto it voto;.: e n pp1•ov11do po1• a rtigos 

o se;:-ninto snh~titntivo da commis~iío de 
conslitoicJi'io, leg-b:lação 11 ,jnstiça ao [H'oje
do n. aG: 

l'ltoJECTO N'. 35 A 

O Congresso Nacionn.l dec t·eta: 
Art. I .o 0 suhsílqnento c:tsn.ntllnto ~ivil le

g-itiJrnt os til hns rio n111lhm· 1•nsall:1 conr.ohidos 
Rerpwiro qUG l)S projeclos ns. 198, 205, (iepois de:! si~parad:L do ma.rido, q1v'r dt! facto, 

209 o 227 S•Jja:n rundidos, sem pr~.iuiw tla 2" qner de direito, e os Jilhos de horn tHll casado 
discussão no seguinte : li;wiilos de mulher desimpedida, si º"ditos 

Art. 1 . 0 Sã.o isentos de impostos os m:t te- filhos L'ot•ern r(:conltecidos pelos pae:; e mites, 
:riaes, qul} !'orem imporltLdos. no nssento tlo c;H.1ttmc11 to ou o tiverem sido 

·~t(/Jst itutiuo 

a) pa rn monumento que so pretende erig-ir 1w do rcgistl'O civil ele 11ascimento::;, 
nn Cllpit-1 l do ei;t,<.llo chi, Bn.hia, em cummemo- Art. 2." Os effeitos du. leg-1timaÇã..-i, em todo 

· ração ~to 2 de j nlho de 18~3; o caso, pri11ci11iam desde a data el o cas:1mento. 
b) pnra a cl\nnlisação de ag·1m potn.Yel n:t Art. 3. u E~s:t lég'itim:wão a.proveit<t nli.o 

villu do Curralinho do mesmo estado da sô aos li! hos, i::omo aos sen:;; desce11clentes, si 
Bania ; os ditm; filhos jit não existil'em. 

e) pnr:i.: :i inst;1 lla~'ão da. 1n7. e1ectrica no Art. 4." L~icn.m r evogaü;is as di.tirwsições em 
muuiciµio tl1~ S. Curto:; 1io PinlJal, dll estado contral'io. 
de S. Panlo; · Po::>to a votos 0 appl'ovat.lo em 1 ~ di:;cnssão o 

d) pnrll. o-; serviço:; de n.gna, es;.?oto e illu- · seguinte 
miuwão p11blic:1. d:c cklnde de Tatnhy, do 
mesmo estado r!e S. Paulo. 

Sala da s ses~õcs, de outubro 
A . .Mon;i;•(t dri Sil ~a. 

K posto a votos e :tppl'OV<\do 
o seguinte 

PIWJEGTO X , Hl3 

O Congreso Nacion(\,I rego\vc~ 

de 18D1.-

por artigos 

Art. 1. 0 g• con cellilla :t Comp:1nhi:1. Mann
factnreira. t• Agricola. do estado do M=1l'a.11lt:1.1> 
isenç1n cio rlireitos p:trn os npp:11·1~llws, maw 
chinns e solwes:tl on t1~s qn•) iinpol'L:ll', pa.ra 
as fülwii;a~ do tecidos de ~Ll'.!·01!:io . (~xtr:tccão 
e prep:rn10:1.o de oleos e outr;\s inrlusli•i:ts 
que Jit·e iendc e,;ta\Jel.ccer m• vi\la llo Codó, 
daquellc1 o:> l:Ldo. 

A1·t. 2." A b e nçã.o 1le que t1·at:l o :irli~o 
'P:tO<'.(l•Jonte l'0 l'0 ~'1:)-1'i0 SOIDOlltO a,o,; n. pptLreJho::;, 

·mnchtn·1:; y p•!Çl\S corn;L~n to::; da rolaç[fo quo 
a est 1;1 pt·o.1ect(1 ::i.comp:u1.hL1.. 

L'ROJ reoro '!'; • 225 

O Cong-resso Nacional decl'eta: 
Art. J. 0 O Cong-t•esso N:tcíonnl :tpprova, 

nn. i1ru·to que compete ao Poder Leg islativo, 
o coutrn:·to cnll!limdo em 3 de fe\·érniro de 
1877, entre o ministro do l mpcrio cl1• o:>;:t incto 
füg'imen e o Dr. Pauli no Francklin olo :\mn.
ml (Barifo rh:• Ca11iude) pam o :tl::rg-n inento 
e iirolon:rnm•mto 1i:i rna Gonca lves Dias, 
de:>tle :l rnn do Prainha a tó o Jar:.:·o <fa Mãe 
llo Bispo em frente :to ma1·. 

11.rt. 1.0 Re\'ogan:-so n.:; dispo~ i('uos em 
contr:irio. 

O S1t. PH,ESID1'l'<Tl·; nnmrnci:i qne vac ser 
:;ubmcttirlo n. votos o projocto n. 182. 

o SR - ASTOT,PllO Pli) (pela orrlain.) dh que, 
tles1le riuo a. Ca1rnLra rcsol ven mand:i.t' o Pt'o
jocto Solire o 1trro111.hmento d:t. Quin tn. da no:i. 
Vista ~L co111rnis:->i10 de olwas publict~:;, olle uão. 
podo entrai• em vot:v;.ão. 
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O SR.. !?rtESIDll:NTE observa. q 11e na sessão 
de bontem foi aprese.uta<lo pelo Sr Besouro 
o requcrfoiento a qu8 o St' . depatn,do s•) 
refere; ma.s esse req!lerimento utio t'oi vo
tado por nã.o ter luwido numero. 

O SR. A'oi1'0t.l'Uo Pro (JJcla orilem) 1• equer que 
seja votado de prefo!'encfa, o requerimento a 
que o.caba de referir-se, 

Posto a votos, é ~•pprovado o seguinte 

Requoir() que o projecto 11. 182, concedendo 
o urroml:1mouto du:; tGt'I'<:HJO.S 1lu Quinta 1l;t 
Boa Vi.st:t .sej:t onviauo ú commis:sJ.u do ol;r<t:> 
publica:s.-fT. Ba$OU'f'O. 

Vae o prQjecto à commis~ü.o. 
São sncccssivamente po;;.tos u. voto$ e n.ppt·o

vados os seguintes 

N. 219 

O Congresso Naciomll resolve: 
Art. l. <> Fie[). o Poder> 8xecutívo antol'ismlo 

à mtindnr llespnchar livros de dii·eilos os ~n:t
teriae» irnport:1dos pela Cotnpnu!Ji'~ des A~·tws 
da Cidade de Oi~xias, no Mm·anhlió . 

. .f..rt. 2. º us mu.teriaes tle que t ratn. o i\rtigo 
anterior são os que Sé •wllt\tn 111cncio11ados ·no.. 
petição .l tm ta . 

Art. 3." Revogam-se as disposições cm con
trario. 

Maceriacs a ']tte sr: re(rrre o prqfecto 11 . 219 

30 toiwlrtdus de forro Cnnr.lido, om cannm;. 
valvuf.'ls o pe1'lencos pHl'<t o oac;irntmento 
geral. · . 

20 tonel:Hlt\S de fono lmtiLlo, em l0t't'~1meN(t8 
para o~ tr•nbalho~ e olficinr\,.:, tubos gn. lvn..,. 
nisarlos. twnrne para cere:ir os 1w11nnchtes, ol:c. 

200 1·og-btros p:wa, medir.\:fo de ag ua. pn,ra o 
consumo_ 

400 torneiras <le metal, p~tm !Ornocimento 
do ng-1M nos cons11mí(lo1·L1S. 

101) li(wrlcn::: Lle cimento Portlanll, pn.ra. o 
resenalol'io e obra:; <la cornpanlti~~. · 

O Cong-res~o Nacional docrettL: 

Art. l. 0 l•' ica. concedida nn cot•onol hono -
rn.rió <lo e:rnrcito Jo:tquiin M:inricio Fet't'eira, 
uma. pons:io annual do 2:400$000 . 

,\l't. 2.0 l~evognm-.se ~is <lisposiçües em con~ 
tra.l'io. 

O SrL Pmi.;s Fmu:i.1mtA (p1Jla nrdem) requer 
a reti!'ada. do req nel'imento que n.pre,-:.entou 
rrn s0s:>:'Lo de hontem p:wn quo o 1,ro.jecto 
n. 135 f'mise a co mmb;:;;ii•) de orçame nto. 

Con,:;nltrMfa tL Gamara conseote na re
tiratl:.t. 
. O S1i. Mon.1mu DA SH.i"A (pele-, ordem) re
quer dispen.:;n. tle int rirsticio pa i·~~ quiJ os l.Jl'O
jectos sobt'e isenç1Jes de direitos po:::.,a.IH entmr 
nrt ordern <l'> t.lia. de :i manlift. 
Con~ul tarb, a Cn •rn11•:i, conccclo. 
Contillli·I (~ za discussilo do lH'I üodo n. 222 

1lti commissfi.o mixta, pt'oviuenci:i.nuo Sl>l.11·e a 
urni.,;~ão, re::;gatn e conver::;ão uo papel-1111.1etln. 
elo E::;tado, do Banco thL ltepubl:c1L o dos 
outros bancos emi~sores e tlarnlo outras pro
Yideocía:;. 

O Sr. l\Cayrink comc\n di v.endo 
que teve <t élevnd<t lwnrn de ra~~I' parto d::i, 
commis~a.o rnixta que ola.bo1·ou o projecto que 
so Lliscut1!. 

Como <Jllilsi to1Iosos m1:n1ün•os rlH:;~:L ccimmis
,;U.o, o orador as~ig'llOll o i.wojecto com rti,,tl'ic-
çOes; e isso ni:io e ra S!ll'[ll'Os:L, po1· q 1H~ o pro
,jecto cslú em dc,:r.ccordo com as idé;t:; '1 lle por 
vezes tem endttülo. 

Dl)puis de l~r o ~rt. 1° 1lo p~·qj:cto , pn~l'.lera. 
quo, quamlo no se10 da comm1:;~mo 0i:ipec1al se 
discntiu est1 ma.teri;i., o or[l.dor teve o•~r:: ... .,;ião 
do tlizct' :ws sr:nts colleg-ns qnc aCCl}íta \':t a li· 
n1itnç~o rrn nome do Bnnco da l·~op L1 i 1lk:1, 1rnr 
que a ide•l ca.pital et•a l'es tt•ing·ü• a e:n i:;,;fül de . 
todo:; os bnncos 1•1.>gionacs, lict1 ndo por• r ('lnSe
q uencin-, em condi~:ões ignacs; porem o a1·t. l º 
llo pro.i(~cto npern1s cer~.e in :1. emhis·io do b'.rnco 
{h \.te1mhli1.!a,rl~rnd'0cntretanlo om ~\r li~o pos
terior loila latitude à omissfio dos h:1ncod re
g-ionacs, lil:~1rnlo aqnelle c1sht i.HJfe 1~ i lflc!n to •)rn 
µet•[~itil• tlosig·un, (dado COlll OS Otc L!'O$, O CJ UC á 
urna [njm:tiçtL. Pttr~L obvia t• a is;;o, ' ' ot·;idor 
envin ú mes·i urn:1 emenda. 

A lei rle 17 de janeil'O, i'JtlO llen nr~:in i,;: 1 çri.o 
;\ns b 111co~ 1·eg-ionae8. nã.o tr:tion :!.li;;o)nta
monte 1h ernissito dossos bancos. :1 pt! 11:t,,; de
cb1·on qnil um ha,nco devia ''<•cebe1· <t';i; nntu.3 
de Ntl.ro; n dc1~rcto de 7 do dei.:c!!l1 1ir n do 1890 
foi que pom:itti11 ;10 B;~iico dn llo11 nh!ien ud~ 
l)ulz·fr os tlimito;; o us con co:;sCh~ il ns iJ 1ncos 
l·og-ionaes, e lll<Ll'Ctt p tu-:i osso,; b tt1rn1):\ 011 tri\
rolh, na tl'n,nsror1mcia de tli t•cl to,;, no pt•;1 w de 
rlom; n n n11S • 

. \ co1111ni,;~ão mixt n., porem, ont:.• ndl'll que 
m'ío do\·üi. f;1zer esta tim itaçifo ; ( ! nu mesmo 
tempo i·e~Lrini:;·e a omissã.o do l~:uw~ : ~ <L Re-
pnhi:,~: L, 1lan·ln u todos os on trll::> o 1.l11 ·ello de 
mni:,;do, npona:s com :L. olltigw:fo ~lo n ií.1.> se 
ftrni.lirem com o Banco da H.u[.uthl ic:i. . 

O que se teve com isto em mi rti. foi que~ 
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operando estes bancos em praças de intere::- riqueza nacional aug-mente, nií.o ó tn.n ta que 
ses limi t:.l.clissimos, et'.t b~m prova.vel que permittn qtte se estabeleça. a circulação me
elles não purle:>som e.>te urfor <lS suas emis- tal!ica. Quem tiver a. temeridade ue füzel-o, 
sõos, e tin lmm.p 1r t'orç.t de limita.r-s&. lHt <!(}convencer-se em pouco tempo do erro 

.Esta rn•ohilii1;ii.o do se rundiL·l:Jm com o Banco gra.vis~imo e m qne cn hin. . 
<Ia ReJ?nlllica nü.o foi nem mais nem menos elo PrcetS<l.mos desenvolver a lavoura., as 10dus
que o elemeuto ocouomico d(lS pt'::tCtlS e:n que tri:1s, pol'qn~ esta~ s~ri _ ::i.s du:is fo_ntc~ .<l~ 
elles o.giam, não lhes permittiuclo fazel' n rique.z<\ Jml.Jltcn.; ~o entu.o o l1::i.1z att10g·1ra lt 
emissilo~ . prosperi ttde rrue todos desej:un . . . 

Port:\ll to, o o~·ndor propu<) n. suhs lltuiçli-0 Ma.s cmqun.nto c,;bt questifo n:fo ílcar clarn. 
<lo a:rt. 2", m::i.n tondo JS diroilos 11o c:ula. nm. e üotinith1, n circnlnc:.rto mctidie:i.ó um impos-

Pelo sub~titn tivo l)UC l ti o Y:i o cnvhr ú sivêl, 1\ co1wel'silii litln.do dns uol:ts nm mytho . 
m12sa,v1'.--~o ífU<! º·' banco:> lic:1m com Oil dit•oi- Lendo t) Mºt. rn. iliz o or:vlOI', . C[UO foi 
tos conCl!<li1fo::> pelo dcct•cto do :::n:t <H'g-.111i:,:a- q1111111 m:tt·cott · o limit<! ri no alli cst:'t, o 
.;ão, o apctias ~u li11liltL a quc!;t;lo 1!0 pt•aw. o l<n pm·quo vio que ll:wi:i ldc.!a ua cornmis-

Polo d'3l~roto doido 1Jozou1t11·u linliam dum; silo do nnuullar ou rasg:tt' o eontt•ncto que 
;urnas p::i.1•:1 p1·01.·11ch•)l' ns sw1;; <!llds~no~. o ti1!11:i c<.Jlollmdo cum :v.1nel l<.! limite. 
dado qne nã'J n !lz1!8~•)m, ontontlor-sc~hirt quu Uüpoi::; •lu loi· o ~uu,;titutivo 1111e ...-ui n.pre
eo; tava 111 1 ~111n . o.; :seus prh·ihi~ios caduco~ o sim l;Ll' a os to :irlígo, tfo; qno uili.J aprti:;eutou 
eram i11co1·1io.wadús nri lfanco da l·ttJpulJlu:a itl 1~a uov.1.1 qne e.~ t:'1 su.st~ntant.lo aquillo que 
que os nlili::ml'in. colllO se fosse cm l1:t$O mu- :i h~i lho d·:~ o 1llr0ito do !;llSten tar e tio 
t:illic~i. 111a utct• . 

O 01-:1dor snlJ~ ti tne f:unltritn o al't. 3° p0lo Ao :n•t. 17 acon$e!ha que cm logu.r de quin-
que p:.i!>srt ::t .ler . N11 ::cio d:\ commissão pn m z(~nal mcrnt<'l se digo~\ meus:.Llmen t e, po1•ri. ue dar 
j usti1i:::t l' a iL!~a <lc:;to sub:\tituti••o serviu-se o balanço quin zenal é um imp ,,s.~ive l. 
orado1· do segui11tc argnmer.to: que <?ste me~ Pas~ando a cobrn.nct dos dit•8itos <'!m ouro, 
ta! 1lep0sitarlo nm; n.t•ca:; tio The,;on1·0 rept·o- cli;: rinc ess•i m·2dirhi sustentn. o q1mbio, o li
sentn.vn. uma immo l!ili:;nçilo 11c c::tpit:tl e1io1·- berl:t o theso'.tro das gnl't'as do:; e~pecn la<l.ores 
nie. quc1• cm 1n·e>j11izn do paiz, querem prc- o :i;:dotrú; !Hi.~ i;lpociis em que e!lo necossit::i.de 
j11izo dn. ci t·c;n la (;;fo ; o, port:u1to, t.lcs:lo que l!ôtnprar cnmbiacs vn.m. ::;ol ver os compro
esto c:ipilal tique 1J1!1·leit:1nwn to 1·r.pr~sen t:uh mi,.;sos d(I. di\•ir.la. publiro e mesmo outras, 
em · títulos qnG ,·: t1em onro orn qual<Jue1· coruo rmcommcndns ele :i:rs·~ naes, etc. 
tempo, P•>Ul) r1\ s•n· connirtido nes~n. especie ; Si ::i. tot:ilidn.de ó dcmn.is, procure-se uma 
por conserptencia, n 1wta. Yi!O ser con vert!da 'l uotn. de cambio que possn. cot·i·cspondc~ a.o 
nesto rneta.I. ~ei·viço 'lUe se espeI'lL ele semdl1n.nte medida.; 

AcNd!fo. rine o p:i ir. não ~Ol'l'O l'isco om fa- 1rnl:' <Lbaotlonil-a julgti. 1p1e nã.o é co11vcni~ 
zer semelhn.nt~ mo'Jilisa<,:ifo. O ·01-.idor, como f.lllt (i, nem se consulta os int•!l'csscs publicas. 
µoPtador dtt nDl!\ b:1ncari:i. pd:t p~trtc 11::\, con· ProcnrnnrJo nm meio com rpte He possa. 
versão rles ta em npolice~ que repre$onta. o a.ttenclet• ús din~rsns conve11ieuda.:; elo publico, 
credito pnhlicD e 1.le 11rn titulo estran~ci1·0 de o orador suggere nma mer.liilo. qne ern sua. 
P ordem, 11 ~0 a evitaria, .pot·que ii: a.police opln!iio clteg-<tr·.:~ ~quelle resulta•](). Compre
v~Ie t :wto como n. libr:-i. estcrli:1a . lwn rle·S1~ que, tanto für. em um momento 

O orador rlc ~bra. qne :ipreSP.ntn. tn.mbem (bdo, crear-se uma. certa porcentagem sobre 
emeudas n.o :u·t. G0 ii~ fine e ao art. 711 • o-; direitos dC:l import:içii.o como ct•cnr-~n um 

Quem conhece :t histotfa do no~.so p(tiz, i;..'l.1.ie e:1 mlJh> ·que corro:;pondu., mo.is ou menos, <t 
pe1·fcitamente r"] tH! o ettmhio entre nós tem c.'i91.\ ditrerença. ·. 
·subido muit as \·cm:; :\lem <le 27 tlevido sempre ,.\ opi11itto do or:i.rtor e n. totn.ti•l:ulc dos 11i
iL contr:i.cçiío do cmpre:;timos o nnncn. M rh~~- · 1·ci tos cm ont•o nem menos nm p t:niiy; m:Ls 
envolvimcntn dn i·irpwza p111J licu .. Desdo que om todo Ct\SO tondo o ciunbio rlo,;ci·lo mais 
o governo ni'b r.~ t ú. escncl:tdo cm um empr1.:~- . •lo qne <lovia, a mcrctvlori:i. tic:\ mni:> gra
timo, :.t taxa rln camiliq·dcsccL v:i«l:i. comr;n:1 nto o pltblico ll:Í.o t ire dnhi o 

Ao p:ir;\g-r:1 pho nnico d o n.rt. i 0 taml.J;m1 
~presc11 t.:>. um:i. cmend~. 

A medirfa que o Ot'n.dor propõe ó n. Ycrthl.
dcira.. 

Obl"igar-si: nn1 lianco a. fazer <!onv·er•são cfa 
notas antr.s cio <lec!'clur-sc a nl.Joliçüo do cur:-;o 
·forçado, é c::uninh:1r-se pam um ~tby~mo , é 
lcgislnr- .;;t1 nti ;.tt•ofa. Dov0mos comecar pol' 
nmn. mccliLla 1.10 i·esnltatlos pt':tticos . 

O ora1lor tem rlito o repete : o pniz não 
_:pócle.al.lolit' o curso forçado, porquo embor:t n. 

n1cnor in tcresse . 
No tempo d ;i g uclTa 110 P<irw;un.:r, os al'ti

go:; qno so vendiam naqnell:t oc.~:.isião ao . 
c:t.111hio alto antos ti;~ g-acrl'a.. so[1·c1·:.un unu\ 
:il101·:1çCT.o do preço e:xtr;\01'1.li n:t1·io, pol'que o 
c:tmhio b:lixon como devia na :.1u·alrnen to lxü
xai· pot• cnt1s:\ ela. ~·nerrn.. 

\h::: quantas vozHs o cambio .i •\ chegou a. 
27 "' a..lóm 1Li 3B e o.;; pr·eço> longe do l>iüx~tr 
subiam ? 

Alóm <listo, ha um outro a rg11mento tlo que 
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so tem bnçnclo mfí,o rité nn Cnmarn. e e qne ::11 

cobranc<i rüi:; 1.lireitos crn ouro· tem sido e~ 
cu.usa do feijt"i.o, o milho o o arroz. estnrem 
hoje muíto caros ; ontrefanto estes !;ene1·0;-; 
orit1'ál11. par:i. alfornlllgl\ lines de dil'eito>;, 
paganrJ.o apenas 5 "/,. <le despeza de <.rnJolu
mentos, e que, :Llém dt! tudo, o cornmercio cnn 
geral e~tá p:igandu os direitos de import:H:üo 
uo camlJío de ~O em moo<la co1·[•ente. 

O 01•ador dect:.u·a. r1ue o consumidor n:to 
colhe intez·os:>e 1•ela tivo com este r1·ojecto. 
porriuo nctu:tlmente temos a prova. O carn
IJio está baixo, o,;"direitos em ouro são pago~ 
ao c11mbio de 20 d., e ap;iz,11· disto o,; ;;e
nern:; de pri1fl(:i 1'<1· ncce.>:;ii.Jude cnt1·am Uli al · 
1'andogn. p<1gamto 1micanwnte cmolumentn~, 
e quGtll vae cornp1•at' qmtl()ll8t' geuero o pon· 
dera cst:ir c:lro, i·c~ponúe-sc citw estú ca1•0 
porque o cambio inflttt.: o os direitos em 01u·o 
tn.mllcin. 

0.'l dii'eitos om ouro onc):'nm as mcrcndorins 
de luxo e outrns que não são de necessidade 
maior e que 110 pa.iz so podiam prodl~zir. 

Pensaqne:icobl'~ln!)allos diNitosc<m 0111·0 J 
uma nece~sídaclc pnl pitunte pnNi ns condir:uos 
tinanc<lil'as 1!0 paiz, mas bo.i:cando o c11tnlJio 
mai!õ do qt1e devia, cntcntla CJtl~ deve-se alli
viflr urn t:uito ou qnnnto cstn ditl'crença de 
cambio. 

Aot: arts. 21 e 22 o oradr>r offcrece tnmllcm 
duas onwndns. No $e]o dn. commí~:o.n.o fez ver 
que <~ conclnsi'to do a.rC. 22 era o mesmu <1ue 
nuda; porque, como so sft.be, e~~es banco~ 
tralmlhnm em praçn. <le pequeno movi
mento. 

Por consequencin, limitnr estas opern('ões 
hypotheco.rias po.ro. serem feitas por Jettrn.:; 
l1ypothecarfas, é o mesmo que não r.s a11to
risa.r. 

O Sit. BAltn<JSA L1MA (p ela orclem)-As 
considerações foitai; pelo orador que :tc.~l.I<\. de 
füUar, o :t necessidivle em que ostà n, Cam,tra 
<le ouvir o relato1• ou ~•lg-um d·os outl'O$ mem
bro:; cb commissií.o, impoem ti conveniencin., 
sa.l vo resuluçií.o d:L casa em contrario, de 
prorognr-se por n11m. hor:1 n l" pnrte da. 
01·Llom do diu.. Peço a V. Ex que consulte a 
Co,nmra si o consente. 

E' npprovado este requerimento. 
SIT.o l idas, apoimlns e postas conjunctumente 

em discuss:to as seg-uirüos 

Substitua-se o art. 1° polo seguinte; 
E' fixado .em 600. 000:000$ a. somma. total 

da circulaçao em notas tlo Estado o dos 1.Jnnr.o::1 
emissores com exclusü.o das emis1<1õos bimca
rias 11nteriorcs no dcc1•cto n. 165 de li elo ja.
neiro do 1800. 

§ l. 0 As emissões complementar·es daquella 
som mo, de 600 mil contos de !'eis, serão reitas, 
0mqua;nto nüo se ope1·ai· n, coriversfio em es
paC!o me tallcn , sobt·L! a bnse do :J.po!ice, cujo 
ntlot· ticat•ú nnn nl!ad o em favor d::t União, 
no ti m do pt•azo de <luruçi:Lo dos re.;;pectivos
IJancos. 

Pnra. isso os bancos tbrm;1rITo com um:i. 
r1ut;1t;1 serncstr::il r~tit•urla dos luct'OS Hquiclos 
o à 1J na 1 cou tu rão j nro,;, nlll J u ti 1.lo pa rn rc
const i t ui r o capital on1 pt'n!,;·:ido z1ns a policos 
dorio~itudns no Thcsonrn Nado11:11. 

§ 2 .0 O gonirn<l ostaholce01·iL a 10·0 1·la(1 rino 
a p•trtii- 1\a <lat:L d:.1 pt'<!S1Hli.1.1 l•!i. 1!11\\ 1 c<ümr 
a <:ada !Hnco n:t~ emissü<•s 1:u111 plo111n 11 l1Ll'l) ::i L111. 
so11u1m tlc tiOO rni l contos tl n 1·ei ~ . lin11 :111d11 pm· 
b;t~(~ :is crnissua . .; !'•m i isHr1,.ts CJ a 11.d.<Jl l ~;"tu ,t<_, 
pri vilegios do cad11 111n. 

§ :.l.'' Este 11ur.L'i111 11111. \l(ll'lim. po1h1r:·1 ~; 1J t' 
olen1rlo por :rnliwiza r;ifo rln 1~ol' L'l'1 1 n, 111:1s ~ ··~ 
~ohro a. l.!~1so uwlalicu, Ji:L 1·;1zlw tl n tl'ip h) ,, 
ohrig·atoricdndo d:t cnn vu 1•:-::in d :t tlola :'L \'ist:~. 

Sala il:is sc::::;ücs1 l::l 1to out11l1i·o elo J~O J ,
F. l>. ;lla!Ji·:1111. 

Suuslitua-so o nrt. 2" pelo so;;11i:i to : 
_E'. pct·mittido .10s ba11cos re;;ionncs tr<i.us

natt11·em com npprovaç;io do ~o\· n-:w sen,:; 
phv l legi•i:s du <mlis~flo e 1H l'umlo::; 1\opositat.lo::; 
no Tllc~ouro .Naciona l no Banc11 ria l~cpublica. 
dos l~stMu~ li tl iJo:; do Drazil. pl'ivi h~ n-ios 
(]110 serão utifüatlos do conrot·mid~v.lo com :.\ 
p1·o~cnto lei. 

. § J. '' ~\s nolns dos hnncos. cujos p1·ívile-· 
g1os o Banco da l{e puulica a·l'1td1·il-, sel'ifo 
substitniibs pol:l~ <lesto IJ:.i1co ; mas, em
qnantonão o foram, cirúul:u·ilo em todo o tol'
l'itOt'io da t;niií.o, iu.!epcmluntc de qun.lquo~ 
ontro distincti ;·e), sej:un qn:i o~ forem a La.'5e e 
condiç-O::!s das respecti vm; leis, ::ioll :\ l'Cspon
snbi lidatle do Bnnr;o ún. RC()ulJlic<L Jus Estados · 
Unidos elo Brnzil. 

§ 2. 0 O goYerno cstabelGc:lr~L o modo pra
tico dtt sub~tituiÇtlO dn~ re\;pcctivt\S notas.: 

Sala das se::;stles, 13 da ou lul.>1·0 de 1891 •. 
-1•'. P. J.llay.-hih. 

substituu-so o :;irt. ~o peto seguinte: 
Ficn. o govct·no autoyis:t(lO n. couvertcr, 

cpuindo entender convoniet1 lc, em Cundos na
ciouaes on estrt\tlgeiros i:le prim~ira ordctn, o .. 
lastro roetalico o respcctlvo :igio tlos brincos. 
emissores, levan<lo os ,juros ú conta da. recoitn. 
da. Cniií.o. 

P u.rag-rapho unico. Estes f tlndos seriio alic
mulos e 8eu producto entregue em especies. 
metnlico.s nos respectivos ba.ncos, quando 
etroctuar-so a convorsil.Jilida<le (fo, nota. 

Salo, dos scssoe~, 13 de ontnl.>1•0 (\e 1891.
F. P. llfa!J1· i11h. 
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Additi1'o ao art. 6° 

r) cm recebimento de dinheiro com ou sem 
jm•os. 

S:ila rias sos~ües, 13 de outubt'o de 1891.
. F. P. Jlayrinh. 

!lditit;o ao arl. 7° 

Ondo rli:r, rlt11•:mto tres mm:es consecutivos, 
un~me11 t"-S'~: oxcr.p!.1111-sr• o caso om qno o 
cnmhio :ittinjd. 011 oseilln cl1mtro dossos limitas 
no tr1n1p 1 e1n qne se tonl1:1m effcclu:1do cm
pt·c~li n1ns pulil ic11~ 011 p:1 rfo~nl:11·0~. 

S11li~lit•1:1-so no 1•:1rng·rripllll 1m[cn do 
nrt. i 0 , oniln cliz: c~:m ohl'i;,;nr;:ío to1•11:1r-,;c-ha 
ign:il1nc•11te, di!;':\-S1}: n IJ"tl \'er:::i:ii 1ir1:11lc rh 
not11. a Yi:-;Ln om o~pocio nwta!iell, t.iwwtr-sc-ha 
(o m11h; \'01110 c•stú no p:irat;rapho.) 

SaltL rins .sessões. 13 de outttliro rle 1891.
F. P. JlíaytiH!t. 

Snh~tit1rn-se o art. 16, pelo sog-1ünfo:(;;i IOr 
apprúvuda a em0ncln, snbstitna-::ic ao art. 1°.) 

A cmi~siio :1ntoriimd:t o.o Banco do Cl'odito 
Popn lal' do Brazil ficar;\ l'L'Stricttt a 8nmrna 
estahekcidn pela 1wo nita de ttccorclo "ºm o 
§ 20 do a,1·t. · J" <lesfa lei. 

S,\l:t rins i:;es~ões, i:~ de outubt•o tle 18()1 .
F. P. Jllf.lyrinh. 

Sub:;litua-sc 110 al't. 17, a palavra quin~ 
zennlmeute pehl, -mensalmente. 

Saln. dasse.:;sões, 13de outubro de 1891 .
F. P. Jfrryrinli 

Substitua-se o a.rt. 20 pelo segninte: 
Os direit()S tle importncão ser~o pagos om 

especie 11ietalica.. O governo porem, poder~~ 
autori7.(ll' que esse pag:.imento seja. effoduado 
em mc-e·la corrente e ao cambio que ,jultiar 
conveniente. 

Snhi dassessões, 13ueoutubrode 1891.-F. 
P. J.1íaydnli. 

Ao art. 21-onde llíz continuam em vigor 
-diga-se : Ficam mantidos. 

Sn!;~ das sessues, 13 de outubro de 1891.-F. 
. P. Mayrinh. 

Additivo ao art. 22 

Onde diz lettras hypothecarins, cliga-so: 
lettras hypothecario.s ou notas que não proee· 
dn.tn de suas emissões. 

Saln das sesslies, 13 de outubro de 189L-F. 
P. Mayrink. 

Additivo ao projcclo 

Art. .. o· Banco da Republica dos Estados 
Unidos 1lo Brazil, abrirá cr.ix:is füiat-'S nas 
CtLpita.es de tü<los os estar.los, onde mi.o hou
Ye 1· bru1 eo 1•0:.:-i on a L 

Nns Jocnlii'iades onde nii.o fót• possivel rea
lisar-se nm t()rço 110 c:tpitn.l em vez de ca.b::as 
tl!i...'l.es 8crão aber·tas <tgencin,s. 

Sala rias sos,;ões, 13 tle ontubro de 1891 .-
1'. P. Mttyriuh. 

() Stt. P1rn~rrmxn;-Tom a pal:Lvra o rc
latot' d;L co1111nis::;:l•1 mixt:L. 

O Sr. :o-;e•·.zo<lello - Estarn ''"~ô'ó 
do pMt1•nde1· oc1·111•al' a. n ~ti~ncã11 du. :.,nmnrn, 
hoje, o 11wnn~ ai111 :l cog·it!lY•L f':il:a1· ,;olt1·~.o 
;1..;~111llplt) ljll•! l'll<l .. h:t.ll101l :t ~ '·li,UIHL. :\c1'a11t
tava n:'. 1n:ii'4 complul:t t1·: >. nq11 i lidaúo do o;;pl
rilt•, no intimo do minh:t con~cio riein, qno o~
t:W!L 1li,;p•:111sado do l'azc1• q11:tlqno1· o!J~o1.•v:1çii.o 
a 1·0.,;pllito ilo p1·ojecto '1Ul.l n. co11i111is1:3il11 mixtn. 
tovu a 1to11ra dr~ :qirosentar !L o~ln Ctu1rnl'<l so-
1.H'C' as:mmpto ll11ancuí1·0. ~ra minh:L couvh:r,;iío 
que Llianto 1la ,;1tn:1ç;io critica 11110 :~tr:wosSik 
o nos~o paiz; diauto tia i11shtc1wia corn quo a 
opinião publica i·oclarna ns medidas qtte mino . 
rem os nn los :1ue ;dlligom a nação, q1w sanem 
os pre.iniz,1s q1w so\l'rom.:\s rfassl;),; proJuctnr:i.s, 
que a.ttondant n~. 111~ccss1d:illo:; do tofas as cl~
~as de no~~a. soc1cdailc. mt!lhoranr.lo ns condt .. 
coe~ ela. vhla, ovitamlo a ru' na, finnnceh•:t e 
ecrmomic1.~ <JHO nos nnio::iç:1.ac1•e1lit:i. va, repito, 
quo c~ta i.!i~cus,ão ntí.íl tot·it~ logt~r, quo nií.o 
cm. mais oc.:asiii.o 1!0 fazer-se p1·aç:a de tlleo
J'Ías snlirl,) !itHtnç:as (apoiados), o que a Gamara 
vot;wia o projecto a cceitamlo ott rucu~a.ndo 
emenda!; qne um ou outro rl epntrvlo, que uma 
ou outra ilancada mn.is oxigouta jul g-n1;;se de
ver apre:;ent:w sobro pontos secunclarios . 

.A minha. snl'prosa, por,~m, foi. grande ao 
ver um m•rn1bro d:L co mm1ssão m1xtn., {) ora
i.101· que p1·0ce.Jeu-me, a. quem peço lice nça, 
pn.ra dízel', por maior quu seju. a cou::;ideração 
que tributo à sua, ressoa, qu~ foi dnplamente 
iufofü, infeliz nas Cu.Isas, anachronicns o er
ronen.s theol'ias quo sustentou, infelh: nas 
emendas que a apresentou, vir á tribuno., 
nito para modificar este ou aquellü ponto mas 
1x11·:t. restallelecer umo, :.i. uma n.s dís;ioiçõas 
do pro,jecto lia mensagem ~residencial, como 
verdltdcit•o substitutivo, fa;.;eudo questão 
daquollas omentln.s o daquellas idéa.s qae fo
mm recusndas por grande maioria, ao passo 
quo com habilidade introduzia outras que si 
de uili la.do garanti~m mais emissão a seu 
banco, de outro asseguram-lha para as not:i.s 
o curso forçado por 60 annos. (Apoiados; mi'~ 
to bem.) · 

Antes de entrar na analyse do substituti'\"o 
que S. E:s:. apresentou, antes do occupa'r-me 
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de cadn. uma das emendas, mostrando ~m 
umas o n.bsurdo, em ontl'as a incolwrencia; 
em outras o desejo (le nã.o eot•rigil· e 1·en~ediar 
cousa ;~lguma, mas ú~ estragar turlo, :>e.ia-me 
licito levantar um:.t accusMfí.o f'eitlL pm· S.· Ex. 
a ,commis~li.o mix.ta. 

Dtsso S. Ex. fallando sobre o im ro~to em 
ouro, que :1 revogai:ão do decreto 11110 man
dtw:\ o llcctun.r à cobran<)i\ roi in tro1 !m~id:i no 
projei:tu ünpoi:; de encortw.la n di~cm:>s:l.o, o ú. 
t~llimll )!m':L. (1ru, St'. pt•csidonln, dito isto 
•' :,sta lorma, u tuurlo sido r.m, dri nccot'1io 
corn v:Lrins cnlleR"n:; como n Ílr. l\.atllit•n Uar
collus o o IH·. Leopol1lo H11lllü(J:-\, rplPlll :1 prn
scn 1 ou :L i1l1\:-i. rla rovogw::lo, prir··~"" 1p1•1 lt• 1n v1• 
do 110~,;a p11rte pr1~c:ipltn~·:"ío o l1•\'Í:1111 l:1do t ! O 
qno p:~:.:s11n-~o, pnt•tim; fi1i o s••;:.:-1liuto1 : E' 
exndn q 110 na V<'spom h:1 vil11111 •s votnd.1 \";i,· 

rias inr!ic:1c:ucs. \":wi:1s lllorlitlm:. lon1[,q1lo~ a 
ro01'1!:111isnr o Bn nco 11:1 H npul d icn, a rnrnn
sti tni r· o a COl'l'igil' or·ros nos lo g raml•i ns! :d11~
lccim•'llto •.le ct·rnlito, :t valo1•is:1r :1 not:l, 1·0-
staholecon.Jo :L contbnç:i, lirnltanrlo omissu<~s. 
dirtli111d11Lio o piLpul do E:;ta1ln, etc. 'No clil\ 
soguint0, rcunimo-nns pn<•:i vota" <t re1lacçilo 
dns indicaçuo~ nccoitns, e, on torrnina.r os 
nos~os tr:ü1ulhos ou f},,;trnlnr novo.; ah·itres 
que por A ci·nso nos fossam sug;;orido.i. 

orn., o imposto em ouro foi nssumpto de 
nossn. me•litaçito 1lcsdn os p1•imeiros dias 
do trnhalho, e a. camar:L compr-ehon<lo 
que n.s.:>im dever:< ser rlesde qno não trntn,
vtimos de npr1~scntar projecto mudancio o 
act1w.I systemii tir.nnceiro por outro, desde 
que nlto tmt:rvnmos .de o.p!'esontar pr~jecto 
que encer1·;1sse em st :J. baso de uma novn. 
organi,aç:i.o ele nossn,s finanças! Nií.o; tl'a
ta.ndo-se de medidas que olledecem a varios 
fins, emlio;·a, tocl:is convergissem para o desi
dera tnm do resta,belccet• :L con!fança o me~ 
lhorar• a situação economica tb pt•aça, pt'G
pn.ra.ndo o futuro; tratando-se da medid:ts que 
umns rlestin:\m-se :t valori~tt• a nota, outras 
n rcconstitniL o Banco d11. Republica., outras a 
evitar os desastres que nos ameaçam, ontrns a 
evitar a ~ontinna•;ao do orl'Os, füw.lmonto, 
outras o levantar o cambio polo rcsbbeleci
monto rhi. confinnQa, claro est!i que a cobranca. 

· dos impostos em ouro niío podia sel' esquecida. 
Si nüo tr:1 tamos dolla desde as primeiras 
reuniões, embora mais de uma vez ns discus
sOes a essa cobmnçu, se referissem, é porque 
imrecia-aos quo melhol' ftco.riri collocauo o 
ass11mpto, que jã dobn.tia-se nas duas casas 
do Pn.rlnmento, no. lei do orçamento. No 
ultimo dla, porém, apresentou-se o. rcvo~ação 
do decreto do imposto em ouro com a uecla-: 
rução de que serin. elle s11bstituido por uma. 
taxn. fixa. n.ddicioaa.I aos direitos aduaneiros 
de importaÇão, tan que seria fixada. no orça
mento ua receita e que attenderia. a. este 

· dupl.o fim: contribuir para. o equilibrio do 

orç.1mento e l'omccer· a margem necessarh~ ao 
g:o~e1•110 pnr:1 os pre,juizos que poderia ter si 
t1ves~c de recorrer ;lO mercado de cmn biaes 
pa.1·t~ p11g·n1· o::; nossos eomp1·onlisso3 ex:tornos. 
O que ha. senhores, ele estrnnho, de notaveli 
ne~ te 1m1cer!i meu to, especialmente qnanrlo 
no:-:se ilin ai;11tn ttproscntou o ill11.stre senador 
o_ Sr .. Josó Hygino inrlic:tçu% impor t.:u1tes ~ 
Nar!:t. ha. ilc cr;_n,;1n•avel :~ nãn ~or p :T;L um 
o,:p1nto qw' L1;·esso mar~ aç0rlamento em 
ncalin.1· o tl'a lial ho do f[He em tV!e rlat' !'li zcndo 
oh1•n. d·• p:i trinth;rno oi.lo uti 1 i(!:ide. (J1w imlo8; 
111Hil1> bem.) · 

O nula vol íl1iaucciro q 110 i> l'<~CC • lou-nrn nes to. 
t1•i!1lllm i'luíttí11 n l'O~(l' .li to tio q1w nos c11m· 1~m 
em 1l11:1n1;:i~ i·!u:is quo p:u•ec01a-1H1) p1w i;.:"Cisas. 
S. l~x:; · :irt1i r)u nmn. i1lô:t p1•oen1w,,bida, tlo 
rpw O dl)~;o11 \'Ol\·111lOlltO do p:\l Z C p1;!)llüllo,quc 
,;11:1s indu~tl'i:1s nad:1 V~!lem, ~ma~ riq ll•)%U8 silo 
in~il!llilleanles: S. Ex. :1c1·c1lit:t pot• is~ o ri ue 
t:i.11 eodn n:l.11 po1lc1•emos entr:ir no l'C"·imvn 
cb C11n~·1~l'libilid:tdo. "' 

:\ ci;tt~ rr~:speilo too ho ouvido decl:imações 
oBtnl'eis, i:1tHll fnn1lame nto, sem demoniilraçiío 
1-.1:itl1e1nalica da impo::;sibiliclade em qne cstU. 
o paiz elo t'e<~lizar ess:t grande aspiração. 
(Muito bem. ) 

O St'. SEA URA - V. Ex. nt:h(l, que jíi é 
pos8ivol ! 

O Sa. S1mZBDELLO--Si V. Ex. tivesse lido 
o 11ltirno <li::;cur::;o que profüri não me faria 
cstt~ pergun t:1, qnando m::i.is do urna. ve·l te
riho ~1cconttrntlo minhas idéns a respeito. Sou 
pm•tidarío da cnnvcrtibilidade ; mas não 
posso estar de accor<lo com aquelles q11e que
rem ,iit 0 jh os te rcg-imen . Não. 

Acredito nn, liçã.o rle todos os grnnrles íi
nanceiros qne entenllem que e absolut>1mente 
impossi vai abulit'-s0 o cut•so fo1·çaclo, quando 
não se po:;sne um ng-io elo onro pouco oto vn.do 
por longo tempo ; qnanclo não sei tom o e ~ui
librio cios nrç.tmentos ; qnarnro nã.o se tem 
um cambio em condições mais on menos fa
voravois ; indicando tudo isto o tLUgmonto dn. 
riqueza. e desenvolvimento om que se ticha o 
pai;!;. 

O que digo é 11ne não vi demonstrar-se que 
o nosso paiz nlio tem ou nüo pode1·á em bruve 
tempo estrú· nestas condiçuos. V. Ex. sabe, 
Sr. presidente, que o nosso paiz tem a.kavos· 
saclo epoc<is especiacs em que tem tido cam• 
bioa 270acima; V. Ex. sab0 ainda rrue o 
nosso paiz tem tido occasifio no re"'imen do 
~apel-moc<la rle inspir~r a. mnis so1ida con
fiança aos capitnas estrangeiros, e tem-se es
tn,belecido uma corrente motu.llica, elevando 
a taxa do cambio ao par e acima, o que indi
ca ltirgn prosperidn.de especia lmente quando 
somos um pniz no'Vo e que offereca a esses ca4 

pitaes farta remuneração. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:42+ Página 13 de 32 

:320 sessão cm 1:3 de outubro de 1881 

Sr. presirlon to, nn, lln lb. cfav::i.m-se justa- ms a explorar, onde ::is inllustrias encontrarão 
mente :is mesrnns cnndiçDes q11e dão-~e rw vasto man<\ncinl p:l.ra seu de3envolvimento; 
nosso p:üi ; t'epcliram-s:.i os mesrno.s :irgumeu- que monopoli:;amos o mercado r!o proctuctos 
tos, 1;nsto11tnrarn-se ns mesmos theot·iu.s. Lit como o caro e :L 1:Jori · ~1cha s~m concurt•entes 
como çiqui l1<tYünn os praticos e os ·~isillnario~. u::i. exportacão, em tn l quantidade que só o 

QuanJo :::e dfscntiu no· pn.rlarrwnto it:t! i:lzw cnf'ü em sn.J'ras como a, deste nn no exced e de 
~t aboliç:11.> do cnr~o fol'çado, rln:wc<:liro>; omr.- m11ito os recursos de qlle po:lernos normnl
ritos vienun :i. tril:mnn. e uliit•mnrnu1 n. 1mpos- mente 1)rech;ar pa.r:i. sald:u· o::; nossos cornpro
siuilidatlo do ostubelacc1· :t con vel'tibilit.lrrtle, misso5 de importnç;.i:o. Prccisn.mos,pois,a.tton
porque cstt1 regirnetl só c1·.11;ompativel com :i tlcr t1 tudo isto p~1t'l\ tlepoi~ n11Trmat' <JUC não 
l'iquor.::i. pnhlica, com o desenvo l vimcntn do pmbno::: cn trnl' no l'cgi m•~ll da conv01·sibili
tra hallio () 1J;L i11tJ11~t1fa. c!ailc, :lfaStrt.tltts nS CllUSl\S dn UCtllal Cl'ÍSEl C 
Ma~ t1o<rn1l.:lnto,e~tadistn~ notrL\'cL~. piitt'ÍO- l't•stalJoJccit.lo o CIJUililJt'iu do 01·çamcn to. Não, 

tn~ ubtinctu:-i ciupr·ohcndornm :!::;t1L l~llilll'll- Sr. presidento, :ttó !tojo nllo vi n. domonstra.
llhlt tlo lcvanl:H' o crüdito publi<~o, o cn1ue~·:i- ~·fi111lu tfü1 ous1tLlti pl'npnsiQfio [Oit:t com mn.iol' 
rarn a c1tq1reza [ll'lo cqtlililn'fo ;[,,~ nri,::1!lll'lt~ lovi 1t11J;tdo rio rino 1•a1.:io. 
tos. Do 1813 om 1 !01111 to n1'1:-1 v1!1w:-1 a 1 t11 ll:1 Nú~ tenm:i visto n m1•mnr ri no n. som ma de 
com os ~c11s OJ'Çtllll·•tttos cotllltlL>ta111cnt1\ rJl]l1i- rnqucs :i. p:i::.;iLr p<.llo nos~o pniz é mai or do 
liur·udos; tollllo u10:-i1110 Hill /111tlqet cnrn snl- quu a do snquc)s n. rcl!ohm·, que 1rn liqnidaçüo 
dos, do modo quo t1m l.'380, nirnla rprnr1do lln- da:i 1livtrfos intornnciorrncs devemos mais 
"Vi:;. nm c:uul1iu cornplnla111ontn dc~l'll\·orn.v :1, cln q11c 1ws clovern. e a wrdaclo e que se issn 
o uma g-t•nnr!o somaw ue 1n1pel incon ver·tiv~l (\'1rn ex11cto constantemoute, si rnuibs vezes 
omci1•cnltwi"to, n1ua t,:'l'ttll<l!! divillu. <lo Eslado n:1o rosse o cout1·nrio d'isso o no3llo de~envol
ªº Bnnco N:1cio11nl, fni ndoptado pelo parla- vimonto nITo so tlnt·in. cm csl!:tla c1·c;;cente, em 
men to o pro.ioclo :luolinilo o e urso forç:ido de- epoer.s do r.0ntl:rnçn, nfio teri 1 mos mais ou 
ílnitivnmc11to o SC'1'11 rec~io do urnn. rc~n1-rei- nionos 011ro crn no3so mercado e cambio ra.vo
çflo. N:fo {li1;,,cm anot'!IHlS :icm~ manto.~, dt~S- rnval, n:1o füri.nrnos 11ont1mlmente o paga-
11ezus colltis~:ws q11e nnnca po1lo l'azol-us a menta da nossoscompromisrns externos. E no 
Itali:1 1 o liojo cliLl!cultl:tdcs tlifo tct•in. esse bel lo emtatto temos contl';\ nôs todos os urej uizos 
paii . .rl~L moeda inconvertiv e l, do pa pel- rnÕeda qui:J 

Eu di~sc ha. ponco rine aind:\ não vi ate p1·esta-se às especulaç.üei:l, que está. sujeito a 
ho,jc :L •kmon~traçiio ma thcmatic:.1 e pr,~cisa mo0dn. maior on menor conHançn;, que afü
de quo nií.o rodemos le r sinito <inqui n longos gent11 a metallicn, que pcrmilte pela impossi· 
annos o mgimon dn convnsil1iltclade .. la o l1ilill:ideda rcrnes!>:t. do onro os etreios a credito 
disse n.i~tl\ Cnmnra: ncrndito í)tie an:\Hindos em lai·g·a esca.la, negocittdo ~ a um ~nmbio que 
por comlii.;ües especines de urrm gl'nnde con- nrro tem limites em su :1s depressões . Aífas
tiança, ll'~ lo J'acto de sermos um pn iz novo que tem-se todas estas c,rnsus <.le prej uizo. todos 
o!Te1·eoe urna lnrg-n. a pplic:icilo :io cnpitn l es- estes elementos de perturbnçuo e faca-se 
trungc\rn que venlm parn o no::;,-o t.cJTitorio, então o calculo da liquidnçito de nossn.s divi
n.crei:Jitn, que alêm di:,;so, 011 intlupendl'llle rh;;, especin.lmente depois de tcl'mos a pre
dest•1s conrliçues, só poderemos for o r egirncn c1tuçiio de otruilibrm· os nossos orçamentos, 
dn. <"ouversil.Jilit.latf.e si a concha dn. brihuç:t tlos de entt•at' no reg-imen elos sn l1los qne nos 
compromisso~ iuteruaciom\eS pesar em no~so permittam diminuit' n. no~s:i. di\'id•i. intemn, 
l'a.vor. r ecompr;u• titulos qne se acham om mãos de 

Mas aind:t nilo vi ~te ho,je o ca.lcnlo n. este possuidores •>-strm1goi1•os, l) l1er de empres
ro~peito. Tenho vi~to :\JTirm::i.r-;c aqui qne tiltloi-: internos, quer externos, e só depois 
a somnrn. de ~:mqnes a p::i.~·nr e se mpre nmior poúe1•emos n.sscg-urn.1• <JHe nosso p::i.iz estiL 
do que u somma de s:11Jucs a l'ece{.er; f! por destinado a nfro ter tão cedo a moeda. con
isso nqucl lcs que 'flrccis;um n. riues tüeo nc:;tc ·versivel. Por ora. não tem raúl.o os qu.a tal 
t erreno sem out1•os d:\llos ni'io c0nt11m ter si- propos1c;iio a.Jfirmnm mais com um f undu
não daqui a longos o.nnos o regimon dn coo- fricnto r ethoriCo do que com a consciencin do 
vers:ibilidn.de, esperando tudo d tt ncç.ifo lenta. esLudo o <lo conhecimento de nossns circum-
·do tempo. · s tn.ncins. 

Jú, o disse nesta Camara : 1ião tem moeda 
mettaWca. o paJz que quer, ma s :sim o que 
·pôda . . · 

Eritre nós, porém, no reg-imen mesmo do 
]><i:pel-moetla, restabelecid::i. a confü1 nça, de
vemos contar com· o fa.cto de sermos um pniz 
n_?vo, onde gra~de e remune~udom applica
.çao podem encontro.r os ctqntaes estrangei
ros ; devemos v0r -_que temos enormes rique-

U:11 SR. DEPtil':\.:Oo- ;::v e j:'.t, nfio. 

o SR. SERZEDELLO-J:'t. e ja, não; e outr<ii 
couso. não estou allh'mando . Estou, porem, 
combatendo os que só sirppõem possiYel n o 
reg-ime n ele !urge desenvolvi menta i!iclust r íal, 
que pnra. elles só daqui a 60 u.nnos poderemos 
tet'. Venho de di zer quo. o regirrien da 
convors:bilidntle presuppõe condit,Xíes que não 
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temos présentemonte; proõiuppõo n con
thtnç~~. :i. elev:ição do credito pulllico, um agio 
de . ouro extrnordiirnriaruente diminuto, o 
cqtlilibrio tios orçamentos, e, íluúlmento .. o 
Thcsouro cor.npletarnento exoaei·aclo dos altos 
c.ic<irgos que telh, tendo saldos p<Lrn tllmiouir 
a suo. diVilht inter•na e a suot dividu. externo.; 
ou pelo menos que lwja no pn.iz c:tpitu.listas 
vu.tdotas que se . apoderem de um<t largn. 
pal'te dos titulos naciona.es de que. são pos
suidores estrmi;eiros, diminuin([o as~im a. 
somma de dinheiro que consta.otomente se 
remette pura. o estl'<lngeiro, em virtucle de 
la residirem os maiores possuidores <le nossos 
titul(•S. 

Vê, portanto, V. Ex:., Sr. presidente, qne 
o ponto tle vista. cm que se deve collocar a 
camara., não ó o de querer estu.belecer jó, e 
jú a moed1t conversivel; não é o de rnmlar 
o systomlt financeiro que esttt. adoptaclo. 
( ~ltHtrtcs .) 

Mus si não podemos mmlnr o system::i. 
actual. não se scg-uo que 11:10 cor;itc1uos d~\ 
aüopçã.o de todt\S t\qu0Ut1.s pro\·iuencí~is que 
forem necessarins para. prepn.rur o advento 
desse gramle desidenitum ; e uma elas cou~ 
llições 0 desde já corrigir grandes erros q uo 
commettemos ; é levautar o credito publico ; 
é estabelecet• o rcglmen ua coutianç<~ ; é va.· 
lorisa.1· a mocdt1 oxtraordiuarinmonte dept~
cinda.; e. Jlna!mcnto, uffastn.r todas aquell:is 
causas 11tie vão iutiuir directnmente nas 
gi'a.udcs iluctua.ções cambiiu~s n. qne temos 
nltimumento nssistido, e que só iguaes teem 
havido cm Viennt\ qmmdo achou-se n. Austri:1 
iio mosn10 regimen em que nós estamos actual
montc. 

Portanto, nii.o posso absolutamente ac
ceitni· a idêa de que podemos e.ntrar .iá. deíini
tivamentll no re;;imen ~a. convcr8iuilkhlde~ ç 
C'[UC '(lrtrD.. Oute!-o bn.StanL fa;t,CH' YOtttr Ul!H~ lei 
no SBiO do JIUrlil.meLÜO. 

Nã0 posso tamt1ern acceita.r o. doufrimt de 
<jue essn. conversibílid:ule nfio se p(.lderi~ esta
belecer, e que serú. precisv alloptrtr medidns 
que co1wirja.m 1m1'tt a idétt capital de garn.nlit• 
aos bancos mti.is emissão inconvertível e com 
elln. o cnl'so forçudo pot' largos a.nno.s. 

O nobre deptüa.do qne me precedeu nn. tri
l>tum, passou ligeiramentú sobrl;l osto ponto 
cupitul do projecto, ponio q110 oncerr:L nlt 
miub11 opinü'io u. rn:liot• (lonquisfa que podow 
r ia.mos obter, porque por ltli o Estu,do so ltavin 
despojn.clo (fossa u.tti·ibuiuão, por le i a nação 
autorisando emissteo inconvertivcl o cstabolc
cemlo o pruzo do um anuo do cambio a 27, 
cons~wutivarnoute, como co nLli~\J.o para. a con
versil1ilidade, haYiu c.lecrotttdo do i'ncto o curso 
forçado ptwa as no lt\S do banco 11elo Jll'[lZO de 
sua e:xistancia,, torn~mdo a conversibi lidado 
d<3pendeute do proprio IJanco. Não l1.ssim pelo 
pi•ojecto ! 

Cau1,.r:i. V. IV 

Pelo pnrugrapho unico do o.rt ..• o banco 
será. obt•1gudo n. convez•sibiltclade, quantlo por 
lei for decret:tdn n. :l.bo lição do curso forçado. 
E' o 8st:1do armado de sua ímportu.nte attriw 
buit}âo: ó o ba11co na depeor!encfa dtt nação 
quando o que temos até hoje é a. nação su
bor<linndn. no banco. 
· Os poderes publicas, Congi•esso o Eicocutivo, 

serão a.mnnhií. os .iuizcs lia possibilidade ou 
não de uma t.Ll medidtt e ta r·U.o com essa clis
posiçüo do pL·ojr.cto rol viu<licu1lo essa impo1·
tttnto attriUuiçüo a quo o lia.ncu, n~sim tlesar
mado, nilo pode crouz•a menor tlifficu ldlllle o a 
menor opposição. Ou cntmriL na conver~i
hilidade ou liquidn.t'Í~ ~i o nu.o pndcr f.izor. 
(Apoiados ; muito bani.) 

Cousa curiosa, Sr. prcsldcn to t o riuo passou
se com o Sr. J\fayrink~ o qu1~ rove!1~ das <lua~ 
umu. : OI! o orador quo pt•ocouon-mo, l!:llo ó, 
S. Ex. oito compt10ho11deu 1~ it'nportt1ncln. tlo:;sn. 
disposição, ou comprehando11 de mnhi, a paro
cendo q uo a accrJitlLV1L Jiorq uo u consGrvn. vo, <lo 
lhcto a ~umultw:L com n. omcnda que v iohn. 
npres1mtur ao artigo qua precede o pnt•agrn
pho n. que me rorlr•o. S. Ex. procurou com 
sua cmenüa, não racili ta.r o regimen da con· 
versibilítla<le, mas i:-im asse~urar por disposl
çüo especial o rogimCin dti inconver,;il iilidade, 
o privilegio de seu bl\nco. (1 lpoir.r,do:; .) 

O SR. OrTrcrcA - E:trecttvn.mente sô füllou 
em fa.vor de seu lmnco. 

0 S1~. Sr-m:-.1mt•:Lr,o - Voju:rnos como. Uma 
dm; disposiçõos do projccto em discussã.o ouriga 
o b:-inco a cn trnr no rogimcn <lti. convc-irtibi li
dado ou o que é o mesm0 n conversão de Sul\s 
cotas togo qu1.J o cambio, por espnço dG tl'os 
mezcs consocuth·os, r.scillar entro 2G l /4. e 
27 ou oonsct•vtir-so a 27 ou ncimu. de 27 di
nheiros . 

O 1lccrato da i nstituiçiio do banco so tor
n:wa essn. obrignç:lo effcctiva (]nando o cn.m
bio se mantivesse a 2i dui·ante um ao.no. 

Sr. pre:;idcrntc, não desconheQo que dobaixo 
do ponto de visttt dJ. realitfo.de uma e otttra 
disposição equivalem-se, pois, arnb!ls po:lem 
com facilithule ser iguulmente burladas em 
sous em~itos, embora reconheça. por outro 
lado que o e ffcito moral dn. r educção do tempo 
para entrar o lfa.nco na conversão de suas no
tns. ó sempre um passo chtdo para o bom ca
minho. 

Essa disposição, porém, som o l?n:ra.~rapho 
unico, que segue-lhe e obr iga 1gua1mente 
o banco it .co1.JVersão de sull~ nott~s _ lo~o 
que pm· !m foe dacrotruht a abobçuo uo 
ctn•;;o i'orçat.lo, n:i.<fa vn.!o rin., não tor in. si
gniHcaç:'to n.!gnmn., tn.nto u corto que o bn.nco 
tem milhttres do modos ode recursos pa.ra poi:
horus ou por dill.s produzil• a. baixa. uo cn mbio 
do 26 l /·1 n. 25 O\l 25, frustra.ntlo a acção da 
loi. Nü.o assim com n. disposiÇti.o seguinte em 

4i 
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. que,Congresso e governo unidos, decretassem 
etrectuadas as operações precisas, a abolição 
do curso forçado obrigando desde logo os ban
cos emissores a. conversão de suas ootas ou a 
liquidação. 

E' exacto, Sr. presidente, que a disposição 
que til.a os l.imites de 26 l/4 o 27 e o prazo de 
tres mezes foi lembrada á commíssão pelo 
digno financeiro o Sr. Mnyrink. Mas s. Ex:. 
esqueceu-se de dizer que rrcceitava. essa con
diçâ.o para. a conv~rtibilidade, quo.odo o cam
bio subisse a. essa ta.xa por . cffciitos nahcrae$. 

Abriu-se no seio da commissiio lo.rgo debate 
sobre o que devia entendot'-'>e por eft'oitos na
turaes,porque si era. corto que um emprestimo 
ou uma outra. circumstancia Mcidcotal qunl
quer,podlam elevar o cambio n. essa ::i.ltn., para. 
depois bnlxar, tambam era certo que uma. sa
frã ma.lar, uma. alta no preço de noss:> pro
ducto de exportação, potlinm 1,>roduzir o mes-

. mo etreito, baixando o cambio quando ou 
rliminaisse o. safra ou s~ produzisse uma. bu.ixa 
no preço do nosso c.i.fé nos mercadcs estran
geiros. (Apoiados .) 

A commissão, pois, supprimindo os taes 
etl'eitos naturaes que S. Ex. agora procura. 
restabelecer de um modo perigoso, propondo 
em emenda que essa obrigação da converti~ 
bilidada não . se tornarit effectiva qnando o 
cambio por esse tempo mantiver-se entre 
26 1/4 e Z1 por motivo Je um emprestimo ou 
de qualquer outra operação semelhaote. · 

ora.. sr. presidente, isso ó na.da ma.is nadu. 
menos do que pedir claramente o curso for
ç~do de suas notas por toda eternidade ; 
J}ois, é certo que por lei a abolição d. o curso 
forçado só será decreto.da., depois que em 
virtude da uma operaçao de credito, como 
nm emprestirno, a semelhança do que deu-se 
na. Itaha, ou uma outra operação semelhante, 
permittir diminuir o a.gio do ouro, elevar o 
cambio, reduzir a nossa divida interna, ~ res
gatar o pat?el-moeda do Estado. (Ap.Jiadas, 
muit1t .bein .. ) ·. 

. Não comprehendo, Sr. presidente, os receios 
do illustre banqneiro, a quern responuo, em 
relação a. ·connrsibilidade. 

s. Ex. suppt'le qne ha.ja um ministro da. 
fazenda bastante idiota e um Congresso bas
tante ignorante para. decretarem a. esmo, sem 
o menor exu.me, sem accordo com 03 bancos 
emissores, rcstituindo-llles o seu la.stro, a. 
conversão da noute para o dia. S. Ex. acre
dita. isso possivel e esta como explico que 
S. Ex. · sõ procuro asse~urar n.o seu bu.oco 
o monopolio a privilegio da inconversibilidade, 
amrmando que a conversão, o regimen me
tallico só serà possivel quando, em virtude 
do desenvolvimento da riqueza publica e 
do ·augmento da ·producção, o C<tmbio man
tiver-se a 27 durante um anno inteiro a 
despeito da moeda inconversível que tenha-

mos, a. despeito de todas as especulações 
que puddtem ser feitas a. custa da. maior ou · 
menor depr.eciaçã.o dessa moeda. tidueiaria. · 

Realmente, Sr. presidonte, nestiis condições 
de.,.nte <los recurses do tempo, do Càlor e da 
burnidade, a conversibilidade se impOe, ella 
é fatal, ellu. existirá contra a voutade de 
quem quer que seja.; mas triste seria a 
cor.dição tlo llomem de Estado si elle nü'.o 
pudesse apressar essa. época e si não pudesse 
preclsar em um da.do momento, si um pniz se 
acha. ou não em condieões de entrar no regi
men da conversibilidade. 

Não ; a sciencia economica., a. scieacia. das 
finanças, est:i. mais ndeaotada. uo que suppõe 
o mau collega o Sr. · Ma.;·1•ink. A lto.I.ia. já 
o provou, e nós, resta.belecida a. confiança, 
11fastados os erro~ que nos cooduziram a esta 
situação, o provaremos tamhem qunndo ti
vermos oa. gosti'i.o tlos negocios da füzenda. 
quem tenha acompetencio. e encontre o ª{Joio 
preciso no patriotismo do povo bra.zile1rci. 
(ApoiadJs.) , 

Sr. presidente, o meu collega a quem 
teohoa hoora de responder, começou o seu 
discurso referindo-se ao art . 1° do projecto 
que"limita emissão do Banco da Republica, 
a que de facto existe e confrontou-a com 
outra disposição que mantém as emi&.Sões 
pnra. os bancos regionaes. 

s. Ex. acha isso injusto, acha. falta de 
equidade e propiie que mantida em . ... 
600.000:000$ a emissão, o e.xcessso sobre 
a existente seja dividido p'ro 1'ata entre todos 
os bancos. 

como se íarà essa divisão, sobre que base, 
S. Ex . não disse, mesrno porque nn partilha 
o Banco da Republica faria de Jeã.o, (riso)-

0 meu collego. o Sr - Mayrink, porém, não 
tem razão-S. Ex. acceitou n[l, commissão 
mixta o limite da eti:iissão para o Banco da . 
Republica., vofou por elle desde que como 
compensação se exonerou o banco do onus 
do resgate do pa.pel-mooda, depois disso vo
tou por amor aos contra.tos e aos direitos ad
quiridos a. conservação da emis~ão aos bancos 
regiona.as. · 

Minha surpreza. é gru.nde vendo que S. Ex. 
vem agorn. reclamar contra a. injustiça, 
pedir mnis omissão para o sou banco, ao passo 
que esqueceu-se do pedir n, suppres~ do 
n.rtigo que manda anulllar o contracto do 
resgate do papel-moeda. 

s. Ex. quer os proveolos da emissão e nií.o 
quer o-:; eoca.rgos do resgate qull lhe foram 
dados como compensação e o enorme privi
legio de .bater moeda no triplo. (Apoiados, 
muito b1Jm). E o que ê· mais; S. Ex. que 
tanto füllou em contractos, na fá de contra
ctos, nos direitos ndquiridos pelos bancos 
i·egionaes, esquece agora tudo e i·eduz de 
muito a. emissão que lhes é garantida por 
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esses mesmos contractos, sem vér que os sem receio; sem o menor abalo. (Apoiadvs, · 
ba ncos regionaes, que não se fundiram no mitito bem.) 
Baoco da R.enublica, não fizeram senão uma outro tanto não poderei afilrmar do Banco 
pequena parte de sua emissão, não a appli'.'" daRepublica, que precisa eMontrar em sua 
cáram mal e não são responsa'9'eis ou coo- carteira., nos fundos publicos e nos titulos 
peradores dessa obra de descredito e de des- que abi estiverem, a gurantia. para. emissão, 
moroname!lto que presenciamos. ( Apoi.,.dos que em larga. parte fica. a descoberto sem 0 
riumerosos). d te 

Il'ui no seio da commissão vencido nesta. correspon en no lastro. (Apoiados, muita 
bem.) 

questão : sustentei com calor e com intima Eis a razão porque a contragosto cedi em 
couvlcçã.o que era pru~ente não emittir ma.is relação aos bancos regionaes difficultando
uma nota de moeda mcoovertivel, porque a lhes por um coojuncto de outras medidas 
minha. convicção é que o papel banca.rio emit- tanto quanto possivel novas emlsSões, ao 
t ido, e:tcessíva. e succes.sivamente, e mal ap- passo que limita.mos a do Ba.nco dn. R.tspQblica 
plicado, é que gerou a, crise financeira e a para não fornecer nova lenha a fornalha. 
crise economica. e com ella. a crise d:i. bolsa. e Sr. presidente, tenho demonstrado sempre 
a depressão do ca.mbio até um limite ruinoso. 0 maior desejo de auxiliar e de facilita.r a 
(Apoiados e apal'tcs.) reconstituição do Banco · da Republica. No 

Eatendo, porém, que s. Ex:. nifo tem ru.zão seio da commissã-0, discutindo o contracto do 
quando falia. em justiça. e em desigualdade' resgate do papel-moéda, e mostraodo que o 
porque a vordadoil'tl. justiça. e ti verda.deíro banco não p<>din. cumpril-o, propuz desde logo 
lgu3.ldade consistem om tratár desigualmonte que fosse elle exonera.do desse encargo. Ma.is 
a. seres desigun.es. ta.rde convencido da necessidade de valorisar 

Em primeiro lugar a emissão do Banco da as suas acções, de attrahir-lhe a oontlança, 
R.epublica é muito superior a emissão dos de dar-lhe novas condições de vida, propuz . 
bancos regionaes, todos reunidos, e que não que fosse restituido ao banco ll> . posse <las 
fundiram-se nelle. E' elle 0 centro emissor, é a.polices lastro ficando assim o c:i.pital do 
elle que opera em nossa principal praça, cen· banco que é de facto 150.000:000$ efova.do a 
tro de todas as transacções e onde se nego- mais de 200.000:000$. E a. razão . de minha 
ci m todos os e.lteitos; é elle que applicou proposta era Como disse, de um lado valori.sa.r 
mal uma. larga parte d& sua emissão; é elle a nota, valorisar as acções; de outro, le
que i.mmobilisou em sua 'carteira uma larga vantaodo o credito da. instituição, restituir 
somma ele dinheiro iuactivo e ilnproductivo ao banco aquillo que de direito lhe deve per
po.ra si e prejudicia.l a.o commercio nessa enor· tencer,porque constitua com o lastro em ouro 
midade de acçoes de lia.ocos e companhias; elle capital de sauc; acciooistas. (Apoiados: apar-· 
é alodu. o responsa.vel mais directo pela crise tes). Foi, senhores, o prop;:io presidente do 
qu13 atmvessa.mo. s., por varias causas que pre- banco quem no seio da commi.ssão mixta 

d: recusou esse a.l'vitre. 
sentemente não m ~ao. Logo, não sou eu quem crêa. embaraços ao 

Em segundo loÔ'ar o Banco da Republica . tmnco. 
emitte no triplo âo ouro, os bancas regiouaes Dou-lhe todas as condições de vida., todos 
no duplo ! Onde, pois, a igualdade nessa di-. os recursos para sua reorga.nisaçã.ó, para 
visão prorata ? Querera S. Ex. sujeitar-se a poder de futuro representar de facto o ther
emittir só em ouro como o Banco de Perna.rn- mometro do ctedito e o regulador de nossas · 
buco e no duplo. transacções; mas nego-lhe emissão1 como se 

A verdade, Sr. presidente, e que os bancos nega ao suicida o veneno que o ha de ma.lar 
regionaes que não fundiram~se no Banco da ou então estragar completa.mente o orga.nis-
Repulllica não puderiim ou não quiieram mo. Em relação ao Banco da. Republica nã.o 
fazer · senão uma. ~equena parte de sua emis-- tenho receio de dizel-o á Camarat é minha 
são, e dello. não pode provir grande mal. Na convicção que, sí tivessemas meios de obrigar 
minbtl. opinfüo as emissões, como tem o Banco o banco a. restringir a sua emissão, teríamos 
de Pernambuco no duplo do lastro em ouro, encontrado o recurso mais poderoso e mais 
como foi coucedida ao Banco União de S. prompto para valorisar a. sua nota. para res
Paulo para meta.de de suu. emissão, e para o tabelecer a conlia.nca, para elevar o cambio~ 
Banco de Credito Popular· na ra.7..ã.o das tres "Porque, Sr . presidente, é axioma. financeiro, 
qua.rtas p:-.rtes, não serão feitas, ou si o (o- é verdade que não se demonstra em finanças,. 
rem nã.o produzirão rna.les, porquê, Sr. pre- tal é a sua evidencia.: .i:sô é possivel corrigir
sidente, 1~ b:1.se é tao forte e tão sotidtlo que os erros e os males de um exeésso de emissão 
no diu. em que o Estado decretar a abolição restringindo a mesma emissão.> Mas V. E::c. 
do CUl'SO forçado, esses ba.ucos terão no seu e a Camar:i comprehendem que~ tratando-se 
lastro a. garantia. mais que suffioionte para de reorganisar o banco, de i•econstituil...o, de 
entrarem . no regimen ao. convel'!libilidade auxili.al-o para dar-lhe a solidez e a. .establ-
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· lida.de precisas, não era possivel exigir delle 
que elevasse o valor do seu lastro à metade 
'1a emissão tota.l, ou que recolhesse uma parte 
tle sua. emissão, quando elle precisa liquidar 
a sua. carteira em uma. somma avultada. 
(Apartes, ;,_iterrtipçõcs). 

Um outro ponto importante é o que refere
S{j a autorisaçã.o aos bancos re0 fonaes para 
fundirem-se no Banco da Repub1ica. S. Ex. 
voltou novamente a essa quesfüo capital 
porque S. Ex. quer o monopolio, S. Ex. quer 
a unidade bancaria páró. a emissão, quer a 
centralisação financeiro, e para ahi con
vergem todos os seus esforços. 

Sr. presidente, tratando-se de moeda ín· 
conversível, attribuição que exclusivamente 
deve pertencer a.o Estado, é miaha opinião 
que essa emissão clevia estar concentrada em 
um banco sob a mais rigorosa e immediatni 
ftscalisacão do Estado, em um verdadeiro 
banco do Estado. · 

1''oi. um erro concadel-a a b:incos diversos 
e iustituir o Banco da Republica era uma 
administração tão autonoma. tão independen
te como si se tratasse de bancos de moeda 
con.versivel. Eu·não porin~ pois, duvida em 
fundir todos os bancos no Banco da Repu· 
l>lica, caso esse ·banco pudessa presente· 
ruerite oft'erece.r a.s gara11tias de um banco 
completamente solido e assumir os compro
missos dos outros sem mais emissão. Ma.s 
desde que isso não acontece, desde que as 
emissões dos bancos regionncs são sobre a 
metade em ouro para lastro, desde que essas 
emissões teem uma solida gara ntia e esses 
bancos com essa base, sem abalo, podem en· 
trar no regímen da conversibilidade no dia 
em que por lei for decretada a aboliç;Lo do 

-curso forçado. na impossibilidade de redu
zil!-lbe a emissão a que de facto existe ou 
mesmo de supprirnit-os, prefiro conserval-os 
sem o direito de fundirem-se no Banco da 
Republlca. Gyra.ndo . em centros menorc:is, 
tendo menores tentações para. as prodigalí
dades esses bancos farão as su~s emissões, 
boje que pelo actual projecto as restr icções 
são muito grandes, sem perigo e sem abuso. 

tido a. conservação dos bancos regionaes pre
staria. grande serviço no <lia em que fosse de
cretado o reB"imen conversivel. (A.pniados.) 

As cr-1ixas liliaes nfí.o representam o mesmo 
papel dos ba.acos · regíonaes. Sem autonomia, 
sem iodependencia, ac:.lrretando o inconve
niente da caixa.--matriz, os seus erros e os 
seus abusos , supporta.ndo com ella. t•s suas 
crises, não teem as ca.ixas filiaes a elastici
dade que se exige em estabelecimentos desta 
natureza. A prova. áhi está no Banco de 
Fra,nça que difticilmente tem augmentad.o as 
suas caixas filiaes, sendo isso um embaraç0 
ao desenvolvimento agrícola da França, e é 
certo que as ca.b~as filio.cs esta.belecidas, ape
;;ar ele sua importancia, não são cu.pazo.s do 
préstar os serviços quo na lnglnterl'a tem 
prestado os Pri11atc Baahers. 

E' minha opinião, pois, que os bancos re
gionaes, o de S. P•tulo, e do extremo norte, 
e o de Pernambuco. desde que não commet
tam erros e pratiquem abusos, desde que 
appliquem com prudencia e conYeniencia a.s 
suas emissões, desde que tem um lastro so
lido e uma base nu. garantia. de sua carteira. 
para entmrem no r egimen d:i, conversibili
dade qnando a lei. o determinar, autonomos 
éomo são esses bancos, virão a prestar, is 
zooas que servem, grandss e inca.lculaveis 
serviços, muito e ruuito superiores vos que 
possam prestar as cab;:as tiliaes . (Apoiados.) 

Mas, Sr. presidente, eu não diria a verda
de inteiro. se calusse a razão principal porque 
no projecto preferi dar o meu voto pro.ra que 
se mantivessem os bancos regionaes com as 
suas emissões, tlireito que perderfa.m desde 
que se quizessem fundir com o Banco da Re
publica, acompanhando com a maior sinceri
aade neste ponto ao nota.vel e illustrado 
financeiro que dá-me a llonra de ouvir-me, o 
Sr. conde de Figueiredo. Em primeiro logar 
o projecto esta.beleceu medida tendente a. evi
tar a diversidade das notas; e nesse sentido 
a proYideacia indicttda realisará a unificação 
do padrão fiduciario . Em segundo logar, si 
esses bancos fundirem-sa no R.a.nco da Repu
blicn,, es te adquirira os seus direitos de emís
sü.o e cm vez de fazei-as no duplo, ns fü.rá no 
triplo como fez com u. emissão do Ba.nco do 
Brazil (apuiados; muito bem; e apartes) . 

Por outro lado, Sr. presidente, em um 
pa.iz vasto como o nosso, com um enorme. ter
ritorio, com ilifficeis communicações. com ex
tensas terras a povoa.1· e grandes riquezas a 
explorar, não pode-se neste regimen de fe· 
deraç<io, de descantra.ljsação, de autonomia 
e independencía, ser partida.rio e:s:clusive des
te on dn.quellà systema. Theoric.."lmente e á 
luz da evoluç-.J.o fin(l.nceirn. de va:rios povos, 
ha argumentos em füvor da liberdade ou plu
raridãde como da unidade. 

Parece-mo que o meio termo nos serio. u til, 
j:l. porquo e-vila.riamos o inconveniente da 
centralisa.çã.o, do monopolio, ji porque fugi
ria.mos aos abusos do. liberdade, e nesse sen-

Repito, pelo contexto das medida~ adopt<t
das no projecto, a.s emissões estão cercadas 
de muilfui cli!Ilculdades, · 

os bancos não poderão fazel·as como fa
ziam até então; e aiuda. ha pouco, desta. 
mesma tribuna, o digno fiaa.uceiro que rne 
precedeu o conlirmou quando disse que col· 
locando ~os bancos regionaes a sua carteira, 
hypothec:1ria, como o fizemos, ella pouco 
~rviriu, porque os bancos não poderinm agir 
livremente ont:regantlo-se aodesenvolviineuto 
das industrins, do, la'Vour:i. otc., quando a 
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v-erdado é que pelo decreto que os instituía 
elles poderam empreg:i.r as emissues em nma. 
serie de operações merc::mtis e industrin.es, 
e, portanto favorecer[!, fündação e formação 
de em prezas uteis. 

O 'Pl'Qj ecto cingiu, rioi~. tnoto qua.nfo pos
sível as omissües, de milhares de cuida.dos; 
impoz condicões i·estricti vas ii.s carteiras dos 
ditrerentes ba.ocos, de modo que se pôda dizer 
que, se os bancos regionaes, como o <lc São 
Paulo e o de Pernambuco, at~ hoj o nüo tcem 
JJOdido fazer grandes l)missões, do hoje em 
ileaute terão n.in'1a maioros difficuldo.des; e 
si até hoje teem feito as suos emisSóos, tendo 
11ma carteira mais on menos solida., de hoje 
cm doante, <;>11mprida.s as.disposições do pro
jecto, essa. c.-i!'teira. ha. de offerecer ainda. 
mn.ior garu.utia. e solidez, o, portanto, nã.o 
lia n. rcceia.r a mà, ~Lpplicação dess."' emisi;il.o 
e o descredito de suas notas. 

Bssos bancos, pois, sô poderão inílnir bo
neficamente sobre as condições economica.s 
o finanr.eiras do paiz. 

Sr . . presidente, o meu collega referiu~se 
n.ior.la iL questrto dn. reconstituiçito elo lastro 
met.alUco, combatendo-a. e pedindo que fosse 
o governo autorlsado a mobilisn.1-o> n. con
vertel-o em titulo:;; de primeira ngun, naci
onacs ou estraugeiros. Para o men collogn 
esse ouro represl'lnta. nas n.rca.s do Thesouro 
umo. sommn. enorme inactiva, improductivn., 
oxidando'.'"se com prejuízo para. o estado. 

Sr. presidente, a. parte o erro de chímica 
( ,-iso ), a parte cssn, oxidação do onro, niio 
em vírt1ldo ou I>ela. acção úe algum reagen
te cnergico que · algum inimigo do B:i.nco da. 
ltepubli~ descobrisse para guerrol\l·o. mas 
sim pela accão do ar confinado nas cavas do 
Tnesouro (o que <lá que pensar sobre a n :i.tu
r0'1.:i.desse om•o que lá est:i. ), (riso}, o meu 
<ligno e illustre ccllega quer que mobilise-se 
e&e ourri que csti~ inactivo,quan<lo a verdade 
é que elle represent:i. ahi um vn.lor triplo em 
cit•cul:\ctlo, quauào a verdndo ó qnc elle des
dobrou-se em tres, caila soberano _ilt transCor
mon"sc em papel iifl razão do triplo Llo seu 
v11lor ( Apoiaclos ). P;1rn que tt·n.nsrormo.l~o 
em apoiices'? Depois dessa tt•ansformação o 
que viriio aind:i propor sobro a.s: apolices ? 
Quererão tttmbem mobi!isnl~as '! Q11e1·erão 
tro.nsrormal-us por strn. vez em notas do bnn
co? Nü.o, Sr. presidente, tL rcconstituiçfí.o do 
lastro ti um:i. necessidade,pois. que na emissifo 
inconvertivcl elle ê a gara.utiu. mais solida, 
mais segura que tem o Est.:ldo para. a emis
sfto. Elle ropresentn. o deposito, buse po.rn. 
roais tardo entrarem os ban'.lOs na. couvcrsilli
lídnde, e contra. n. sua. reconstituição niio pro
coclom os argumentos <laquelles qne entendem 
qite o Est(l.do devo tr(tnsformal-o em t itulos 
seus. Em primeiro logar esses titulos jâ re
prescnt:i.m uma divida, e não' e justo fr::ms-

formar o ouro que pertence aos possuido
res das notas em nossas apoiices por maior 
qtte seja a honorabilidade desses titulos .. No 
dia. com etreito em que, por lei fosso decret:ida 
a :i.boliçilo do curso forçudo, si o Estado resti'
tuisse nos bancos cm vez de ouro apolices, 
elles teriam a maior difficuldade po,r(l, ven
del-us por ouro e isso com certeíll1 irin. influir 
no c:~mbio cre::indo surios emba.t•aços aos mes
mos bn.ncos; e si o que ó mais razon.vel o 
proprio Estado quizesse vendel-as pura res
tituir em ouro o Lnstro do iJo.uco, er:1. o The
souro que teria nm gr:indo enc:i.rgo quer 
elle quizesse vendel-asi quer p1•eferis!>e,pagal
n.s comprando-as. 
E~sa. conversão tio lastro é, pois, na. mi

nha opiüfüo, novo onus que ele fututo tra· 
remos paru. o 'l'hosouro di!Iicultando a conver
slbi lidade. l'Jm todos os grandes bancos <le 
moedo. conversível existem semp1·e como ga.
rantfa a nota., como necessidade para pode
rem efl'ectu::i.r a. conversão quando reclamada, 
como baso ptvra a. confia.nç~t e para o c1•e
dito dessas instituioües, sommas em ouro con
stituindo~o emcai::te e a. suu. reserva. 

O Bn.nco da Inglaterra tem. mais de 000 .mi
lhões e mais on menos é essa a sua circu:
laçã.o ; 'o Banco da Allemn,nba mais de 900 
milhões para. umn circulaç.õio do l .200milhões; 
o Banco da França, ma.is ele um milht~r e 
cem milhõos, e pessoa al,~umn, lembrou"'5e de 
mobilísa~· mais ossc ouro, âe transformal-o em 
titulas ! ! 

O nosso ouro jit tem o triplo do seu vn.lor 
em circulaçâo e nôs queremos nindn, transfol'· 
mn.1-o em a.polices!! · 

Náo, sr. presidente, seja.mos francos ; isto 
D~ e serio, e não tra.bu.lha,m para elevar O 
credito publico os· que nssim procedem - o 
muito especialmente qnaodo, como informou o 
Sr. Lucena., ha. hoje apenas no Thesouro 
27.000:000$em ouro,qunntia que, transrormad:i. 
em n.poli~es, pouco. influencia teria, sob1•e o 
cambio. l\h\S, Sr. p1·esiuente, para mostro.r 
qua n'í.o quero q1le o ouro este.ia. no Thesouro 
inm:ti vo, acc,~Ho a. sua mol.Jilisaçü.o, isto é, 
t~ sua. vhlg-om dns cn.vus do Thesouro para ns 
ciwt\S do füinco de lnghLterru., ou a sua tra.n
sformaçilo em consolidados inglezes ren
doudo juros, Juros que potleriLo, conforme a. 
Cu.roam entender melhor, ou set•em a.ppli
catlos ao resgate do pn.pol do Est:tdo, ou, 
reunidos ::io proprio capitn.l pam fortillcar o 
Iast\'O do banco, on rastituitlos ao banco 
.como mais um recurso para . a sua reconsti
tuição· 

Acceilaodo estti. · idêu., não prescindo do 
ponto capita.!, que e :;, obrig<lçií.o. ao Thesor110 
ile fazer isso não só pa1·a os 27 mil contos 
como par<~ os 38 ou 40 mil qne j:i. foram 
convoi·tidos em a.polices. Um dos motivos 
ca.pitaes qu_e tonlio p::i.rn. assim pens:w é que, 
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por maior que seja a garantia que tenham 
essas a.polices, ellas estão sujeitas a maior 
.ou menor oscillação; hoje podem valer muito, 
amanhã valem pouco. 

E' exacto que o Estado é o responsavel 
e qne ouro é o que ouro vale; mas tambem 
é verdade que no dia em que o banco ti ver 
de entrar no regímen conversivel, exigirá o 
ouro, e o Estado tera. de efrec.tuar, além do 
ri3sgate do papel-moeda, o emprestimo ne-

. cessa.rio para recolher ou trocar as suas 
a.polices p_elo ouro que lhe é exigido. 

Comprehendo que a medida seja julgada 
boa.· por aquelles que nao pensam no dio. de 
amall.hã e que acreditam qne, por 60 annos, 
teremos moeda inconvertivel ; mas os q_ue 
sonham e preparam dias melhores, não pode
rão concordar com semelhante alvitre. 

Creio, Sr. presidente, ter respondido a 
· todas as objecções que nesta tribuna levantou 
o . meu diguo collega. e Sr. .Mayrink, não dei

. x&.ndo de apreciar uma. só das emendas que 
S. E:t. o:ffereC(lu ao projecto da commissii.o 
mixta. Preciso para terminar, l'eferir-me as 
opiniOes de S. Ex:. sobre o imposto em ouro. 
s. Ex. é partidario intransigente da cobrança 
dos impostos em ouro, na sua tota.lido.de, sem 
diminuição de um pence conforme disse. Pa.ra. 
S. Ex. iSso é a. salvação do Thesouro; essa 
cobre.nca em ouro não infiue no cambio e a 
sua snppressão em nada contribuirà para me
lhor::.r a vida das classes pobres. Mas, cousa. 
digna de observaçã.o, é S. Ex:. mesmo que 
pensando assim vom propor a emondn. a.utori
sando ao governo a cobrar os impostos em 
papel ·a. uma taxa qne_elle 4eterminara !.1 
Não conheço contradicça.o mais clara, maIS 
evidente, ma.is flagrante. Deante, disto per
gunto a meu collega. com todo o respeito que 
merece-me sua pessoa, quando noi) dá à sua. 

· opinião com firmeza e com verdade ~ Será. 
quando diz que esse imposto é a salvação, 
que o Estado o deve receber para ter o o_uro 
necessario aos seus compromissos e que 1sso 
não ínfiue sobre o ca.mbio, ou quando a.utorisa. 
o governo a recebal-o em papel a uma taxa 
determinada transformando apenas etn um 
acoressimo, em um augmento disfarçado de 
impostes e por conseguinte em uma. fonte de 
renda para o Thesouro ~ O meu collegn. deve 
francamente nesta. como em outras questões, 
definir--se. S. Ex. no seio da commissão mix:ta 
aceeitou o limite da emissã.o para o seu banco 
e ao entanto veio depois ped1r mais emissão. 
S. EX'.. defendeu com energia os direitos 
adquiridos dos bancos regiona.as e vem propor 
agorn que rasgam-se os contractos desses 
bancos, limitando a 600.000:000$ a. emissii.o e 
dividindo o excesso sobre a que el;tà feita, 
F<Kata com todos os bu.ncos. s. Ex. u par
.tido.rio do imposto em ouro, nem um pence de 
;menos, e no~ntanto propõe que essa. cobrança. 

possa. ser feita em papel, a um cambio deter· 
minado!! · 

sr. presidente, o decreto 9ll0 mand.c:,u co- · 
brar os impostos em oura fo1 na. occasia.o om 
que publicou-se uma medida de grande al
ca~, tendo até mesmo um certo alcance po
litico. 

como V. E~. sahe havia. grande agitação 
e grandes apprebensões em todas as classes 
conservadoras de nos.<Ja sociedn.de, começarn.m 
a. fazer-se a.s primeiras g:ra.ndes emiss~es do 
papel inconvertivel, encetou-se uma cn~~a~ 
nho. de lutas e de guerra contra a pohtica 
financeira. do governo provisorio onde todas 
as armas foram usadas, ·o ouro começou a. 
escoar-se, grandes capitaes foram passados 
para o estrangeiro, ~ dahi a adopção de uma 
medida que evitasse essas.sahidas, que i:nan
tivesse em circulação uma certa qua.nt1dade 
de numera.rio metallico e que provesse o 
governo dos recursos necessaríos para as des
pezas que tinha de Jazer e para sal~il.l' os 
compromi~os. que t1~~a. no estrangeiro. A. 
medida foi util e pohhca, embora. burlada 
depois em seus etl'eitos por motivos que nü.o 
devo a!?'Ora apreciar. Na actualidade, ante a 
crise que atravessamos, quando e cambio 
che"'OU por offeito da. de~conft~nc!)- a um 
limfte que assusta, não veJo uma so conve
nienoia. quej ustiftque semelhante medida, que 
é na minba opinião, uma das maiores cau53s 
parri. a depreClinçUo dn nos~a propria. moeda e 
por conseguinte p:iro a depressão ~wbial. 
Por mai:; que u.ccurnulem-se as theOL'1as, por 
ruais que amontoem-se os exemplos, a ver
dade é quo o. procurn. do todos .os dla.s,de tod~ 
a.s horas pelos lmportadoros ao ouro que va.o 
comprar na mito dos agiotas que co~mo~·cü.>.m 
com elle ~ mo.uclnm vir do estl'ange1ro, 1mpõe 
ao commcrcio gt'li.nde vexame, crea.m pal'a. as 
mercadorias um preço que não é regulado 
pefa taxo. OAm~ial, om que foram pagos os 
direitos e contribuindo pura o descradito da 
nossa. p;opria moeda, impün:-lhe u~n. dep~e
ciação maior e por consegumte maior bn.u:t\ 
de cnmbio. 

E' exacto que o Esta.do fica. assim livre de 
recorrer ao mercado de cambiaes e dos pre
juízos que lhe advem dessa operação. Mas. 
Sr. presidente, em primeiro togar ~ Estado 
póde fazel-o escolhendo a época mais conve
niente, com todos os recursos, com toda a 
a. ca11tella, com totlo o criterio e isso depen
derá. da. maior ou menor habilidade do minis-
tro que presidir a. operação. 

Em segundo togar ::i. commissão propoz a 
idéa de a.ugmenta.rem-se os impostos tle im
portação com uma taxu. ftxn. que forn~n. a 
reada. nece~ariu. p 1ira WI despezas exce~1.va.s 
que já se ttzernm, o ma.rgem a.os p1'eJwzos 
que poderó. ter o Tllesouro quando for obri-
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gado a entrar no mercado de cambiaes. 
Precisamos não illudir-nos. Si a cobrança 
dos impostos de importação em ouro, aqui no 
Rio, não traria grandes difficuldades, · fóra. 
d::i.qui ella ia. produzir terriveis etreitos. Aqui 
e em S. Paulo talvez, h:.t o commercio do 
ouro, encontra.-se ouro paro. comprar e o ne
gociante nãó só o tería. como o poderin. com
prar ao cambio do din. com pequena. diffe
rença. Fóra daqui não o hn, e os negociantes 
teriam de recorrer aos ueumrios, nos que 
guardam o ouro, para compro.l-o por preço 
fabuloso afim de darem cumprimento a lei. 
A Camara pôde bem a.valinr n. serio do emba
raças, àe qni::stões, de lutas, rl& contlictos que 
se dariam entre o fisco e o commercfo! 

A commissão, pois, entenden que <lovlo. 
propor a revognção do decreto, Jâ porque 
a. medida não produziu os eJl'elto!:I í[Ue della 
se esperavam, já porque esta ado o 'rhosouro 
coberto até junho, conformo det'ltirou em 
sun. mensagem ao Senado o Presidento cln 
Republica, não trara GSS!L revoga~ifo inccm
veniente. 

O desfalque que soí!re a receita s'irií. com
pensado pela taxa a.ddiciona.l tlOS impostos 
aduaneiros de importação 1 e nella. encon
trara o Thesouro margem parn. sol var os 
seus compromissos até que cessem ns causas 
perturbador.as do cambio e voltemos U.s con
aicções llOI'maes da nossa. Vida. l~m todo 
caso, Sr. presidente, quando outro moMto 
não tivesse a. revogação do decreto que 
estabelecia. a cobrança do imposto em ouro, 
no momento actual, tinha pelo menos este : 
não ser o Estudo o primeiro o. desacreditar a. 
sua moeda, a contribuir pn.ra a sua depre
ciação, e a de dn.r-se uma. satiefnçii.o li. opinião 
publica (apoiados numerosos) e n.s suas re
clamações. 

O Thesouro està. coberto 11té junho à em 
· maio nos reuniremos de novo . Si a revo

gação da cobrança em ouro não produzir os 
etrettos . que espetamos, si do nosso neto niio 
resultar vantagens para o p1\iz e si ocnso 
o Thesouro Nacional tive1r difficulduries para 
soh·el' os seus compromissos o gunrdnr intn
cto o nosso credito, o g-overno orn m11io 
P'>dera podir o restabelecimento do. cobmnçn. 
om ouro e antito, clnss•l algum1L socl1il terá 
de queixar-se e menos da rocuur noto o 
sacrificio Que e:xigom u. nacito o os tLltos 
interesses dn. patria. Nos.9t\ onon!liito sn.bere
mos todos, povo e Coogresso, consumidor 
e importador, cumprir o nosso dever 
sem queixa, sem murmurio, sem resenti
mento. 

SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3a discussrio o projecto n. 203 B, 
fixa.ndo as despezas do Ministerío da Mari
nha para o anno de 1892. 

São lidas, apoiadas e remettidas á com
missão as seguintes 

Eme'lldas 

Ao§ 20, Conselho Naval 

Pessoal (como existe actualmente 
respectiva verba de 20:000$000). 

Ao§ 30, Quartel General 

coma 

Pessoal- Consigne-se a. verba necesSá.ria. 
para pagamento do pessoa!, como se acha 
esta. repartição organisada pelo decreto n.430 
de 2D de maio de 1890. 

Ao § B0 , Commissariado 

Pessoal - 34:300$, ficando o Poder Ex
ecutivo autorisado a dar a esta repartição a 
org:anlsação mais compati vel com as necessi-
daa.es da mal'inha. . 

Ao§ 6°A 

Material-3: 100$000. 
Sala das sessões, 12 de outubro de 1891.

Jrvlio do Bra::it. -{] ustodio de Mello. -Abreu. 
-Nelson.-Belfort Vieira.- J. Retumba (me
nos qua.nto ao . Conselho Naval).- Dionysio 
Manht:tcs Barreto. 

Su'ostitua.-sa· pelo ses·uinto : 

§ 13. Gapit.anias de portos : 

Pessonl-Serão supprimidas as sommas 'pe
didas para as praticagens das barras e portos 
dos di:tferentes estados, logo que estas se or
gnnisem em associações particulares, como 
determina o decreto n. 'i'\) de dezombro de 
1889, para o que o governo mnroará o prazo 
de tres mezes, a contar da dati• da promul
gaC[o d esta lei. 

outl'osim, as verbns, serão suspens[l.s, para 
pagamento dos auxiliares das capitanias de 
portos. · · 

Salo. tln.s scsSões, l de outubro de 1891. -
A. Indio do Bra.sil. 

Ao § 18-Reforrn\l.dos: 

( Apoiados gcraes ,·muito bom, muito bem. Coni.igne-se a verba de 578:622$535, que é 
Q orador foi cumprímtmta.dn pelos •cm colkgasla. stricta.mente necessaria. 
presentes.) . · . · Sa.la das sessões, 12 de outubro do 1891 .-

E' tidiada u. discussão pela. hora.. 1 tidi.o do Bra-::il. 
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Ao § 12-Arsenaes 

Accresc.,,nte-se ns palavr11s-e n.ttendido o 
:tugrnento de vencimentos :le iiccordo com ns 
tabollns de 13 de junho rio 1891-, 1J o se~ 
~:minte : iguala.ado-se o sn.lur·io e vencimento 
do pessoal do Arsenal de l\farinlui do P~rá, 
nos que percebem oil emprego.LI.os coog<mercs 
do da Capital Fedoral. 

Sala dos sessões, 12 de outubro de 1391 .
Indio do Bra:il, 

Substitutivo do § 23-Armn.mento : 

Tendo o Governo, pelo tlccroto n. 1. 304 
de 14 tie fevereiro de l8Ul, aborto uni credito 
de 15.000:000$ paro, serem desricmli'los nos 
sxel'ciciosde 1B91,1802e 1803 com n.rmn.mento, 
renovação de materhil, etc., não é necesffiria 
a. verba de 500:000$ quo consta da, ta.baila. 
n. 23, desde que fique o Poder Executivo 
autorisado, como é urgente, a encommondar 
a construcciio de, ::.lém dos cruza.dores jl"i om 
fabrico, um cruzador tle 11 classe, um dito 
de 2•, idem, tres ditos de 3a. idem. duns cnça 
torpadeiras, seis monitores pam rlos, tres 
torpedeiras de alto mar, duas caldeirmi pnm 
o ti·ansporte Purús,duas dito.s paro o J/ 1trlcira, 
duns ditas para o cruzndor P1·imciro rle J'\forço, 
um cabreu. finctunnte, um iwrtn. cni:<fío para 
o dique Gua~abai·a e 2.000 nl'mns de repeti
ção do melhor autor. 

Sala. do. sessões. 2 de outubro do I891 .
lndio do Bra:;;il. 

Ao § 2G-l\foteria.l de construcção naval 
redum-se : 

Material-400: 000$000. 
Si for a.pprovada n. emenda substitutiva do 

§ 23, que apresentei. · 
. Sala das sessões, 1 de outllUl'O de 1891.-

Indio do Bra~il. 
Os§§ 16,20 e 21 sejam fnnuidos om nm só, 

com a seguinte deaominacilo-[{,epn.rtiçiio da 
Carta Maritima do 13razil-pnrn. a qmtl so 
consignará a seguinte verba, ele accorào com 
O art. 211 n. 17 e SUlls alineas da lei da. llXn.
QÜO de forcas do mar pnra 1 S92 : 

Pesso'l.l............. Hfi:248$50íl 
:M:ateri~l......... .•. 105:310$000 

Sa.la das sessuos. l Lle outubro elo l@I.
lndi.o do B1·a::.it 

O Sr. Retulll.ba-Sel'ei breve, Sr. 
p1·esidente. Algumas oruonrJus fol'am npreson
tn,(las ao orçamento do Ministo1·io d:l. .M:win hn, 
em 2" discussão, ús quaes i1re8 toi minha us
signatura, tondo-as justificn.do desta tribuna ; 
uma dollus versava. sobre o consol ho mwnl, 

reparticão que a pedido da com missão de or~ 
çamento foi supprimicln, em virtr;de da sua 
m:'t organisnçno, segundo confessa o ministro 
destn past:~ em seu ultimo. rchl.torio. 

Com n snppres~ão cio conselho naval, Sr. 
prositlon te, t1cnrà sem omprego o Dt• •. Jo:iqnim 
do Som~a H.eis,qne nn.qua!la corpo1•oçfio exercn 
as fnncçúes do vogu l .i u t·h.lico hn. mais de 20 
annos; parece-mo umn. gt•:wo iujn~tiçn. al1a11-
dooal-o, (]tmndo, por couvcn íoncia do so1·viço, 
é snpprimidn. a ropnrtiçilo cm ri na sc1Te. 

Aguella omomla, qno mnmlava n.nnoxnr ú 
secretari1L do marinlw. esso funcelonuJ"lo, comn 
nuxilinr ,jul'idico, foi l'l',ioitml:i; quot·o c:ro1· q11 11 
o. Cnmtu•:t votou-ti, ígnomo1!0 u. ln,j111'liQ:• q11ci 
in. commcttor; venl10, pot•tanto,..::r. prci~i1lnntL•, 
reno•;tll-:i, peilindo h Camnrn. f')Uo t•ocin1shlo1'0 
o sou voto. (Jluilo bem .) 

E' lida, npoíncfa o onviath :'i 1~ 1 lmmis!fi.11 
a seguinte 

Emenda 

Ao ;irt. l • § 2'' - P~sso:t L 

Accroscento-so: Ficando o nctm1l mombro 
cívil Dr. ,Jon.quim de Souz1i Reis nnnoxo ii So
crot:\rin. de Esta.do, como t.wxi1im· ,i nrhlico; 
visto como conta mnis do 25 nu nos dti sarviço 
nosso cargo. 

Snln. 1fo s sessões, t:=l de on t n bro de 180! . -
J. Retumba. - 8el"zcdcllo. 

O Sr. Lau1~0 ~\:Cii.ller aproveiln 
a torcoim discussão do orç.mnen to da marinlrn 
pnrn, fü7.el' nlg-umns consicle1~l~õ os 1'cl:i.ti vns 
a inconvenientes que o regnl:unento sobro 
praticogm1 tt·!l.7. pat'tL o estado de SmHa Ca
thariun, entomlendo que nri.o se deve ~\l[\ 
pz·imil• do oz·camento n verbn. pertonceuto ;i 
este sorvico. porque h;to importará a. appro
vacfio do mesmo reg-ulnmeu to. 

Expõe d esenvolvidamen te os fllndu.mentos 
de sun. opiniito e c0nclue refel'indo-~e it ne
ce;;::;idnde c1e um plw.rolete pa,r•t :.i. Pont ri. do 
Itn.pocol'OY. 

Sii.o lid:ts, aroiad::ts e enviacl:i~ :'l commissão 
as seguintes 

Emendas 

Ao§ 13.-1\fantonlw-se a vorlin. iloslinatla 
as pr,itic:ig-ens dos c\iffe1•0utes estados, 
Laitrl' Afolle1·. 

Ao§ lG.- l~icrt o Podel' g:rncnti vo :into
risnllo :i lUJlHbl' comt rn it" n:i ponta de ltn
pocoroy, no estatlo de S. G:ith~Lrin a, um ph:i
rolete. 

Salo. das sBssü.?s, 13 de outubro de •l SQl .
Lr111ro .1.lliiller- Lacci·dr~ Coutinh'J- li'. Sch ~ 
miút- Carlos Cam2ios- B clfort Vieira . 
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O govet•no mancla.r:~ collocn.r um pliarol 
dó 4,. ?lnssc na pont::i. do 1\fogua.ry, cstu.do 
rro Pn:ra., correndo a dcspeza.. pela verbu. -
Phar0es. 

Snla. das scssües. 13 ele outubro de rsm .
Cr.mt1.!o.- N:rza Ribeiro.- F. Soc{;·d.- Malta 
Racellm·.- Sc)·.::1.~t.lelfo Coi·i·eía. 

O SI.•. Alh~1.·to r~rnn<l.i:"io - T~
nl10-nrn, Sr. pt'c~idcn~e. :iffa'llauo propo!;ital
mcnto dtt tr1li11na, .ia pclri ustn.do tia 1ninh:1 
f>u11rlo, porquanto l11i n1:do1 do 11111 r1n110 vivo 
:4oh r,t pt•o:,i~:\•l do 11rn:1. 11ufurmi1lad() phy:;ica 
portmnz cJ d0.lnr•r,s:i, .ir't JIOl'(Jfll!, ~11r1lo!S!in cotn 
todri 11. !4l11c]llt'idr1dH, trc1>1 lncttL~ <ln paln.vr·a 
t1·a vi,.ras t\r'~t1L <!:ts:t ri:i.n n;ro i.nd 11~ o Pl't!!1tio 
dn~ \'Ollc!1!du1•11~, t.1lo 11 ll'<•i ti t 1•~1.nu 1t vi \'1!r 

nmp1tt'1tdo pnl1~ tnnlH rampll'!a. pol1L mais 
1Ll1snlul:L nl1sc11rldwl11 (11,10 11 1 ,oiol/o.~) •.• 

O Stt. Ot .t Vt•!lll.\ P1:-;·ro-[topr1>so11 tnn so111-
t1t'n papal lwllhautl~simo 1m 118H01t1!tló:L do 
!tio... . 

n St~. AT.IH~tno B1t.\~P:\o.,. o si (]noliro 
hoJo ~ propo~llo c!ll ;,:-u:u·úai· silotlcio, foi;o.o-o 
lmpothc.lo por um d11[1!0 dovC'r: 1lovot• do cottc
zln. Plll'l\ cottl 08 Hl ustros orrtdot•es, qno com
l1atP.rnm o pro.íecto rio orçnmonto d:t marinha 
1lovet• dn lonldncln pnr:i Mm os meus (liG"no~ 
con_1panheiros do commis~tfo, qno commíg-o 
t\~~1g110.mm o pnrl'ecr• o tom~mm i~ rri:;po11~:i
L1h(~Ldo do respectivo projccto. 
~no ve!1ho, pm•u111, foi:er um dioouz•so. 
l~stud~t ,rhetoric:L ci lg:um tumpo, e desse 

cst~clo t1rc1 u11;a gmnd<i liçtl.o, um TH'or~itoso 
ens1aamonto; ernpregm· .i. r·!1etol'ica o menor 
num~ro de veze~ possinil. Venho aponi's thw, 
em hnguag-~m _desprotenciosn, e simples, al
gumas O;tplicaçues quo mo fomm pe1lidas por 
quem de direito. 

O meu 11nicC1 ol1iectivo, rrn org:i.nisuçü.o do 
~r~umento ap~eS(~ntado, foi poupar of; clinhei-
10::. do co11tr1lrnmte em um:\ estaç:.to rlílllcil 
como esta que a Repnblícn. a.t t·aves1;m, qu:1ndo 
ó assumpto obri i.;adc) de todos os discursos 
ncst:\ C!lmnm,no Senudo, de luminoso,; urti,.,os 
d~i i.mprcns(~ diariu. o até das co11Vet'saÇÍíes 
f!àrt1culares (l estado nfflictivo tias· nossns 
nnanço~ ; o t:mtas tem sido ns cnusns u. que 
se nttt'1buo cssn. crise, tão tlescucontt·atlos os 
rem~dios pn.rn. dcbellrd-n., que muito. gente 
1·ecmtt que nconteça. no no~so p:i.i;r, o mesmo 
que acontece ('(OS doente::: ricos que se tt•:i.tnm 
l:Qffi muitos mec?ic:os, e~pccialistas divm·~os , 
emhor~~ notavois, os quaes qTI:tsi sempre si 
esc<tpam dn. molestfn, morrem da cum. 

1 

Nii.o venho cri ticat\ :tmdys~l', consur3r o 
que SQ tem feito, o rp10 sa tem dito a l'ospeito. 

Confesso-mo incompetente nesbt mnterin 
mas, co_mo so1~ ~aque!les !]uo acr~tlitam qno à. 
oconomia . pol.1t1c..-i nao ~ unm sc10ncia, panso 
que as m as czrcumsta.ncms Hnlincoirns de nm 

Crtm~r:. V, TV 

paiz, encli'vidn.do, como o nosso, niío se modi
tlcnm n. golpes de dacretos, nem por meio de 
discnrsos, o.inda que pejad<is do orudiç[o . 

O meio uuico, :t mou vor, par;t dcsutn.r as 
difllculdaúes qnc pesam sobra o p:iiz, ú crear 
receita, organis:inúo~sc o trabalho em suas 
mul~iplas uyplico.çuos, e corl:ir systemn.tic~., 
coro.1osn. e 11nplnc:;i;velmen to rni dcspe;:a pu
ullc:.i.. 

1·:· este o proco5so empt•cr;ado pelos homens 
honr~t0s,q1to vcom os !:'CllS t"eclítos 1liminuirem. 
Tr:1iinlh:un mn.is o limítrun-so a ~:i.st:lr nnic:i.
n~c;,nto ttqnilln quo é indisponsU.vol p:im ~ 
Y Ln:t. 

l~ol o prncl'.'!si;n sog-uillo pelo ~·o \'C t•no 1l:t 
Amoricn. do Nnrto, cn1u 111:1is r•ecrtt·~ns do quo 
n1iA; qtrn.ndo :1c:ll11m a luctn da sapa l'a<:iío, os 
nmnric:1no~ trat:t1•nm tln cortnr as suas tlcs
pn:w~. dmm r·mando iimriod iat:t11l•m to o exercito 
o a ar·1uu1l:L, cou10 \Jl'o~':un úluf'[tten tom•mlo M 
alg-arisuws da t:t 1ulla que .i 1rntoi ao mcn 
JlCtr'CCOt'. 

Nem ~o r!ig-1i quo n g-1•nmlo nnçito não tinh:i 
cm <jno emprogu1• ll~ fo r1;.:11> congrognr ln~ 
clnrnntH n lucta: o Mox1co ltlli osltwit o~cnpaclo 
p~lo exercito frnucoi, ma~ d ia, seguindo n 
poli1icn, de neutralitlt\llo acom;olltwla por Was
hin i.:·ton no ioicio •h~ ropnltlicn., r o::;titniu ~o 
trah:llho os bm0os qno t~ ç;ne!'l'a. p:1r :1 lysarn. 
por :ilgum tempo . Como 1lissei o Fâ rlcmilista
os :irncricnnos !i:\hiam fJ llC nniclcis nn. pttZ, 
entregues no trGlmlho o li. indu;;tdn, ímpu
nh:i.m rnn.is respeito :t scns vizinhos o n.o 
mundo do que com 1101 cxore ito ds Jn0.000 
votcmnos n podm·osil esqu::td ra. 

Eo tt's nó;; ve,í amos o q uri a.con tece. 
ELl fa!lei-tros om crr.ar ri q LH~za~ recons t ~

tnindo o tr.1hn,lho. Foi o qne procu1•011 fazer 
o nosso sym[l::i.thico collogtL o Sr. F'rancisco 
Glicerio, e~-m[ni~tro dn, agricul tur :~ do go
verno prov1sorio. 

S. Ex:. como tlisso cm p1irnsc lJrilhanto 
declarou guerl'<• ao deserto ; p1·ocuron, por 
todos os meios, attrnhil:' pnr ;i este pniz umn 
larg<t corrente do immig-raçü.o ; j)l'Otmrou ani
quilai· tis <lisbncins por meio de cstrauas de 
ferro; fez todo o rossivol para <lospert:i.r o 
espirito e10 iniciativn. em uma nnç:to rio som
nnmtlulos, cm um povo de su~g·e::;tionados, 
lla.bitnatlo ::t viver nn. inercia, o t~· for.lo osportil' 
dns duas forçu,l-; tlllturnes - hurnhhttle e c:~lor. 
lnftllizmento os planos do ex-ministro dn. 
agricnlturu. forn.m completn.ll'lentc bnrlnclos. 
A cl'itictt qne no nosso paíz niio ú cm•rectivn. 
mas quitsi sempre cor1•osiv:1, (] llO emprorra o 
proc0s;;o !>inistro o fr io fh morte ele niv~ll::i.r 
tndo peht podridão, pe la corr11l1c:.to. investiu 
contrn. os l)l:mos ile S. E:-:., <> doil rle~troços 
do sen bríth:tnt•~ 11rogrLimm11. fcl!i uma cot'c):'l. 
para. o seu sncccssvl' n 'lucrn ([Ua.liílcn. do 
honesto. 

VOZES - g 0, 
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O SR · ALBERTO B.R.ANoÃo- Não sou eapa.z postos (indirectos e dii•ectos) esta ultima, por 
de cootestal-o, mo.s a honestidade nã.o merece que, como disse Stuart M:ill, si pele imposto 
louvores, é qualidade que deve acompanhar indirecto a gente sabe que paga, pelo áirecto 
os nossos cosinheiros para que não uos furtem sente qué paga e cooseguintemeute fiséalisa 
no peso, na qualidaae e no preço da carne. melhor os actos do governo. (Apartes) 
(Risa.) · Ainda: sera prudente crear impostos, quan-

~ou i_nsuspeito maoifestando·me assim quan· do o coefficiente de contribuições entre nôs jà 
to a Ol'lentação do ex-ministro da agricultura, à grande, attendendo.se n que no Brazil um 
"Porque quando s. Ex. quiz envolver-se na tei·ço apenas da população trabalho, e pa.g;a 
politlca do Estado do H.io de Janeiro, encon- p:ira os outros 2[3 que na.da fazem G no.o.a. 
trou-me deu.ate de si. Nunca. solicitei da Pª5"'ªm 1 · 
S. Ex.., nem do governo, om boa. !tora 0 dign., ema is, o systoma fedaratívo tem exigen-
um unico fu vor. . cio.s maiores; os Estados pl\ra. se deseu volve-

. rem, principtümente nquolles que nii.o tiverem 
O Sa. Ot.1vmn11. PrnTo-Nosta. questão do exportn.çilo, ltii.o de fazel~o, eti.rregll.ndo a. milo 

estlldo do füo do Jnnoiro, o Sr. Frnncisco no contribuinte. 
Glicerio nndou mn.l. R.estu.-nos pois o segundo alvitre - cortnr 

O SH .. ALU!.l:RTO BRANDÃo-Alom de insus- sem dó nem 11\eds.tle tudo que, embora utU, 
pelto, sou leal, coherente, por que apoia.oda emlJora uec<JSsarlo, peb-sa ser adiado po.rn me
u. udmlni:;tração do Sr. Dt'. Portella, nú.o só lhores tempos. 
como funccionnrio publico, m:\S como dopu- E foi ú. luz destes prlncipios que organisoi 
tn.llo, nilo poclia. censurar a. do ex-ministro da o orçamento em discüssü.o, contra o qual es· 
agricultum tio igual orientação. tão erguidas as muchmlinhas de abordagem · 

o SR. OLlV!i:IRA PlNTo-E v. Ex. collabo· dos distinctos representantes, nesta. CRsa, da 
rou efficazmeate o.o lado do goveroo do es~ patriotica marinho. nacional. · 
ta.do. ·A discussão aqili travada., Sl'. presidonte, 

O Sa. ALBERTO BRA.NnÃo-Mas, guaesquer sobre ii fixação de forças de terra. e mar apre· 
que foss(!m as consequencias ou 0 resulto.do sentou sob ura aspecto horroroso e triste n. 
do plano do Sr. l"ra11cisco Giicerio, os bane. nossa mario.lui.. 
deios deste pl~tno sómente tat<le sB poderiam O SR. MANll.Ã-gs BARRETO-Houve bostante 
fazer sentir_ sob~e nos~o e~tado financeiro, exagero da parte do nosso col le$'~ o Sr . Re
porqua.nto na.o se unprov:i.sa r1queti~ do. noute tumba; o quadro não é tão feio cc.mo elle 
pa.ra o dia. pinta.. . 

_Ass!m, ainda.mesmo que o governo actna.l O Sn.. ALBER.To BRANI>Ão- Foi um illustre 
na.o tivessa embaraçado o de~nvolvimeoto ot'!1cia.l que, ana.lysa.ndo um pol' um, .os navios 
do pa.iz, fazendo .Parar de chofre a locomotiva de nossa esquadra, chegou a. seguinte conclu
q~e o Sr. Franclsco Glicerio puzera em a.cti- são : só temos dous navios - o Riachuelo o o 
v1dade; para debellar o deficit só restavam á Aquidaba'1, 
commissão de orçamento dous alvitres:- im- o S:tt. RETtiM:SA _Franqueza de que não 
postos, eréà.ndo novos ou gra.vnndo os ve- me arrependo. 
lhos, ou então, como temos proposto, cortar 
cora.josameote, implacavelmente, systerna- O SR. BELFOR.T VtEIRA.-0 honrado depu
tica.meote, na despozo. publica, a menos que tndo foi um iiouco exagerado; os nossos na-
3. Republ\ca não queira se desbonrar empre- "vi.os carecem de repa.ros, mas nií.o estão im
gaodo o mesmo processo, que tanto censurou presta'Veis. 
e tão justamente na monarchia, isto e co11- O SR. ALBERTO BRANnÃo-0 Sr.almirante 
trahir omprestimos internos ou exterbos e Custodio de Mello, cuj:i. pu.lavra ouço sempre 
füzer outras operações de credito, que SÓ set•- com muito rcspGito, porque S. E~ . (nü.o é 
vem pura adiar as dificuldades, augmantando lisonja) é um ueuemerito du. patl'ia. (apoiudos, 
no ftm a affiicção ao atHicto,tornando o deficii muito bem) e é soliretudo um cidadão hon
não um facto accidental, mas perma.nenta rado, S. Ex. decmrou que o Almirunte 13M-
nos nossos orçamentos. roi;o nem para. cruza.dor serve. 

Devemos, porém, crea.r novos impostos ou o Srt. CuSToDio DE MELr.o _ Não tem as 
gravar os Yelbos ~ condições exigidas para cruzador. 

~ão; ~m tentar primeiro o systema M.opta-
do mvar1avelmente pela comrnissão em tódos O SR. BEt.F0&1." Vr&Ilt.A - A machina. nfio 
os orçamentos que apresentou. corresponde ao navio • . 

Note a Cama.1·~, não sou contr~irio ao im- O SR. A:.BER.To BaANDÃ.o - A paln'Vl'a de 
posto, ~~v?r de t_odo o cida.dã.o pa~ll: _co~ a uma alta: patente da marinha, que gosa das 
collect1v1da.da ·' .1nstrmnento de mv1hsaçao. { sympathms de sua classe, mostrou o estado 
Prefiro ate entre as duas categorias de ím- de ruina em que se o.oba a nossa esquadra or-



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 06/02/2015 14:42 + Página 24 de 32 

Sessão em 13 de Outubro de 1891 331 

ganísada ate contra n.s regras do bom senso, 
porque S. Ex. disse que na organisaçã.o de 
uma esquadra deve-se ter muito em atte!lcão 
o theatro da acção em que deve operar ames
ma esquadra, e que o theatro provavoL tlns 
nossas luctas seria o estuario do Prata ; e nós 
não temos navios proprios para. aquelle es
tuario. 

supprimi a v-erba relativa a elles, mas não o 
fiz por mó, vontade. Mas, que havia de fazer 
a commissií.o de orçamento, qu[l.ndo o proprio 
ministro (.ln, marinha aconsellw.va a suppres
sao desses ~trsenae~ ~ PoL' exemplo: na Bahia, 
constmiu-se um navio que andava para traz 
como o caraogueijo. 

o SR. CusTomo DE MELLo- V. Ex. fu.ça 
O mesmo official de marinha, a que me re- justiça a.os operarios da, Bahia; o erro foi do 

firo, contou a Ca.ma.ra, sem protesto dos seus director, porque a ma.china não tinha carvão 
oompanhoiros, que h:1vendo necessiiln.de de so su!Ilciente. 
coviu.1· um navio :1 Macahe, sal1iram t!·es e 0 Srt. Ar,mmTo BnA.NnX.o- Faço toda a 
voltaram log-o, de modo riue o n1tvio chegou . . 
u~ quatro 1fü.i.s úepoi::i do toi• sitlo lioditio ~or justiçtL iws opo1•::i.t•10s; ostou apoMs ass1gna ... 

lani.lo o !hcto. l~ru 1888 mnudou-so construir 
telegramml\, o qua mostr.~ o ostu( o do rll na liL nmhrlziw, 0 aintltL niio O:itll. rolto. 
complutn. dos nossos navios, ., 

Entretn.nto, mi taboll:~ publicad1L no nroa- O SR. SMVE!WiO VumtA- Por um1~ t•azão 
monto, v~a que a dospe:m com n. mat·itihrt muito :;implos, poi•qne niio lm l:'L mn.torial. 
tom nugmontu.clo 10 mil contos. o Srt. Ar.nimTo BltAKD,\o-r'osso qual fosso 

O S1t. CusT•mro DE M1u.r,o - E' prceiso so- o motivo, o mlni:itro uconsolhou n suppressii.o 
parar o orçamento extraortlinurio. tios ars~naos dtL Bahia o do Pernambuco. 

O SR. ALBERTO BitANnXo - Parece que o o Srt. CllsTooro 01~ ~!1m:.o- Mo.s V. Ex. 
nosso governo f!Ó contia na bravurt\ pessoal níto de;; troo o quo ou disiie em relu.çiio ao ar
dos nossos officia~s do marinha, mas a bra- sona! t.b Bahia. 
vura com a!; armas modernas de combate não o SR. ALBl!ntTO IlHANDÃo-V. Ex. susten
é o uoico elemento com que se devo contar. tou a perm~1nonciti da quelle arsenal em nome 

O S1i. MA.NUÃES BA1m1no-Mais uma m1.fio da estmtagia, mas toi o primefro a dechirar 
para. tratarmos dO material naval, que oxige que no ponto om qua ollo estit nem para isso 
toda. a nossa a.ttenção. sorvo. 

ó SR. AL1rnnTo Bn.ANDÃo - Achrrndo-me, O SR. CusTonro nE MBLr,o- E' o que se da · 
come jà. disse, em µresença do um deficit que aqui lambem com o nosso arsenal. 
uns av:tliam em 70 mil, o outros em 50 mil o SR. ALBERTO BR.11.NoÃo- Mas o arsenal 
coutos, entendi nã.o destruil• a mariuha na- da Bal!ht no ponto em quo estb. colloca.do não 
cional, mas corta.r aquillo, que póde ser ne- serve, e !.leve sec· removido. Sobre o arsenal 
oessario e util, mas que tambem peide i:;er de Pet·na.mbuco, o sr. contra-almir:tnte e 
adiado pa.ra tempos melhores, como, POl' ex- seus companheiros escreveram o seguinte, no 
em pio, o Conselho Nu.vai. parecer ih commissão de marinha e guerra 

O ministroda. ma.rinh~• dissa que o Conselho (lê) : 
Naval carece de reforma e eu achei que não 
ara uma, instituição iudispensa \'el p:ira a « A com missão do marinho. e guerra esta 
nossa marinha esse conselho, que t) mern- inl'ormn,da de que a, commiss::to <la orçamento 
:mente consultivo, e que é quasi a mesma. tom om vi:;t<L propor :.i. extiucc;ão do Arnenal 
cousa. que 0 o.utigo Conselho de Estado. de M:trinlla. de Pernambuco, e não póde dei-

xar de app~antlir semelhante ide~•· . . 
O Sn.. CUSTODIO lYÊ MEtLo dú. um l\parto. Com effeüo, este arí:lenal, CUJU. ex1stenc1a 
O SR. ALBERTO BRANDÃO-Em todo o caso não se firma em motivo tilgurn plausivel, e 

o Conselho Naval existente poucos serviços que até ruel:lmO nos oxpc>e ao l'idiculo em face 
~em .P.re~tado, porque. a nossa marinhn: e..-;til lio pr·oíissiomrns estrangeiros, não póde deixa1· 
luut1hsàda., o n. sérw de erros pmt1cados de desa.ppn.recer; o ttinto ma.is quanto é corto 
deve sal' partilho.da. entre 0 Miuisterio da. que, com sna extincçtio, advil':.'l uma economia 
:Marinha e o Conselho Nava1, que o aconse- de 250:000$ aonua.ei:;, que pódem ser empre
lha. gados em se1•viços de prov<tlla utilidn.de,entre 

o SR. l\'IANH:ÃES BARltETo-E' um eciuivoco os qu:ws os que a commissão propõe no pro
jecto do lei de tixaçao de força. 

em que v. Ex. o muitos membros dest:t casa A commissão, porem, entende que o Poder 
laborum, porque o Cousalho N•ival não acon- · · l 't 

l'· · · 't. 't 1 1 . . . . t . Exocuti vo deve o mais pos~1ve respe1 ar os 
se ua ~ ~~ni:s , LO, e:5 ,u~ a as o1s ~ .1s lll erµret.i direitos de todo o pessoal desse arsenal, em-
e os muu::,tros o acueitam ou nao, proceuondo pre Ú'ando-o em outros estabelecimentos e re-
como melltor entendem. l par~içõos. » . · 

O SR- ALBR~iTo Biu:rn~o-Quanto aos ar- E o mesmo dep11titdo,, Sr. Retumba, que é 
sena.as de marinha da Bahia o PernambuM, um po~co exagerado, d1sse que este arsenal 
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no ponto em que se acha. póde ate ser espln- meu distíncto colloga o Sr. 1° tenente ln-
garden,do. dio do Brazil. 

M;i,s isto ó umn, questii.o voncidtt ; o cu o SR.. PirnsmRN"TF.- Pi•evino ao nobre <lc
s;mtlo muito docil, curvo-mo i deliberação da pntndo que n. hora está da<ln.. 
Cam:irtt. 

ó mon nobro colloga, Sr. Custodio José de 
l\follo, intoi·p~!lou·mc lambem sobro ~· rcduc· 
ç-:i.o Lle 200: 000~ quo !lz m~ força. nava.l. 

O Sn.. CUSTODIO DE Mrn,rn - Desejo sn.
bor qnn.l o nnmero de n:wios que V. Ex. 
q ner desarmar '? 

O Sn.. AT.HF.RTo BctANDÃo-A reducçií.o ele 
200: 000 pam quo se du,o p1·oci:.;o que se desnr
mem p~Jo me11ns 14 n:tvio~. calculo do nobl'O 
d(]puta.do polo Pt\rú, o Sr. l t11llo do Bl'::i.ziL 

O S1t. CusT0010 1m l\h:r.rn-Quo navios'? 
De quo clas;;o ·r Qua.ntn.s tonellllb~ ·~ 

O Sn. Ar,11tfü'i'o BttAxnXo - Estou ven
do, ~r. prosiden to, tp1e o nobro ulmimnte, 
meu amigo, quet' pas~ar-mo um ox::i.mo em 
nrte nayn.l (hifrcrit f.arfr) o dastlo jh declaro, 
que embarq11ei-mn s<'i umn. vez daqui p:\ra 
Santos e por sig-nnl quo enjoei sofft'ivelmente ; 
nii.o posso, pois, prostn.r-me n. exame. 

O que digo é qno si me impressionei com a 
rlccln.raçifo dos nobres deputados sobre o es
t.:irlo de nossa. esquadr:l., muito mt\is impras
siontldo <leYe fic!lr o St•. Ministro da Mn.ri
nha., porque, além do l'eprosentantes dn. na
ção, os nu\.Jt·oo deputados sã.o distlnctos prolls
sionaes. 

Um esct'iptor nofa. vol disse que pn.r:i. mul
ta gente o real era ::i. illnsii.o a mais forte ; 
nft.0 nppliq Lrnmos a definição i\ i:J.oSSl\ mn.1•inhn 
Não ha. 11ecessidudo de conserv(l.r comman
da.ntes, officia.es, mn.rinheiros, p,u::i.rniçiJes, etc. 
cm n::wios improst(l,veis, illudindo-nos e n.o 
pniz. 

O St•. almir,mto intcrpellou·me tnmbcm •.. 
jâ nIT.o me recordo nmis, nilo decúro dis
curso, norn trouxe apontnmentcs ... 

O SR. Cu.~Tonlo ng Mm,rJo-Sobro o pcs
sottl do Qun.r tol Gonor[l,l, 11uo V. E~. l'oduzio. 

O sr,. Al,nm'.i:o BltANDXo - Ei' verfü1dc. 
Sou P<lrlidn.rio do pequeno p~s~oal. bom e bem 
rernunerado (aplwte,~). mns si V. E:x:. mo gn
r:into que o que dei...:<)i e insufficiente . 

O Sn .. Cu.::i1•tm10 MELT.o~E' in:rnfficientc. 
O SR. MANHÃl·:s BAP.R.HTO- Estou tnmbom 

de nccordo. 
O Sn.. A r.rm1tTo Bn.A.NnÃo- Nesse caso (l.C· 

ceito n. emenda., si mens companheiros a (\,C
edi.trem. 

O SR. S1mz1m1;:r.Lo-Por minlm nn.rte ac-
.ceito, visto sermos solid:wios. -

o Slt' Ar..nmtTO Bn.A.NDAO-Nã.o tivo tempo 
do oxr.mina1• ::rn emendas n.prcscntadas pelo 

o SR. Ar,1mn.To BrtANDÃo -Vou termilrn.r, 
81·. presidente, mesmo porque,,jtt clisse,sou nm 
doente e não posso por longo tem110 estar ua 
tribuna,. 

O noJ)rc deputado rectí ficou a tn,bella. dos 
rel'orma.dos; acceito a. emenda; houve mesmo 
eqnivoco. . 

Concluindo, repetire i ao nobre almirn.nte, a 
quem pPocu1•ei responder, e aos illustres 
compu.nheir(ls pn.l:wrn.s uma voz proferidas 
no Sonut!o pelo venern.nrlo Mnrquez de Olin
da: 

<(A m'LO cio Esb.uo rrn.veg-a Il:.\S aguas tlo sor
vedom·o do Mnelstrom. füio a doixcis tragar 
pelt1 sombria. voru.gem.» 
(Mttito ucm, mHito bom. O orador d feiicitada 
pelo.~ depictudos presente.~,) 

F.' adintl~ ::i. discussão llela hora. 
Pn.ssu-sa tt horr. dos tinn.da a n.pr esonfação 

tlo projectos, indica.çües, roquerimentos1 etc. 

O S:i-. I-Iol'.!'.l.ero Ba.ptista. - Sr. 
TJt'esidente, a esta hora, comcQo pediuclo des
cnlp:t :i Y. E:c. e .nos que me cercam; por di
b.tar o. sessao do hoje por mais alguns mo~ 
::!'lentos. Estou nqlli nrrastttdo 'pelo cumpri
mento do dever; o, como dit severidade com 
quo cumpris o vosso, fa(,~O o mais honroso 
juízo, e~pero qué me 0L1vireis sem impn.cien
cia, nos poucos minutos em qne voll cccup::i.r 
a voss::i. preciosa :tttenção. Venho fazer um 
:.ippello :LO patriotismo o espirita da justiça da. 
grande assembléa e d::t commissã.o de orça
mentos. 

Pelos orr-0s e violencias commettidas com 
o fim <le repremir o contra.bn.ndo, desde muito 
a.trn.vessa o H.io Gru.nde do Sul uma situa.cão 
oppressi>·t\ o vox:atorin., cujas conscquoncim1 
não assumi mm proporçlíes verdadeir<tmente 
calamitos<.is, devido á nn.turnl cordura. o 
ao espirita 1le prudeoci:l. do seu povo. . 

A' 1:ssn. quest.:10 do coo.trú.b::mdo, -prende-se 
hoje a elo limitação de zona. fiscal, ultimo in
vento dos interesses do littorn. l om egoistico 
conluio; modidn, arbitrnria., que n.ttontru contra 
n. li 'oercl:vle de trn,nsito o contr~L a libet•dttde 
commercinl, que i)rivilegia. n.s prn.ças princi
pn.es e dá-lhes o monopofio do commercio ao 
ef>t;.•do com revoltante amesquinhamento e 
totfl.l l'uinn. rlas; im\.ÇRS d:l. campa.nlrn; medi-
1lu. de oxcepcão, o que quet• di zer injusta e 
pertnrb:ufm•n,rruo, no inicio de snn. administra
ç;i.n, o governo provisorio estabeleceu e que 
n.indfl. perdura., n.peza.r do infonsn. manifüsta
rnente :ii Constituiçü.o. 

Sr. p1•esidonto, na.q uellc estado, as opern
çves tlo introducçifo e oxportaçi'to de mercado-
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· rias realisam~se n:.\turo.lmeote ou pelas 
· linhil.S de nossas fronteiras que servem ás ne

cessidades e intet'esses do. campnnha, ou pel~ 
barra do R.iô' Gr,~nde, que scwvc MS dn região 
denominada-do littonü. As trnnsacç,:ões ope
radas pelo Uruguay, seu :iJtlueatc Quarally e 
fronteira terrestre tlo Livramento, eITectunru
se com as praças arg(mtlnas e orient::tcil e es
pecialmente com u de Montevidéo. E, no in
tuito de fomentarem o desenvolvimento de 
sua. l'ique.za, os governos dessas t.lua.s republi
cas bão se empenhado em facilitar us relações 
com as nossas praças . · 

Desde logo, 11:.i. coúcurrenciu. un.tural de iu
t eresses, que iia vítla commei·cinl toma um 
aspecto ca.ructeristico, surg'iu ii tonn. o contra-
00.ndo, como aordida. espum"' üo egoismo e 
alo.stro'u·se pola. superílcie, na. intornpemnça 
dt>ambições insoff.tidas. Felizinonte, n pra
tica do foio crime uúo foi e:tercitu.d::i. síuüo pelo 
pequeno numero; o grosso de commerc~o da 
fronteira. nilo ~e deixou arrn~ta.1· polaS 1_n~t1-
·Mções do ego1smo e desvo.r1os du. t~mlnçao. 
(Apoiados.) · 

Parn. combater o contrn.l.mmlo tlo -poqneno 
numero, direi melhor, pu.rn. contrabala.n<;\\l.' os 
seus efJ.'eitos, o Sr.Silveira Martins, :i.ttcmtlendo 
a os reclamos insistentes dns ~"randes prnca~, 
creou •~ tn.rith. especfal, que, eutrctnnto, foi de 
rasultn.dos ioteirl).me11te negativoo etu relação 
uo contraba.odo, pois este desenvolveu-se 
então. com mniot iutensidad.e o descaro . 
A pezal' disso, o commercio do littol'al calou 
sua::; reclamações, satisfeito com os .fn,r tos 
\ll'OVentos proporcionados pela tarifa, especial, 
que demasiado espic iati.=ouwsc pelas modali
ut1.des que imprimirám-lhe ÍUU(;Cionat·ios cri
minosos em pingues ajustes com commer
cfo.ntes aveza.U.os nas derram.laçVes . 

V. Ex. comprehende, Sr . presidente, que, 
muito <1i meu pezn.t•, mns ~\ttenta. b. ho1'"-• <:1stou 
correndo por sobre um assumpto imporl~ute, 
rico de extraordinarias revelações. Nii,o fóra 
isso, e ell exporia o qmtdt·o dos erros, 
dos vicios e dos crimes pmticn.dos nn.s repar
tições fiscaes introductores do Rio Grn.ncle, 
de quejú. nos deu umn. iuéa o conceituo.do func
cionario, Sr. Castro e Sit va., depois d~ sua 
inspocQtlo om 1888 ; mas, o ó o que basta.., 
Mcentü.o co.thogorico.mentc que, n1.1quelto. r e
pa.rtiçllo, os orros e vicies, redundn.ndo om 
p1•ejuizo dos cofres publicos, era.m tantos e 
tão pa.lpaveis, que oxce(lel'l'l o limite de umo. 
explicação honesta, e que, especit\lmeu ta nas 
alfandego.s de Po1·to Alegre e Uruguaya.mi, o 
coutro.bt\ndo offlcial se eura.iz:ira. com o cn,rac
tor de instituição. 

Proclamada a Republica, um dos· primeiros 
Offij)OUhOS do governo ptoViS'-ll•io foi implan
t:l.r a morttlidade no fisco do Rio Gr<m<le·. 

O mal era. geral. O contrabando tanto se 
, fa.ziu. na fronteira. como no llttor(1.l . Ern vez 

de cre:i.r um systema completo de medidas re
pressoras que o impedissem aqui e ãW, em 
toun. a parte, o ministro da l'uzenila enteodau 
que Llcviu. reprirnít· com energia o pequeno 
contrabu.ndo qne na c~mpanhn. se operav•t nu. 
r~úto de um , tiara poupn.r o grande contc•tt
bando, o que entrava fundo no Thesouro, o 
quo 1;i -praticava ni:i fütornl na r::i.1.ão elo dez, 
e mais de que isso, para. premin.r as 11raça.;; 
que o exercitavam com o monopolio <lo com-
mercio ! · 

Para tal ílm, creou-sc um:l úispcuuios:i de
leg:tcili t\scttl, com um cor110 de guo.rdns tL<lua.~ 
n<iit'os o esti\uelet!eu-se a zona., urnn. liohti 
arbitrarhi. que <li vi<lu o J?.io G!'ando em mona
poli::;tas do um lnüo, e espoliado:; de 011t1·0, 
quo reLluúu a. popnlaçü.o e o com1nercio tlti. 
campanha a. uma. situ<ição a flictiva, sulJot·lli· 
nndos aos ca.pricltos do inonopolio coustituklo 
peln.s praças de Porto Alcg l'o e Rio Grande, 
sem acção . dentro dnquella linlm vox:i.toritt, 
e~pc~inlludo po1· mil inc0Dg1•uentes c:cigcnda:) 
do fis-:io. 

Si essas n.rbitr:iriedades apenas nfl'ectassem 
o commercio contmb:in•lista, eu podia nncltt 
dizer, porque abomino o contr.abaudo; mns vilo 
além, so.critica.m o commcJl'cio licito e victíw 
mn.m :t população. B' umn. iujustiçn. clamo
rosa.. (~l!-uito bem .) 

Sr . tiro:>idcnte, compenotr:tdo~ tl(l. nucos~i 
dade de moditkn.r um~~ tão anornuh~ ilitmwão, 
contl'<'l. a qú;il tem incos::mntcmen to reclti
ma<lo o povo rio "rn.u1 lcnse, os · ::;onil rupro
sentantos <lesta. e cÍ:t out rn CàSa. elo Cougro~o 
hão envídaúo o~ seu~ esforços, desde o anuo 
pa.s~ado, juulo ao governo, pura. que levante a. 
zona> crea.ndo, em seu logn.r. um conjuucto df) 
medidas que, reprimioc.lo efficazrnente o cou
k<~lla.ndo, nü.o attonte contrt\ a. lil.Joi'<lo.de e <t 
Constituição, havendo mesmo nesse sentido 
n.pr~senta.do um pltino aos dois primcil'<>S mi
mstros d:t fazencl.a da Republica. 

Na. presento seSSt1o, nosto. camara, como no 
Snnado, illustres Npresoutantes do lUo Gran
de facm-se occupndo do asssumpto, p~rn. con
dernoar a zonn. e offerecido projectos de lei, 
remorliao<lo o mal-

'N u.ncu. nzornos mysterlo \\estes i'tictos, Qlle 
!ião co1•ri<lo n. imprcus:t <lo estado inteiro; POl' 
isso mesmo, ao ler. ha pouc:.is lJorns, um tele-. 
grmnma, que QUt\li llc:n•h\ do petulan ~o sinão 
rlevosse respeitar n. scriedn.rle da Associação 
Commercirt.1 da cir.lade do Rio Gr•tinde, que o 
trnnsmittiu :1 cad:i. um dos repres;ent::int~ do 
estado, mas tio qnn.I primeiro tevo sciancia 
O Pai~, como se vê do suo. ediçlío <lo hoje, 
dizendo-se sorprchencliria por nosst.1 approva
çtio. ao levantamento das .:;1.mas, fu.Hu.udo em 
décadcncia. do commcrcio Ucito e dcprc1mZo do 
progresi;o oaral, do estado o declm· .. ~ndo-nos 
unicos ·1·c!'poma'1)ei:: pelo 1·cstdtado da1> 91~edidas 
iomadm:, l.)Strn.nhoi mtlgoado o ~ingulu.r dos-
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veem á mesa as seguintes 

Declarações 

conhecimento de nossa conducta publica pelos 
que primeiro devin.m respeital-a, comprehcm
dendo que assim se pretendia fazer jogo com 
o nosso credito, no.momento mesmo em quB o 
governo e o Congresso tratavam de medidas 
referentes á questão tiscnl. Declaro qne votei contra o projecto o. 72 B, 

dcclamndo validos os exames terminaes fei
Estou certo que não alcançari~ a Assocí:i.çiio tos nos estabelecimentos particulares de en-

Commerciv..l o desejado :alvo. (Apoío.dos.) .sino superior. 
Não tenho, Sr· presidente, ligações que não Sala. das sessões, 13 de outubro de 1891.-

sejam norteadas pe!{l. g-randeza da patria.,pelu. J. de Ser-na, 
consolidação da Republica. pela felicidade da .r 

communhão humana. E:n~noam-so n.quelles Dechramos quo voti1mos contra as honra.s 
que pretendem qua eu vinha pauta.1· minha do c;\l)i tão du fragat\l concodidus ao Sr. aj11-
cooducta., nestu. Ca1mir.1, pela <lit'oct1•i z <lo dante <lo i nspector di~ Alfü.o<log-..i. Adolpho Fol:'-
seus interesses. tuna to Hn.sisse\mann. 

· Fo.llo com inteiro tleimssoml1ro. Não sou saltt tias sossüos, 13 ria outubro da 189L-
um roçador de votos. Nunca tive, num tenho Btt)ltMet ú.u j\foeta.. _ foo 1lo Prado.- Lei!c 
a ambição de ser <loputrtdo; niio qnorln, nem Oiticica.- FYança Car·vaUw.- V. Pessôa.
quaro sel-o. H.er.resanto aqui-o lon.ho nrn!ta Cogtrz Machado.- Malta B uccllar.- Barbosa 
honra em dize ·o- 1·epro~unto a.qui o prrn· Lima.- Alberto Brnrul!!o.- Joao La.pér.
cipio repulllicano,tmcliciohnl om minha terra, Gori~alti <l" Lngos.-l1e~er1·il .-A .. Stockle~.- . 
o:viventa.do em alguns tmnos<lo porsiíitonto Jot1o Lui~ . -n. de Pmva.-illoreira da.S1l"ª' 
propagt~nda ; reprosonto nqui n conv!cç:1o 
nunca dissuadida, o esforco pouco !'ooundo, Decln.ro que, si estivesse presente, vota.ria 
m:i.s nnncn esmorecido pola victoria do prin- cor.tra a concessão d:is honras de capitão de 
clpio politico q_ue onteadi o entendo :mlvador fragatn ao cidadão Adolpho Fortuna.to Has-
de minhn patrin. (Mµito _bem.) . ~elmann. . 

Disse, no começn.r, ::;r. presidente, que S;iln elas :::essões, 13 <le outubro de 1891.-
occupario. a . attençiio tlo. casa por poucos mi- Belfort Vieira. 
nutos. . 

Na impossibilido.de de tlesvendo;r o que tem votamos contra todos os proj ectos e emen-
sido a situação fiscal do ltio Grnnde, poço :tos das, concedendo i~enção de impostos, appro
meus honrados collegas que não se poupem vados hoje pela. Camu.ra. 
ao trabalho tle apreciai-a em uma exposição Sala das sessões, 13 de outubro de 1891.
juotn. ao relatorio <lo Ministerio da Fazenda .l:Iomc~·o Baptista.-.Abl-'eit.-Cassiano do Nas
de 1889, elaborada por um respeitavel fuac- cimento.- Borges de Medeiros .-Pereira, da 
cionario, que nfio conhece pessoalmente, que Costa_ 
não é do Rio Grande, que lá não tem interes-
ses, o Sr . Castro e Síl va.. · · Vão a imprimir as seguintes 

O SR.. SERZEDELt.o - E' um empregado dis-
tinctissimo, que no meu estado prestou sem
pre relevantes serviços. 

·O sa. HOMERO BAi'rISTA ••• mas onde vem 
a. plena confirma.cão de minhas palavras. 

Ao. termioa.r, faço um a:ppello à illustre :is
sembléa: Nós,os r epi•osent:i.ntes do Rio Grande, 
somos inimigos accerrimos do contral>aJ)do; 
queremos as medidas as mais energicas para. 
reprimilNo, desde que não atteotem contra a 
liberdade commercial e a liberd:i.de de tran
Sito . 

Auxiliae-nos a extinguir a zona fiscal, ar
bitrariameotrJ esuibelecicla, qM separa casn.s 
dos seus quintaes, sitios <las sun.s roças, es-

. tanciíl.S dos seus campos, municipios de suas 
sédes; ponderae as ru.zões que militam em fa
vor da. popuht9ito, que reclama. pelo mais ob
scuro de seus represent:l.utes, e auxilfa.e-nos 
. a. prestar um grau de servico a boa. terra rio-
gra.ndense. (Muito bem, muito bem.) . 

.Redacçóes 

N. 146 C-18<Jl 

l'.tedacção do .adclitivo destn,cado do pl'ojecto 
de lei que fix:i. a força. no.val pa.ra o exer
cício de 1892. 

O Congresso Naciona l decreta: 
Art. l•. Os iaferiores dos corpos de marinha., 

q11ando doentes nos hosp!tacs e enfermarias 
militn.res, teriLo us mesmas vnntngeos que 
actualmente percebem os olllciu.os mar inhei
ros o demais inferi ores da n.Prnnda. • 

Art. 2°, As praças de pret dii nrnmdn. que 
baixa1•em aos hospitues por motivo de acci
dentes occorridos no servico n. bordo dos un.
vios, perceberão o soldo integral duraute todo 
o tratamento. 
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Art. :3°. H.evoga.m·so as tlispoeições em con
trario. 

Sala. das commissões, 13 do outubro de 189 l. 
..,-FcUsbello Frcirc.-Bapa.~ta da 'Jlfotta.-Ju
venaio de A[JUiar. 

N. 114 D-1891. 

J~edacção do additivo destaca.do tlo projecto 
de lei que th:a a força naval para o exer
cicio de 1892. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. unico. El' o governo autorisado a. o.ite

rar nos regulamentos do. secretaria de Estado 
contadoria, arsena.es e ma.is depe::ideo.cias do 
Ministerio da Marinha, a parte que concede 
nos empregados civis o uso de uniformes mi
litares, no sentido de serem to.as unirormes 
usados só e exclusivamente nas repartições, 
revogadas as disposiçOes em coatmrio. 

Saladas commissOes, 13 de outubro de 1891. 
-FelisbeUo Freire.-Baptista da lifotta,-Jtt
"encio de Aguiar. 

N. 19~-1891 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 10. E' concedida ao mnjor Dr .. Jort,quim 

Cardoso de Mello Reis, medico de 30. classe 
do Corpo de So.ude da Brigadtt Poliein.l da 
Capital Federal, liconçu. por :::ove mezes com 
o rospectivo soldo, pn.ra tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 20, Revogam-se' n.s disposiç1les em con
trario. 

Sala das commissões, 13 de outubro de 1891. 
-Jwoencfo de riguiar.-Baptista da Motta. 

N. 193-1891 

H.ed.acçio para a. s.~ discussão deste projecto 

O Congressc> NQ,ciooal resolve: 
Art. 1.0 E' con()edidu. :\. Compn.nhia. Mn.nu

füctureib e Agricola do Estado do Mamnhão 
isenção de direitos para os n.piJarelhos, ma~ 
chio~s e sobrese~entes que imp9rtar, parn. ~s 
fabricas de tecidos de algofü10, ex:tracçao 
e '(>reparação de oleos e outras industrias 
que pretende estabelecer na villa de Codó, 
daquelle ostado. 

Art . 2. 0 A isençrto de que tmto. o artigo 
procedonto roforo-so sômoato aos apparelhos, 
machinas e peças constantes da relar,;ão que 
a. este proj octo acompanha. 

Art, 3.o Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

llOCIJMENTO QUg ACO~JPA.NHA O PROJEOTO 
N. 193 DH 1891 

Relacão da.s ma.chinaa, machinismos e mais 
material que tem da ser importado pela 
COm'P.anhia .M:a.nu:fa.ctureira e Agrícola. no 
Maranhão 

l. 0 ilía(lhinas parCL batei·, cardar, limpar, 
tecer e fiar o.lgodao 

l Abridor e pertences. 
2 Batedores idem. 

20 Cardas chatas idem. 
6 Passa.dores. 
l Appa.relho electrico para os passadol'e. s 
3 Massa.roqueira.s g-rossas e pertences. 
2 Intermediarias de 118 fusos idem. 
7 Massaroqueh·as finas ele 132 fusos idem. 

16 Fla<leiras de urdimento de 312 fuso~ iliam. 
8 Fiadeiras de trama. de 312 fusos idoni. 
2 Bolínadores idem. 
5 Urdideiras, idem. 
G Mn.china.s de füzur mtiadus idem. 
5 Ditas de desmanchar monLlas idem. 
2 Ditas de emparelhar. 
3 Ditas de preparu.1· spulas. 
2 Ditns de fazer punlios. 
2 Ditas de enrohir tios . 
2 Ditas do fazar noveUos. 
2 Goma.dores. 
l Apparelho do preparar fl'Om~n., completo. 
3 Estantes do ferro, cóín e duzms de pentes. 
180 Teares. · 
1 Machina da medir e dobrar. 
l Prensa. hydrauliea pu.ra enfardar. 
1 Dita J?ara. emmassar al~odiio . 
1 Machma para picar res1duos. 
l Dita de estampar fazendas. 
l Dita. de costura. 
3 Descaroçadores. 

2 ,0 Ob}ectos p~ra. a tintiwaria 

1 Mo.china de alvejar fio. 
l Lavadeira. para fio om meadas eom ac-

cessorios. 
2 Tanques de ferro. 
4 Tur!Jinas para seccar fios. 
3 Espremedores. 
l Estufa. pa.ra seccar fio tinto. 
l Machina de !lxar côres. 
4 Tanques de rnadeim pu.m tingir. 
l Lav:tdeira de fio tinto. 
5 Tanques de ferro fundido. 
l La vo.deim de fio azul. 
1 Estufa de secca.r fio branco. 
1 M:ichiun. de lavar com roda. o fio. 
l Moinho do moor anil. 
l Machina do gommar D.o tinto. 

Tubos para encanamento de vapor s de 
aguat com torneiras, regil'!tro, eto. 
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3. o .4.ccessorios destinados ú fiaçcio, tecidos e 
tintiwai·ia 

7 Do.lanças. · 
2 Carreteis de campainha.. 
l Prova~f'ios. 
1 Iuúícn.dor de numero ele fios. 
1 Jcgo do ganchos. . 
l Bocapactor e seus accessor1os . 

80 F;.trdos de pnnno para enca.11ar cylindros. 
liO Vergas Jlrt.ra. lH\stns. 
4 Cylindros ele o.molar carchLS cluttas. 

20 Milheiros de tachns pn.r:~ c.'lrdas . 
700 Latas para c<u·<las o tlu.ueim.s. 

15 DnZÜ\S elo almotoli:is. 
4 (Jil'ltornns pam azoito. 

iOO tll•oz:ls <lo canudos, J!nrelõos, c:tnella, 
spt1l11t:, cnrrotoi~ o lnnçnll.cil'D ~. 

3;, 'fouoladas do co1·roinmo e col'reias pnrn. 
coser couro, com us ·competcutosjuntns 
tio !'erro. 

:.m Canastl••\~ de aZt\. 
l Tonelada de linrbmitos espociacs J.ltrra. 

11so do difl'ercntc:> appnrelhos. 
J 00 Galt1os do a~.vite especial para fusos . 

l Clstot•n:t po.m pick.ars. 
220 Jogos <lo varas 1mro. liços. 
50 Jni·das tlo füinclla para. g·ommntlor . 
50 l.>it<u; tle rx1.nno para. cr.l'retcleira. 

\ Ciüxu. elo forru.mentasüe mec:\llico. 
1 Jogo completo dt3 rodetns do mutlnuçns 

iiara. todai:! ns mnchfos. 

4 . u il!achinali para a o[ficin.a 

1 Machina. e ca.ldoi1·•i.. 
l Forno mecanico. 
l 1''ura.dor mecanico. 
l Machiua de aplainar. 
l Rebolo com caixa do fel'rO. 
1 Forja de ft)rroiro. 
l Su.tb de dito. 
Saln das commissves, 13 de outubro de 1891. 

-Astolvho Pio. - Antonio Otyntho . - Loit<J 
Oilicica,- ~[w·sa.-llc-::crtil.-A. llíorcim 
da S!t·uct. 

N. 108-1691 

Reda.cçilo p:.it·~ a. 3" úiscussü:o 

O Cougresso Nu.cional decreta. : 
Art. i.o Fica. o Po1ler Executivo autoriszt(lo 

n. conceder isençfio de direitos do ímport<1Qiio 
pn.ru. os materiaes destinados no monumento 
qne se ,Pl'etendc erigir un, ~u.pito.t do e?tado 
ti<\ Bn.lua, om oommemora~.i.o do 2 do Julho 
de 18Z3. 

Art. 2.0 Ficam revogo.das as di::;posiçücs em 
coutt'ario. 

Sala. das comrnissões, 13 de ontnbro de 1891. 
- Alilotpho Pio. - A11toiiio Otyntho.- Leite 
Oitfoicc1. -.ilúina.- B iJ::erril. - lJwmo .tlc 

j Paiva. - "1 • .il:[m·eil'a da Sifo~. 

N. 205 -1801 

Retln.cção pn.e<.l. 3~ tliscussão 

O Congl'es:;o Nacional decreta ~ 
ArL l.0 E' concedida a isenção do dfroito::1 

do importação pm~J. os mu.ttiritLos ucco::;sario::1 
o i111.lispons:weis ti iushllaçlto tl:t luz eloctrh.:tL 
no rnuaiciplo d<.~ S. Cat'lo~ <lo Pinhal , tlo o~· 
tatlo do S. Paulo. 

Al't. 2.0 O Poder ExccuLi vo tomnríL a:i Pl'O· 
videncias pum. voritlcaçi1o o 1liscl'imin:ição dos· 
s:is materittcs isoulos, do modo quo julg:u· 
trntis con voniento. 

. Art. 3.0 Rcvoga.m-se as disposições <Jm 
coutm.1•io . 

Sala tias comini:;ves, 13 do oatubro tio lH\JI. 
- A$Wlplto PirJ. - A11tor1io OlyHtlui. - Leito 
Oiticicct.- lli<c:-sr.1. - }l1J:..:1•rit. - llrwnu d<: 
Pu.i1J1J.- .1 • .i1:loréim t.Zti 1Wvu . 

N. 205 B-18'.Jl 

Rer!.ac~:,to Jlllrfi. 3 1 disc1r.1-.1•1Tu da 1Únvmfo of!"iJ-
1·ccülti ao projccto n. :.!OS destu mmo 

O Congresso N:~cionn.l dccrot:\ : 
Art. 1. 0 E' couccditla isenç[o do direito:> 

do impm·ta.çã.o p:w.~ os matol"iu.o~ A preparo:> 
do Hospital de .Mist3ricordh~ cki ca.pit11l ·do es
tado do Pari\. 

.Al't. 2. u Revogam-se as disposições c111 
con tr~rio. · 

Sala <las sessões, 13 de outubt•o de 18Dl .-
As101plw Pio.-Be:;crril .-Antonio Olyntho.
L citc Oiliciva. - 1rfursa .-1Jucno de Paiva.
A. !tlol"cira da S ilva. 

N. 203 C ...... lSOl 

Re<ln.cl,'.ão d;i .ementla oiforecida. ao projucto 
n. 205 <leste ;\uno. 

O Cort:;rosso Nacion~ü tlect•ett\ : 
Art. l.º E' concodi.lla. isençuo <le direilostlo 

importação pn.n• os maleriaes nucessarios 
para a. illwnin:t<.':.lo a gaz d:~ c~tpital do Pu.ra . 

.:"1 rt . 2. o n.o 'foga.m-se as <lisposições em 
con tI"<1rlo . 

&\la.das commissões, l:J do outubro dcdSOl. 
- Astolpho Pio,-..;lJc:;;crr íl. -Ldtc Oiticica..-. 
A ntonio Olyntho. - i lf«1·sa. -Bitenodc Pa i·1Ja, -
Mo1·~fra da Silvci. 
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N. 209 A-18\1l 

RedacçiZo p'Zra a :Ja (liscussifo do proj1Mto 
n. 209 desce a~mo, o(fcrecido como emenda 
ao de n. 1.98 do mesme1 anno 

O Congresso Nn.ciom1l Llecret(.1.: 
Art. l. 0 E' isento de imposto de importaçfo 

todo o materiu.l destinado á camilisaçü.o de 
agua potuvel na vil la do Currn.linho,do estndo 
da, &bil~, mn.ndatlo vir do estrangeiro peh1 
Companhia A.quaria r.lo Cu1·rulinho. 

Art. 2." H.evogam-::;e ns disposições em 
contL'ario. 

Snl::t da~ comml::isümi, rn rlo autnliro <lu 180\. 
- Altolphr> PitJ.- A11tortio ílt!}nillw.- Lcíl1! 
Oilit.:ica, - lllur.~a, - BcJ:;~rril.- 'L Moi·eittt 
da Silucr. 

N. 212-lHOI 

O CongroM~o Nu.olornLl rotiol vu; 

Art. l ,c E' o rrovor11n 1111torh1utlo 1i co11co~ 
der no porteiro tfü Socrot1u•iil tlo Est1:1.do dos 
Nogonlo!i tlo lntorior, Dnmin~oll Jos.J d:~ Silv1i 
Coi:;tn, !!ab; mozoi:; 1.lo ltconça, com todos os 
~<.'lnclmontos, pnt•a tmtar do imn ::;nudo omlo 
lhe convlo1•. 

Art. 2. 0 H.ovogn.m-se us disposições em 
contrario. 

Sn.ln. do.s sessões, 13 1le outubro do 1891. -
JtCl)CJtcio de Aguiar .-Baptísta da Motta. 

N. 227 B-1891 

Redacçao para a 3"- discussc%o do projecto 
n. 227 deste anno offerecido como emencla 
ao projecto n, 198, deste armo. 

O Congresso Nacional decreta: 
. Al't. l. 0 São i~eçitos de impostos os mate

rmes que forem importados pr:w:t os serviços 
de u.g-ua, eSG"Oto e illumino.çü.o da cidade de 
To.tuhy, no esta.do do S. Paulo. 

Art. 2. 0 ltevogl\m-so as disposições em 
contrn.rio. 

Sn.la. dn.s sessões, 13 de outubro do 1881.
Adolpho Pio. -Bc::crril. -Antonio OlynUio.
Leitô Oiticica.-Mursa,-Bueno de Pafoa.
A. Moreira da Silva. 

V!io a. imprimir os seguintes 

PR.OJECl'OS 

N. 232 - 1891 

ConcrJde l iMnça ao tenanta de estado-maior <le 
Ju classe Jotlo Albilqttai"![t!I~ Scrcjo 

A' commissã.o ele potiçues e poderes foi pre
aonto o requerimento do tonante do estl\do

Carn:i.r:i. V. IV 

maior r.le lª classe Jofto Albuquerque Serejo, 
pedindo rnn arlilo de licença, sem veuci
ment.os, paru. pru.ticar em trabalhos de enge
nh~w1a. 

A commissão, a.ttendendo ao j usto e louva
vel 01'.lprego de tempo para. o qu<tl é pedida 
eShL ll~ença., C de pa!'acer qUIJ lhe Seja. ella 
cou~ed1da, par11 o que offerece o seguinte 
pro.1ecto ~ 

Artigo unico. Fica, concedida. a o teneute 
~o e~tado-maiol' dei: classe Joi.Lo Albuquerque 
t:iOre.)O um nnuo tle licença., sem vencimentos, 
purtl. pratii~l\l' om tri1l1l1 l ho::1 de en•"enhal'ia · 

·' d' . º· ' 1·evogauus as 1::ipos1çõe::1 cm coutrario. 
S:Lln dm; sosslles, 13 <lu ontubro de 1891. -

Casar Zama. - li'rvdcrico llorr1as. - TDllmlino 
dú e <LJ' ual/io. 

N. 23·1-1801 

Co1wcrli; ·11wlhoramcnlo rla aposentado1•ia a Joao 
Pmclo dt1 Cost~, IJJ.:-1• cscripwrario do T/ie
Nuw·o Naciom:i.t. 

Joü.o Pttulo. da, Co;;tn., 10 escripturnrio do 
Tlwsouro Naczonal, cooüiodo 42 annos de 
s01•viçu puulico e n.ctmthneute 64 de idade , 
~·equereit ào governo pl'Ovisorio, em 20 de 
JUlho do anuo pussado, su11 apcsentn.dodiL com 
os vencimentos relativos ao seu empr ego, 
cor.istantes da. tabella. anne:rn, ao docroto 
n. 172 de 21 de jHntiiro, tu.mbem do anno pas· 
sado. 

Dez dias depois ela data de sua. petição, o 
g~verno coucedel1:~11io a aposentadoria pedida 
rn10 com os veucnneuto:-:t rntegraes, como re
quereui mas com o ordenado sómente. 
~ão se conformando elle cow a aposenta

dor% nos termas em que lhe foi concedida.~ 
voltou ao governo com uma nova petição, 
instando pelos vencimentos integraes ; e o 
go~·erno, attendendo-o uindn. sómente em 
parte, rn:.tndou, por acto do 19 de janeiro do 
corrente n.nno, dar-lhe além do ordena.do 
50 °/o da gra,tificação que v ench como empre
gado activo. 

Ainda. aüo estava eHe bem conforma.do com 
º. ll.Cto do 19 de janeiro, qu~ndo foi sorprehen
rlzdo com o do 13 do füvoreiro, que cassou-lha 
l' direito de perceber o MC:rascimo obtido,. 
foofamndo sem o:ffoito o pi·imofro destes 
c'. Cltos. 

Rechmanclo contra o acto, ciua o reduziu 
ao ordenado sómento e renovo.ndo a petição· 
que fez P<tra obter vencimen tos tntegraes,. 
upreseult~-so elle ao Congi·esso Legisla.tivo• 
pedindo quo por ser !lo justiça lhe conceda a . 
ap0sentadol'itt nos termos em que a pediu,. 

1''unt.la.mcntu. sua, preteoç5,o : com os ser
viços quo, omquanto emprega.do .publico, 
prestou ao Esta.do, e cuja rolevancia. authen.

.13 
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ticou com a exhibição de uma. serie· de trinta.! poder receber o meio soldo de 7$000 mensaes 
documentos; · · .· que deixou de J'eceber tluranto aquelle perló-

com o facto de bastar-lhe apenas 30 an- do de tempo. · 
nos de servico activo para aposentar-se com A peticionaria r enova este seu pediclo ao 
o ordena.do sómente,desde que se lhe reconbe- Congresso por não ter tido solucão o reque
ceu que sua idade sexagenariá. não lhe per- r•imento que em 1888 dirigiu a Cn.mam dos 
mitte mais continuar a bem servil• no em- Srs. Deputados e n, l'espeito do qual o Minis-. 
prego que exercia; · terio dos Negocios da Fazenda. em 12 de no-

com a circumsta.ncia do haver prestado ser• vembro dessa mesmo a.nno irtformando disse: 
viços ao l>ªiz por quasi mais de metade do cque o. supplica.nto percebia por titulo de 31 
tempo exigido para a aposentadoria. com o só de agosto de 1Si7, o meio soldo mensa.l de 
ordenado; sete mil róis (7$000) como viuvo. daquelle 

; ce>m as a11osentadoria.s concedidas n seus officio.l tendo comeQado, porém, a. ser-lho 
coH~gas empregados de füzendu. e dos <li- nbonn<lo o beneficio n. partir do 2{} do dito 
versos outros ministerios com todos os venci- mez e anno, nn lürma cl ti lei n. 2610 de 8 de 
mentos, não tendo alguns d<31ies nem mesmo setemhro \lo 1875 o impo1·inl resolução do 
o tempo legal de 30 annos üe servic,;o publico consulto. de 11 do ,iulllo dnquelle anuo, nlto 
para lazer juz ao ordenado por 1nreh•o; podoncln t1e1·-llw allournlo o 111010 soldu cot·• 

e com os precedentes de, etu circumstaucius respondem to i~o puriotlo <locorrido do 14 de do· 
ideoticas às suas, havlilt' u. Gamara dos Srs. zetulJ•o de 18tl0, <li!l. do fulloclrr.onto do seu 
Deputados. depois de ouvir a commissão da mnr·ido, a 28 do ngosto elo 1877, pot• lui.ver in· 
fazenda., concedido melllol'll.ment0'5 do aposen· corrido cm proscripçfi.o•. . 
tadorias, já. estando alguns destes melhora- A commlssilo de fn.zo11da e i11dustrfa enten
rnentos homolo~dos por votações do Sanatlo. do sor attondivol o pedido cln. 11upplicante 

A commissão de füzendn., tomando oonbeci- que, sondo yiuvn. de um mi!!tnr e portanto 
manto do n.ssumpto e avaliando da proceden- com direito it porcepçilo de meio soldo após t\ 
eia. e improcedenciu. dos fundamentos a.dduzi- morta do sou mu.ritlo vlu·s0 deile privadá. por 
dos, e de parecar que a aposentadorin. conce- muito tampo pelo facto de desconhecer adis
dida a João Paulo da . Costa seja. melhoro.da posiçiio do art. 3° do decrGto n. 857 de 12 de 
nos termos do seguinte de1.embro de 1851, e nesse sentido é.pi.'esenta 
· o seguinte projecto de lei. 

Pro}ecto O Congresso Nacional decreta : 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. l .° Ficu. melhorada a n.posentadoria 
com o ordenado, concedida por acto de 30 de 
julho de 1890, a João Paulo da Costa, no em
prego de 1° escripturario do Thesouro Nacio
nal, com o accrescimo da gratilicação. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 10 do outubro dé 1891. 
-Astolpho Pio.-Leite Oiticica,-A. Moreira 
da Silva.-B. de Pai"Va.-Miwsa.- Anto:nio 
Olyrnlio. 

N. 237-1891 

Releva ãa a prescripçii.o elo tempo der.orrido 
tiesde 14 de cle:embro de 1869 a 28 de agos
to de 1877, a D. Carolina Lui;;a de Oii11ei ra 
Pereira Pinto para o fim de poder receber 
o meo soldo cor'f6spor.den:te aqitelle tempo. 

Ao Congresso Nacional pede D. Carolina. 
Luiza. de óliveira Peroira Pinto, viuva. do 
tenente reformado do exercito João Cario::; Pe
reira. Piuto,pa.ru que lhe safo. relavada a pros
edpçã.o do tempo decC>l'rido de 13 de dezem
bro da 1869a. 28 do ag:osto de 1877, afim de 

Art. l • ° Fica. relevada a O. Carolina Luiza. 
de Oliveira Pereix-:~ Pinto, viuva. do tenente 
reformado do exercito João Carlos Peroiro. 
Pinto, àprescripção do tempo decorrido desde 
14 de dezembro de l 86g a 28 de o.gosto do 
1877 para o recebimento do meio soldo du
rante esse lapso do tempo it razão de 7$000 
mensnes. 
. Art. 2.0 Revogam-se o.s disposições em con-
trario. · 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1891.
Bezerril.-Astolpho Pio.-Mursa. - Antonio 
otyntlto.-Bwmo de Paioo.-A. Moreira da 
Situa. 

N. 235-1891 

Concede a penlii1o cfo 30$ menscies a D. Olympia 
R.odriguc:; Vaz-, irma do alferes de voluma.
rios da patria Fram;isco Wenccsláo R odri
gues Va;;. 

A commissão de fa,zendn, tendo em vista. a 
petiçii.o de D. Olympia. Rodr igues Vtlz, reque
rondo que o Conµ-rosso Na.ciooal lhe transfira, 
dosde o fallecimento de sua mü.e D. Fr:.mcisca. 
Cn.rlota Rodrigues Vaz, (2S de novembro de · 
1886) a. pensa.o de 36$ mensaes, que a mesma. 
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sua mãe recebi:i na qualidade de mãe do n.lfe-
. res de voluntarios da patt'ia. Fr::i.ncisco Wen

ceslâo Rodrigues V::i.;,., füllecido em. conse
quenciade molestüis adquiridas e~ campanha, 
verificou, em face dos documentos apresen
tados, que a. peticionaria D. Olympia Rodri
gues Vaz é irmã germa.na do dito finado 
a.lferes de voluntaries da. patría. Francisco 
Wenceslà.o R.odrigues Vaz e filha legitima da 
refürida D. Carlota Francisca Rodrigues Vaz, 
em cuja companhia sempr(~ viveu, no estado 
de solteirlt, em que ainda se :i.cha, e qoe a 
roforidn tloada. D. Fmociscn. Carlota ltodt•i
gues Vaz recobfa do Estado a pensão de 36~ 
monsnes, por t'orç:L do decroto n. 2241 do ~ 
do mn.io de 1878, r.pr1rova.1los do <lo 30 de 
tlozomut•o da 1871, quo conccdou a mesma 
pon~ii.o pela. J1t tlitti razii.o do fa.llccimento do 
nlforos Prnncisco \Voncc::iláo Rod:•ig-uos Vo.<:1 
om consequonci:~ de rnole3tio.s adquiridns em 
c:unp:tnlm; pelo riue, é a. mesma commissilo 
do 1mrocer, nü.o que se füç:i. a ti·ansferoncin. 

lJO(l!d1\1 po1• niio ser de direito que· se onore o 
~stndo com a quantia. cot·respondente ao 
tompo decorrido do füllecimcnto dti mU:e dn. 
peticionaria até o preser.Lc, mas que se con ... 
ceda à mesma peticioaarin. uma. nova pensão 
igual a que sua referida mãe recebia, para o 
que apresenta o seguinte · 

Projecto 

Art. 1.° Fico. concedida a D. Olympio. Ro
drigues Va.z, frmã do ai feres de voluntarios 
do. pa.tria Pmncisco Wencosluo Rodrigues 
Va.z, füllocido em conseluenciu. de molostio.s 
adquiridas em cn.mpanha, a pensü.o do 36$ 
meosa3s. · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
coo tra.rio. 

S. R.- Sala das commissOes, 3 de outubro 
de 1891.-Astolpho Pio.-A. Moreira da 
Silva.-Be:;erri.l. - Mursa.-Antonio Olyn• 
dtho. - Bueno de Paiva. 

N. 236 - 1891 

excrcicio no Juizo de Secç.ão tlo Distri.cto 
Fodcru.l. 

Art. 2. 0 Revog:i,m-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das commíssões,13 tle outubro de 189L 
- Cesar Zama, presidente-Tolerztino de 
Carrialho. -Frederico Borges . 

O Sn.. Pm;isrnlilNTE designa. par<1o a sessão 
de amn.nhã a seguinte ordem do dia: 

la parte (ate ds 3 horas) 

3'> discussão do projecto n. 162 A, rirovi
dcnciando sobre n. exec.ucão do pn.i•n.gra.pho 
unice do art. 64 da. Constituição Federo.}, ro
lativo aos proprios nacionaes que nií.o forem 
uecessarios ao serviço da União. 

3~ discussão dos projeêtos: 
Ns. 227 B, 198 A, 209, 205 A, 205 B, 205 C 

e 193 A (isenções de direitos). 
Continmlção 1fa. 2"' discussíi.o do projeoto 

n. 222 da commissão mixtn. providenciando 
sobre a emissão, resgate e conversão do pa
pel-moeda do Estado. 

2ª disccssü:o t.l.o projecto n. 228, fixando as 
despezas do l'ilinisterio da Guerra. 

Discussão unica do projecto n. 194,elevando 
a. pensão concedida. a Maria Josephina Pereira 
Pinto de Andrade. 

Discussão unica do projecto n . 218, readmit
tindo no quadro activo do exercito o tenente 
reformado Raymundo Perdigão de Oliveira.. 

Continuação da 3a discnssão do projecto n. 
203 B, fixando as despezas do Ministerio dos 
Negocios da Marinha. 

3ª discussão do projocto n. 197, regulando 
o processo e julgamento do Presideate da 
ftepub.lica e dos ministros de Estado nos cri· 
roes communs. 

2."' discussão do projecto n. T38 A, regu
lando as rel:1,ções entro locador e locata.l'io. 

A commi~são do poderes, a.quem füi prese!-'- Discussão unicu, do -projecto n. 199 do 
to.º requerimen~o de Fra.ucisc.s> José d~ Sil- Senado, autorisa.ndo o ~ibono de gratificação 
vem~ _Lobo, iiedindo proros-;1çao de licença D.O professor interino do externato do Gym
am CUJO gos9 ~e acl~a., em v1st:t dos documen- 'nasio Nacional Dr. Evaristo Nunes Pires . 
tos polo petlc1on::mo apresentados, é do pn.- _ • . · 
rec01• que seja olle deferido com 0 Se"'uinte · 1. • d1scuss10 do proJªºl<? n - 27, r!3gulando 
projecto : 0 o accesso aos postos de o~c1aes dos d1ft'erentes 

O Congresso Nacional r esolve ; · 
Art. l . ° Fica proroga.da por mais seis me

zes a licença concedida. a lt'ru.ncisc'o Josó da 
Silvou-a Lobo, set'ventun.rio vitali~io · do 2° 
ofilcio de escrivão do Juizo dos Feitos, com 

corpos e armas do exercito·. · ·-· ' ' 

Levn.nta-se asessão ás 5 h~~.e 20 minutos. 
' .. , .... ~ "·· .. · 
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Pi•1Midcncia do Sr. Matta li1acli<!.do 

Ao meio-dia, procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Matta Machado, Nina 
Ribeiro, Retumba, Rodrigues Fernandes, 
Uchóa. Rodrigues, Nilo Peçanha, Indio do 
Bra.zil, Innocencio Serzedello, Pedro Cher
mont, Ma.tia Bacella.r, Costa Rodrigues, 
Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fia.lho, Nogueira. Para.na.guá, Pires 
Ferreira, Ma.rtinho Rodrigues, Barllosa. Lima, 
Bezerrtl, João Lopes, Frederico Borg~s, José 
Bevilnqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Pedro Velho, Amorim ti11.rcia, Couto Carta.xo, 
Sâ. Andrade, Epltaclo; Tolentino de Car
valho, Gonoa.lves Ferreira, Joaquim Per
nambucot Juvencio' de Aguiar, ltaymundo 
Ba.ndelrn, Pereira de Lyra, João Vieira, 
Luiz do Andrade, Espirlto So.nto1 Bellarmíno 
C8.rnelro1 Pontes da Miranaa, Oiticica, 
Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladão, Paula Argollo, Tosta, Seabra, 
Zama., Arthur Rios, Garcia. Pires, Severino 
Vieira., Santos Pereira •. Custodio. de. Mel~o, 
Paula Guimarães, Milton, Amph1loph10, 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leove
gildo Filgueiras, Ba.rão de S. Marcos, Sebas· 
tião La.ndulphot Prisco Pa.ra.iio, Moniz 
Freire, Atba.yde Junior, Urbn.oo Marcondes, 
Alberto Bra.ndão1 Oliveirt1. Pinto, Luiz 
Murat, Baptista dá. Motta, Alciodo Guanabara., 
Sampaio Ferraz, Furquim '?'ernec~, .A:rist:
des Lobo, Vinhaes, Mayrmk, · F1gue1redo, 
Badaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de 
Magalhães, Chagas Lobato, Jacob d<J, Pai:x;ão, 
Alexa.ndra Stocliler, Francisco Veiga, La.
mounier, Alvaro Botelho, Amêl'ico Luz, 

· Dutra Nica.cio, Corrêa. Rabello, Manoel 
Fnl~encio, Astolpho Pio, Aristides Maia, 
Carlos das Chagas, Francisco Ama.ra.l, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, João de Avellar, Ferreira Rabello, 
Bueno de Paiva., Ferreira Pires, João Luiz, 
Bernardino de Campos, Franéiseó Glicerio, 
Casario Motta., Mornas Bar!'os, Domingos de 

· :rvxoraes, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, Ca.rva
lba.l, Angclo Pinheiro, Mursa, Paulino Carlos, 
Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Moreira. dQ; 
Silva., Rubião Junior, Leopoldo de Bulhlíos, 
A~eredo, Ca.etaoo de ~buquerque, Bel~ar
mmo de Mendonça, Ma.reia.no de Ma.g::i.lh:i.es, 
Eduardo Gonçalves, Lauro Müller, Carlos 
Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, \li
ctorino Monteiro, Pereira do. Costa, Antão 
de Faria, Borges de Medeiros, Abreu, Cas
si:i.no do Nascimento, Leandro Maciel, Au· 
gusto de Freitas, Antonio Olyntho e Demetrío 
Ribeiro. 

Abre-se a s~ssü.o. 

F altam com causa {larticipada os Srs.: 
Paletta, Cantão, Pedro Amarico, Rosa e 
Silva, Theophilo dos Santos, Felisbello Frei
re, Viriato de Medeiros, Costa Sauna, Leol'.lel 
Filho, Viotti, Gonçalves Ramos, Almeida 
Nogueira, Fleury Cnrado, G~ima.rães Natal, 
Thoma.z Flores e Rocha Osorrn- e sem causa 
participada os ~rs. : B'!l l f?l't Vi.eira, N e~s~n , 
Mart ínbo Rodr1goes, Josa Avehoo, Justrmo.
no de Serpa, Almino A:ITonso, Miguel Ca.st~o, 
José Mariano, André Cavalcante, Marcoh~o 
Moura, Pires e Albuquerque, Fonseca e Sil
va, Ma..ohães Barreto, Virgilio Pessoa, . Fran
ça Carvalho, Annibal Falcão, Meira de Vas
concellos,João de Nogueira, Fonseca Hermes, 
Joaquim Breves, F'róes da Crui, Erlco Coe
lho, Lopes Trovão, Jesuino de Albuquerque, 
Ja.cques Ourique, Thomaz Deltino, João 
P inheiro, Ferreil•a Brandão, Gonçalves Cha
vas, Feliciano Panna., Monteiro da Silva, 
IW.artinho Pra.do Junior, COstn Junior, Carlos 
Garcia., Fernando Simas, Alcides Lima, Ho
mero Baptlsta, Iuiio de Ca.stilhos, Fernando 
Lima, Menna. Barreto e Fernando Abbott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

o SR. lo SECRJJTARIO ptocede a. leitura. do 
seg-..tinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio dos Negocios da Ma
rioha, de 10 d? corren te, tr~nsmittindo. in
cluso o requerimento em que Joàé Franc1sco 
Coelho e João Candldo de Mello, encarreira
dos de deligeucias da Capitan ia do Porto desta 
capital, pedem ao Congresso Nacional au
gm(:Joto de venoimentos.-A' comrnissão da 
orçamento . 

Requerim6nto da Compunhia de Obras 
Hydraulicas do Brazil, protesta.ado contra o 
requerimento de Eugenio Melvílle Horn, 
apresentando diversos planos ptlra. melhora
mento do porto do Rio de Janeiro.-A' com
miss[io de Obras Publicas . 

São sem debate approvados as redacções 
dos projectos ns. rn2 e 212, us quaós foro.m 
hontem a imprimir. 

PRII\ornIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' encerrada sem debate a 3" discussão dos 
seg uintes projectos, cuju. votação fica adiada. 

.N. 162 A, providenci:i.ndo sobre a.. exec~
ção do paragrapho unico do ert. 64 da. Consti
tuição Federai, relativo aos proprios nu.cio
naes que n"o forem necassarios os ser viços 
da Unia.o. 
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Ns. 227 B, 198 A, 209, 205 A, 205 B, 205 C, 
e 193 A, sobre isenção de dü·eitos, tendo sido 
offerecida ao de n. 193 A, a seguinte 

Emenda 

Ficam isentos de direitos os machinismos 
precisos bem como os ma terio.es desiinados á 
illuminacão s. gaz e aguas da capital do Pi
auhy e ás fabricas de tecidos a estabele
cer-se no mesmo Estado.- Pires 
Ferreira. 

Continua a 20. discussão do projecto n. 222 
commissão mixta, providenciando sobre a 
emissão, resgate e conver.:;ão do papel-moeda 
do Estado. 

O ISr. Seabra - PElço licença a 
V. Ex. e á Camara para fazer algumas cen~ 
sideracões, a ligeiras, a respeito do parecer da 
commissão mixta, nomeaán. para otleracer 
medidas tendentes a. pôr termo a crise fi
nanceira. 

Nilo tenho duvida em concordar com o de~ 
putado pelas Ala.~ôas. de que n economia poli
tica é uma scienms essencialmente 'Pratica e 
positiva , e é exactamente por isso que 
me tenho admirado de ouvir nesta tribuna 
doutrinas economicas muito longe dessa. ura.
tica, e que procuram resolver os factos· so
ciaes e economillOS por principios phanlasticos, 
sem descer áquillo que considero pratico e 
positivo. 

Antes de tudo, devo sálientar a divergencia 
que se nota. no seio da commissã.o, a qual pa
rece não estar de accórdo a respeito das me~ 
didas tendentes à solução do problema fi-
nanceiro. . 

Todos assignaram o pa!'ecer sem restric
cões, e, antretauto, sei que ha desintelligen
cia entre os membros da comn:lissão, vindo 
até hontem o sr. Mayrink offerecér um sub
stitutivo ao respectivo parecer. 

O SR.. SERZEDE:LLo - Protesto contra a 
nsserçã.o de V. Ex:. A maioriâ da commissão 
não foz I"estricções; e filám disso a commis
são não é tesponsavel pelas contra.dicçõos do 
Sr. Mayrinlc s. Ex., tenuo assigoado sem 
restricções o primeiro projecto da commissã.o 
de finanço.s, duclarou-se depois defensor do 
projacto governamental, em tudo contrario 
a esse . As r estricções que podia ter quanto 
ao actual projecto não justificam o substi
tutivo que apresentou hontem. 

O SR. SEABRA - O parec~r da commissão 
foi · assignttdo pelo Sr. Mayrink sem res
triccões ; entretanto S. Ex. discorda com.P.la
tamente do parecer. otl'erecendo a conside
r ação, ua C[1mara um verdadeiro substitutivo. 

Est o. diver~ench\ colloca a Ca.marn. dos de
:putados em diftlculda.des para saber ao certo 

qual a opinião dos membros d a commissão 
nomeada pela mesma Camara. 

.o ~R.. S&az.1rot;JLLO - A opiniii:o da com
missao é o proJecto que se discute. 

O Sa. SEABn.A - Conversando com o il
lustre deput<ido por Pernambuco, sr. Gon• 
çalves Ferreira, e com outros membr os da 
commissã.o, disseram-me que tinham restric
ções a. fazer, e que havia desbarmonja entre 
os membros da commissã.o acerca das bases do 
parecer. 

Si se procura estabelecer medidas que ve
nham re':llediar a crise, comprehende-se que a 
desíntelhgPncia no seio da com.missão co!loca 
a cama.ra dos Deputados em embaraços para 
a adopção das medidas propostas. 

AS medidas, porém, apresentadas pela com~ 
missão mixta veem remediar a situação finan* 
ceiru. da Republica. 1 

Qual foi o intuito da Ca.mara e do Senado 
nomeando essa commissão 1 Foi providenciar 
a respeito dos males economicos que affilgem 
o pn.íz j a baixa do cambio, a carestia. dos 
geueros e a crise bancaria que se afigura. 
existente; mn.s a commissão parece que se 
preoccupou exclusiva e simplesmente com o 
Banco da. Republica, como si o banoo fosae a 
cri11e e a crise foss e o banco. 

O SR.. SEitzEDELLo-V. Ex:. é injusto. Todas 
as medidas deste projecto não se referem tw 
banco, e'' si eUo foi objeeto de seu estudo, 6 
porque é o mais importante dos bancos 
emissores. 

O Sa. SEABRA -A preoccupação da com
missão foi limitar a emissão do Banco da 
Republica.; mas discordo dos illustres mem
bros da commissão com relação a desigual
dade que pretendem estabelecet• entre o 
Banco da Republica. e os bancos regionaes, 
dando a esses bancos o direito decontmuarem 
a emittir, e reduzindo a emissão do Banco da. 
Republica. 

Si o Banco da Republica e o centro das 
operações. si é o ponto para onde convergi
ram as vistas da commissão, si é o l?ºº to 
objet'tivo 11ara o qual devem convergir as 
vista!>l do Congresso, por que razão se 
restringe a emissao desso estabelecimento de 
credito, dn.ndo-se, entretanto, aos bancos 
reg ionaes, qae se podem r eputar accessorios. 
o direito de completarem suas emisst'.Ses ~ 

O Sa. SElizEDELLO - Pugnei sempre pelo 
limita da emissão, não só dos bancos regio
naes como do da Republica. 

o SR. SEADRA-Logo, V. Ex, esta em per
feito desaccordo com os demais membros da 
commissã.o que nss!gnaram as co_nclusões do 
parecer, e devo . dizer que coms1go mesmo, 
porque tambem assignou sem restricções as 
mesmo.a conclusões. 
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E eis aqui, Sr. ])residente, porque dizia eu; já em certa occasião o papel era. a.cceito de 
que não podia. bem apprehender quaas as preferencia á libra sterHua, cujo valor estava 

· ideas da commissão a respeito das medi- muitodepreciado. · . 
das a tomar-se a respeito da crise, desde A idea de moeda, não tem a menor relação 
que não ha unidade de vistas entre os seus com a. de valor intrinseco; ella é um titulo de 
membros, os quaes, entretanto, assignararn ci divida, seja ouro prata. ou papel ou qua lquer 
parecer que se discute. outra. substancia, e a sua base é n. confiança e 

Cootinúo, porem, na. serie de ponderações a. certeza r.le que é gemlmen te acceita.. 
que ia fazendo a respeito do art. l 0 do parecer Logo que lhe falte esta, base, rleixa de ser 
compa.rado com o art. 2°, isto é , a respeito moeda, isto é, torou-se inca,p~z de preonchcr 
da desigualdade em que quer ti commissúo suas funcções: fazer circular as meron.
collocar o Banco da Republioa relativa.mente dorias e circular,- passa.r de mão em 
a(IS bancos regionaes. mão. 

·Limita-se 11 emissão do Banco da. Republico., Estas coosideraç~s a. que fui obrigado pelo 
porque díz-se que ha grande abundancia do aparte do nobre deputado, mostram exata
notas em circulação, que essa quantidade é mente, Sr. presidente, que o que determioa 
superior às forças do mercado; ha, em uma a crise, 'JUO ;~ uol>1·e coinmissiio conc1·ctizou 
palavra., e:tcssso de circulação de papel ftdu- no Bn.oco da Republica, é a falt11 de conlhioçl\ 
eia.rio. nas notas des~u l>aoco. 

Semelba.nte asseveração, poràm, não me E, si, como ponsa. a commissiio, o Bn.nco d:~ 
parece exacta, si se ~ttende1• po.ra a extensão Republico. é o ponto principal pa.rn o qual 
de nosso mercado e a ~randeza de nossas deTom convergir toLlos os cuitlados e todas as 
relações commercines. medidas :i. tomar~se, bem se com{>rehendo 

O que se póde allegar, e plauaivelmente, é qu~ o remedio não estú. tnnto M lim1taçii.o de 
que a emissão do Banco aa Republica. està su:t emissii.o, <:pinnto no dever do procurnrmos 
desvalorisada, pela falta de confiança que ao os meios mais apropriado~ e adequados para 
publico em geral e ao coromercio inspiram ([ué P.lle inspire plena courta.n(}ll. n.o publico e 
suas notas; mas de•emos confessar, que essa ao commercio. 
falta de confiança orl~inou-se principalmente Nãc sera cavando fundo o descredito d1&sse 
das discussões haviaas no seio mesmo da, estabelecimento que se remediara a crise fl.
Camara, e de asseverações precipitadas a nanceira •. 
respeitO de um estabelecimento da Importem- Realmente, Sr. p1•esidente, si . como bem 
eia do Bo.nco da Republica.. Procurou-se. e, sem disse o ili ustre relator da. commissüo mixfa, 
motivo, no rneu modo de entender, desacre- o Banco da Republica é o centro das ma.is 
ditar o banco, que & inquestionavelmente ex~ensas e importantes operaçoes, si neste 
o primeiro dos nossos estabelecimentos de banco estão compromettidos muitos cnpitncs. 
credito. . st elle quasi que se constitua, e pode ser coo-

. 
1 

siderado pelos favores que lhe foram con-
O que .fü. ta, pois, ê ª confiança, que ê a. cedidos, um banco do est..'tdo, o seu descredito 

base, e que é 0 que dit. valor ª toda moeda., não póde deixar de reflectir-se sobre as fl
seja. papel, ouro, pra.ta ou qualquer metal. .nail~do pn.iz, além ~os gmves prejuizos que 

Ulll SR. DEPUTADO - O p:tpel vale bnto trara aquelles que la empregaram $eus lia.-
como o ouro 1 · · -veres, seus capitaes. 

o SR. SEABRA. - Em economia politica, 0 Assim, pois, si o Banco da Republico. recla-
papel, como ,moeda, vale tunto, e ate pode ma como medida flnancoira. esse n.ugmeoto c..le 
-valer mais que o ouro. emissão necossario pu.ra, a.e, S'llM transacções, 

A moeda nada muis é do que um titul.o re~ o legislndor, nlto deve, recnsnndo essn, medida., 
presentativo de divida; representa. serviços procutar impedir que!o b:mco estenda e desen
-presta.dos que ainda uão .-eceberom equiva- volva assuasoperaç<:!es, amenosque não tenho. 
lente. motivos serias, positivos, determinados explici-

Qua.ndo troco qualquer peça da ouro ou tamente e pr~vado? paro d~m?~stral:' que s?-
. prata ou qualquer titulo pelo objooto de que melha.nt~ e;o::1genc1a ó preJUd~ci13.l ao pr.opr10 

careço, não troco propriamente 0 titulo pelo estabelecimouto Q!-1º• por sun. importanc1a, se 
9bjecto, mns aftlrmo que o serviço que prestei· deve sn.tvar da.crise. . . 
à pelo qual se me deu 0 titulo é equivalente .o que nos seria. perm.1ttldo~azer, era c:let~r
a.o que se me presta dando-se-me 0 objecto fl!.lDar os ftns a que seEm. destnm.da ess•~ emtS
que preciso. ' sa.o, a.fim de que se uuo podassem <lar a.b~sQs, 

E' possível que cm condições do.das 0 p:v- l:ioçu,ndo-so o lm.!1co em . transacç~s d1JTe
pol valha mais qno 0 ouro, isto quer dizer, reutes da_s que St\º proprms e peculiares nos 
o pa.pol, como moeda. inspiro. ma.is confiança estabelecunentos d esta nn.turez11. 
que o moto.l. O S:a. SnzE&I>ELLo-Em todo caso dese-

E aqul méSmo ntl. praQ:i do Rio de Janeiro java que V; Ex. me demonstrasse que essas 
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emissões er:i.m um bem :i.o paiz e um bem ao 
banco, 

O ~R. SEABRA-Là chegarei si o tempo me 
perm1_ttir. Quahto ao banco pnderei logo dizer, 
que mnguom melhor do que ellé deve ser o 
defensor de seus interesse;;. (Apoiados). 

Por emquanto, porém, estou me occupando 
<lti, desigualdade creada pelo art. 1 o do pn,recer, 
a respeito do Banco fa R.epublica,1lis <i "'is dos 
bn.ucos regionaes. 

Não compreheudo, Sr. presidente, em que 
se pôde achar motivo para semelhante desi
gu~ld~de. Entendo que si_ se restringe a, 
ero1ssao do Banco da Repubhcu, por conside
rações economica.s e ttnanceü•as, semelhante 
restricção deve estender-se aos bancos re
gionaes. 

Si, porér.'1, ao contr:-irio, enten1Ie-se que 
os un.ncos regionaes devem continuar com 1\ 
faculdnde do completar as Sllns emissões não 
vejo porque motivo de ordem ttua.nceir11, se 
recusu o mesmo direito no Banco da Repu
blica. 

Si o motiV!:> dn, restrícção com relação ao 
Banco da Republica ó a ratta de cootlaoçn., 
ou o e:tceaso da circulaçfí.o de moeda flducia.
ría, essas mesmas razões proc~dem com re l:.t
ção nos bancos regionaes. 

Assim, logico seriu. que restringindo-Sij a 
emissão do Banco da. Republica Clo mesmo 
modo se procedesse a. respeito dos bancos re
gion.aes. (Dlvorsos deputados dao Gpartes). 

O SR. SEABRA-OS nobres deputados arras
tam-me a fazer umjuizo àotestaYel a respeito 
do estado de nossas· finanças, estado que. no 
parecei• da commissit0, deve ser avaliado pelo 
estado do Banco da Republicu,. 

Si este banco recebeu grandes favores, 
s1 pelo. U[).tureza destes favores e pela im
p~rtu.noia ds. que gosa no mundo finu.ncairo, 
podo ser coosrderndo como um btwco do Es
tado, e si no emtanto, tem as suas notas mais 
depreciadas do quê as dos bancos regionn.es, 
melhôr é ubrir-Jhe n. fallencia, t1·atar do sua 
liquidação do que pL·ocurar provideocial'. 

O que pareco, porém, corto e q11e1 cxacta
mento porque esse banco gosri de r1t vores que 
nllo foram concedidos (lOS reg ionl1.eS, alle está 
em condições muito superiores 11 estes. E 
desde então, ou limita-se a am?ssão do Banco 
da Repub\icft, e a consequencin. é a. limitação 
(\a, emissão dos bancos regionaes; ou consen
te-se nn. continunção na emissão flestes, e 
mandam a. igualda.df:t, a justiça. e mais do que 
tudo, os interesses fin t~nceiros do paiz, que 
se consinta. que aquelle ta.mbem completi:i a 
snn, emissão. 

PCtSsa,rei o.goro, Sr_. p1•esidente, ao n.rt. 3• 
rlo projocto. Diz este artigo: «O governo 
da, Republica providenci:.wá sobre n. Nconsti
tuiQtto integru l do deposito metallico reco
lhido ao Thesouro pelos bancos emissores.> 

Ainda neste ponto ooncordo com o illustre 
membro divergente da commissão. 

Só descubro um meio economico de ser a 
tnoecla productiva, é estar ellu. em circulação; 
guardada., enclausurada naua produz. 

O SR. MuNIZ FaEIRE-Mas o ouro estã. em 
circulação. o que e que representam estas 
notas seaão o ouro 'I 

o sa. SEA.BRA-Como moeda, estas :notas 
não representa:m o ouro ; fazam e prestam 
o mesmo serviço que o ouro. 

Seria o mesmo que o nobre deputado affir
mar que duas moedas circulando valem e 
produzem tanto quanto uma. 

o SR. MUN'IZ F1umm-Porque '~ 
O SR.. SEABRA.- Porque nu, hypothese que 

figuro hn. duas circulações ; a do ouro e a do 
pa.pel, arnbns como moedas; ao passo que na fi
gurado, pelo nobre deputado, que ê a dn. oom
missão, só ha uma, circulação, a do -po.pel; 
ftca.ndo o ouro, quase ~i.z representar o 'Papel, 
completamente estert llsado pela sua inacti· 
vi<l:i.de. • · · 

O SR. MuNiz FREIRE- A emissão tem por 
garantia o ouro . 

O SJ'l.. SEABRA - O que não impede que o 
ouro tarobem circule, satisfazendo assim o ftm 
a que é destinado como moeda~ 

o SR. Muinz FREIRE - Entao as notas 
ficam sem garantias? · ·· 

O SR. SEA.BR.\ - Não, porque, neste caso, 
terão a g[mtntia do governo ; n ~umn tia da 
contlançu. nacional; terão a inest1mavel ga
ranti<i que mereue -pnira. o mundo financeiro a 
Republica Brazileire.. · 

O Sa. MuN1z FREIRE-De n,ccordo, qun.ndo 
o S'º!erno assumir a responsabHidude ·da. 
em1ssao. 

O Srt. SEA.lm.A-Essa responsabilidade assu~ 
me'a. ollc, desde que emprega o ouro depo
sitado no thesouro, como base e lastro da 
emissão. 

Mas, Sr. presidente, quaes foram as medidas 
apontadas pela nobre commissão pnr-a que se 
determine •• sul.lida do cambio, cuja baixa 
actual esta assomb't'a ndo o commercio 1 

Não creio qae o cambio obedeça a vontade 
elos legisl:Ldores ; elle està acima dessa von
tade; zomba dclh~ . O cambio representa. o 
tiel da. ballinça entre o movimento de expor
taçito e importaçã.o do paiz ; ú o prumo das 
tr<~nsacções intorna.cionaes ; de modo que, 
desde quo o movimento de exportação for in
ferior ao de import~ção, n~o ha meio de fazer 
com que o cambio ~ubu realmente. {Apoiados). 

E1 )lossivol que, em momentos dados em 
occasi<Jes de cri~e , alguns especuladores àpl'O• 
\'"eita.ndo-se destes momentos, e atf. de movi-



Câ'nara dos OeplJ:ados- lmp-esso em 06/0212015 14:42- Página 5 de 22 

344 sessão em t4 de Outubro de 1891 

mentos políticos, füÇam artificialmente subir mente esta mercadoria mais procurada, ma.is 
ou descer o cambio. Este estado, porém, é cara., e, eis de que modo pôdem taes impostos 
passageiro, nunca. ~erá permanente. influir sobre o cambio. 

O cambio tem suas oscilações naturaes, fü.- Mas, Sr. pregidente, em contr~.posição a 
tnes, e que obedecem invariavelmente ao esta considar:t(~ão, ha a attende1' para. as ne
f1uxo e refluxo dá impol'tação e e.xportaç[í.o. cessíd.ades putJJiCu.S, e parn. M vant~ens que 
(Muito bem). o pagamento dos ~mpostos em ouro pódetn 

E sendo certo, que a nossa cxportai:.5.Q trazer po.m o pa1z e p<1ra. as nossas condi~ 
. tem crescido extraordinariamente, e promette ções financeims. . 
crescer mais, não nos devemos nmedrontm• Tenho ouvido, Sr. presidente, e com 
com esta baixa, porquanto cll(l, cess~trà. logo justa razão, stygmn.tísar-se o papel-moeda, o 
que haja. oquUi0rio en t re a expol'taçã,o e a sy~toma d~ incon-versibilidade e do curso 
importtição. forçado. . 

Muitos h11, Sr. presidente, e neste numero Realmento um paiz, cujn. circulação mone~ 
estão n.lguns membros da. commissilo, que dfio taria consistir oxclusi'f'amente no pn.pel-moa
como causa dn baix:t do cambio os impostos da. inconversivcl a do curso fo rçado, nilo so 
em ouro, -:- e por 1sto, se tom proposto, e ó pude clizer em grantlo pé ele prosroriuri<lo 
o p:i.recor da commb::;ão, a. extincç[(.o ou abo- tini\Uccim. gntro nó:s o rag-imen do p:1pol <lo 
lição de tn.es impostos. curso lorça•lo o incoilverslvel está ostn.bolo-

Dovo u.ntes de tudo J1ondcrn.r, CJUO, neste ciclo, e os mambrcs da oommis.são concorriam 
ponto, n.indti. noto profun a. divergcmcin., j il. no que 6 impossível rnpidamcmte pa.ssnrmos lia 
seio tla commissão, ja entre a.quelles que se um re.::imeu paro outro, isto é, para o da 
teem levanta.do no seio dn. Cama.r~t, tratii.mlo convcrsü.o. 
sobre o assumpto . O il lustre deputndo pelo Espirito Santo que 

Assim e que o illustre representante pelo hontem com tanta 11roticieucia. tratou do p tl· 
éstado de Alagoas, nomenclo membro da com- recer lla commissU.o, <l:~ CJ.U!l.I, aliás, fez S. Ex:. 
missão especial follumbirla elo d~ir parecer a parte, apresentou um Mlditivo, tendente a 
respeito do .. Pngnmen~o em. our~ dos impostos ent rarmos neste reg-imen. 
de importacao~ concluiu oprnanao pelo p:1gn.- Lembrou s. Ex. o alvitre de um empres
mento de faes 1_mpostos, po.rte em úuro, ~o.r~e . t imo exteruo e outro interno i ambos em 
ªn.1. papel ; d1 ffe_ret;ttemen te . do. com missa.o curo ; o pr imeiro destinado a conversão 
m1xta, em sua maioria, que, de. um~ vez para dos 2/ 3 e 0 segundo a. conversão do outro 
sempre, . quer o propõe n.. ex;tmcçao o.bs<?lu_!<'l. t erço do papel-moeda. 
de taes impostos. A maioria du, comnussiLo , . 
esta, porém, em divergencfa corn seu proprio Acco1to o o.lv1tre do nobre deputado, o go-
relatol', que no brilhante discurso que hon- vorno t~m de procum,; o curo p:i.ra fazer n. 
tem proferlu em resposta ao Sr. Mayrinl.:, conv~rsu.o; desde entao, o ouro t2rna-se mer
concluiu . u.mrmuncto que, se porventura. as Cl\doriu. procurada, e por. quem nao deve espe
circumsta.ncias o exi~issem, o imposto em cula:r, e o.:itur~lmeote so?e de preço.-:- Essa 
ouro poderia. ser restabelecido. elev:i.9ã.o tram n~ess:i.ri:i.meute a ?a1xa do 

De modo que, sobre este a.ssumpto, como cambto, corno se d tz succede1· com os unpostos 
sobre os que já apresentei, não ha uuitlt\de em ouro. 
de v istas entre os membros dn, commiss:\o. A mediclu. que se propõe, pois, de um em~ 

Não estou longe de acrecll~ar. sr·. presi- prest imo pa.ra a conversã.o do pa.pel-moeda, 
dente, que o imposto em ouro, da.nclo como vem torriar ma.is periclitosn a situu.ção ftoa n
consequenc1a. mn.ior procura deste m etal, e, ceil~ cio p:.i.iz, porquanto o governo é quem 
portanto, tornando-se elle mais et'lil'O, venha tem de compr~ir o ouro, e comprará roais 
causar ta.l ou qual inlluencia sobl'e o caml.Jio. caro do que o parfü:ular, que póde especul:.tr 

Obedecendo o mercado do ouro a iofle:dvel e procurar quem dê ma.is b<l.rato . 
lei da. offertu. e da procura ; subindo o pre~,o O emprestimo externo, pois, seria um de
do ouro, pela g ra.ude procura. ; ha.vendo cs- sustl'e actun.lmente ; ao passo que com a co
cassei entre nós, deste metal, e torn3.odo-se braoç.'1. dos impostos em ouro, o go-vei·no vae 
necessario compmr no estran~eiro. compre- s:itisfü.zendo os compromissos com o estran
hende- se que, fazendo a funci:J1o do mercn- geiro, cons tando-me que ja estão satisfeitos 
doria, e obedecendo ás mesmas leis, o ouro taes compromissos para o e~ercicio futuro, 
suba de preço, o portanto o c~m bio tlesçn.,parn. lmvendo ouro no Thesouro sutneient o pnrt\ 
r.ô!l . A subidn. do preço do ouro impot·ta a pag-:w t\ outros. n.penlls com um pequeno onus 
descida do cambio, quando nri;o haja umu. com- para. a morcll.dori(.1 ,- podou<lo o excesso, se 
pensação pa.ra essa olevnçü;o tio preço, ou an~ o hottver, ser destinado po.ra. o. couvel'siT.o de
antos, por nu.o haver uma componsaçi'io pa.ru. sojndu . 
tal olovaçüo. E subscrevo a observação do Sr. Mayrink, 

· Os impostos em ouro, tornam necessaria- quando hontem disse-nos que si se ac<lbasse 
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com o imposto em ouro, nem por isso o preço 
das mercadorias . baixaria. 

Pura sol ver seus compromissos o governo 
tem nec0ssidndc do ouro ; si se acaba com o 
jmposto, o grwerno é que tem de procurar e 
comprar o ouro, e, em condíçües bl vez mais 
desfavoraveis, e, portanto, si se quer attri~ 
buir a baixa do cambio a este imposto, :i, su<i. 
extíncção não · iníluiri~, porque o governo 
vir~ substituir o µarticular n•• procur;). e 
compra desta mer-::adoria .. 

Em condições normaes, comprehend e-se 
que este imposto om ouro seria um absurdo, 
porque seria ine:cplícavel que o g-overno, que 
emitte papel-moed:~, exijado p:irticnlar, ptwn. 
pagamento dos impostos, outra moedti qu~ 
n[o aquélla. quo emitlo, o quo 1fovo ser o 
primeiro a garantir; mas na!; .:u:aliçüos oxccp
cionnes em que nos aclmmos, quando n 
contlança na s actuaes in:;tituiçõos ainda niio 
se solidilicou, entendo quo o gO\'erno pt·occ 
<leu de acct\rdo com :i situn.çüo llnance1ra do 
pniz e com as noss:Ls circumstancius cconomi
cn.s, crea.ndo semclhn.nto imposto. 

o Su.. GARCIA PIRES -Mas dit mnis campo 
para u. especulação, porque encarece o ouro. 

O SR. SEABRA - Caro ser(i, sempre ello 
procurado pelo pal'tiéUlnr oli pelo governo, 
desde que este tem necessidndo rlello pa.r:~ 
Solver seus compromissos. Pouco impot•ta. 
que s~ja procurado po1· um ou por outro ; o 
qne o encarece é o facto da procura. e não o 
caracter de quem o procura. 

UM SR. DEPUTA.DO- E como explica V. E"· 
o facto do esmr o co.mbiú baixo, o o preço do 
o:~re tu.mbem V 

O Sn.. SEABRA - Perfeita.mente. E' um phe
nomeno perfeitamente expllco,vel ]Jel<t lei 
economica que jiL u.pontei da o:trerta e d,~ 
procura. 
· O ouro sendo oscnsso sóbc do preço, deter
mina; a baixa do cambio ; o cMé sendo n bun·· 
dante baix::i. de preço. Na.da ma1S natural. 

o que é inquestionavel, sr. presidente. é 
que o imposto em ouro permlttiu a accumula' 
çã.o nas a1·cas llo thesouro deste metal ; e si 
precisamos no menor espaço d~ tempo possi
vel, entra;rmos no regimen du. conversão do 
pa.pel-moeda, devemos continuar a exi~ir 
este imposto, pois que ser:i. o meio de, satis
feitos os nossos compromissos, começarmos :t 
desej:i.da conversão, sem termos necessidade 
de lançarmos mão do um errtprcstimo, sinfio 
i'!1possivel de 4)btermos, com cet•teza, em con
dições ponco vanfojosa.s. 

O illustre deputado pelo C::spirito Santo, 
aconselhou um emprestimo interno. 

Que! pois estamos em condições timinceiras 
as mais desfüvoraveis; ui~-so, que bancos, 
associaçtles, companhias estão âs portas da 

C1trnv.r1t V . IV 

banca rctn. ; como, pois, encontraria o go
verno capítaes nas praças do paiz ~ 

A seguir-se o conselho do nobre deputado, 
es~e emprestímo serb tambem em oul'o. 
Assim sendo, os pal'ticulares com quem o go
verno contraotasse o emprestimo ter iam de 
procur~r o ouro no estrn.ugeiro, porqtte elle 
;iqui e escnsso ; e, assim sendo, eis aqui a 
mesma proc11ra do ouro, e porto,uto, a mesma. 
causa. de baiirn. do cambio ; sendo puro. netar 
as condições pouco vn.ntn.josas em que seria 
ret\lisado seme lhante empt·estimo, desde que 
o governo teria. dé dnr pelo ouro um preço 
elevadissirno, afim ele compensn.r o preço dado 
pelo emprestador e mo.is o lucro que este 
ncce~s:tl'iamente devorhi obter com a trans
acção. 

Devo dizer, St•. presidente. quo não parti
cipo uns mesmas approhensõe~ que alguns 
tio!:! nicrnbros <lt\ commissüo a respeito do nosso 
ostri.do tinanceiro. 

Pi·ollro vor o cambio l:m.ixo, u. saber que ú 
cus tu. dos cofres publicas so mo.ntém o cambio 
ao p:Lr, como succedeu em épocas que uã.o 
ustã.o distantes, e em que o governo entre
gava-se a operações de cambio como si fóra 
um agiota. 

O honrttdo ex-ministro da fazenda do go• 
vemu provisorio e o actua l tiveram a nit ida 
comprchcns.1.o do nosso estado, aquelle esta
belecendo, e este mantendo o pagamento om 
ouro dos impostos do importação . 

UM Sa. DEl'UTADo-MllS o S!.'. R.uy, a g_uem 
V. Ex. d~fencle e defendeu, tambem flcttcia
rnente manteve o cambio,e pagou muitas cen
tenas de coo tos de dLl!erenç•IS de ca.mbio. 

O Su.. St<:A.DRA-Defcndi e defendo o hon
rado ex-ministro da fa,zenda., porque reputo-o 
nm dos mais dignos IJrazileiros, uma das 
mais solidas illusti·ações e um dos mais robus
tos t:tlrmtos de noss,1. p:.ttria . 

Si e exacta a asseveraçü'.o de nobro deputa
do de que elle tambem teve necessidade de 
sustentar o cambio t\ cust1\ do thesouro, ê 
perl'eitamente justific(1.vel, e foi até pa.tl'iotico 
o seu procedimento. porque erlL necessario,nas 
circumstancias ditficeis em que estava.mos, 
depois d(;) umtt revolução que derribou uma 
instituicü.o. pt•ocu1'<l.l' ma.nter o credito dti.s 
nascentes instituições, a.limentur a. esperança. 
no intel'ior, e sustentar a. conliançn. no ex
teterior. O quo serhi um crime ern circum
stantancias noL'maes, naturaes, tcirna-s0 pn.
triotico em circumstancin.s extraor<linaritts e 
exce pciona.es. 

Si recorreu cxtraordino:riamonto {iquollo 
oxpedionte, logo abandonou-o, o procul'OU . 
com t\ creu.çii.o do imposto em ouro, o neees
sario par:~ solvor os uossos compromissos, 
sem abt\lo para. o credito da l~epublicn . 
Apoiados; muito bani). 
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O Sct. 13ArtanzA LrnA- O govorno iá de
clnrou quo ost!L acobor'lo n.to o proximo"anno; 

. do <JUO niio pt•oci~ti Jo tlinltoiro rmra png«L
mento ox:tcrno. 

o SR. SEADRA. .,.- V. Ex. com sou aparte, 
vem auxiliar-me. Eu o agradeço. 

O illustre <lúputado reconlleM o confossa 
que o imposto em ouro trouxe essa. grande 
vantagem, a de podermos sttisfüzer :tte 1892 
os. nossos comvromissos iuternl1cionn.es. 

Abençoado imposto em ouro que tem tanto 
contribuido para levaofa1• o creuito LI<t Repu
blica I?~r:.inte o estrangeiro. O irn.posto em 
ouro Ja solveu os nosso>; .:iompromissos sem 
necessído.de do recurso per·i~oso e extraordi 
na.rio de um emprestitno ínterno ou externo, 
como foi aconselhado pelo illust1•1J deputado 
pelo Espirita Santo, o n. contiuu:Lç:1o de smt 
percepção nos facultarü. os meios de podut·mos 
em breve entmr no regimen de conversibili
dade do papel-moeda. (Atoiados .) 

O que nos cumpl'e fhwr· para çollocat·mo.s 
o cambio em contl!Çõe:;; farnravcis, é niio qutJ
rermos ser superiores às leis economicns; e 
nem procurarmos J'ut,er econom1n. politica,. 
~ sciencin. e n prntkn aconselham o equilí

brio entre os mo~·imentos de ímpor·tnçü.o e ex
portação. 

Pn.ra conseguil-o, o que é preciso fazer Y 
Procurar desenvolvei.', nnimar n.s nossas in

dustrias ; proteger a agricultura, o café, o 
assucar, todos os nossos recursos industriaes 
e agricolas; e no dia em que por esto nátural 
desenvolvimento podermos compons:\r a ox
portução com a itnporto.ção, po(ieremos des
afiar a todos os agiotas e a todos os governos 
IJara que venham fazer subir ou descer o 
thermometro inl'::tllivel deste equitibrio, - o 
cambio. 

O S:a. Fn.ANCISCO VEIGA.- Actualmente a 
exportação do café é enorme. 

O SR. SEA.DRA.- Mas é um geaero só; e o 
nobre deputado s1ibc que um phenorneno bo
lado, um facto µarti cular, urna d<uh merca
doria. uada. valo e nem siguilica pat•a. o 
coml?uto geral do gTaude moviinento eco
nom1co de um povo. 

As fronteiras, os tmu•es, ns dift'ereoças de 
raças, de cosfames, dê religiões, tLtdo de:;
appa.rece de:inte da Sciouci;l. ecouomica., para 
quem o mundo e um vasto mercado, onde de 
Uffi lado eS tà.o OS )'rOductoreS e de outro O!:i 
consumidores. g• p1·eci;;o que prvcuremos 
nos collocar na Yall;.runrfa do,; primeiros. 

O SR.. ARlsTmEs Lollo úú nm aparto. 
o s1~. Sll:ÀBB.h. - Fui convidado pelo tq.i:il'Lo 

do nobre deputa.do por Mirrns ~l cousidcrar a 
exportação do cufü, que con fosso ser oxtr:wl'
diuaria; mn.s o mesmo nilo ncontoco com os 
outL•os pt·oducto~ du. nossa :.<gricultura. 

· o cafó prospera., é verdade, mas os outros 
i.:-onoros de industria. defla ham ; e, por forca 
d:~ solidtiriedadrj ele todas as inrlu •trias, a 
portl:t o o definhamento de uma. importa. o 
<leltnhamento de todu.s. 

So a região do Sul está prospera, a do 
Norte não estô, (muito$ apoiados), e a nós os 
legisladores cumpre providenciar para que os 
bene!icios sejam geraes, paro. que não se que
bre :i. solidariedade que deve existir entre 
todos os ramos do trabalbo, e para que os 
diíTereotes a.rtigos de nossa producção possam 
sati;;fazer as nossas necessidades no interior, 
o as dos estrangeiros, no exterior. 

1sto é que é economico e patl'iotico. 
~ntendo, pai:'!, Sr. presidente , que as me

díd:ts a[lt•oseutndas pela nobre commissào, 
e que examinei, uma. vez que não têm por fim 
animar o desenvolvimento agrícola e indus
tri:d de que preeisamos, não terl\o a forca de 
111ell10rar o nosso estai.lo tlnunceiro. 

o S1~. PRESIDENTE- Previno a v. Ex. que 
a llora. 0sLâ terminada. 

O Su.. SGA.Dn.A - Devorhi passar agora, 
Sr. presidente, a va.loriz:i.çU.o do papel-motlda, 
e da~ m~didas propostas pela commissão pa.ra 
conseguir-se e8tn. valorização : mo.s devendo 
obedecer n. V. e::x., aguardo a t erceira. discus
são do parecGr, para razer a r espeito, as con
sitleraçt:les que entender convenientes no des
em~enho de meu dever !le representante da 
naçao. 

(Muito bént , muito bem. O orador foi m•tito 
comprimeritado por grcmde ~umero de depti.-
tados .) · 

O Sa. VrnHAEõ> (pela oráem) r equer encer~ 
rameuto da discussão. 

Consuluida., n Cama.ra approva o encerra-
meuto da discussão do art. 10. · 

O S1i. COR.RÊA. RA BELLO (pela ordem) re-
quer u veriHcaçã.o. · 

Procede-se à verificação e reconhece-se te
rem vota<lo ~i favor do encermmento 10 Srs. 
depntn.,\os e confra 44. 

Em seguida, é posto em discussão, que e 
encel.'rada sem llebate, o art. 2° do projecto. 

Bntm em dlscussrio o ar t. 3º. 

O S::t.·- Co:rrêa. Ra.bello começa 
di1,ando que varece-lhe que a. respeito du, 
qucstü.o Hnanceirn e necess~trio que o pa1z 
1iquo conhecendo bem qual ó a situaçã.o que 
Ct'eacla. pelo parecer da commissão em rel açã.o 
il. situacu.o jà crettda pot• tlecr etos a.nteriot•os. 

Para esclarecimento completo de suas 
idens, fu.z; o oi·u.dor o hi:i torico dl~ oituação do 
paiz antes do projocto, e depois de! fo,si ncaso 
n~o passar. 
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Diz que o Banco dos Estados Unidos gozn.va 
dos favores communs aos outros bu.ncos; omit
tia. sobre o lastl'O do apoiices em vn lor igual 
ao valor nominal do lastro e as suas notas 
eram inconverti veis. 

A commissão impoz aos bancos regionaes 
obrigacues quanto á sua emissão e reduziu 
successivamente os juros das apoiices que 
possue o Banco do Republica até a sun. extinc
ção; dahi em deante só recebera metade dos 
juros, que teri.í.o destino esp0cinl. 

Mostra qua pelo projecto os fn.vores foram 
commuas para todos os bancos; mas pam o 
do Republica a commissão supprimiu o onus 
do resgate do papel moefa. 

O projecto ct·ea situação mais gru.vosa p:mi 
o Thesouro 1!0 que os decretos anteriores. 

Aoaly8ai1do o estado do Banco da l~epu
blica desde a sua fundacii.o e a.preciandG a 
situaçã.o dos bancos ragionaes, o orado1· diz 
que acha complet:tmente illusot'i<t a m1)dida 
tomada pela commissão reduzindo o prtiso de 
um anno a tres mezes. 

O onus imposto pela. commissão em nada 
adeanta na <] u~stüo vertente, porqu:wto con
tinuri.ra o papel-moeda por todo o prn.so da 
duracão do lxinco, isto e, por 50 anll05 para 
os bancos regionaes e por fiO annos para o 
Bnnco da Republica. 

A outrn contliçã.o dn. extincçito das npolices 
j:l estava no decreto anterior. 

A commissão agora. propüe que o banco 
pague 2 º/o no Estado sobre sua em1ssao. 
Ora, tem-se d.e conceder aos bancos actnaes 
duas especies de emissões : Llm<~ sobre tipoli
ces e outra sobre lastro em ouro. 

O orador faz fo.rg<tS consilleru.çõcs sobro us 
sociedades anonymn.s e retirn.-se da tl'ihnn11 
por ter-se esg-otado o tempo, resel"vando-se 
para em 3 .. discussão tratar ainda de outros 
pontos. 

O Sr. Garcia Pires-Parece-me, 
Sr. prcsidento, que us que.:> tões Jiuanceiras 
dovem sel' tro.tadns com <1 mn,:l'.imtt rosorvn e 
continencia; porque o maior mnt, que ilas 
discussões apltixonudns póde resultar mi.o ó 
o erro scicntiiico, proaunciado dn. tribuna, 
mas o o il"eito que essas palavras, muitas 
VeZl:lS impensadas, prodUZOlll, {Jerturb:.i,ndo a 
vida econo1nica. d1) pai;r,, gernnclo no exterior 
a desoontln.nça. e o r.lescredito. E é imrqtie 
assitn penso, que procut'arei, apezn.r da prm
fundu. impressão que em men espirita pro
duziu a leitura d~t mensngem do Sr. ministro 
ria fazenda, e dos reparos multo sérios que 
desperta. o art. :->~ do projecto, medit' as mi
nhas pn.lavr:1s µ0!:1 mais !::evel'n conveniencia .. 

Estou convencillo do que muito se abusou 
da ernissü.o o do credito, depois ele 15 de no
vembro. Nosso papel de criticas, tem hoje, 

porém, um fim diver;;o e mais importn.nte: é 
dnr-lhes o necessario correctivo. 

A commissã.o pro;ioz me1foia:;,com as quaes, 
em gel"al, estou (le accordo; preciso saber, 
entretanto, qual :i significação do art. 3° do 
projecto. , 

O que pPetende dizer :i commissão? Os 
bancos füleram os sous depositos regulares em 
oLtto 1 Porque nã.o se acham esses depositas 
completos? O governo ·•íolou-o;; 1 Necessita
mos sn.ber. Emquanto foi violado o de
posito ? A que de.spez:~s foi elle applicado, 
qoe nrgencias do E~tado thite1•minaram este 
gravo a\Juso1 

Sr. presidente. e5so deposito em. a grirn.ntia. 
do t!'iplo do sou vn.lor repre::>entado na emis
::ião doslbancos, e com que direito o governo 
metteu nollo m:los criminosas '! Nem a.o me
nos podia o governo alloga r necessidade de 
rnoec.ln. inelldlica; porque coni a nrrec.adação 
dos dit•uitos om ouro, viu-SH hn.bilitn.do a re
pt•esentar o papel 1!0 judeu usura.rio, a vender 
oul'o na.s ::dfandega.s, com agio. Necessito de 
uma oxplicaçü.o clara, preci:m, do fa.cto a que 
se .refere o art. 3° do pr~j ecto . A Republica 
tem o direito de conhecer como procedem os 
seus foncciomwios. E cmqunnto ag uardo a 
resposta da comrrtissU.o, occupar-me-hei, a 
imitação dos nobres deputudos que me pre
cederam, de um outro ponto, que mais par
ticularmente me trouxe a tribuna. . 

No dia 2 de setembro tive a honra de 
submetter à coasi!leração da Camara um ·pro;· 
jecto de lei, propondo a revogação do decret o 
n. 804, de ô de outubro de 1890, que deter
minou que fossem pagos em ouro, nas a lfan
degas e mezas de rendas habilitadas da 
Uní:lo, os direitos tt qile es•.ã.o sujeitas as 
mercadol'ías entradns parn. o consumo. 

Esta p1•ojecto dorme o somno do asqueci
mento na. pasta d:~ commissilo de fazenda. 
A illllstre comm1ssao era, <1 asse tempo, con
tm1fa â revogação do de~reto n. 804, e ape
nas concedi;i. que foi>sem reduzidos a 50 º/o, 
em ouro, os dire itos LlUe d everiam ser pagos 
tMS alfanJogas. · 

Vejo com stttisfaçito, Sr. ]lrcsidonta, quo o 
projecto da commissií.o mixtn, consignn. a idên. 
que tenho advoga.d.o, e que a mesma. com-
m!ssão de fazenda. ja iL abraçou. · 

J.,i hojo, porém, que um dos membros da 
commi:s:;ito mixta,, o Sr. cou~elheiro 1\-fayriuk 
oppüe-se :'.1 revogaçfío do decreto n. 804, e o 
Sr Dr. Soabm sustentou esst\ opinião da 
tl'ibuna. 

Peço licença 8. s. Ex. par:.i.. perm<mecer no 
meu posto. Prol"undn. convicção me anima, e 
os nt·gumantos d~ s. Ex. nii.o lhe produziram 
o m•rnor abalo. 
Dispenso~me do entrar na discussão aca

demica,, sobre :L moeda, provocada pelo Sr. 
Seabr<li ; S. Ex. abusou do seu talou to, pro-
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duzlu o.rgumontos ca.pciosost ~rocurou rJistin
gulr no ouro, sepa.rai• as qun.Udat.los do ouro, 
es<Juocer so do Seu vu.lOl' intl'lnsnco, pu.ra. con
tiiderul-o uuicu.mente nos oll'oitos da moecfa. 

Nüo comprehendo, Sr. presit.lente, que <i 
decretação dos impostos em ouro tivesse por 
fim outra cousa sinão augmentar a renda do 
Estado µeb differença da moeda. O governo 
procurou provocar, ou pelo menos, aggravar 
a crise, que j:\, sa manifestava, depreciar o 
papel, e por esta fórma augmentar a sua 
renda. Foi este o seu poosamento, digam o 
que quizerem. E nem me póde passar pela 
mente, que p~etendesse, por tal fórma, o 
~overoo attra1ur o ouro a nossa praça. e 
tixal-o nella. 

A esse proposito li uma '[lllrase de um eco
nomista. notavel, geralmantH citado, e ao 
qual o Sr. Ruy Barbosa. deu, entre nós, 
gtande nomeada, Leroy Beaulieu, que vem 
muito a proposito. « Acreditar, que quando 
se manda. de Manchester paras. Peterstiurgo 
uma peç& de algodão se a faz acompanhar 
de um certo numero de rublos de prata ou 
da imperiaes de ouro, é raciocinar como 
creança .. O ouro recolhido ao thesouro e 
o 'Producto dos sacritlcios impostos á popula
ção indígena. 

UM Sa. DEPUTADO-Foram os impostos em 
ouro que determinat'ltlli. a baixa, do cambio ? 

O SR. GAitclA PrnEs - Par::i. a baixa do 
cambio concorrem causas complexas. Para 
isso basta o estado um pouco perturbado em 
que nos achamos, a descoufiaoça de que a 
Republica não estit consolidada ; pois, nada. ha. 
mais a.risco, como se costum:i. dizer, na minha 
terra, do que o capital. 

Mas, se <.t cobrança do imposto em ouro não 
foi a causa determioativa da b:.üxa, do cambio, 

. sem duvida concorre para aggravar seusi
velmente o mal. 

A Camara comprehende, que em uma 
praça, como a nossa, pobre de ouro; toda vez 
que se aug-mentar a procura do ouro, pela 
lei econom1ca, cita.da pelo nob[·e de1mtarto, 
deverà elle encar.icer. 

O SR. SEABRA.-J:i, disse que nas condici;ões 
norm:i.es; não aconselh11rfa a msdidn.. 

O Sa. GARCIA. Pm.tl;s - Si nas condicções 
normaes o nobre deputado nü:o :xconselho.ria a 
medida, nas anormaes, que a tr-a.vessamos, 
muito menos ra.zi'í.o tem do a aconselhn.r. 

Si, sem as caus:is ex:traordinarias que nos 
abalam as relações!julga. o nobre d~pttta~o in
.:onveniente a med1d.a, como poclert1 a.cceit<il-a 
quando causas extruordinarlas se juntam a 
essas, que só por si fariam o nobre deputado 
repellir a providencia~ 

O Sn.. SEABRA-Sera o meio de entru.rmos 
no regilnen de conversibilidade. 

O SR. GARCIA PrnEs-Descalpe-me o nobre 
deputado. Isso ó umu. mauei r1.11 do dizer. A 
convm'são tl.11 nossa moerla é, p01• emqua.nto, 
urn sonho, ou urna. aspirn·;ão. Elia. não virá. 
por estes meios art idciaes (apoiados), por 
meios coercitivos. Reuna hoje o governo 
quanto ouro puder no Thesouro, não cobra 
sômente os impostos adu::ineiros, mas os im· 
postos internos em ouro, logo que abri r as 
portas do Tfrnsouro, todo essa ouro sa escoara 
para. o estrangeiro. 

A conversão de nossa moeda. vira muitO na
tura lroente do desenvolvimento da nossa 
agricultura, da croação das industrias, do 
dtisenvolvimento da nossa producção. Quando 
nós produzirmos mais do que consumirmos, 
q uo.nao a nossa. e:·q~cirtação exceder, nií.o só o 
V3lor da importaçao, mas o dos nossos com
promissos no estrangeiro, quando não t iver
mos Mcessidatle de pagar em moeda o que 
de f'óra recebermos em mercadorias, tel'emos 
a conversão do nosso meio circulante, muito 
no.turalmente, sem quasi que acção dir6cta 
do go\"orno. 

Por emquanto o imposto em ouro será um 
embaraço para a conversão do meio circulan
te, será um embaraço para a creaQão das ín
tlustria.o e o desenvolvimento dellas. 

Um dos effeitos do imposto em ouro é o en~ 
carecimento de todos os generos de consumo, 
pela acção reflexa que tem o enc<~reoi
mento do preço de um gouoro sobre todos os 
outros. 

Em um paiz, como o nosso, que importa 
todas os generos necssarios à vida, até aquel
les que elle produz, quasi que expontanea.
mente, que importa os ceren.es, que importa 
u.té palitos, o encarecimento de tae~ genaros, 
uecessarios, indispensaveis á vidn, do t raba
lhador, difficulta a cre:ição de industrias e do 
seu desenvolvimento, pela somma de ca.pitaes 
delle$ retirados para alimentação dos mes
mos traballladores. 

o Sn. SEABRA-A crise provocada pelo eo.
cri.recirnento dos generos ess~nciaes á vidi!- é 
um estimulo pa1•a o estabelocunento das 10-
dustrius. 

0 SR. GARCIA PIR.ES- o nobre deputado 
varece~me quo pertence ~o nu.mero dos que 
ensinnm com a palmatoru1. E sem duvida 
nottwel a theoria de s. Ex .• provoca.r crises, 
provocar a miseria do t rabalhador para, pro
mover a industria. 

Mas s. Ex:. devo attender a que o excesso do 
preço dos goneros essenciaes ~ vida. importa 
em c11pital desvlado da industr1f\. 

Prefim o systom~\ opposto. Qner'? o desen
volvimento da industria pelo ensinamento, 
pebi. animação, pela protecção. . 

E tem S. Ex. uma prova contrarm. a sua. 
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theoria, no facto :.tinda hontem enunciado 1· O Srt. GAn.crA Pm.Es - Sem dtlvidn e por 
pelo Sr. Mayrink. · motivo muito simples. A concurrencia do 

S. Ex. disse: E' um erro attribuir-se a governo no mercado das cambiaes sera pe-
carestia dos generos [Llimenticios nacionaes rio11ica, e limitMo ao necessario para o ser-: 
ao imposto em ouro. Não é tnl um erro. viço dos nossos compromissos externos. · 

Toda vei:: que os generos esseociaes à. .vida O governo não tem necessidade de mais de 
do trabalhador encurecem, o trabalho sóbe 35.000:000$annualmente. 
de preço, e consequentemente o producto A coocurrencia, hoje, pelos particulares é 
desse trabalho encarece. constante. diaria, e nu. importancia de cerca 

O illustre Sr. Mayrink., que foi o conse- de 100.000:000$000 . . 
l heiro do Sr. íl.uy Barbosa na adopção do im- A concurrancia. do g-overoo no mercado das 
posto em ouro, ja concorda., quo se a totali- cambiaes nü.o rutira a. mooda elo merc<\do, o 
aade do imposto é demais parn. as despezas do actual processo crea u. noc1~ssicla<l.e llo duplo 
governo, estabeleça. o governo um cambio da moeda ; porque o que ontl'a. para o TbeM 
pelo qual sejam feitos os paf,rn.mentos. souro vne alli clormír, ató que chegue o dia. 

Desta fórma desapparece a razão c~~pital em que devo embarcar para a Europa. 
dessa medida, que segundo diziam, foi ª.vá~~ Vêem os nobres doput:idos

1 
qu~ uã.o tom 

tagem do obter o governo, ~em conco1 ror a rnzü.o os que so oppoem a revogaQa.o do de· 
pr~, a moecla d~ ouro, pa.ra permanecer a ereto n. 80,1 de 4 do outubro. 
real, a. verdadeira, que é o a.ugmento da . 
renda. O SR. Pn.ESIDENTE - O nobre doputado Jà 

Não salva, por esta fór;-ma, S.E:t. o comM 
mareio das difficuldades, e dos vexames para 
obtenção do ouro, e colloca-o a.indo. sob a 
pressão do cambio, que continuara a baixar. 

E' necessario, Sr. presidente, que partaM 
mos deste principio. N:lo temos ouro, nú.o o 
temo$ absuluto.mente, o ouro qne se apresenta 
em nossas transacções ê importa.do como 
mercadoria, e comprado. Desde que o go
verno exigir o pagamento dos direitos adua
neiros, vou ainda a mais, desde que se esm
belecer qna.lquer procura nova de ouro, o 
seu preço inevitavelmente se elevara. 

Não sei tambem o que quer dizel' s. Ex. 
em sua phrase: o governo estabeleça. um 
cambio rasoavel. Quiz s. Ex. aconselhar que 
o governo dé~e ·novo preço ú. moeda. me
ta.llicu. Z O · daver do governo ó receber a 
moeda. metallica polo valor legal, elle nã.o 
póde ser agiota. Mas ainda o.ssim, o devedor 
do · Thesouro, pelo imposto, ve1·-se-ha em 
obrio-ação de comprar a moeda no mercado a 
camfüo do 14 1/2, ta.lver., paro. entregai-a ao 
goveruo a cambio de 20. Qui~ S. Ex. fücili
tar o pagameoto em papel, calculando 20 di
nheiros poL' 1$, como <tctualmente se füz '? 
. Neste cuso desappnrece :i razão do dem•eto, 
o governo nü.o recebe mais ouro, terá. de entrar 
no mercado das cambiaes. 

E, Sr. presidente, determina.rii., elle mes
mo, a depreciaç.ão dos seus papeis,condemnar-.1 
o seu credito. 

E desde que o mesmo governo dér a medi
do, do seu descredito, a. consequencin infül
livel, fatal, ser-.i. ainda maior alta do preço 
do ouro. 

excedeu li. hora.. 
O Sri. GARCI.\ PmEs - Obedeço a adver

toncia de V. Ex., e peço desculpa. 
E' adi:.uln. a discussilo pela ordem. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR· PRESlI>ENTE annuacia a 3 .. discussão 
do projccto u. 203 B, fixando as despezas do 
Mioisterio dos Negocios dv. Marinha. 

E' lida, apoitlda e posta conjunctamente em 
discussão a seguinte 

Emenda additi11a 

Fica autorisado o Poder E::recutivo a abrir 
o necessario credito paro ~bonar nos empre- .. 
gados das repartições militares de mQ.tinha., 
a contnr da da.ta. da. promulgação da Consti
tuição du. !~epnblica., os vencimentos tn:.\oda.
dos i ~ualar MS das repartições congenGres 
do Mmisterio da Guerra pelo ai:-t. 85 da 
mesma Constituição. 

Salo. dM sessões, 14 de outubro de 1891.
Custodío de Metlo.-M. Valladc-Co , - lmUo do 
Bra.::it. 

São lidas, apoia<las e envio.das à conunisisão .. 
as seguintes 

E mendas 

Ao § 13. Capitanias · do Portos: 
Accrescento-se i1 verba respectiva mais 

6:000$ paro <t construcçü.o de umo. nova ponte 
du. c:i.pitania do,porto de Santa Catharina, na 
ci<lo.de do Desterro. 

UM SR. DEPUTADO-PrefoL'e V. Ex:. a con- Sala das sossúes, 14 de outubro de 1891. 
curre~cia. do governo no mercado O.a!> cam- Carlos Cu.mpos.-F. Schmidt.-Lauro)dulter. 
biaos t -Indio do Bra::il. -Lacerda Coutin!~o . 



Cfrnara aos Depl.lados - lm!J"esso em 06/0212015 14:42 - Pêgina 11 de 22 

350 Sessi'lo cm 14 de Ou~ubt'o de 1891 

A tax::i. elo pr tica!om no~ porto~ do lt1l
jahy e Laguna de . no truta o art. :30 tio 
regulamento qn ba,i:ou com o ;wi~o cio 22 
de abril do correu e, 1ica reduz.ida., parn. os 
vapores à 200 réis por tonel:.i.da. por entra.da 
e sabida. 

Sala das sessões, 14 de outubl'O <lo 1891.
LaceYda Co1~tiril10. - Carlos Campos. - l". 
Sc!imidt.-Lauro Muller.- ~i. Stoehl1Jr. 

Fica o Poder Executivo autorisado a mu
dar o pharol de João Dins, no estado de 
Santa Catharioa para ilhti. da. Graça. collo
cando um pharol~te em ponto conveniente i~ 

-nn. vegação destinada. a.o :iucouradoro de 
S. Francisco. 

sa.ta dns sessões, 14 cie outubro de 1891.
Lauro ilfülLer. ;_ LaceY'iLa Coi-itinho. - Cario1; 
Campos.-F. Scltmidt. 

- Ao§ 16.-Pharóes 

Accrescente-se :i. varb'1. respectiva mais 
15:000$ para a. construcção de dous pharóes 
de 6ª classe1 ~om o n.lc:rnce de oito milha.s, 
collocados no>: portos dGl Mn.cáo e Mos!:>oró. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1891. -
Ped~·o V ellw. 

Ao§ 14 

As tabellas dos vencimeutos dos offlciaes 
das differentes classes da. armada serão revis
tas de ma.neira. que os officiaes effectivamente 
embal'cados nos nn.vi(ls de guerl".1. tenha.m 
sempre maior vancime11to do que aquelles que 
se acharem em qualquer outra, commissão, 
isto, porém, sem a.ogmeoto <la despeza que 
a.ctua.lmente se faz com e:.se pessoal. 
. Sala.das sessões, 14 de outobro de 1891.
Aweu. -lndio do Bra:::il _ 

Ao§ lD 

Dos 100$ concedidos pelos regulamentos em 
vigor aos paes dos roenMes destinados ús 
companhias de a.prendizes mn.rinheiros, ~e 
deduza. a quttntia de 20$ para facilitar a sua 
conducet'"ío. 

Sa.lo. do.s sessões, l4 de outubro de 1891.
Abrcu.-lndi() do Bra;;il. 

O Sr. Moniz Fereire-Não vou 
r:v.or 1lhsc111-so sobre o orç;1mento da marinha.; 
von ~\)lenns enviar ú mesa dous additivos a. 
est<.l orçtunento, consignando.autorisaçiio para. 
melhortLmentos de que carece meu estu.dô. 

lfa muitosanuos, desde que começou a nu.· 
vagação n. vapor nns costas do meu estado, 
que se tem recla)Jlado incessantemente pala 
collocação de um fóco de luz no pontal do rio 
Doce. 

A necossi•lade de -um pharolete naquella 
parte dn nos·s:i, costa està demonstrada por 
factos que se teem dado, devido u, falto. de il
luminação al li. 

ffa cerca de 3 ao nos, o pa.iz sotrreu o jm .. 
menso prejuizo de um magnifico -vaso ila 
guerra, na. importancia superior a 2 mil 
contos,u.lêm dt' prejuízo coosideravel ele vidas 
pre~iosissimas e do risco imminentissimo que 
correram otltras, inclusive a do nosso illustre 
colle~a, o Sr. Indio do Brazil. 

M:us de um<i vez o relatorio do l\iinisterio da 
Marinh(l. tem-se referído a necessidade da col
locação deste pharol; e já em 1881, o Sr. Lima. 
Duarte, então rninistro ria. marinha., pediu :1 
Cam:i,ra augmento d8 credito para. :t verba.
ph:tróos- iudicn.ndo como um dos ma.1s new 
cessarias o do ponta.! do rio Doce. 

A outra emenda é relativa ao bahsamento 
dn. bnt'rn. do, Victoria. 

Ha cerca de 3 aonos a repartição hydrogra~ 
phicarnandou alli uma commissã.o. para estu
dar este trabalRo,reclamado em geral por todos 
os naveg-A.ntes; ella fez estudos, el'ganisou sua. 
carta., mas :i.té hoje, por falta de verba., não 
se fei o bnilisa.mento. 

Offel'eço, sem maior justificativa, es~ 
emendas. para as quaes peço o apoio de todos 
os meus illustres coltegas. _ 

São lidos, apoiados e envia.dos à commissão 
os seguintes 

A.DDITIVOS 

Fic:l. o governo autol:'isado a mn.nda.r collo
Cat' um phorol de pequena. luz no Pontal do 
Rio Doce, estado do Espírito Santo. 

So.lo. dos sessões, 14 de outubro de 1891. -
Jlioni:r Freire. - Athayde Jun.ior.-Ixdi<J do 
B ra:;it .-Oicstoàio de Mello. 

Ao § 12 Fica. o «overno igualmente autor!sado. à. 
s upprimn.m-se 08 ar~enaes de mn.rinlrn. <ln.. mandar bal1s:.1.r a ba~rã e o p~rt<? _~a V1ctor1a.; 

Da.hia e Permambuco, ftca.ndo o govemo de accordo _c_om a. plu.~ta or<>n.ntsacln. pelo l 
o.utoriaado :i vender em basta publicii os re- tenente lnd10 do Braz1l. 
spectivos terrenos e o material que não for Sal:i. dns se5Sões; "'.14 de outubro de 1891 .-

- aproveitado nos outros arseuaes. Moni.: Freirc.-A.thaydc Junior. 
Sa.\a. das seSSt"'Ses, 14 de outubro de 1891- Ninguem mais pede a. palavra o é onoer-

Abreu.-l>utra Nicacio.-B. Medeiros. ro.da a. discussão. 
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Entra em 3~ d.iscussão o pro,jecto n. 197, 
que regula o processo e o .julgamento do 
Presidente da Repu\Jlica. e dos ministros de 
esta<io nos crimes communs. 

O Sr. Epitacio Pessoa -Si·. 
presíd1mte, nií.o me conformei nem posso con
formar-me com a decisão da c~11rn1,r,1, rejoí
taudo a emenda. que om um:1 da~ sessue~ •ll1-
teríores tiVA :i honra tlo n.pres1mt.:u• :10 art. 
3° do projecto que so di~cut(.l. Por i~~o vonllo 

· rosto.belecel-a u mais uma vez ch:trnar :i 

attenção dos rnons honrntlml eollog-ns para 
unia materili quojulg-o oxtruma111011to impol'
tanto, O q llO UUllli\llilt~ ill:Hi Ul'lt reflexiio. 

A primoirtt vez qu1i foliei soliro c~tu :1ssum
pto agitei o discuti dnas ()ueotõcs, t111ill mais 
g'I";Lve, quttl mais import:rnto. 

A primeira con:;istir~ cm saller si o § 3° do 
nrt. 38 tb Constituição havht co11sag·l':1do tt 
unidade ou a dualidade do pen:is para os cri
mes ae responsabilidada do Presidenta Lia 
Republica. 

A seguml;i consistia em saber si ojulgameu to 
politico devia rest1·ingir-se ao tempo do man
dato presidencia.l, on si, pelo cootrario, devi:.t 
acompanhar o president~ ai ada. mesmo depois 
de haver elle deixado definitivamente, por 
qualquer motivo, o oxercicio do seu carg·o. 

Com relação à primeira destas questões, a 
Camara decidiu, e a meu ver decidiu muito 
acertadamente, que a Constituição consa
gmva duas penalidades distinctas: uma, a 
perda do c:.tr"'O ; outra, a. perda do cargo 
acompanhada ia iucapacidade p•m~ exercer 
funccões publicas, que deveria ser applica.da 
co1.no ;pena. acce~soriat co~o aggr~vante da 
pr1me1rn. nos crtmes ae ma 1or grav1tlado. 

Em roluçã.o a seg-unda quf)stão, porém, pn
rece-mo que a decisão da Camat·a não foJ,com 
odovido respeito,~t mais :\Certa.da nem a mais 
consentane:l com o espirito e com ·a lettr~i du. 
Constituição. · , 
· Liquidado o primeiro ponto, lt questiio µóde 
reduzir-se ag-ora. a es tes termos: as:;entndo 
que o processo politicr) tom dous intuitos <li· 
versos, punir o presidente simp~es~11;nto coi:n 
a {lerda do cargo, ou com a destttmçM o mais 
a incapacidade pam o:te_rco~ qualq~er funcção 
publica., o processo, attmg1do o pr1m_e1ro fi~. 
deve cessar, ou deve, pelo contra.r10, cont1-
uuo.r até que se verifique si li:i. ou não logar 
}l:tl'a. a imposição da pena accessoria, o µor
ta.nto, até que se (tttinja, o outro resulta.do 
proposto nn lei? Collocadn. a. questão nestes 
termos, rin.rece-me que o, resposta. so impõe 
de mttnOira :1 nao deixar margem :1 besítuções 
nem a duvidas. 

Si o delicto do Presidente <la Republica, 
como entendeu tt propl'ia Cnmaro, pode ser 
punido nl\o só com a perdBo do cargo, mas 
tambem, em dados casosJ coro a. inca.pa.cidado 

para exereer qua.lquer funcçfi.o publica, como 
pnmr antes de se reconhecM sí ha ou não 
iog:i t' partl. a applicnçilo tlos ta outra penu.-
lidacle ! . 

Melhor serit~ então reformar-se a. consti
tuiçrí.o pnrn. o eíl.'eito de :::e decretar que os 
de!ictos de füi,;[)OOSl~b i l idade do Presidente 
serü.o punidos com'~ pemi d:t perda do cargo 
::;órnente, por isso qne a da incapacidade ja
mais terá i\pr1licaçi'ío. 

Com ell'eito, qna 1 serU. o presidente t:i'.o in
gouno, t:lo nescio qnc, depo i~ de h~Lver com-. 
moltí!lo n1n tios gt•;wes dc lictos defi nidos na 
!oi c!'i111inal, so con~ot'\'O no poder à espera 
do qllo o Senado o ful mine com u. pena tio in
cap<Lchfodo 1 Ne11ln1m. 

Pratien.do o dolicto o iniciado o processo, 
antes que o Senado decrete n sentença, o 
Pt·esidente renuncia o mauda to ; o processo 
pàm em virtude Llo art. 3. 0 do pro,jecto, e 
clle mantem t1ssim n sua ca.paciriude pnrn. 
qua.Lquer funcçã.o, com detrimnuto dtt Consti
tuiçilo, que manda fet'il-o com aquella inca
pacidade. 

1\ssim, pois, si for rnnntidt1 n, doutrina 
acceita pela Gamara nn. 26 votação deste 
projecto, <t Constituicã.o estit ue facto l'evo
;.:~\da na parte referente a i ncapn.~idade ; ~t::i. 
se· tornara uma io~ttil id:ide, uma excrescencia 
no corpo da Constituição. 

O legislador constituinte teve -por intuito 
não só destituir o Presidente, mas, nos dcli
ctos mais graves, inc::i.paci tal-o. 

A Cnmnra, approvando o art. 3• que 
manda su-;;pender o 1wocesso log:o qt10 o pre
sidente nlJandonA o exercicio de seu cal'go, 
tornn. impossivel a comminação desta se
gunda perni, e desta rnaneir<L reduz o preceito 
con~titucional a uma disposição que jàmais 
terú rea.lisacão pratica. 

Peço ú. Cama.ra que attenda a estas conse
quencins quo forçosa o natm•almonte resultam 
d.o art. :3° do projccto, o que a miuhn, emenda 
iotcirnmente prcveniri1. E nqui vem â pello 
lembrar umn; hypothcse que jit figurei no 
-meu p1·imeiro discurso. Como se póde veri
tlc::tr examinando o projecto em d1scussão,.-0 
processo do Presidente, por mais rapidarnento 
que seja promovido, uão estari' concluido ::i.n
tes de dous mezes. 

Pergunto: - si o Presidente tiver com
mettido o delicto nos ultimos clous mozes 
do mandato presidencial, qual deve ser o 
procedimento uo Congresso ·~ 

Deve permanecer inactivo e deixar que o 
Prosidcnto continuo impune u, g-overna.r o 
paiz ; porqnc si se intentar o processo, a 
conclusito natural do mandato, em -virtude do 
art. 3°, vit•ã por~Iho termo v.ntes que se 
attinja um dos fins previstos na lei, que é 
!1' incapa.aidada, a qu°'l póde ser applicavel, 
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tal se,ja. a gravidade <lo crime em questão. 
Ora., isto é um absurdo. 

. Limito-me ·a estas rapida.s considérfições, 
esperando que a Gamara, retlectindo melhor 
sobre materia tão g-ra.ve, reconsidere na sua. 
ul tirna decisão. 

VOZES - Muito bem! muito bem! 
E' lida, apoi:1da e posta conjunctn.mente em 

discussão a seguinte 

Emenda .· 
Substi ~ua-se o u.rt. 3n pelo seguinte: 
o processo de que trata esta lei potle.rú. ser 

iutenta<lo não só durante o perio<lo pl'esiden
cial, mns ainda depois que o presidente, -por 
qttalque1• motivo, houver deixado definitiva
mente o exercicio do cargo. 

Sala dus sessões, 13 de outubro de 1891.
- Epitacio Pessoa. 

O Sr ... A .. :rn.ph.ilophio impugna os 
argumentos produzidos pelo Sr. Epifo.oio 
Pessoa, mostrt~ndo coroo a pena de incapaci
dade não pa.ssa, na theoria. do direito publico 
amarica.no, de uma pena de caracter aocesso
rio, simples elemento de aggravução da pena. 
principal, que é a da. perda do emprego. Que, 
portanto, no seu caracter de simples clrcuro
stancia aggra.vante da outr.:i. peua, não po
derá. aquella ser a.pplicada. isola.damente. 

Que o fim da lei é t-emover do cargo de 
presidente o cidadão que o exerce e poderá 
servir-se da influencia do c.wgo pll.ro atteu t<\r 
contra a illdependencia do tribunal judiciario 
que t erá de julga.l-o mais tarde, e que, assim 
conhecido o pensamento da disposição, só em 
casos espaciaes have1·3. necessidade de ser a 
perda, do empreJo aggravada pela inhabili-
tação puru. exercer outro. . 

Que, flnalrnente, destituído do cargo o cída
dií.o que era o presidente da. Republica, tem 
olle perdido ipso fàcto a qualidade que justi
ficara para o seu julga.menta preliminar, a 
existeoci:i de um tribunal ospecin.l, pa.ssaodo 
a ser, como simples cidadú.o que fica sendo, a 
ser julgado polos tribunaes da justiça ordi
naria. 

o tribunal especial é um a.panagio do 
cargo, e nlto um privilegio do. pessoa que o 
exercia.; perdido, pois, o cargo, ja não. h::i.ve
ria. ra7.ão para o funcciona.mento daquelle 
trib1ma.l, como foi _decidido pelo Senado dos 
Estados Unidos no julgo.menta do genoml 
Belknti.p, que já niio exercià o log:.ir de mi
nistro, loga.r que occupava quando commet
tGrt1. o delicto quo motivou o seu processo. 

Proseg-ue o orador em outras c0nsider:\Çlfos 
jit adduziclas em seus precodénles discursos; e 
podo liconça ao Sr. presidente para, antes de 

de deixar a trihu1;a, requerer a. S. Ex. que 
seja da.do pa.ra ordem do dia., mesmo durante 
a prorogaçã.o, o projecto da deputa.ção llahiana 
pedindo um credito de 400:000$ para auxilio 
das victimas dn. secca no interioi• do estado 
da. Bahia. 

Em justificação deste seu pedido, lê o ora- ,· 
dor .um telegammn. hontem publicado pelo; 
:Pai: nestes ternios: · 

« Btthh1., 13. Temos as seguintes e tristes 
notas sobre a secca. desoladora. do sertão. 

Acossados pela fome e pela sêtle, é superior 
ri. 20.000 o numero de pessoas que n.bnndona
ram Caetité e l\íoute Alto, emigrando pn.ra. 
o:; estados visinhos. . 

Parece averiguado que a morte e a emigrrL
cão tlesfalcn.ram o centro do esta.do em mais 
de 60 .000 ha.bitantes . .,. 

E termina., lendo tambem estes topicos de 
uma oal'tn. do governn.<101• do estado da Ba
hia: 

« O nosso sertão està sendo devastado por 
umit secca medonha., nunca vista; a populaclto 
a.bandona, seus pobres lares e, errante, pro
curn. debalde meios de debellar a fome que a 
dovoi•a, e jú. emigm do estado aos bandos. 

Ainda ha poucos dias, r ecebi carta do sena
dor R.odt·igues Lio:ia, do Gàetité, assegoraodo
me que, sem e:x:agero, só da.quellas para~ens 
tiuham já emigrado para. S. Paulo e Minas 
mais de 20. 000 pessoas . » ' 

O Sr. SeYerino Vieira. vem 
apeuas e"pôr algumas duvidas, e, apeza.r da 
sua incompetencia, suggerir alguos alvitres, 
sob a fórma de emendas <i. diversas.disposições 
do pro.jecto, por Ihe parecer que tocfn. a cla
reza e necesSària em um monumento legisla-.. 
tivo desta ordem jurídica. . ·,. 

Esta· de nccordo com a argumentação do \ 
nobre· deputado pela Parahybt\ e not::i. quC:' íoi · 
difficiente a do nobre· deput:.ido pela Bahia,en- ! 
tendeudo que o fim do processo elo Presidente .' 
da Republica perante o Senado é tão sómente 
removel-o do alto cargo que occup:~. .: 

Si assim é, não so comprehende como S/ 
E.\'.. julga necessLlrio aggrava.r a :Pena de 
perda do ·cargo com a da, incapacidade para. 
qualquer outro emprego. : 

O asserto do nobre deputado está em in
teiro desacordo com o nrt. 1° do,projecto, que 
diz que o Presidente da H.epublica responderà. 
pelos crimes coromuns per.note o Supremo 
Tribunal Federal, e pelos crimes de responsa
bilidade perante o Senado, na fórma do pro
cesso estabelecido por esta lei. 

o quo se couclue d:1hi ê que o nm do pro
CP.SSO não ó s implei>meote removGr do seu n.lto 
êargo o 1° mag!:::trado dn unção, para dellOiS 
submettel-o ao juizo commum ; mas sim un
por logo as pénas definidas om lei. 
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NU.o se trata. de processo administrativo. 
Sl o unico intuito da. lei fosse esse a que al· 

1udiu o nol.Jr[j deputado, nada ma.is facil do 
que esquivar-se o Presidente da -Republica. n 
seus cll'\:itos, renunciando ou a.bandouando o 
cn.rgo. · 

O nobre deputado tliz que isto era uma. re
paração. Excellente reparação! 

A lei Só terin. neste caso n.pplicação aos 
pr~identes tolos que dessem urrhn.s :!e sua 
correcção, :tb:tUclonando o logar, logo qua se 
apresentasse n, denuncia. na, Cam:.m\. 

Mereceu <tlguns reparos do orad.or o n.rt.11, 
que no seu pcriodo tlnal determina que no 
cn.so de a.usancia do accusu.llo, u. intimnçii.o da. 
Cnm:l.1•n. sorh fl:lifo. pelo mngistrado que o pro~ 
sitlente d:i. Cn.mara desig-n:.ir. 

A ,justiçn. fedel'al tem representnutP-s nos 
juizes secciona.e:; . i?ic:1 o o.rtigo redigido com 
mais cl:iroza, substituindo-se este período 
füml por uma disposição em que se declare 
que o presi1lente da c.imara commett!lrÚ. a inti
maçlfo r\O juiz seccional que tiver jurisdicçiLo 
110 log-ar em que estiver o accusado . 

Ne~te ~.antido mandará a mesc.. uma 
emenda. 
· O art. 22 diz que havera debate verlml en
tre :i. commissií.o accusadora e o nccn:>n.cto, Otl 
seus advogados, tindo o qual, retiradus o.s 
partes, se al.H·irii discu.ssü.o sobre o objecto da. 
accusa çã.o. 

o nrt. 23 dispõe que, encerrado o debate, 
fürii o presidente um relMorio re.snmido das 
provas e fUt)damento da accusaç..1.o e perg-un
k'\rú. si o accusatlo commetteu ·o crime ou os 
crimes <l.EH.tUe .ó arguido. 

No :i.rt. 24 ~e determino. que, vencendo-se 
quo o accus:ido é criminoso. perguntnrà o 
presidente qual a pena que lhe deve ser im
posu1, si :L perda do ~•rg-o sómente, ou si esta 
e n. cfa' iucapacidade purti exercei:- qualquer 
outro empt·ego. 

A C-..nmra comprehende que quanto mais 
cla.reS<\ houver no modo de enunciar-se o 
Presidente tio uma. corporação numerosa.,como 
à o Scnndo, füze11do as perguntas de que fnl
hm e:;tes artigos, mais gnrantit\s de a.certo 
devem existir par<~ a.s .respost•tS. · 

Orn., desde que o pre:;ideute pergunto. uo 
Senado si o u.ccusn.d.o é c1·imiuoso, :1 resposta. 
affirmatiY~\ inclue implicitn.mente a pent\ da. 
perda do cu.rgo. Portanto, parece fJUe se po
dit• a.tldicio1wr a essa perg nnta. outl"i~, corre
lata. o insap:ir:wel: si o accusaclo deve ser 
condomn:.i.tlo :i. per<lu. do cargo; ou destacar as 
}lerguntn.s. 

Olforece, portanto, uma emenda. a.o n.rt. 24, 
na q1ml procurou evifar os inconvenientes 
11ue :i.s:;ign:i.lou. 

Umn. outr.-:i. emencli. a.presenta. a respeito 
do al't. 28, quo diz que no ·pl'Ocesso em uma 

C:uunrn V . 1 V 

e outra Camara escreveriL s officiaes du. sua, 
secreta.ria.. 

Como estiL redigido o <wtigo, pôde o presi
dcnto chamar em um dín. um o!Iiclal e no dia 
seguinte outro. !!:' melhor que hn.ja um só 
ollicial designa.do para esta rnncçi.to. 

Advertido pelo Sr. presidente de que se 
<\cha termina.da ·a hora, di:r. quP. é tfi.o obe
dieo te n S. Ex. que dá. por eucerrad:.ts as suas 
observações. 

Veem á mesa., são falas, apoiadas e postas 
conj unctameo.te . om discussrr.o as seguiu tes 

E mendas 

Art. 11. Substitua-so o pcJ'io<lo 11nn.l plllo 
seguinte: 

No caso üe ansencb o presidllnto da. Ca
mart~ commettorá tl. iotlmaçã.o ao Jnlz succio
nal que tiver jurisdicçiio no · lo!.!'ar ondo so 
(l.Char o accusndo. ~ 

Art. 23. Depois du. pnl:i.vt·a n.rg-uidii-a.cre~~ 
ceute-sa: <.{0 si o tribunal o conil.cmua. a per
da do cargo. » 

Art. 24. Su\Jstitua-se pelo seguinte ; 
cVeni::endo-se a condemnnçiio nos termos 

do artigo precedento, pe1·g-untarii. o pl'esidente 
si a. pena de _perda tlo cargo dove ~er nggra
vada com a iue<ipncidade para exercer qual-
quer outro. · 

Art. 28. Em vez das p:ilavrus «escreverão 
os otnciaes de sun.s secretarias» Jig1\-Se-es
creveci um officinl cln. re~pectivu. sec1.•etaria. 
designado pelo presidente. 

S:.i.la da.s sessoes, de outubro !la 1891.
Sel)erina Vic i?'a 

E' adiada. a discussão pela. boro.. 
Pn.ssa-se ó. hora destimtdo. ú. apresentação 

de req uerimcot<>s, indic~ções, etc. 

O Sr. Gabin.o :eesouro-Desejo 
apenas fazer um pedido ·a. mesa com relação 
a. descriminn.c;lO das mateLfas quo tom de ser 
dadas pttra. ordem do diu.. 

O Sn.. OITWCCA-De nmanhü. em den.ute, só 
podem ser dadas as leis de meios. 

O Sn.. GAmNo 8ESoun.o-Não s~i si assim · 
ó, mM V. Ex., Sr. presidente, deve compre
hender que O$ pro,iectos de orçamentos de
vem ser collocados rn~ ordem do dia em con· 
diçues de podarem ser disc11ticlos, o que não 
tem ttconteci1io nestes nltimos dous dias, tanto 
que o orçn.mento tio miuisterio d:~ guerra., 
ten:lo sido incluído na ordem do di:b de hon
tam e de hoje, não teve .:lind•• occasUio do 
ser discutido . 

Supponho quo nesto. occasiüo, não ha nuda. 
mais urgcute do que as leis de meios. Nós 
Yamos entmr nos 30 dias do prorogaçã.o, ~ 

1:i 
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era justo que fossem incluidos na ordem do 
dia unicamente as le.i:l orçamentarias, a lei 
eleitoral, e aquellas que, pela Constituiçüo, 
não podem ser aLliacbs para a sessão seguinte. 

E' neste sentido que faço a minha ' recla
mação. 

O SR. Pm!1SIDENTE-Na ordem do dia para 
a sessão ele amanhãjá se acha attendida a re
clamação elo nobre deputado, porque nella 
figura o orçamento da guerra no principio da 
ia- parte. 

Vão a imprimir os seguintes 

Projectos 

N. 12 C- 1891 

Fíxa cm 120:000$ aniwaes a pens<io a IJ.L~e tem 
direito D. P edro de Alcantara, ex-impera
dor do Brc~z il 

· Tendo esta Gamara já manifestado sua opi
nião sobre a emendD, do Senado, a commissão 
de constituição, legislação e justiça, de con
formidade com o art. 39 § 1°, é de parecer 
que seja elln, de novo submettida á delibera
ção da Camam dos Srs. Deputados. 

Safo. das commissões, 14 de outubro de 1891. 
-Amphílophio, presidente.-Glicerio. - Aris
tides Lobo. - L. Filgiteiras. -L. de Bulhões. 

Emenda do Senado appi·ovadapor dois terços 
d~ votos na /órma llo art. 39 da Constituição. 

Ao art. 2. 0 Depois elas palavras-presta
ções mensaes, accrescente-se-ao cambio de 
27 dinheiros por mil réis. 

Senado Federal, 26 de agosto de 1891.
Prudenie J. ele M oraes Barros, vice--presi
dente.-João Peilro Belfort Víeira, 1° secre
tario.-Gil Diniz Goulart, 2° secretario. 

Art. 2° elo projecto da Gamara: 
Art. 2. 0 O pagamento desta pensão se fará 

por meio de prestações mensaes, pagando-se 
de uma só ve.~ todas as prestações vencidas, 

. até a data da publicaçrio desta lei. 
Gamara dos Deputados, 14 de agosto de 

1891.- Dr. Augusto de Oliveira Pinto.- Con
stantino Luiz Paletta, l 0 secretario. - Ray

-. mundo Nina Ribeiro. 

N. 203 C - 1891 

Fíxa a despe;a do Minísterío da Marinha para 
o exercí cio ele 1892 . 

(Parecer da commissão sobre emendas apre
sentadas em 3a discussão) 

' A commissão de orçamento tendo exami
nado as emenclns apresentadas em 3a discus-

são ao projecto do orçamento da marinha, é 
de parecer que sejão acceitas: a do§ 13-cu.pi
tania dos portos-prejudicada a ultima parte 
por já ter sido attendida; a do § IS-reforma
dos ; a do § 12-arsenaes, e bem assim as 
dos§§ 16, 20 e 21: 

Quanto aos substitutivos dos §§ 23 e 26 a 
commissão não poria dnvicla em acceitar si 
por ventura a Camara ,já tivesse cleliberaclo 
sobre o credito de 15.000 contos, em que se 
baseiam os mesmos substitutivos. 

A commissão acceita tambem a emenda ao 
art. 1° § 2°-Pessoal, mandando addir como 
auxiliar juridico à Secretarja de Estado o 
actual membro civil do Conselho Naval Dr. 
Joaquim de :Souza Reis e bem assim a do § 
3°-Quartel Geuert1l, ll\stimando não p:xler 
acceitar as demais apresentadas porque já 
sobre ellas so manifestou de modo contrario. 

A Gamara, porem, resolverá o que melhor· 
julgar em sua sabedoria. 

Sala da commissões, 14 de Outubro rle 1891. 
-Alberto Brandao-Rodrígues Alve&-Riibiii<f 
Junior-Se1'zcdello-Figueiredó-Moraes Bar
ros. 

1 
Emenrla ao projecto n. 203 B 

(Orçamento da Marinha) 

O governo mandara collocar um pharol de 
4• cla~se na ponta do Manguary, estado do 
Pará, correndo a clespeza pela verba - Pha
roes. 

Sala., das sessões, rn de outubro de 1891. -
CantãQ.- Nina Ribeíro .. - F. Sodre. - J.Iatta 
Bacellar .-Serzedello Corrêa. 

Ao~ 13. - Mantenha-se'a verba destinada 
as praticagens dos dili'erentes ·estados.-Laitro 
Muller. 

Ao § 16. =Fica o Poder Executivo auto
risu.dq a mandar construir na ponta de Ita
pocoroy, no estado de Santa Catharina, um 
pharolete . 

Salfl das ses,ões, 13 de outubro de 1891. -
Lauro 111uller.-Lacerda Coutinho. - F. Sch
midt.- Carlos Campo.s. - Belfort Vieira, 

Ao art. 1°, § 2° - Pessoal 

Acçrescente-se : Ficando o actual membro· 
civil Dr. Joaquim de Souza Reis annexo á Se
creta,rici do Estado, como auxiliar jurídico ; 
visto como conta mais de 25 annos de serviço 
nesse cargo. 

Sala cfas sessõe3, 13 de outubro de 1891. -
J. R .etumba. - Serzeclello. 
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Ao § 2°, Conselho Naval 

Pessoal (como existe actualmente com a 
respectiva verba de 20:000$000). 

Ao § 3°, Quartel General 

Pessoal - Consigne-se a verba necessaria 
para pagamenlo do pessoal, como se acha 
esta repartição organisadr. pelo decreto n. 430 
de 29 de maio ele 1890. 

Ao§ 0°, Commissariado 

Pessoal - 34: 300$, ficando o Poder Ex
ecutivo autorisado a dar a est;1 repartição a 
org-anisaçio mais compatível com as necessi
dades d<t marinha. 

Ao§ 6° A 

Material--:- 3:100$000. 
Sala das sessões, 12 de outubro ele 1891. -

Indio elo Bra::;il.-Custodio ele JJ1ello.-Abreu. 
-Nelson.-Belfort Vieira.-J. Retumba (me
nos quanto ao Cons 'l lho Naval). - Dionysio 
Manhaes Barreto,- Bartio de S. 11iarcos. 

Substitua-se pelo s9guinte: 

§ 13-Capitanias de portos : 

Pessoal-Serão supprimidas as sommas pe
didas para as praticagens das barras e portos 
dos differentes estados, logo que estas se or
ganisem em associações particulares, como 
determina o decreto n. 79 de dezembro de 
1889, para o que o govemo marcará o prazo 
de tres mezes, a contar da data da promul
gação desta lei. 

Outrosim, as verbas serão suspensas, para 
pagamento elos auxiliares das capitanias ele 
portos. 

Sala das sessões, l de outubro de 1891.
A. Indio elo Bro~il. 

Ao § 18-Reformaelos 

aos que percebem os empregados cong·eneres 
do da Capital Federal. 

S;<la elas ses~õ.~s, 12 de outubro d.e 1891. -
lndio do Brazil .. 

Substitutivo do§ 23-Armamento . 
Tendo o governo, polo dccrnto n. 1. 364 

de 14 de fevereiro de 1891,aberto um credito 
de 15.000: 000$ para serem despendidos nos 
exercícios ele 1891, 1892 e 1893 com armamento, 
renovação de materi::tl ,etc., nã.o ó necessaria 
a verba de 500:000$ que consta da tabella 
n. 23, desde que fique o Potlee i<jxocutívo 
autorisado, como é ur·g-ente, a encommenclar 
a constr-ucçilo de, além elos cruzadores jú em 
fabrico, um cruzador de l ª classe, um dito 
de 2ª idem, tres dHos de 3ª idem, du:ts cn.ça- . 
torpedeiras , Eeis monitores para rios, tres 
torpedeiras de alto mar, duas caJdeiras para 
o transporte Pw·ús,duas ditns para o .ilforleira, 
duas elitas para o cruzador Primeiro ele Março, 
um cabrea fluctuante, um porta caixão para 
o dique Guanabara e 2.000 armas de repeti-
ção do melhor autor. · 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1891 .
Inclio do Bra.zil. 

Ao § 26-Materhl.l de construcção uaval
reduzrr-se: 

Materirrl-400:000$000 . 
Si for approvada a emenda substitutiva do 

§ 23, que upresontei. 
Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.

lndw do Bra3il 

Os §§ 16, 20 e 21 sejam fundidos em um 
só, com a seguinte deno:niuação-Repartição . 
da Carta Maritima do Brazil- p;i,m a qual 
se consignará a seguinte verba, ele occordo 
com o nrt. 2° n. 17 e suas atineas ela lei da 
fixação de forças de mar para 1892 : 

Pessoal . . . . . . . . . . . • . 146: 2,18$50() 
Meteria!............ l 95: 310$000 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1891.
lndio do Brazil. 

N. 215 A -1891 

Consigne-se a verba de 578:622$535, que ó Fixa a despesa do Ministerio da Agricultura, 
a strictamente necessaria. · Conmiercio e Obras Piiblicas pai·a o cxer-

Sala elas ses$ões, 12 de outubro de 1891.- cicio de 1892. 
Indio do Bra•il. 

Ao § 12-Arseuaes 

Accrescentem·se as palavras-e attenelirlo o 
augmento de vencimentos de accordo com as 
tabellas de 13 de junho ele 1891-, e o se
guinte : igualando-se o salario e vencimento 
do pessoal do Arsenal de Marinha do Para 

(Parecer <ln. commissão sobre as emendas apre~· 
sentadas em 2ª discussão) 

A' commis~ão de orçamento foram presentes: 
as emendas otferecidas ao projecto que Jixa as. 
despezas do Ministerio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas para o exercício de· 
1892. 
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Tendo sido encerr:i•J:"\ n. 2" dhcn~:::~.o tl•')S\>C :1lg-nns 1.los s1);is memu1·os, entendeu que não 
r11'('.iecto. foi :.l S\\;t vot:1ç·.r~o ndiad:~ :i.tli qne it tlevu sct· f:uppriinídu. '~ verb~ destiuu.Lh• ao 
commis~üo du orc;umct1tO se :mtuit'\:stc soli:·c i·c~pcctivo sot'\'i<;"ll. 
:1q:.wl[;1$ tJJUi.?!lrl:•>:. N':ll> tent.!o, portanto, a As sult\·e11ctics ús comp:rnlii:is do n:ivegnção 
c,1m 11·n (los Dupnt:t:los en:;~·.jo p:11•:1. cli.;::ntit· n:"'i.1l pm!c1n sr.:- desde j a r·c il uzidas, pl'incipn.1-
o :>8ll parncer, n:í.o jnlg-:i. a (~rHnrnb~iio neces- mentr~ quando s·~ ~auu (! tlll os cnnt1·:ictos em 
surio dm•-1110 gi·antle do~<!nVol \'Íl\;e:i!.o. 'V ig'N cutt'illn pelo e:>:<:Jr1;ieio proximo. Os 

Da.s 01nen1bs s111Jm···tt i•bs :10 :;u•1 ,,xarnc, íutt:i·c,;su.s tlo Tlw~om·o esl:in, 1101 ó:n, ;ic:1 ute-
11m:.\,; re:~u:.:em ~;\> d1~t.pczas, <llltt·;1~ iwg-1n~:1· !wlos com tt Ht::L cu11t i d~t~in u111 dns ~ddilivo$ 
b l11·lla8 C llltl tm·c1~it·u .!,;"l'll!'O (•:it:1i)1·!Ci;1! l'M· nff~t'('Ci1!,1,,; il0 ]l!'Ojccto. tn1•11:1 rido UCj)ClldellteS 
viJen~ius ,.:oi.J1·c '\'ill'ios ~en'ic:u~ do ;,Jinb;t~rio tl:L npp1•11v:1\~~io cl;1 L'ongr·ol:lso o~ <:u nti•nc•.ttJ~ 
•.hL •\!.!TknllllJ'tL. CUlll :,u!J\'()Jl\'li<l, qlto for·a1iL 1·.•:HlV<1do!:l. 

Pcr·t1rn1:c:u it !i!'ll~Jdra e 1 tc,(,"nt•ia :is •'ll\C'titln8 ,\s \'e1•l1a,; d~·t>ll11:11l11s :in p1'0!0:1g:t111011tn rias 
riuo ~upp1•ittl<':11 :1. 1·1•1·l:a 1b1 :.:. ü.it>: tlllll$ 1\C!dtl- c~l r.1c.lm: do 1~.lo 01·~1ndo '1l1 ~11! u ilu Por11am
:md:t nn "!l'\'\(;11 clu-Türm8 e c11ll1\1b:iç:io~-; h\lcn ,\ú. ~t11\'1•01•:1rn 11~ 1·oll11 1~~.:1e.~ fJl lt l ú cnm
:~ \'1~t·t1 · cie~Lit1:1d:1 n.\1~ :-i<•l'l'l\''1" 4lu Ci\l<!dL<~~o n mis:;fw 11n1w.:1~1·111u 1·11wa\·ds, A ll1111\n 11ir;fl11 
!íOtUl•rÜt~N; :t \'{Jl'IJ::. dl!SUrtaila .. á /ttt!11fra <!1! pr·nposh 1111s 1.·r11~·1rd11.s [lri Jo j•·'l'lt11•J1at• 1) allil~
F.:'l'l'P do) Ypani;rn:t, o as 1p1r) red11r.au1 a 1wm!u J'•';.:1tl1tt• 1lo:s tn1l1:d ICJS, Para o pri
:m5:0!JO.~ :t 1'01'h:~ Jl'Ll'.I 011i;cnlius Cl'Hlt• •r!S; 111e!1'1J 1•1·1il1111i:a111n11to co:.isl;;nai·nm as t:L
n.2l!U:1·r11n~~:tsnhn~111;:i.l• Ú TI:•! ,\11111wn Ste:nu l1cllas 5.1 üü:lliP,-;;:1~:.>. :t co:nmissfio pr·op(lo t\ 
Na\'c;.;:1li1Ht Compau~·; :~ ~OU:t1UI)$ :~ 1!:~ Corri- \'t!!'btt do :Lr1UO:OOO:-:;; pnra. o ::; 1~gu111\o iu tli
l)ti!lbh~ :-:>1~r,:.:-ip1m~o : :t :.! • ! ltJO:(IOi.)$ ti dt!Slinml:i c:wani :i:-; l:i!K•l hts i. 1 CTU:OOOS o 1t c•itn1llbSüo 
no p1·nlon:;amc11tn 1h E~traLl1\ 1.!u l•'t!l'L'O clr~ 11vl1co:1:t1·0.fnroçlitl do 1.:100. uuo::::.uoo. 
Porto Alc~·1·0 a Un1;.:·:t'1y:1nn. ~ i;!'tlHI 1ptnntia Q111nto iis rn111mdu:o: 11tw nugrne'ntam ns de;;
ao p1•olongame11t1J d:L Centt'al e :Sul de l'<H'· po;~ns e lttc~ ~iiu :is (jlW l'l'Ctendcm o accrcs-
uamlluco. cimo de : 

A c:o:n:11í~~iío, n:lo _P1,}t!(l ~ln:• 01s_e.11 a~s(.mt!-I •W:OOO~OOO JH11·a n cnloni•• :1f;õ'icofa Izabel ; 
mcnlo .1. ~sln~ c1He111l.is, n,w u.i~L111to rn•li- 511:ou::$~:.JO p.1i";L o Corpo de Dombciros do 
curem 1·cuucl.'ao ,n:•s de~pr.7,;1::;" porqu;uüo a:S lttiL'i l'ii ; 

Ycrbas ~JI'º co1n>1gn;111i Hú Pl'(),l\!do 1 l<~ 0 t\a- •WO; UOUSOOO pnra os i ·nm:ws de uniilo das 
mento ll1ran! re<:lamu1.tns c?mo necc·~~a1·t~•!; cstrnrln.~ ,i;1 Ualii:t • 
!wm. o nwn~ioi~to •!e ,,crn~ri::;, ~uc t'll~;•t·uo :·,50:UOOSQ~:o par~ os t·amacs dó Rio Graod0 
pert11rb1\c.los :01 iu10 furc:n r~11vemcutemc:utc d\l ~ul: · · 
dot~1l~s ~o;~ os r~·~u.t·~~l~ ,r:-cc1:>~~; .,,.. ·: . . 150:000$00~ para. nrnlhornmentos dos portos 

No ~:'..-v11,o d.e ler!"~~ c11~0.nt.~·~'··~º .P .. faz tt de Par:'l.ll<.1.!-!'IH1 e Antonill<t ; 
~OnLl~ll:;~,lO_ Urr.,t OCOl.Oltlhl <[~ ,1. (),)~, ÓÜUS. 0 IM J. U(JO: 000:-'.-;QQ:) [llll'll rH'Ololl"'U.mento du. es-
:3."" (\~~l'lls~ao :tpi·e~cnt:1r:i.. ~ Cfll):\ll\(~1·ai,::~0 ü:t h':Hla de 1"ei-ru Cent!·al . "' 
t.,;;1m.at'tL m;tt~u1· i.l~.,;tr·:tw:r::lo. <la ::L·~1?' ~~'.º~ 3f}:Oi;()800tl ptw:~ 0 Lycen ele Pelotas; 
po~t.i.. proeu1,1ndo ,1ttemle1 u::; cum en1<::uc1,u; 400:0DtJ$LJOú iuu•a tüCllHH'l\mciüo <lo .:?orto 
dos c~t;.ilo:::. _ de Natal · 

A ve1·iJ;L pnrn. eng0nhos :enLnws nuo/·om· GO.ouu~ÚOO p:n•a o prnl on,,.umento J.u Es-
pof'l:i ;t\i,:;?)ut:~.nHmt1~ ~·, .,Juc<:ocl:i. A (it;-L ve~l· trnih d~\ J'~t·r·o cr,ntle d'Eu · "" 
t1\nr:s - ,J:t foi l'edu:~HJa 110 lü:OO!J~ \l nno 10:0:.ot;:ouo pm·a 0 , ~ ~· ·lo' A"'ricola de sa.ntn. 
11ode dc~;qip:weed' (:Omplet::tiw:-ntc d~ orç1- l:wuel; J "' 

11 :r~:1to, otH.ki as pcr1\tenns d•?:>pcws vn P!'r1 · GOO:üOOF,OQO pr1ra. uml\ ho.;ped;wiu de imm1-
,·ist;1s 1•cúl:1m:1.m recnr·.,,os pnra o seu cu~te10. gi·,intt!.,, n;, Porto \lc Agno. ; 

o· sen·iço ua C•ltecl1<:~c rle\·e, no \1eus~1r eh 200;000~000 p:1r·n, nui.:leo,; em Serg-i pe ; 
co1111nb><1o, p(l.~Sat· p:tr:L os eSt<1dC1s, Hms i1il.o .Ji.l •. IO~:ODO.)UOO para o nuúleo P iuuhy, cm 
H1 11ó.lc oxtning-ir n. ,·crua no l'ro:rnr.o excr- P;1rnilyli:i: 
1'.it:io parn i:;e por!c~r · liquidar cert<ts r•esptlnsa- !.00ü:OD0$000 para premias de exposições 
l1illila(lcs con tr·:1 llida~ o po1· css:1. · l'~ii::"lo ,i:·1 :~ agricolM:> ; 
eomm iss:w re lu%in-n <lo :;'(jO: 00(1$ :i GO:Ooo:;:;. l()1):0D0$000 r.n,1·ri nnm esco\n. em T:.i.tu\1y ; 
0 lJm•po <!e Uoml>eil'LH, Nn \'i:;ht da ~\ll\ OI'- 30;'J{)U:;'.;U01,1 cl~ SUO\'CllÇ'UO turnual, 1JOr CÍ UCO 
g-unb:i :1<,~iio especi;d, niio de\'(~ t-uulJúrn desde ~'lHlO~, á Suddl1.i. 1-'icm ont"s/J pa.rn. m.011t.'1.r em 
,ia. :-er trnni:lforir.lo p:irn o Di stríclo J.<'crlei"<tl, diJl.'ereutes t1stii1los e n:1 ltaliiL ngenciu s do cx
·~onvin!.lo, portanto, rnantl.':r-:>e a con:;igna('.tW po~içi1u, pro:lwvet• cOL\ lercn~i:'l.s e o estat.Jele7 
do {Jt'<UCcto, cinJtmto fiH c:1sas cotn111€i:·c1acs cJe;;~l nadns u. 

'l'cndo a C:rnw.m, cm urna dH suas votncões, impol'lnçuó o oxporta~'a.o 1!0,; ro rcimlos pai
'leli\1erado que:~ fa\iríc:;t do Yvanemu. fo8su ~e;;, ~te. 
tr:1.nst'eridl\ ~10 Mini,;teriod~ Gue1·1·a e com o 4.G51:00ü~OO'.l pnm diitei'ont<'s scrvic:os da. 
vro110:::.ito do COl\\'(!L'tc l-~\ ~m arseiwl, o, com- emewln. do 'sr .. Gliccrio e out ro:; é alguns 
rní;;,,;üo, uuo olJ~t<\utc O!:i Yoto:; úi\'crg-.mte;; úo delles já repetidos em e meu à,, s ll:\l'ci<te~ : 
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· 20: 000.$000 par~ o i,yccu BHn,jn.min Con
st:mt 110 l-':1r;\.; 

600. OOJ:;UOO para re:o:tuholecímeotf) d:t \·e1·hll 
destinada MS portos do H.io Gmntl.e !lo Nor•te 
e Pural1yha ; 

· ô0:000$00:J p:tr·n. .:\ cat·;)choso : 
40:000$'.JOO p::.rn os Ot1ScÜOS de ll(lYCg'U ~!ÜO 

nere:\. ; 
parece ú. ~omrnis;;ii.o que n:lo cst:lo no c:iso 

'C.lo serem a.c1loi L:t8 pvrriu·J nggra varã.u n1uiLo 
as re::;pon::;aliilidades do Til~,;ouro. 

Da mesm.i. l'ór11h peniía a com missão CJtinn to 
à emond•~ qmi manola applic.tr :~ colonis:11,:i'i.o o. 
estrada,; ele l\1 ;.ttn-G1·03so ns q u:wtia::; tlu 
45:001J:'.; pnr•~ arinell(j ::;c1·\·i.~;o e do 50.0008 
vnrn. ·~ste . 

Sobro os :ultli ti\'O!:i entende a. commissii.o que 
~ião po•lorn s•.?t' adnptac!os : 

o 'lne tr:rn;;fei·o :i lhlJL'ica úo Ip,mern:~ :10 
estn.t o ele S. P:111tn ; · . 

os qnc com:t.:111t tlt~ cmemla do Sr. Gliccrio 
e outros, cl::issilicn.clos no n.3, ll!Ltl':is a e /' pot· 
estarem prejudicn.dos em conseriueucia do 11 nc 
ficou tlito qun.nto ús emendas com que se re
lncion:i.m ; 

. o que equip;~ra os vencimentos dos 1.~ng-0-
nlteiros fiscaes uos tres districtos dü enl.l'e11l\o::. 
ce11trn<: ii ao~ <m;;on lwiro~ ri~c:tr.:s d::l ~0 .;l:n;~e 
<l:is cstrn(1'1::; il1J l'nno,pot• n:1o tk:s•mtpuulitH'0lll 
1l!;~o::; runccional'Ío::; sei·,·iç••::; <la mesmu natn~ 
resa. 

A commis:;:1o é de pnreoer que St>jnrn <'11-
)ll'OY<tdos : 

Os ndditivos const!l.nle;; dn. ementl:I. (lo St•. 
Glicel'io o outt•o;;, cla.ssiflca• los no n. :1 ,tett:~ts 
e. cl, •l, nssim comn n. omentht tio Sr . Moi1•;t de 
Vasco11call M e ot:.tros, que manda couoor va.r 
n :i. Unifi.o o .fartlilll Botanico . 

Qu1\nto :i c:-tc j:wdim, o dec. n . 518 d~ 23 
(la junho de 1800, que rcol':;trnison-o, doixa 
ver q1tc ni"to ó súrucutc tlc:;tinutlo 11 d1vl!l'.)('Je.; 
<lo pu~>lico ma:; os1.1ccinlmento ao cGt11.1lo. ilé 
botamcni o 0111 p~\l'ttcnlat· <l:t í1ort\ b 1•t\~ ile11•:i.. 
O jnrtlim t rn·h kw'llicm, diz o decreto, tllll 
mni\en (nrt. l'J) , e, co1110 n.nncxo:> (n.rt . IS) 
umn. bibliotll'lü~L , 11111 laliorn:orio para. anuly
SBS Ol'Q'~\llicns o 11m ol>;;crvatorio rne t0or·olo
dco. Com titl 0 1'1..:'.~LUb:IÇÜO, rn1o se llÔUO l'cal
iilente cqnip11t•a1· o jí\ri!im nos cleinais pnssoios 
transferidos a municipalidade cto District.o 
Federal. 

A commiss5.o recon hece qu() lm nssum'[ltos 
importn,ntos e :nittidos m~s Llifü:ircntcs eni-'ndn.s 
sujcibs ú. sn;\ :i.prccia~'to, l) u~ws o~ <1 UO so rc
ferem :~ l ig :1~~1.o das estrada:; fia. B:\hitt po1• 
meio rl c-:i ra nl;\os. ao rnelhor:i.meuto U.e portos. 
proloogamento de esh'adas, anxilios t\ <tsrlo:; 
como o do Sn.ntn l:r.;thel, administrado pclt\ 

· Assock~çli.o Proteotorn d~~ Infa.ncin. Desãmp:i.· 
rnd:i., que por dnas yo:r.es solicitou tt 
renovnção. do an ~ilio do 10:000$, que tom 
l'e<:ebi<lo, !1llega,ntlo os grandes scrvi<,'OS que 

prcst:L :i inf:l.ncin. <le!lp1•oteG"ida e 1lús!~jn.l'i:>., si 
nfio fnsso m t:i,.1 :i p1wt:.u.l:1 ~ a;; co n cli~·õr~s o.lo 
Th1~:;.1uro. pc11lt!L' :innuit' à conccs~iio d• JS snh
sidios r eclam:itlos. A~ua 1•da, cntr•1•tu.nto, in
l'orma1::üe::; sobro varios dc.,:;es sc1·viç1.1s, e :;i 
lh1·em uo scntitlo d·i se 1levei· at ten1lor a qu n.l 
l'JUCr dC\Jle~ pot' cons:de!'::v:O•i~ de 01·tlom pt;
lJl i '':1, prnvideuciarú lL respe ito oppvr' tuu~
mento. 

l\a terceira c!iscuss:'io, como ficon dito, it 
comniis:;:1.oiLprci:;entn.r:\.1~111c nila::; p:u·;t n 1im cli:1 
rlur mclho1· •listrihni(~üo d:L \'e1·h:1-te:·ra,; p11-
bli1::1s G <:h!onisaçl'lo, - IJ: L qita l p v ln1~·Lo :::i'H' 
at1<JtHl iilm; :\ lgnrnas da:; irlê:i:; c1•n lld;i:.; 0111 
cm,rnda~ . cuj:t rcjei<,:ii.o or:L pr.1pik, 11ii.u po
d~urlo, !101• c:;!o;o 1n<~:'1110 f1111da111cnl•>, :wo:~d t :it• 
:i Clll•lnrla rios Srs. Lt)IJvi;.:·i!do u Au: philup!tin 
soln·n ign:d a::;~umpto. :-: •. •;s:l o .·c;1 . .; i;io p t'P• 
c11t•;1r:i. !a111ile1n n. 1·011o rni,;s~1~1 :1 tt1J:id•.·1· :t ;.t•1·
vioo,: no e.;t:Hlo tlo H.io Gr;t11dn 1\1• S11 l . ~-cm 
:\Ug'lllonto, ali:'ts, da ver·h~t - 01.ll'a~ l'nl:! it.:n,; 
nos ui't:vlos. . 

Sala d:ts commiss.i"s, 1-! rfo o: I! 11i..1·0 •l•l f.<:: '..l l. 
U1ut.· ~11ur:s Mi:.:.". - nu/J !1in .lt1"ir;r . - ,1/ /;~1·11 ) 
B1·all'k".-S1)i'.:: •1:/cUv Cor;-;:,i. ·- Fiyt1c:1·a•h . -
Mrn·~c~s Barro." .-l". P. J!avi•:'nh . 

E 111e;v}n.\' o/f.;1-.:r:da~· rto pi-lljcc:n 1/,• º'T• ' llfl.' J l~O 
di: d1~<pc-::a tfo Min istcrio 1hi ,1fJ''ic i,//111·11, 
e ra .:?: ~ 1)!.~cit-~ "' tro, e 1"' 1J>U1.~ t! itl<.1J~ <i ~OJ,:nlts:;<1u 
í'llt /ê'iJ·int~ do 1 .. cJ[l iJHC;1ÍO !°H!lf l";t1> 

Ao 11 . 5 rio :irt_ !, pn1·~ o !!aso ilo p:\s~:ircm 
totlos u;;·n u.xilio~ "con!;t:\!Jte:;; u1hso 11 u111..:1·0. 

AcereSL:en te-se o seg-uinto : 
40: 0008000 piim ::i. colooia. n..~rir.o l :t e o!·pl:n

uolrog-icti iwbol, do cstauo 1lc Pcrunn1l111co. 
e ~le l.'e-;.e~~ Yet·b:i. de ncl!orclo co:u o :1ug-
tne u t 1; _ 

S:d;1. 1Ls sc;;sues. de outuoro de IS'. t! . -
J. V'. J1Íeim rlv Vasco;wellos . -Behirmi1w (Ju;·-
11i;ir1i, - .Jiivcncio dP. Ayuim·.- llwfrd r 1.wol- • 
caniL - Espirito Santo . - "l'ole.-zt i>tu <lc Ci:n;ll.
/.11.a .-Lui:; da Andl"adr:. - .Jo(fo V:'aira .- Joiio 
ll!J Siryycirn.- A.miibat FalccTo. 

Snpprim:\·SO o 11 . 8 rlo nrt. l, quo rna1·cn, 
~·orb,1 p1• t•;1 o corpo de bomlioiros da Capita l 
[•'c<lernl. 

Cnso, porém . tli:o S<'jn npprova<fa :\ ememln 
suprt~, ncorcsccntc-se nu mesmo ur t. l o se
'"lli n to numero : 
"' 21- Gor po c!e Bombeiros da cirln.d1i e.lo Re
ci I~~ - :w:;meu to de seu pc:;::;oal <.unat<::r htl, 
50:000:3000. 

Sa.la dn ;; sessuos, cfo outuhro do 18\.l i.-
J. V. Jf.-ii-u ,zs Va.~conccllos.-Bel«rmino Cai·. 
,1ci,·n. - Espiri!o Santo .-lOtio d<• Siquci1·ci:
J11ve11cin da Aqiticir. - ;\mlt-J Cat:o.lcmiti:
T()fcnti:w de Cu·;-vatho.- L ui:; de .A.mf;·i<tle. 
A rmibaf. Falc<iO. 
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Augmente-se a verba com 400:000$ para a 
execução elos ramaes que devem unir as es
tradas de Ferro Central e da füthia a S. l?ran
cisco, no estado da Bahia, ficando o governo 
autorisado a comprar a Estrada de Santo 
Amaro, complemento dos ditos ramaes, rne
deante accordo com o governo daquelle es
tado. -Amphilophio. - Cesar Zama.- Dio
nysio Cerqueira.-lgnacio Tosta.-Prisco Pa
raiz:o.-lliarcolino .Mow·a. - Paula A.rgollo.
Custodio de Mello. - Ai·t1wr Rios. - Paula 
Guimarães. -Bartío de S. Marcos -Sebastião 
Landulpho 11I~drado. - Leovigildo Filgueiras. 
-J. J. Seabra.- Santos Pereira.- Severino 
Vieirü.-Pires de Albaquerque.-G. Pires. 

Restn,beleça-se a verba de 350: 000$ desti
nada ás obras dos c:111aes da Feitoria, Can
gussu, Leitão e Pombas no estado elo Rio 
Grande do Sul. 

Sala das se3sões, 6 de outubro de 1801. 
-Cassiano do Nascimento.- A.breu.-Alcides 
Lima.- Pereira da Costa.-Borges de Jlfe
deiros. -111 emn Barreto. - Vi ctorina Jlf onte iro. 
-Romero Baptista. 

Ao projecto de fixaçilo de despezas do Mi
nisterio ela Agricultura, accrescente-se: Me
lhoramento dos portos ele Paranaguá e Anto
nina, 150:000$000. 

Sala das sessões, 0 de outubro de 1801 .
Eduardo Gonçalves. -lliarciano de 11Iagalfu7es. 

Ao n. 17-Em vez de-2.000:000$-iliga •. se 
-3.000.000$ para o prolongamento da Es
trada de Ferro Central, cuja linha será lernçla 
á cidade de Sete Lagôas até 1im de 1802. -
J. Avellar. -Pacifico .Masca1·enhas, -,1lexaii
dre Stockler. 

Accrescente-se: 30:000$ de subvenção ao 
Lyceo de Agronomia e Veterinaritt da cidade 
<le Pelotas do Rio Grande elo Sul. 

Sala das sessões, 8 ele outubro de 1891.·.
-Cassiano do Nascimento .-Alc!des Lima .• -
A.breu.-Homero Baptista .. -Bo1·ges de 11fedei
ros. - Victorino Monteo:ro. -illenna Barreto .• -
Pe;·eim da Costa. 

Restabeleça-se a verba (400:000$) de3tinacfa 
ao melhoramento do porto do Natal, no es
tado do Rio Grande do Norte. 

Sala das sesqões, 6 de outubro de 1891. ·
Amorim Garcirt,-Lluqusto de Fnitas.-To
.lentino de Carvalho. -Joao Vieira.-Rodrigu~s 
Fernar:des. 

A' rubrica 17 - Creditos especiaes-accrep
·cente-se : 

600: 000$ para o prolongamento da Estraqa 
._,de Ferro Conde cl'Eu, no estado dà Parahyba, 
, a começar de Alagoa Grande em direcção a 

Campina Grande, conforme os estudos já 
feitos. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1891. -
Epitacio Pessoa.-Sá Andrade. - Retumba. 
-Cartaxo. 

N. 17- Em vez ele 2.000:000$, diga-se 
-3.000:000$ para o prolongamento da Es-
trJcla de Ferro Central. -

Sala das sessões, 8 de outubro de 1891. -
Aristides Maia. - Antonio Olyntho. - Diitra 
JVicacio.- Alexandre Stochler.- Domingos 
Porto. -F. Badaró. - Gabriel de M agalhaes. 
- Gonçalves Chaves.-Ferreira Pires.- Gon
ç?.lves Ramos.- J. Avellar.- Joí!o Luiz.-
1Vilo Peçanha.- Ferreira Rabello.- Alvaro 
Botelho. - Pacifico Mascarenhas. - Astolpho 
Pio.- J.Ianocl F'iilgencio.- Bueno de Paiva. 
~Chagas Lobato.- C. Palleta, 

A' rubrica 17 - Creditas especiaes - ac
crescente-se: 

600:000.$ para o prolongamento da Estrada 
d0 Ferro Conde d'Eu, no estado da Parahyba, 
a começilr de Alagôa Grande em direcção á 
Campina Grande, conforme os estudos jà fei
tos. 

S1la das sessões, 6 ele ,outubro de 1801.
Epitacio Pessoá.- Sâ Andr'ade.-Returnba. 
-Carlaxo. 

Art. l 0 ,. § 10, mantenham-se as verbas 
para os melhoramentos dos portos da Para
hyba e Rio Grande do Norte, cujas obras jit 
se acham iniciadas e comprado o material. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1801. -
J.Retwnba.-Epitacio Pessoa.-Sá Andrade .. 
-Pedro Velho.-Coiito Cartaxo. 

ArL 1° § 10, mantenham-se.as verbas par<1 
os melhoramentos dos portos da Parahyba e 
Rio Grande do Norte, cujas obras jà se acham 
iniciadas e comprado o material. 

Sala elas sessões, 6 de outubro de 1801.-
J. Retumba.-Epitacio Pes.,soa.-Sá Andrade. 
-Peclro Velho.-Couto Cartaxo. 

Accrescente-se onde convier: 
Subvenção ao Asylo Agricola Santa IsalJel, 

mantido pela Associação Protectora da Infan· 
eia Desamparada, 10:000$000. - Antonio 
Olyntho. 

Depois das palavras-jardins publicos-hc
crescente-se o seguinte : exceptuando o Jar
dim Botanico, cuja despeza continuará a cargo 
ela União. 

Marque-s3 no orçamento a verba neces
saria. 

Sala das sessões, de outubro de 1891.
J. V. Meira de Vasconcellos.- Bellarrnino 
Carneiro. - Espírito Santo. - Juvencio de 
Aguiar. - Andi·d Cavaleanti. - Tolentino de 
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Car~alho. -Raymundo Bandeira.-Pereirn de 
. Lyra.-Gonçalves Ferreira.-João de Siqueira. 
~Annibal Falcíío. · 

Accrescente-se onde convier : 
Art. l. ° FicQ. o Poder Executivo autori

sado a despender pelo Ministerio ela Agricul
turQ. a quantia de 60. 000$ com a construcção 
de uma hospedaria pam immigrantes, no 
Porto de Agua, Cidade de Paranaguá, estado 
do Paraná. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contfür!o. 

Sala das sessões, 10 de setembro ele 1891.= 
Fernando Siinas.-Bellarmino Mendonça. 

Artigo additivo onde convier : 
Subvenção-A' Societá Piemontese per Gli 

Scambi Comm,,rcial fra l' ltalia e il Brazile, 
estabelecida em Turim sob a firmn- social ·de 
G. Bertolini, A. Bonelli & Comp, é cooceclicla 
a subvenção de 30:000 annuaes, durante cinco 
annos, pagos em prestações trimensaes, e de
pois de estabelecidas rn1 ltalia as agencias de 
exposição permanente dos produdos elos esta
dos do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco e Bahia, para : 

a) mancer nos referidos estados e na Italia 
agencfos de exposição permanente dos pro
ductos das respectivas regiões; 

b ) promover conferencias e publicações 
scientificas sobre assumptos que pmsam inte
ressar á colonisação e ao desenvolvimento das 
relações commercíaes en tre os estados do 
norte da Republica e a Italia ; 

e) estabelecer a permuta de valores entre 
os referi<los estados e a italia ; 

d ) promover na ltalia o estabelecimento 
de casas commerciaes destinadas á importa
ção e exportação dos referi<los paizes ; 

e ) pi·omover a organisação de uma, linha 
de navegação directa, entre os portos dos re
feridos estados e a Ital a ; 
n fazer acquisição nos divsrsos estados do 

norte da Republica, de zonas apropriadas 
para o estabelecimeuto de nucleos colo
niaes. 

Sala das sessões, 8 de outubro clel891. -
Martinho Rodrigues. - Frederico Borges. -
Próes da Cruz. - Cantei o. - Pedro Chermont. 
- Costa Rodrigues. - Belfort Vieira. -
llchôrJ. Rodrigiies.- Nina Ribeiro.- P1"Ísco 
Paraíso . - Gonçalo de L agos. - Manoel Coe

, lho Bastos do Nascimento.- Bellarmino Car-
neiro. -G. Pires. -Espirita Santo. -Filguei
ras. - Henrique de Carvalho.- Dionysio Cer
queira . - Pires de Albuquerque. - 1'! atta 
Bacellar. - I nclio do Brazil. - Casimiro Jii,
nior. - Rodrigues Fernandes. - Jose Avelino. 
- Nelson de Vasconcellos .- Virgílio Pessoa. 
- Justiniano de Serpa. 

Fica o governo autorisado a despender, por 
conta da verba-colonisação~a quantia ne
cessaria para a acquisição, em toda a linha 
das fronteiras da. União, de 25 situações ade
quadas para a fundação ele nucleos coloniaes, 
e fazer proceder desde logo á medição e de
marcação de 400 lotes em cada uma dellas, 
podendo incumbir-se desse trabalho uma com~ 
missão de engenheiros militares. 

Salas das sessões, 12 de outubro ele 1891. 
-Azeredo.- Caetano de Albuquei·que.- H. 
Baptista, · . 

Seja elevada a 120: OOOS a verba-cateche
se-destinando-se della 60:000$ para occor
rer ás despezas deste serviço ·no estado ' de 
Matto Grosso. 

Da verba ele 3 .000:000$,destinadas a terras 
e colonisação, sejam ,entregues ao governo de ' 
Ma.tto Grosso 45:000$, para auxiliar este tra
ballw naquelle estado. 

Da verba-obras diversas nos estados -se
jam applicn,dos 50: 000$ para auxilio da coi:ls
trucção d:i, estrada entre os estados de Matto 
Grosso e Pará. 

Sala das sessões, 12 ele outubro ele 1891 .
A.. Azeredo -' Caetano de Albulqueiyue -
Nina Ribeiro. 

Augmente-se a verba - Terras Publicas .e 
Colonísação-rla quantia rlP. 200:000$ para, a 
manutenção dos nucleos coloniaes existentes 
no estado de Sergipe e denominados Concei
ção, I~trimonio e Pintos. 

Sala das sessões, 12 de outubro de 1891 .
lov elo Prado.-Felisbello Freire.-111. Vaz:.. 
ladao.-L. Maciel. 

Para ser collocaclo onde couber: 
Para execução do decreto n. 837 de 11 de 

outubro de 1890, que institue premies para 
exposições agrícolas regionaes 1. 000:000$000. 

Sala das sessões, 12 de outubro de 1891.
Alvaro Botelho. -Alexandre Stochler. -Laiiro 
Muller. -Carlos Cvmpos. -Bueno de Paiva. 

Na verba-Terras Publicas e ColoniS'ii,Ção
inclua-se o seguinte : 

43: 100$ para o nucleo colonial Puchy, no 
estado da Pa,rahyba. 

Sala das sessões, 12 de outubro de 1891 ·
Epitacio Pessoa.-Sâ Andrade.-Retwnba.-
Cartaxo. , 

Additivo 

Os tres engenheiros fis~aes ·dos tres clis
trictos de engenhos centraes, gosarão dos, 
mesmos direitos e vantagens concedidos aos 
engenheiros fiscaes de 2ª classe das estradas 
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de ferro, de accor<lo com o decreto a. 399 de 
20 de junho deste ::inno. 

Sala. das sessü~~. 12 de outubro do 1891 . ......:. 
Garcia Pircs.-N ogueira Paranaguú.-Pires 
Ferreira, -.A.zeredo. 

I 

Supprimam·so o;; ns. 2, 10 e 20 do mt. 1°. 
R::iduzu.m-se ns verbas s0guintes: 

a) para o prolong-nmento dn. 
E. F. Porto A legl'e a. 
Uruguarann., no cstaclo do 
Rio Gr~\U1le do t-iul a...... 2.000:l!00.~000 

b) pam <J prolo11g·:1mento da. 
E. F. Contl'al e ~uldePer-
na111bu~o a.............. 2.000:000$000 

II 

Accrescente-sc: 
a) pM'a o prolong~imento da 

E. F. C0:1rlo 1\'l~n. no es~ 
tado ua l"::u·ahYU:\, de Ala
gó;i, GL':.:n,lo :t 'ca111pinn. ••• 

b) par;\ o prnlong-amcnto da. 
E. F. Centrn.l do Brazil, a 
mais .. .. .... . ........... . 

e) parl\ ºJ)l'olong·:unento da 
bitola :L E. ~F. da. Ca
choeira a s·~ Panlo .. ...• 

d) para. o melhot•u mento do 
porto d(l. Am:irr::ção, no 
estado do Pin.nhy ..•..•.• 

e) par<\ localisriçii.o de im
migmntes, arlministracrto, 
represa da colonin. G:tme
leim, no mesmo esta.do . . . 

f) pam ~ estrad:i s ·n. cara-o 
eh commi.ssão e,;tr<ttegicu. 
do Pat•;\nt~ . ••....•.•. . ..• 

g) pam utilis:.1<;5.0 dos lotes 
demarcatlos w1. fü zen da São 
Galiriel, rnunicipio de São 
Borja (Rio Gt·anda do Snl) 
Dilo excedendo a áren. de 
uma log-ua e meia. ilo ter1·as 
que pass;trtio rara este mi
nisterio, nssim como os 
bn.rmcões j:i. cons trnidos 

7.) em estudos T>arn. a des
obstrncç::io do lmixio Ba
tohy, uo río Urug-ny .. . .. 

i) para molho1·amemos no 
rio ltajtlby, no esta.do de 
Santa Catlrnrina .•....... 

J) para :l.cquisiçiio do dmgas 
destinadas nos portos de 
Parano.gu:i. e Desterro •.. 

600: 000$000 

J.000:000$000 

2.000:000$000 

100:000$000 

30:000$000 

100:000$000 

45:000$000 

20:000$000 

30:000$000 

300:000$000 

/{) para a continuação da. es~ 
tradn. de rodn.g-em D. Fran
cisca. em Santa Cathariun. 

l) para. ns obras dos canaes 
da l!'e1 to ri a, Gangussu, l .. ei- . 
tão e Pombas e baixio do 
Christn.l, no estado do Rio 
lrrt1.ndo do Sul. ....... . . 

m) pa~,~ o Lyceu de Agro
nomia cm Pelolas , uo 
mesmo est:ido ..... . .... . 

n) p:ira iL Escol:i, A""ricol:i. e 
Viticoln. cJo Taq1fary, no 
rnesmo estu.c!o ...• . ....•. 

o) para a garanti<• de juros 
do porto J::i.raguà, estado 
do t\ lagoas (tice. n. 904 
de 18 de outubro de 1890) 

p) pnm n G"ill'l\utia de juros 
<.lo porto da Lagllnn.,estarJo 
<le ::;anta C:ttharinn (tlec. 
n. 1024 tle 14 de novembro 
do 1890) .. . ............ . 

Ill 

100:000$000 

200:000$001J 

::lO : 000$00(} 

30:000$00() 

31):000$000 

36:000$000 

a) n verb:i. de 3.000:000$000 dostinad:i. ao 
prolong:i.mento da E. F. rle Porto 11.Icn-re a. 
Urug-o~iyann. serit tnmbôm n.pplic.1da, {i, "'con
strucçu.o do rnmal do Snnt' .'\nna do Livra~· 
m?nto, pn.ssn.ndo por D. Pl.!drito, cnjo traçado 
foi mandado reconhecer por a.vi;:o deste mi
nis terio de ô d'3 uovembro de lSHO ; 

b) a fübrica tlo Ypanenm pass.iri~ para o 
es.tado de S. Paulo com todas as ~mas tel'mS 
nnuus, uem!'eiwrias e depemlencias; , 

e) u ved)ll. de 1.200:000$ fK1.ra ::is novas cou
~ossrses, :t .9'le se.rel'ere o n. li, so se applica. 
as concessues fo1tas pelt) l'overno provisor;o 
:ttc 31 de dezembro de 1890; · 

<l) aos. concessionarios de engenhos cen
t~ie;;: cnJa~ concesslics ni'io tiverem sido ou 
nu.o torem JUlg~.dtts caducas a ,jnizo elo Pocler 
gxecutivo, <i lilcu ltativo o uso e estallelcci
meuto de n.tbric..'l.s polo systcma de di:lfosii.o ou 
ax press:.1o ; 

e) n.s co!npn.r:hias ou empre;r,as,que gos:trem 
<lo g-:1rnntm de juros oi1 snbvençües, sii.o obri
;::-atlas n. entrar para o Thcsouro Naoionrü com 
M quotn.s quo tiverem sidodotormin~v.b.s 11010 
Poder ExecntiYo, 011 que coast:irem das ta
~ '!la,~ p:t.r.'l. n. occnrreuci <l das llospczas elo 
hs~.~~lts:içã.o pAlo docreto n. de l SOO, insti~ 
~uula s~b a clausufa, de n. despcza n~o exceder 
u. rece1tn. proveniente dnquella :u-rccn•htçâo ; · 

{) º· sii.ldo d~ verl~as ~ssirn suppl'imidn.s e 
r~tluz.1dns t(n•a apphcaçao exclusiva n.os ser
vices do colonis::i.çiio ; 

o) pnra. o Lyceu Benj!l.min Constant, fUn-
dado no estado do Pa.rú, 20:000$000. · 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1891.
Glicerio .- Homcl'o (com l'estricçõas) .- Cas-
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siano rlo N ascimcriio.- J. Rr:tUm7;o; (com re
stricções) .-Belarmino !l1cndonça (sul vo qo~~n
to á entrega tla fabrica do Ypanema ao es
tado de S.· Paulo.-Pires Fe1·1·cira (com restl'i· 
c.çües) • ....;..Go1w12Zues Clw.vcs . - Lcicc e· Oiti'cica. 
- ivlursa.- Epilacfo Pes.~oa (com restricções). 
- Coitlo Carla:.;o (com restricçõe~.- Sá Arz-
clracle (com rcstricções).- Alfredo Ellis.
Cesario Notlll .. - Pa11-li110 Ca1·los. - lr11J.io rlo 
Bra:.:it (com restricçues). - B. Campos. - lYo
oueira PnraYlllyU11.. - Borges rl.e Medefros . -
Alcidcs LiJi,ri.- Pereira r/(! Costa.- A.dolrho 
Me1ina Bai·rclo. - ,1n:7elo Piri.lieil'o. -Paci(t~Q 
Mascarenltn .. ç,- Co.i·fo.ç Chaga.s .- !'1Ír.moel l'iil
g1mcio . - .Do~uingos Rocha (com r•J~tricçues). 
- João l,iti; (com restricçõas) . - . Clw;/a' LtJ
lJato {por a poiat•). - Cosia lifaclu:ulo. - Jacob 
tia Pafa,,;10. - ])omin,r;os Porto ~com re~ti·i :
ções).- J. Avallar (com restnci;üm;).- .1L 
Bocelho.- Lauro Muller (com re':õtl'icçües).
Ji'. :Schmídc (com rostricçOes).- Clmrlos 0.im
pos (com l'estl'icções). -Morcirct da Silvti . 
Domingos cl.c M ornes 

Supprirna-se o,·vcrba. do 3.000;000$ <leHi
nada. ao si:rviço <.b terras e colonisaçifo nos 
estados. 

Saln. das sessões, 8 de outubt·~ 1le 1891. 
J>acifico ]fasca'Y'enl1as. 

Ao n. l6 

No flnn.l do periodo :.1.ccresceutc-:se :- se
parados os ser'Vi~os do trMe !.!'o do dn. con -
strucçtio. - J . A~ellm-. - Pacifico J11asca
renlias. 

Ao n. ~ 

Em vez de - 621 :000$ pnm gar•ntüi,1 aos 
cmge1ihos cent.rnes e snn. fisr..~.1 isaçfo -
dign-se - 3!1;): 000$ ( rNluziJ:\ n. 250 :Oü0$ :1 
verb:\ de 4il.i:ODO$ :ipresent•t<la pela com
missão.) - J. .'1i;ella1·. - PC1cijico :1111sca
rcnhas . 

Ao n. ô 

Depois dns -palavras - vapot•es fri,g·orifc
!'OS. - iuterc::ille-sc o segul!lte: 

Reduzida. a 200 :000$ a snbYcnçüo :'~ Thc 
Amu:on Sli!a 1n Na'Oigation Com.pan.y, Limitcrl; 
ll 20:000$ ~~ d"' Associnçrto Sergiy1ens::! .•. 
(o mais como no projccto).-J. A"'ella"f'.-Pa-
cifico il{asearenhas. · 

Ao n. 4 

Supprirna-se.-J. Avellar-. -Pacifica Mas
ca.renltas. 

Cnm:tt'll V. TV 

Ao n. 8 

Snpprima-se. -J. Auella.-. -Pacipcô iTtir~
carcnhas. 

Adcliti~o 

Art. Ficu. o aoverno :nitori.;ncJo a d<*'-· 
pender n.té a. quaÕlia t!e 100:000$ com a. 
io:>tttlla<.iío de um:i. escol:~ :.1g-rico!a e ioote-
chn ica.. ' 

Saln. d:lS sessões, 12 de outubro do 1 SOL- · 
liiorcinr ela Silva. 

E' <'utorisndo o g-oYerno a 1k>pcndet• ;);. 
qtmntin. utú ,!O: 000;~ com os OtJS:I ios d0 11:wo
g-açào aere::i. equilibralla. deno1uiu:1da <t. Tr &ru.:. 
v.~Jez >.. . 

Sal:1 tlas sessüos, 12 tlo outul1;·n do 1 8~)1 .. 
- Mareolirzo ilí oHru. - .TJ~; u1T:l. - 1lúJ
re:'ra dti Sifoa.-JJueno de Pail; ,.1,-A;ifonic.
Olyneho. 

Ao n . 3do ar t. l." 

Su pprima-se o pcriodo rchtti vo ú \·orht\ tle:· 
3.000:000$ pn.ra o serviço de t 1:<'i«i~ o col1mi 
:·mçrrl! nos est:\clos, e cm s~u h1g-~t 1', di;;:i.;.so o-
seg-mn te : . 

P1trn. u.r1ima r no p:i.iz n. immigr:.ição enro
péa, (le accordo com o m·t. :-35 11. ~ lia Coo
:; tit11i\lio lia Republic<•, lica.ndo a 0<1rg-o dos
estados, em que o;; lia, scg-uml1• :'ls \·orllas dn
tulloll:i., os respcctivns serviços rki ir.:;p(:)cçâo,. 
hospeda.rias, desemb~wqua, trnnspm·t 1~ intern~ 
o collocaçü.o dos inimigrau to.~, nncico,; colo
nü1es nc!les existente;;, mectiçõéS 11e suas tP.!'
r:ts, const1·nccõ3s <le C<\Sinhas e ca:;as dos nu
clco.:; 3.6:)0:000$000. 

E:>t:>i Ycrb:i. sera distribuirb ClllTI igu::i.lclndP,
por esses estndos 11~1 r::tzi:io L1c :füü : 000$\}()(r 
pttra cadn. um. 

Safa das s0ssves, de outuurn 1fo 1891. -
Lcovigildo Pituv.ci1·.:1s .- Amphilv1iliiu. 

O Stt. Pm,srnr-:::-u <..le:;igo:~ pam am::i.nliU a. 
seguinte ordem do ditt : 

i" Pai·te (a!d as 3 7101·tiS da eanlr:.) 

Votaçáo dns seguint~s materi:1s : 
Prnjscto n. 1()2 A ( :;a discus;;'i.o} 1ll'O\"idon

ci:mdo sobt•o t\ ex0cuçtio do para!,!'l':t pho u nic~· 
tio art. (i:1 d::i. Cilnstituicrto t•\itl tJ1•.il, reh1tin .... 
llOS proi;n·ios uaciot.lae8 q 110 não 1'o1·om n eccs-
sn.rios ª') scrdço d:\ L"niilo. 

Pt•qjeotos lli;. 227 B, 19S A, 20!>. 205 A • . 
205 B. 205 e e 193 A1 sobro ison~::lo du direi.- · 
tos ( :3"' discnssf\~1.) 

2ª discus~sü.o do projccto n. 228, fixanuo u!; . . 
c.lcsp~•m:> do Ministerio da. GueJT•L. 
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:-:~ lli.sca '!:i:Í.O do pt·o.i•!cto n . . 83 ,~, q L!'~ c s t:t
bolcc:.1 a profor·cncia do e~c~:im:JtlLo ci v!l. 

2• 1.liscu~:;J•> <l>,) [JL·o.i coto rt. l'.JS 1\ , q no 1·c
gul•i a~ r .•hiçeíç,_:; cn ü •e loc:dar e o l:1cat,irio. 

i~ d is ·:n ~siín do ]ll'L\je1!t•1 n. ~:}), rp o npppm·a 
o tr:.tb•lo rlo :n•Lii::t':111101tto llt•m:.i1.lo 1~. 1 1 \Vas
l.Ji.ngtou, om 28 tlu •t!m l 1l0 l8DO. 

i ~ i.l i:;cu,;s:1o do rit·ojct!to n. 10 A, (~L·c~111.lo 
o 11)~·. ~ t· ·tu co11t'e~'c~1tn 1Hw:1 s1ibs t:rnt!ias chi· 
lnlcltS n ;~:~ n.Hh.11dog-c.t . ..; dJ l ~\ e 2:1 OI'dl)!11. 

Cont innnr,ií.o da 2:. discnssfí.,1 ilo pl'l:iccto 
ll . ~ ~:~ ' :a eom:Hi:;::;:f.o mi xl:;L (do . ~~rt. 3° 0:11 
dennb~ .} l = :'iJ r id :~ : 1ci:t ::!.~tJ ~.;D!.i ~·t! :l. c:11h: :·~!10 , 
l'~:3.'..!':.tt, e c-.):n!",1e.;ti--, ,:.! Dil :,...!!-:!"lOcLl.:. '~~ !·;s -
'tt1.do. • • 

[J i:;•:iÚ3:'lo ullic;1 do ;11'0jüCt::> ll. HlO, :•tH ri~ 
~fl!l ·tiJ a:1\ ... ;h"l t~e ::,~1-.. ,~ili t~tl•.~:Lo ~to fH'li i'~~!ior in
tet•i110 do E::~ ';r;1 : :.lo ilu uy:u:i..::;io Nadon«l , 
Dr. i·> ... 1Lr·i .. ;tu ~ifD!':.l t·1 i1.·o.~. 

Ao meio-Lfü•) proc.::1.lo-sc ;~ clt:\m:\tl•t· , ~L riu:\l . 
1·0:,;pond•_,:11 o.~ St's .: i\.fotta, M.tc! 1~vlo , l"t1lottn., 
t\ i11:"t l~ i :_.dt·o, l\.(~tnmb•L , L:.o;ll'\,:,i·ucs Fct•n11 tt•lc.s, 
B.JWn·t Vi•..! ir•t, L.:chu:\ i~•ltl l' if;ncs, ln1 lio tlo 
Bt••.t:dl; I:mo:~oncio :Sen:::dcllo. Cantrio, Pcth•o 
CltJ1•m:»n t , ~.L:tt;i U:teolln1', Cosh ·u,01ll'ig·nes, 
C:1,,;in1!1·0 .fnni01·, Henr ique 1lc G•ti•rnlho, 
,\n l'1 · i~io L•'h !!10, i\'og-110:1·<\ Pa!'aLl!'.g'llÚ, Pil.'CS 
F0t•rcí1•a, \lal'tinho F~o<lt'ig"nes, l>at•llu;;.'\ L!nm, 
H1'7.'~t'l': l, .To:1.o Lopes, J u,,; ti n !:1110 do Scrp:i, 
1"1·edc1·ico Horge~, Josü ,\\·eli nn, Jose Bevit~i
rpm. Gi;nc:i lo de Lagos, Na1:;cinl<! ll to, l'cdt•o 
\' cl:io, -~m(l!'Í!~I G:\l\:!;1, c,11:t•J e LH. ~~:o, Sú 
,\nd; ·aolc, Epit;~ r:!o, To!n!ltino . •.l.:i (;:\1'\';dho, 
,Joaquim t' 11 ~· n::.1il l>nco , t{.a,rin11nrlo l:ktn1 [1)it•:i, 
.\1:1ii!.1: :l :•\llc:io, l'u1'dt"~ de Ly1·:t, J(1:\o dl! 
:' iqnoit·n, Lui;r, do Andrade, E:;pit•ito .S:1nto, 
i::1;l!\L' ll~ i1h1 C:1 rn1)it'1J. Ponto~ d e i\! 11•fü11hi, 
Oilit::ic.1, (;;dih o 13t::;.;om·o, {rn tio l·' rado, 
OtiY~:il':t \'a.ll<id,"ii>, Le,milro ;,rar,iol. P.mb 

l!i~:: 11ss'LD nni.~n. do p:·Cljccto n. 1 ~J.1, ele- Al''!'Ol lu, 'l'ost<t 8ca1Jra, %ama • . :\rLhni· t~ios, · 
van::lo :1 pen<:tio cc:nccdi·li~ a ~I:u•in. Joseph in<\ G:ii·da Pire:::, s(/verino Vidra, Sautu.:: Pet•cim, 
Pcm~iL·:-i Pinto do Andnvfo, de 50$ "' 100~ . ()u~Ludio tl1~ )kl Lo. P.1 ula. Guilll<tt'ií.es, 

Di1:;ea.:;siio n:1ica do p1·ojocto n. 2~n . co11ce- :O!ilto11, Aniphilopitio, Fe:incisco Sor.lré, 
den1h:i licunç:t 110!' clot1:> annos, sem venci- Dio11y.:;io Gorqneil·:i, L~ovigiltlo Filg-neiras, 
rnent11:;;, ao cn;-•mhc!1·0 milít<tt' ,llox;tn<lr·o J31i·i't0 de s. i\ í:trcos,· 1'n•cs o Al!rnqnc t'que, 
Henrique \'ieil·:.\ L')al. I:>t•i::;co Paraizo, Moniz F1·oü·0, A lh:\y'lle 

n· '. ' .. - . ' l • . "t <>3•) ' ' .ltt ! I Ítll', F1)füel!(~ e Sil\r;~ , ~ilo Pei:nnh::i., 
,. bc;ll,,~.w uni c:~ e 0 11 ~0.io~ o .~· .., . "'• c;:rnc(.)- Ul'l'>ano 1\l : 1~·l!omlüs, i\Ianhãc:> B:t1•1•eto, All1Ln·to 

d~.1tl11 lit:d llç:t por um .tn110, ~um •cncunen- . p ,.1 Fio nr ·'il"1. Pinto Vir"·i lin Pe:c:son, 
to- "l' t"'l''ll · c Jo:-:o elo· '111·11·1u"1'<1t1•' Se ) t, 111 · ' · 1 ve ' • ,., , 

::. , .. • ~ L V " ,. • "~ ' " V - Fra nç;1. ca.rva l !IO, l3:\pti!:õ t:1. dtt !\li) [ ta.. S•~-m-
rejo. 1 ~ 1 "1 · l 

D!:;ct:ss~o nnic:~ do projcd•) n. !31S rc· 
atlmitt!nclo no 'JU'.t•:lro activo do ·exot•cito o to
ne11t0 roformn.<.lo Raymnndo Perdigão do 
Oliveira •. 

Dit1ctt:>:)ito unicti do prqjocto n. 23-1, con
cellomlo mol!io1-;1.1ncnto 1fo n.posont:idor;a a. 
João Panlo fa Costa. 

DiscnssrLo nnic•i tki pl'oj eclo n. ~li, mt
toris:i,nrlo o Puder Executivo n. pagaL' . :io 
co1·ouel i•orornm1.lo <lo exercito Augm;to Co
z•w tio i:1r:wjo B:1stos :t llifforcnç~L 1!~ ;;oi.tio 
entro :\11ucllc posto e o t.lo to111mtc- c01·0-
nol, tl ~~s· ie '~ ~u<i roformn, atu ::>O do j t1uho 
do 1885. 

Discu~~iio u niclL elo pi·,1j oclo n. 1C7, l'O· 
conl1cc~ndo o direi to ú. Vl'l'cl'pQIT,o r.lo meio 
soll!o a D. Panlin:~ Huut B:wollar Pin to 
Gncde:; o outi·os, ll ll1o;S tio mtijül' V.icento 
Hnet B.tcellar Pinto Guo:les . 

p:1.io Fer raz, Al'i:s ti( e.) JJOu~), ;_, ;:yrm ~. :\.n.-
t1Jnfo Olyutho, João P1nhcn·c, Badaro, 
l'acilico M.1sca.rcul1as, G~bt•iol d1) l\fagalhfics, 
Clw:•:ts Lobato, .Jacob 1.b. Paix~o. Alexandre 
Sto\;kel', l~r:i.nc isco Veig-:1, Alnwo Botelho, 
Amet'ico Luz, Dutrl\ Nie:1cio,. Co1•t·l.'.::i l{.ti.bello, 
:-.fanoc l 1!'11l~cncio, Astn!pho Pio, Al'l:>tidcs 
.:\!<tir\, F t·a1i.l: i;:;co Allmrnl, Dorni ng-o,; Rocha, 
Costu. ilfachatlo, Domingos Po1•to, João de 

·AYúllnr, Ferrt3irtt füibdlo, Birnno. t!o f';\iv~ .• 
.To:i.o Luí;r,, Bt!t'ntWLlino tio Camp,)s, F1·,1,ucisco 
Glicorio, Cc:mrio .i\fotb. !1!01·aes e Ba.n·os, 
Do:niu"O.ii do ~Ioni.os, LC'pl's Ch:v:cs, A dolpho 
Gorllo,"' C<U'\'tühal, Angolo Piut\ei1·0, ~I.u rs::i., 
Pnnlino Cal'los, Co:;La .Tn11io1', l~oc11• 1p,·uos 
Alves, All't•odo Elli::;, l\Ioreir:i tl:i . SUva., 
Rubiii.o J 1rn1ot', Loopoldo do Bulhües, 
Azet'cdo, Caetano d<) Albnqnerr1nc, Boll:11•mino 
110 ~Iornlonça, 1\1::i.rci :\i10 <lc i\fogalhil.:is, 
l•;d.u:\rt.lo Gonç;ilvos, li'em:mrlo Sim:i.s, Ln.uro 
l\Iüllor , C~\l'los Ca.mpo~, Schmidt , · Lncerrln. 
Contittho, Victorino Moutoii·o, Poreil':i. du. 

Lcv:1n tr:.-ac ~ soss~o its 4 hot•::ts e 15 oost..'\, · ,\ntuo de Farüt, Dorg-es do Mo-
minuto~ . tloiro:>, Alci'.lcs Limti, Ab;eu, Homcl'o B~

ptist1i, Ca.sSltiuo do Nascunouto o Demotr10 
l~ibcko. 
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PR.nrnm.A PAR.TE DA or-:nEM DO DIA 
r·-...,.· .. . . 
· O S1:t. Pammi·:r\Tc: declnrn. <ine nii.o ha no 
recinto numero p:ir:L vota1· ns m:itel'ia:;; encet'
rnda~ o po1· i,;,;o ontl'a enl 2"' 1li,;cnssito o proje
cto u. 2:!8, fü:amlo as dcspc;:~s tlo :Ministed~ 
da Gum·1~1. 

São li,\n.s,n.noiadas e enviadas i commissáo 
ns s:::guiutc:; -

Onclo dir.- srJ l ;500$ parn auxiliar n pu
blicação eh Uel)isia tlri. Cornmis.~[o Tecluücu. 
l\lilitm', diga-so ;~:000$000. 
· Pn.ra a mesm1~ commi:;!;io. -E' elevn.do :i. 4 

o numo1·0 de :imanuenses, com u. gratitic<\ç:1.o 
mensal de 20$ cada urn. 

Sah.I. cfas se>sões, 14 de 011tn bro do 1 sm -
3"du .H.lqmhlic:i.- Jo8J Bevífo1iue. -llim•ciano 
da jlJ"[lttllti<es. 

~th·o que n~o se achar no sen·iço ele minis
t t::l'ioi:í cxtra.nhos <.10 da. t;acrra. ou de governo:; 
e5tadoncs. 

(i 11 • O.> o1l1ciaes que forem mambros do
Congrcs.;o 1"etle1•,LI, assim como do congL'essos 
e::.t:lilone,;, se!'ào, uo iutcrvu.llo · das sessO~s
constcim·ntlo:; cm disponibiiidade, com üs veo ~ 
cimentos <.lo art. 55 tlas in:;t\'uc()u1"s, ll!alvo o.; 
ca~o!:' elo ex1)1'<:icio pcmnittic..los pelo art. :2:j 
da Coustituiç:lo. 

Sal:• ''llS se.'>SÕCS, rn do outubro de 1891.
u. VallarJ-rJ.o. - <.~1ctw10 de Al/i11.7uugue . -
Ccwrr:ia.- 8cr:.eilcl/o. - t:daja. Ror/.rig:~es.
Pad" "lr!Jotfo . - Hs/>i .-i!o Sw!!o. - Jo~·iJ Be
vilaq1.ia. - J. OriqlJ(J.- ÍM · cluP'l'ttrlu . - z;e
lisl.Jctlo Frci,·a. - p ,111lr1 (J 11i 1111;t11-'S . - Gt1.1·çcr. 
Pires. - 1ltlm!J!ÍC Juci1,1•. - Mi.1•·r.i11no de J1Ia-
1Jal.luics.- Diortysio Cm'q11di1'<c.- Í'ir1Js de .Al
iJw;ucrqi.w . - .1V CJ.Qucira Pw·11wzy111i. - A•.l!JU~lo 
Vilihae~.- , \n(J'i;o Fi11llw.- ,1, RitJ.~. - s~
ucri110 l'icii"a. - .'J. L1mrl11/p/w "1! 1:drvdo .
P risco Pv.rai.,o.- Cc:sm· .Í{rwui.- Pires Ji'.:,·
reirr~ .- .l . .!. Scrdll'a.- H11U••dc1 /'1;ssoa. -
/:Jdlarmino 1ll~Hdow,:r1.,- lados (.(1m1w,,'.
.il1«1ta B<wr-Ua1·.-!Jc~1.'1'1'il,-lfrJ'l~11r111illu Ca1·
nciro.- A1·i~!ülcs .l\!1.1.ia. 

No § :2G. Presi(Jios e colonins 1:1ilit.nres :rn
gument -'-~q 50:0008 mi vet·ba destim.1.d<\ i~ 
oolonitt do l:.ma~ti e cstt·ad1i. de Unili.o lL Pal
mas, par;t ~;>!' npplica.iln n, todns as estr:.i.dus 
estrutcg-icas. n Lcm da colonia. 

Sofa dns ~cs~ucs, 1.1 de outul)ro de 1801.- O Sr. Bellarn1ino <l.'~ Th.:!o l'!
.D.:liir1111iw Mendonça.- Ftmwido ,1.f, Srnws. da:nç?' - Acl1:\rnlo-nos tuL ul~l!!l:t r:>t!S~ao 

01•<hna.rrn. e a entrar w1 1•roM;;:•i;;td, po!'tanto 
E lido. CT.poiado e posto conjuodamenta em. em occusiüo em que UÜ.!.l c..lu\'01110~ 1lcspe1·-

discuss.'l.o o sBguínte · · 1.hçnr tempo. não l1retondo fazo1· uui t!i:;cur·so. 
mas simplesmento ligeit·:~s ubset''-':lf.!•."°>es p::w•~ 
j ust iticu.t· emendas quo \'OU tut' a honra dG
aµreseut<\r ::i c~m:.ira. 

ADDITl\"O 

,\os§§ l3, 14 e 15 
J\.cct•cscon te-se omle coulJer : 

!;i •• • •• As inst1·11cçúcs tle 1° de novembrc 
de 18~10 , regulando o ~thnno do vencimento:; 
mililarPs, :;;.:1·ão olr;ervndns com :is seguinte:; 
altocw;lfos : · 
. l ". Os officiacs e praçn.s ilc prot IJ.tte l.lai
~~\rem :w liospital em cuusoí]UOLH.:it~ de fori
moulo Oll tles·istre occotTido em <:cto de sel'
viço, perceberão, durnntc o tt·at.\mento. o 
sohlo int.og-ral de seLtS :postos . · 

.. 2•. Os ituditores do g1ie1·1·:t po!'cebi:m1o as 
.mesnw.s vantagens que tiverem os cl:\ m•1-
rinha. -

3•: São extensiva:~ nos <lcm;.ü.:: oíncines do 
qu:i.~1ro efl'eativo as disposições do art. 55,quo 
abr:rngorüo os do qno tt·at t.L e art. 56 clns 
citaolas io~trnccüo::. 

4... 1\.. ~rMitic~~~1o especial a. C]no ~o refc1·0 
o a1·t. 57, sorú, no m:iximo, do 20f.I.'$ p:w:• os 
01Jlcit1cs !$11periores e de 100$ pm·n o~ ctl.pi
tiím; o suh:tl t1~rnos. 

5°. O qnantita.ti\·o p::t.r::i. a!ugnol tlo criado, 
. mn.rcndo íll\ tnbelln. do que tro.t::i. o n.rt. 5\l, 
tiori~ n!ionado a todo o official do quttdro. effo-

O orç.a.mento <ln :;11e1-ra ci•e.>r.en ex traordi~ 
na.rinrneni.u, como é !hei! vl:r, polo u.agmento 
que l'oi nece::>sario tlar aos corpus co111liatcntes 
cio exc1•cito; pula ncc11h;itl~ulo d1~ 11H:lhor;«r n:; 
contliçõ~:> da::; pr~1~:1:0 do 711·..i e (fos otllciaes; 
e tn.rnlJem peh~ 1wc •. •~sio.lt1do de · colk1cat' o 
exe1•cito no ml! ll10r pu 110:,;:;i V(:) 1 µ•11·;i faze:: 
frente n quulquer elnr:!l'g'cnl!in.. 

N::i.o dcre ontret:\nto esta angm~nto :~s
somlm.1l' :io p:li;;, pol''lll'> ao mci~mo te1npo q u.~ 
ns:>im t\u~nieutam as duspei1:1;;, t:i1111.1~1n ~ 
inoontcst:wQl qao tort1<1,; nlcunç\:.td.o gTuncJ•) 
t\ugmento tm rcccit:L 11ullllc:1. · 

Sct•in. comtnrlo pt\l'tL 1l~:;njn1· qne nús 1mdes
semo.s raiar cú1·to::i m:1ís p!'ol'u11i.los, e reduzir 
o mui;:; pos;,ivoi no.ss;1:; tlo:1pcztt::;. 

Parece-mo quo lL crn1.mli:;s:10 1\0 01·çn.mcnto, 
envcnliuuu. ~oritLmi;nto ne~lt..l 1mt1·iotico intuito. 
l'enltsott qunuto po!lsivol, lll:j ec11r10mias qué 
eram i·azotwoi::I, som 1h:::;orgtllll~uc; os sen·i
ços. 

Entretnnto entro essas roducç~s, fig-ura a. 
do. rubricn-P1•0-::ldios o colonii\~- 0 111 qno h:~ 
verbn. dostin:itln. il commissü.o estmtegica e 
á colonia da fóz elo Igml!-JSli. 
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A Camarn. tll[Yez nilo con 11eço. perf~ítnmon
til a irnport.;Lncia des:i:i colonht e o i~lc:1.nc:t~ dos 
'<.rn)~'llhos q uo oss:i conunbsiio c;;tó. ron.li~ando. 
P~ço l ic<:nÇ:b porri., na, j ustiticaçtio tle 

11ma <:Hnen1la, q 110 vou apre:>entitr, rest:tbele
<:endo n. vorb:i, ou augmentando·tt um pouco, 
fazer algumas ob~crvaçue:;. 

Nií.o lm negar que é sob o iuílu:rn da paz 
qne :is uuçõe~ l'Gte:npct'lLlll as suas forç.ls e 
prog-1·ideni; mas ó üxacfo.JJ1ente na. pn qirn 
t.lovàmos prepar:ir-nos convenien.tllmente. 
Nüo srt0 ha~t:'Lntes numerosos cxe1·c1tos, nem 
gr;11Hfos :wnmmentos, é ainda mesmo uma 
~·e~ervn 011tito bem cnnstit.uid;\ part~ ;1 pa~s:i
gem do pe do pHz ao pede ,z1ie1·1·11,. E' preci:;o 
·sobt·etudu occupu.rmo8 em tempo os ponto5 
estrn.tegico;; mais in1portantús e c::;tr,belecct· 
"ias l'itccis de commu11icnçt10, do modo que 
quando ~L-:> cmergencia.s nos conduzirem :L uma 
guet·i•a, possamo~ levar ao theatro, provavel 
<!as operações os recursos necessar1os pam ai 
ll03Sa dc('e::;a. 

Entre os cliITcrcnte~ pontos estrategicos da 
nos~a e~tenst1 linha do fronteiras occnpn um 
dos primeiros_ io!:;'ares o vet•tice do an;-ulo 
quasi recto formado pala coofluencit\ do::; l'ios 
Pat•at1n e Iguassü, ponto commnm de nossas 
i.livistis corn :t ltcpublica do Pa.ragu:.i.y e com 
a Republica. Argentin~. 

Occupad;:i. est:i. posi<:ão, povoa.da, e crcrirlos 
~!Ili recUl'Sos, nós ao mesmo tempo que :i.tten
demos aos interesses d:1 pa:r. e a.o desenvolvi
mento dn.s nossns relações commer·ciaes. nos 
precaverornos para nüo ficar de t'utm·o na 
dependeucia. rle p:issri.r por tcrritol'ios esh'<tn
geit•o!$ quando teuhv.mos dt' nos tran:;po1'tar 
;~ umn. de,sas naclles vizinhas ou ao nosso 
p1•opt·io tcrritot•io no est:1do de l\l:\tto Gro~so. 

A líg::çiio r!u foz do Igu::i.ssti. n. um systemu 
ôc vin.i.;iio pum Mn.Uo Gr·os~o e Rio Gt•ande 
tlo Sul tem a ''antagem de ligai• u~ tres 
frontcir:1s sobre ns q1uJ.es devemos estar con
stnn tem<rnk vigil<1.ntes. 

Oberlocondo (l este intuito patriotico e pro· 
virlentt~ . l"ni e11carrega1.h ;~ commi~iio estrn
tegic.:L, não sú d;L f'nndaçffo da colonfa di1 f(l z 
1\0 lguassú, como de um system:L completo de 
\'iadlo no e~taào do Püran:J. p:mi lig-ul-o com 
l\Intto Grosso e (Uo üra.mle do Sul. 

PariL ~is communicn.çues com Mo.tto G1·osso 
temo~ cln•:s soluc·õe.~ q Lrn sü.o imprcscendivcis . 
Nüo busl<~ t:;Ó uma linha. de communicn.çüo 
tc rrest1•e o continu:.\ que nos conduxi~ à éa
pihtl de;;so esltl.U(\; preci~ámo!:: de umn. ouko. 
mixt;:i, que, lig.,\ ndo es~s t'l'onteirns, nos con
·\um pelo Sol tio di~tl'icto militai' uo Mi
rantlri., aproveitanrlo gmrnle::; tl'et;hos nave• 
;;iweis d;~ rede tio Parv.oà. 

A via continu:1 rlovo stw resol vid:t por um(l. 
cslt'ada do fcrro.q 110 vi rá com o pmlongamento 
irnlurnl do. cstrutla Mogyn.na; entretanto jú. 

~stá feita uma cnnccssií.f'I parn. outra viução, 
que é a. e~t,rada. de Catalão. 

A esta. vi;L tc:rrestrc pó·lc-se di:r.er que estão 
ligü<los os poi'tos do Rio do Janeiro e S::i.ntos, 
e portanto restam i1 outra solução os portos 
d"l Camtné:t, Par••inaguu, Antouimi o l::i. Fran·· 
cisco. 

Ur>1:\ Hnh::i., partindo de C:.\nanóa. e subindo 
pelo rio rJ:.L H.ilioira, pu.ss:1ri'.1 por C:LSl.ro pura. 
Pl'OClll'!tr o vn.l le do T ib;1gy e aproveitrir a 
nnvegw;,:ií.o deste rio, do Parnun. po.noma, do 
P::i.ranú, lvinheima e Bri lhu.n to . 

l\I:is nc.sto tt•açado lm tudo por füzer, :i.ldm 
de g-rnntlo !lidp011rlio pr1L'1~ mdltomr u parte 
onc•tclrncirnrl1~ qtlil :-:o estouclo da. colonin. de 
rtt:Llty no Tíli:1g·y i~ cnchocil':\ t.lo Diabo nl) 

Parunap.inema.. 
O porto 1!e Antonina podia sc1• nm tios pon

to~ d<! partidtt,par;t apro velt:Lt'·SlJ a, est rado. da. 
üracio.:.:i, si a. cir~ua•st~J,ucilL ifo se ter feito 

fJ.11tir do Pu mn:1g-nt~ n. via-fürre:L paro. Cnrity
me qne hojc,iiL H! rn·o[(rng-n, ma i~ pulo interior. 
niio viosso pn•.indic;d-o. Feito, porem, o ra
mal que o li:,"llO :~ o:;:s•~ vin.~fcrt•ea, ren1J r1uírirâ. 
toda sua import.incia. 

O porto 1.le S. Ff'ancisco, <ine é o melhor de) 
todos, não fom ainda. l igaç:io completa, ne1n 
a terà ti1o cetlo, pela morosa. m:tt•chn. que tem 
tido a .1~t,r:uh~ de D. Francisca até u parte 
na.ve:.:·'1.vel do rio Negro; mas, q1l:1.ndo se 
completar, sel'i esb. via terrestre uma. suc
C!.ll'Sú! importante prtr,1 a. viação que acabo de 
esboçar, u,provcitn.mlo-so vnra o ~ystotn<~ os 
trecho~ n::i.vegusei~ tlaquelle rio e rio 
lguns~u. 

Fie:1, pois, demonstrn.<fa. n, vantag-em de dar 
prel'erenci;t ú linha qne parte de Parn,nag-aà. 
p::i.l'a. aproveíta.r· a. e"tr,id:t de ferro f1~it:i., qua 
.il:i. ~e ostonde a.leni Lle Ouritylm, e a estrada. 
p•\ra Guampuavtt, na quasi totu.l idade prepa
ra.d a para rodagem . 

Dn:;,-;it cidnde, com 40 teguas a.pena~ rl e es
tr••d:~ (extensão unica nova.), se attiuge o 
h:dxo Piiptiry, s9 ;tproveit'1. •t pt\rt e uave
~avel deste rio, elo Pnran[t e dos clous ji cit<1.
dos- Invinheima e Brilhante. 

Sog-nitHlo o vnmdouro car reteiro elo Bri
lh:wte n.o rio Miran:la, que coníln a no Pa
rag1my. teremos ahi umn. v in, mi :dn. ele fücil 
com rn u nictt<,~tto , em que :veremos u t ilisado:; 
estes camiuhos quo tindmn, na phrase de 
r>nsr.n l, e rle rpw tanto nos t 1~mos <losc.ui rla.do. 

Pelos rios Pm·ngnay, S. Lourenço e Cny:1bâ. 
onde lrn. reirulm· navegnçU.o se a.ttingil'Ü. 1\. 
cap\tnl de J\fotto Groi:so, () UO l1or olles se 
communicti com o distr icto <lo Mir:tnrla, fron
teim mel'idionul do mosmo estado com u. R.e
pubica do Para.guay. 

l~stoll eroboçaurlo ligeirn.mente este systema. 
de viltçi!o pura mostt•ar a importancia dos 
trnbalhos commettillos it cornmissü.o estrate-
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gica, e a necessidade de augmentar··Se a 
verba a elles destinada. 

Basta lançar as vistas para a carta do Brft
zil , na p<wte abrangida. pelii zonft a que me 
refiro, pertencente aos t res esbdos de .Matto 
Grosso, Pan1ntí e Rio Grande, para se ver n 
importancia tlo xa.d1·ez estrategico a ella cor
respondente. 

Com relação ao Paraná, e mais particular-· 
mente ao territorio litigioso, temos um peão 
muito importante, que é o porto Uniiio da Vic-
toria. · 

Iguaes distancias medeiam desse porto à 
Villa de Palmas e à cidade de Guarapuavti, 
povoações por onde nos pôde vit' de futuro 
uma invasão. 

O Parnná esti mesmo destinado a ser o 
futuro the<ttro provavel elas nossas operações· 
de guerra. 

Venho, pois, pr:clie um augmento pequeno 
na respectiva verba para que não parem esses 
trabalhos importantes que ~ão de indeclina
vel nrgencia. 

1 Não estabelecer caminho de facil transito á 
colonh1 de lguassü é segregal-a. inteirament~ 
da Republica, pois, dista 395 kilometros dei 
Guarapnava, ultima povoação nossa, na linha, 
unica que a ella conduz. 

Isto importará ainda em deixa t• a esqua.., 
clrílha que se vae estabelecer junto á mAsma, 
colonia sem os recursos necessarios · para Ili 
sua manutenção. 

Além disso, as condições da colonia dq 
Iguassú sito especialissirrms, todo seu com-, 
mercio, todas as suas transacções ter-se-hãq 
de fazer pelas republicas do Paraguay €j 
Argentina. Não tem a colonia siquer uma., 
embarcação a vapor, por inferi?r que seja, 
e está dependendo da Companlna Platense, 
unica que tem navegação regularmente esta..,, 
belecida, no alto Paraná e que pertence l Re., 
publica Argentimt. E' preciso que se attenda 
a essa necessidade imprescindível, para QUE) 
se po~sa li.bertar a colonia dft dependenciq, 
desta navegação. Quando na direcção da 
commissão, quer no tempo da monarchia, 
quer depois do advento da, Republica, recla-.. 
mei o estabelecimento da flotilha e que tives .. 
se a colonia os foros de porto, para aprovei-. 
tar melhor as vantagens da navegação. 

que teem sido feitas pela commissão estrate
gica e quae~ os trabalhos executados corres
pondentes as mesmas <lespezas, para que a 
Camara possa avaliar os seryi_ços pre~t~dos ~ 
entào competentemente hab11Itacla aa mze Sl 
t 3nho ou não razão no pedido que faço. 

As clespezas desde julho ele 1888 até ao fim 
ele 1890 sobem qualido muito a 357 :856$000. 
Eis como se distribuem (li.:"): 

«Em 1888 só o Ministerio da Guerra abriu 
creditas á commissão na importancia total 
de 22 :457$994, attin ginclo a:; despazas pe
culiares a 21:693$346, o que deixou um pe-
queno saldo. . 

«Em 1889 os creditos especiaes abertos foram 
de 110:000$ pelo mesmo :ministerio e de 
50 :000$ pelo da Agricultura, as despezas 
re3pectivamente de 97:201$087 e 28:871$749, 
de onde resultam os sa.lclo3 de 12:708$749 e 
21:128$251 ou o saldo total de 33:837$164.» 

Apezar de toda esta economia a commis
são estrategica não se livrou da pecha de 
facil nos di3pendios; houve m"smo um 
f'unccionario que mandado e.special!!lente ao 
Paraná para e5tudar o serviço de colo~isa
ção, para inform8:r _sobre as despezas feüa_s, 
a.vançou a propo:;1çao de que a comm1ssao 
tinha gasto mais de 3.000:000$, e se achava 
op2rando ha mais de 10 annossem ter feito 
siquer cinco leguas ele estrada! . 

Ofilcíeí ao 1 Sr. ministro da agricultura; 
officio que foi publicado por or~em de S. Ex. 
no Diario Official de 12 de .)unho ele 1891, 
rebatendo estas informações calumniosas e 
falsas. 

Vi as minhas asserções ccnfirmadas pela 
repartição competente.; . . . . . 

Entretanto, o funcc10nar10 ·que Jª tmha 
sido demittido do servioo publico pelo Minis
terio da Fazenda, por não j ulgal-o digno de 
occupar o lo""ar, foi readmittido no qmvlro da 
fazenda, seg~ndo fui informado. 

Gontiuúo a relatar as despezas. 
Em 1890 foram de 110:000$ e 100:000$ os 

creditas abertos pelos dous ministerios ; as 
despezas peculiares ató ao fim do setembro de 
53:388$578 e 67:557$563. 

Tendo deixado a commissão no mez se
guinte, não posso precisar as despezas 
realisadas até o fim do exercicio, mas como 
não podiam ser exeedidas as importancia dos 
creditos e admittindo mesmo que estes tenham 
sido esgotados, a somma total das despezas 
não podiam ter excedido it. quantia de 

. Mas, até hoje ainda niio con~egui isto i 
e como deixei a direcção da commi8são nãq 
tenho mais a autoridade que me dava a qua., 
!idade de diefe de serviço, para reclamar 
junt.o ao governo federal, a não ser pelo$ 
meios r1ue agora emprego. 357: 856$ que já prefixei. . 

Agora. vejamos o que se fez desdo Julho de 
1888 até ao fim de setembro de 1890, i5to é, 
em pouco mais de dous annos (lê): 

. Penso ter demonstrado sufficientemente q. 
importancia dos trabalhos da cornmissão1 rapidamente como devo füzer , para não 
roubar muito tempo á Gamara. 

Mas não posso fur·tar..,me ao dever ele 
informar a quanto montam as . despeza~ 

« Extensões reconhecidas e exploradas: na 
linha mixta para Matto Grosso 597 ki1ome
fros, sendo na parte terrestre 297 e na fin-
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via! 300, aquella preparada. para transito 
facil de tropas em 270 kilometros; na linha 
de Guarapuava á fo~ do l gmssú 395, semi? 
262 prepara.do~; na llnha de Guarnpua:"a a 
União 134, esh•ndo preparados 60; na linha 
de União a Palmas 50 de roçado, derrnbada e 
limpa e 17 de simples exploração ou 67; na 
de Guarapuava á lmbituva 12 de revisão com 
roçado, derrubada e limpa de 22m de largura; 
na colonia de lgnnssú 35 $em grande pT'eparo 
ou ao todo 1.240 kilõmetros de exploração, dos 
quaes 089 preparados, 300. em ~·ios e 251 sem 
grande preparo, mas transita veis. 

Na colonia do Iguassú, fündada pela com
miss:'io, além dos 35 kilometros de picadas 
para marginar os dous rios lguassú e Pamnit, 
seguil' a bissetrix do angulo vor elles formado 
e um elos lados limitrophes do quadro urb;1110, 
foram construidas diversas casas e uma 
estrada de accesso do porto ao iniciado po
voado; demarcados muitos lotes, preparada 
urna invernada, descortinada larga ;irea, ad
quiridos machinismos para engenl10 de serra, 
preparo rle farinha, etc. 
· Nas linhas de União á Palmas, em terreno 
nimiamente acciclentado, e ele Gua!'npuava á 
Imbituva , foram construidos 30 kilornetro~ do 
estrada de rodagem ele Gm de l:itola com 
cerca de 200 obras de arte. 

Abstrahinclo, porém, do elemento militar e 
considerando preços mínimos, podemos com
putar as extenções exploradas a !00$ o kilo
mfltro, onde as picadas foram alwrtas sem 
grande preparo; a 400~~ o kilometr·o onde 
preparadas, variando a largura entre l O e 40 
metros e ha.vendo centenas · de pontilhões, 
córte3 extensos e profundos, canoas e balsas 
para passigem dos arroios mais considera veis, 
casas de distnncia a distancia; a 200$;0 kílo
metro no3 . rios; a 6:000$ o kilometro das 
estradas de rodo gem com seis metros de 
bitola entre valletas; e, avaliando em 10:000$ 
as clespezas com os trabalhos preliminares da 
colonia, é facil ver que o âispendio total 
devia <tscender a 550: 000$ pelo menos. 

Dahi resulta que, seudo a despeza effectiva 
menor de 358 :000$, realisou a commissão uma 
economia superior a 192:000$, a qual seria 
maior si só se tivesse empregado o braço 
militar com exclusão de toda e qualquer em
preitada, ficando assim 11rovaclo o severo 
escrupulo que houve nos dispenclios publicas 
que, não obstante, ficaram a quem dos creditos 
abertos. 

Não levei em linha de confa as des
pezas com a demarcnção de lotes coloniaes 
ordenada pelo Minlsterio da ASTicultura e 
com a catechese de uma tribu rnteirnmente 
selvagem que encontrámos na linha á foz do 
lguassú, a qual se acha aldeada, a expensas 
da commissão, 31 leguas adeante do Guat·a
puava ; não computei a importancia das d.ia-

rias para alimentação dos colonos e das fümi-· 
lins das prnças, despeza que vem desde a · 
organisação da commissão e que deve montl\r 
em contos de réis, nem tão pouco levei em . 
conta ns despezas frequentes com a conser-· 
vaçfío d:is estradas abertas, que são transita
dns, sal vii. urna parte da linha mixta para 
l\Iatto Grosso. . 

Para evillenciar ainda mais o espírito de
ecouomia que preside os trnbalhos da com
missão, citarei o reconhecimento da linha; 
elo Xagú á foz do lgnassú, em exterhão su~ 
perior a 255 kilometros do sertão fechàdq, 
com a qual se des pendeu apenas 5:071$750, 
ou pouco mais ele 21$ por kilometro ; a 
construcçfl.o da ponte do rio das Pedras na 
linha de Imbituva por G:OOO$ proximamente, · 
incluídas as estradas de accesso , quando
fôra orçada. em 10:000$ por engenheiro da 
Repartição elos Telegra.phos e a elas pontes 
dos rios da Areia e de Santa !\faria na estrada 
de Palmris, realisadas por ponco mai;:; da 
metade das quantias em que foram orçadas. 

Ti.1clo isto se pócle verificar dos documen
tos em duplicaht enviados mensalmente á 
Thesouraria ele Fazenda e por ella processados, 
cujas terceiras vias se acham no archivo da 
commissão, onde tambem se encontram os 
proj ectos , orçamentos, plantas, contractos de 
empreitooas e mais dados technicos que com
provam a presente. exposição. 

E' conveniente declarar que cerca de :100 
animaes no valor aproximado de 20:000$, 
alguns editicios no ele 10:000$, diversas viatu
ras, mais ele 200 carrinhos de mão, ferra
mentas de S:l.pa e ele quasi todos os ofilcios 
mechanicos, inst.mmentos de engenharia e· 
muitos outros objectos que se acham no ser
viço diuturno, representando valor talvez ' 
superior a 20:000$, existem por assim dizer 
em ser e representam n:'\o pequeno ca
pital. 

o SR. FERNANDO SIMAS- Só V. Ex. pode
ria chegar a. esse resultado assombroso. 

o SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-Foi possi
vel á commissão estrategica chegar a esse 
resultado pelo esforço patriotico, pela dedi
cação sem limites de officiaes muito distinctos 
do exercito qno me auxiliarnm com proficien
cia e desprendimento realmente adrniruveis. 

Acha-se fazendo hoje parte desta Camara 
um dos engenheiros mais distinctos que fez 
parte desta commissão e que alli passou por 
perigos serios. 

Para dar disso Ji:;eira idóa referirei um 
facto. O nosso distiricto collega a quem me 
refiro é o Sr Schimidt que não se acha neste 
momento presente. ' 

Na explora, ão dos rios Cobre e Pequiry 
depois de uma série de naufra.gios, tendo fi
cado com uma turma de IS pesrnas apen::ist 
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:-:.em ter ;;eneros p:irn. nliment~r-s.é, vin-se 
:i'o~:vlo a_ :·titirar-so por m:i.tt·1s mv1as, corn
'Oletamcnte rle:::erta~. nn. distancia. de mn.is de 

.:50 tcgu·1s, ~ui:i.do [JOl' indios, e obri,znrlo n. 
-urna. perigrin,1çii.o v~1·d::Wei!'amente rlolorosn .. 

Um ilos trnlla.lhadores, . log-() no ,pri!!le~ro 
.(füt ln:wu uma penm, e o chere dos 1n<l1oíi 
iiu~ scrvi;1i:l 1!0 r;uias foi mordido por uma. 
cob:·a - o.,; dou:S não p:.ider;tm pois caminhar 
nmis ~ :t car:~rnna. p:i.ra. potlcr 1m:isoguir, to\·e 
·de contluúl-03 à,; costas , s~m ter outrü 
;alir.11)<J tati•O 1t1n Is do qne ruizes e ptilm!to:; ! 
Ouro11 ess<' r11:.trtyrio cerc:~ do 20 di:~s. 

· PGl' il.qui võ V. Ex., Sr. presidente, q1ml n 
·.nuture1.a ,i.i sncrirlcios n. quo e::tiw1~ oln•igado. 
.a. oomcnh;~t~o e:;tralogic:~; o ontrotuuto, esse 
.<.';1eto nl\o csmorocon absolutamonte o onthu
:,,;iasmo . u d•l'f[C(lÇ::iO Jos oJilci:leS e uns !•l'lH,!llS 

·<iuo ~ cor11p1wl1.1m. 
Aos orliciuo~ do exercito é conYeniente en-

1'rcnt:w com tnes privnçõos e sncri!tcios, pnra 
<1nese pr1•pt1rom hem pnru. o fim espedal ·n. 
·que sii.o destion.<los. E a c~mmi:>s~o estrate
.,gic:1. tior mnto. ))resta.V:\ sundu. m:lis este ser
vieo de prup;1rar os o!Ilcinas e soltl:1dos, p:trn. 
:vid::;sitnd•?S semolhantr:S as de uma g"ttt::rrn, 
ulém de «): cupa!-:;s muito utilmente chm1.ote 

.--0, p!l.:i, fo~rnndo com que co!laborrissem do 
>um.mGrlo <! lfic:i.z no <lesenvolvimeoto d:~ oossri. 
1::'.'iquo<:ii e no povoamento do nosso t:irritorio. 

Fefümenta . n. connnissã.o <le m:irinh:L e 
:guerra., na sua sabedoria e patl'iotismo, dei
b.:m1 consig-unda n autot·isaçito para o emprego 
-das forças militnt'es neste importauto mister. 

Parecç-me ter ~sim j ust ifica.d:-i plenamente 
-o pctfülo de a.n:?mento que vou fazer, e que 
·oe apenas de 50:000$000. 

Resta-mo ag-ora. :.\presentar umns emendas, 
4u:e são srtbscripta.s por muitos dos meus col
~e:;11s e por il.lguns n:iembro:i do, c~mmissW> de 
:marinh:i. e. guerra., si liem que ntLo llo cnra.
-cter tlc men1hrt)S dessn. comm\ssão; mns b<\stn. 
:a as.;igw1 tul'..'I. desses illustres col lelf:-tS e :i 
-;l,utofrl :1<lade do cargo a. elles coofiudo pela 
Ol.m:a·:i, n:ir::1. d:ir-lhes todo o valor e toda a 
·i.mportauêi:i.. . 

lú;L'l.s c1nandns teem pot' t1m põr o orç:i. 
-manto 1in. ;;narra. de hn.r monia. com disposi. 
·oÇIÚes que .i:i foi·a.m vot:ldns na. lei de ílx:at;:1o 
-de C'orçil.s ; e teem ta.mbem por fim púr no 
·;mesmo pamllelo runccionnrios da urmnda. e 
<0r.orcito e :iiml!1 reparnr alg-um'lS desi
~ttnlda.rles inonos ,iustns. · 

. ~ Olltras dessM emenda.s importam um li
mito a desp~1.ns, cauteln qnc. como V. Ex., 
Sr- p{'esirlente, snbe, foi sempre indispen
:sa.vcl. Eis as emendas. (l....ê.) 

Como disse. não esta.mos em !empos de 
.(3.;o;<:r discursos. m:is a.pena.~ de dotar o pa.i7. 
..-.nm as leis complctmnenta1·es de que tanto 

carece e de habilitar o Poder Executivo cem 
as leis de meios. 

· Por isso termino a;:; minhas observ:l.ções, 
enviando á mesa as emendas. llfüitv bem.) 

O Sr. Caie-ta.no de Albu.quor
q ue- Não e~ta no meu intento de agora 
.P'·o/'erir um disc1•rso ; inscrevendo-me, tenho 
em vi~tii tií.o sómen te exterou.r a lgumo.s li
geiras considerações relativamente ao orcu
mouto da r;norrn,, e :i. ellns <ln.rei começo te
•:cndo !ou vo1·e:; ti. illustr;~t!n. · commi::i$ilo que, 
i~n imadii de justos do:;;ojos de fu.1.or oconomins, 
niduúu as tlespe1.:ts dt~ quantia oquivalonte u. 
4. 000:000$000. 

Bntre us dlvórsas vadms, Sr. prosidonto, 
que a. eommiss.i.o jnlgou convouiente limitnr 
1:101.Jres:illo immedin.tamcmte a que se nclm de
baixo do § 2~ e sob n. rul.Jrica-Aj1ula~ cifJ custo, 

Nos tempos passados. nma. dns causas que 
mais onGi'tn·am ns despezas 110 paiz, emm as 
po.ssagens que se p11go.vnm om Yirtnno dns 
contiuuus a inconvenientíssimas trausfüreu
cius, que se füziam de .oftlcines de mno. pnra 
out1·a gu:iruiçiio e isto debnixo dos mais fü
teis pnite~tos. 

Si nesses tempos, essns providencias toma
das tant:1s vezes soll •t d~nominaçúo falsa de 
convcnicncia do se1·viço piiblico, pesavam sobre 
os corrl!S da nação, hoje muito mais oo&l'OSDS 
silo por certo, por isso que, em vil·tnde de re
cente cerorm,1, o~ o!Ilcia.es trausferidos não só 
gozam Jns antigas vantngens, como ainda. 
t'ece bem ntto pequeno. n,i udu. de custo. 

Ora, si, pela. d1~noslç!!.o orçamentai•ill., o go
vc1·no coutinuasse' u.rmatlo de potlercs para 
fazer t:1es traosfereacia.s,i'l. metlida. üe seus ca
prichos, como a.contece qnasi sempre. presumo 
que a \•erba. pedida. u~ 300:000$ ::;eria. insuffi· 
ciente. 

Pot·tanto, er~ «.le todn. couveniencia, não sô 
financoir:.L como administrittill'l~, que a illus~ 
truda eommissã.o fizesse o córte consideravel 
que fez, quebrando assim nas mãos do go
verno essn. arma de que rlistlM como veraa
deiro elemento lle pet·seguição. 

Esta é n. reducção que tla. minh:i. pn.rte. me
rece maiores encomios ; tod(l.via, todns u.s ou
tras s:i.o dignas de alevanto.dos elogios. 

O orçamento do Ministerio d:\ Gnerru., s. 
presidonte, consigna. uma. verhn. de mais de 
1.700:000$ para :1. directorin. e obrüS militaras 
nos estados. 

Venho, pois, .fa.zer um pedido de inteira. 
justiça. o.o nobre ministro àa. g-nerra. e e : que 
S. E:-;:. desto.que dessa verba. uma. parcella. 
que seja suJticionte para. a ttender às necessi
dades que em Matto Gl'osso sã.o palpitantes e 
Ul'gentissimas. . 

Os corpos que se a.cbnm de guaroição na
quelle estudo. póde dizer-:>e que estão qunsl 
expostos as intomperies,porquanto_ os quarteis 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:42+ Página 8 de 29 

Sessilo em 15 de Outubro de 1891 3G9 

~e acham em nm e;;tudo dcplombilissimo. 
,i.s:;im, os bi.i.tall1ucs 8·• o 21 <lo infant:n'\:l . ., em 
Cuyabit, oceupam ctliiicios que i1ito forn.m con
~truidos ptLt'<t quudei~ e doman<lam urgentes 
rep1.i.ros. 

o Sr.. Ucmh. H.ooR.IGuEs- No Amazonas é 
ri, mesmn. cousa. 

o Sn. CAWrA:-<o m: ALUTJQurrn.<~l:J'E - o 2° 
batnlhüo de :.irtilh:1riu, em Co1•umbú, nií.o tem 
tt1mlwm r1unrte! prrip:-iament•) 1Pto; vive om 
nm rrua~i que k1rraci'io,.rp1Cl pa.:;sou por algm1s 
rn•Jl!Joru.inelltos, <JU:tndo hL l;O achn'm com
mandaudo n:; fürça;; 1 lc obset'vaçã.o o actu:i l 
::it•. P1·csir.le.11to da H.opublic:a, 'l r11:.roL; n~o ~IJ 
ll;(crrun 1w\1S J'Pparns o o IJ1\talhao contllltllt 
,.;om rin:11·tel. O nie~111n liu:to t!it-so em S, Lttiz 
tia Cac<it'c.~, onda aclta·so o IV ; o e l'üg'imonto 
do c:tvaltat•iu, rino a~tiL em Nionc, tan1l1cm 
11üo tem qnartol o o l'HIH~lio om rp10 se ach:t, 
~i p:i.s~o11 pnt• alg-utn 11rnlhor:une1ito, <love-so 
J.:;to lL !;aliei tmlu [H'Om1l:L tau tas Ya1.es, do il
lu~tt·a cot'ont:l llaL'bo~~\, comma.udnnto do i·c
gimonto. 

011:1.mo ::ütHhi n. attcnçito rlo illustro Sr. mi
nlstm da. gnei·r·:i para as ota•a:s Llo Lnborato
rio Pyrot<Jchuleo, qne l'uL'am iuiciudas, si nfl.o 
m<'l cn;;u.uo, 0111 lSt)Z. 

Quando planqj:idus e orçadas polo n.ctim.1 
distincto cur0ticl Jo estndo-mnior de Ia classe 
Americo de Vn.sconcellos, pr&sumo qne io
ram ntten<litlas, sin~io t<Jdn.s, 11elo menos ns 
principacs condições n quo <levinm Slltisfüzet' 
~m vhtu. do fün a que slo destinada.~. porém 
succede que ast<1S out~s teem tid.o diversos 
dircctore;:s e cauc\ um delles entende que deve 
intt'odu:-.ir mais uma moditicação, de modo 
que se tomo.m interminaveis e sü.o umu. ver
dadci;;'i1 obro. rio St\U tu. Engraci::t. 

Peço, :portanto, ::io sr. m~nistro que se 
digne provideoci:i.r no sentido dC:l qur, estas 
ol1rus i:>'iljam concluídas qmmto ~utes, pano 
não se tornarem muis dispendiosas, como' j} 

veso erih·e nú3, e mesmo para quti o Jabora
torio venha a ser umn. re::didade e não utU:t 
fünto do fotermil1avel despezn., como ~ttó 
ugot'l1 tem sido. 

Uma. outra nccessilln.de riue fambem me 
"Parece urgeute, o ptwn. a. Qtrn.l ch:Lmo <\ at
t oução !lo Sr. ministro, ü n lignc:ão elos pontos 
fronteiros do e~t<tllo do Matto Grosso á cn.
pital. por moio tio um systemu. mcionti.l de 
linlms t eleg-mpll icas . 

Quando Õ G"overno entoncleu qne tlevia man
dar pt\ra. Corumbtt as forcas da observação uo 
mantlo do Sr. geoer<ilissimo Doodoro, tl. com
missão de ongenheit-os q11e acompanhou S. Ex. 
levou a iucumbeucln. de ligar Cormnbú. a 
Cuyabá, porem a verdade e que os esforços, 
<i.lias ingen tes, <ln, com missão fle que era. 
chofe nossso co lleg-a. Jacques Ouriques, foram 
todos irnproficuo5, taivp7. devido a sarem 

C:un:ir~ V, I V 

Ocl trn.halltos iniciados no rumo mcnns conve
uieutc, isto ó, pt•ocuNm<lo o r io S. Lourenço, 
extwtamente tt v;1stt1. r cg-ifi,o em que os p11n
tana<)S úo Matto Gro.sso mn1~ se c3tumlcm e 
nmis se :i.volumum tis agmll> 11 1) tempo da:i . 
enchentes. 

Bsscs tL·abalhos,Sr. presillr.:n le, in iciados por 
tal fórm:t e que crn;tamm Inllí to dinheiro e 
l.Jem assim estürços dl\ commiss,"io dei l0s . en
c;irregad;L, lic,iram in lcirnmc!~to inuti lisado.s. 

Ent1·oltinto. mo p:i.t•cce quo Comnillá , quu 
ó ponto t':·o:1teiro tJ.u itnportau tu , duve o póllc 
sei· li7ntlo ú capital el o M ~ t t11 O t'J~so, p1·0-
c1u·nndo-:;u as re~iür~s do :\!to J'tu•ag1uy, cm 
1lo1rnu1u<L do S, ·Luiz de C:Lcorei; o p;1ss:i.udu 
clapoi:,; por i-'ocone o Li n-n.:uuu to. 

::;i o gonwno levar it ofl'0:iilu i~~t!'•S frnhtLl hos. 
tot'lL {ll':ttiL!:\l(O olJnt UO {>:l t t·io ti:>IUO O a tton
Llido :L um uo:-i seus mais intJ IGr·iosoJ dnvero:;. 

O !=;n.. Bl~r.Amnxo ng llh:xno:-:ç.\.- Apoia-
110; o unm uuce::;::;illmll) li :;ti,r·-~o .i\la tto u1·o~so 
i'.t L' u iiio. 

O S1~. CA1n'A:-;o Dl'l ,\T.11uQutmtJ UE!- Como 
n~uitu l.iom di:.: o men nou1·c coll/"Jg:L pulo Pa
ran:'t, ó urn:\ noccssid:i.do col lo r.::n·.:..~~ os pvn· 
tos de nm e~ta<lo tfi.o ''nsto o !ong·iwrno como 
ó l\fatto G1•osso em cont ttc to i1t1Uh!diato com o 
centl'o do, Unh'í.o, e :is even tualhl:1de:> aJlli
ctivas, cm que nos ti)fllOs cncoatt·:~do tantas 
ve;i;e::;., n5.o ensinam oatm cot1:m. 

Terminu.ntlo, completarei meu TJOtti<lo por 
esta n:mna: q_uanuo ::.; , Ex:. nomeai· n, com
mis:>ão, niío só llt'Ocure aptitlus-;, fJ 1ie aliás não 
são i·;~rtis uos distinctos o!ikbes dos corpos 
espcciacs do exercito, como tllrnbem que ao 
zelo polo l.Jom llesempenho do;; deve res, o 
chefe du. commissito allie rcsoeito uo r,J.irei to 
de pt•op1·iellallo, pnra si nfio i·cproduíli rem as 
violoncius que jll. se dcr.'l.m oin minha torra. 

Tenho concluido. (l11iiito bein; mi1ito bem) . 

Não lin.vcntlo mn.is quem pcç:t ~\ pal twra é 
oncel'rndlt tl cliscussiio e 1.Ulittcb. a votuçi1o. 

O Sn.. PRESlDE::\Ts-Recebi hu. <li:.i.s do Sr. 
deputado Lopes Trovilo uma. ctU'tn. p odiodo· 
me que cm seu nome communicasso á Cn,mat\L 
que r ennncio.Yu. o sou cai·go do representante 
do .Di s tt'ic to F'Cl1eral • 

:Recebondo esta coromuuic~çüo em c:wacte1• 
p:irt!culn.r, dirigi-me tambom neste c:wacte1• 
ii e,:;te uosso <.listincto colk1g<1., 1':.i.zondo sentir 
ns ra2vcs e os motivos pelo;; qun.cs ou julgava 
inconvouicnto u. sua clelibernçüo ... 

O Srt. Nrr,o P1~çA:-.-nA- :!IIuito inconveni
ente. 

©SR. P1rnswm.\'"1'E .•. e pedi~lhe em meu nome, 
assim como, tomando a liberdade, em n ome cfa. 
Gamara. que t enho a. honru. do representar 
como sou presidente, par,i· que S. Ex. nlo 
insistisse na. :sua resoluçfi.o. 
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Ho,je, porém, in felizment~, recebo umn. 
ca.rta <lo mesmo eolleij(l, tli CUJa leitum O Sr. 
secretario vac proceder. 

racão ao individuo, honm e consideração não 
:;:.i ~olicitam; mas si nuo dtl. 11onra. e colloca. o 
eleito em situação difilcil, em vista dos com
promissos que toma~ para. ~om os eLeitores, 
ningucm deve assumir poslça.o que nao possu. osn.. to SECl1ETAltIO procede õ. leitura da. 

segL1inte desem pe o hn.r. . . 
Ca;·ta 

· Cid:vliio Pt•e;;identc - A carta, com quo re
spoudestcs :i.o pedit.lo tle renuncia e.lo meu 
manclnto é m:i.is rlo que o sig-n11l de dofercncitt 
do illu='tro presidente dt1. C:i.mara. elos Depu
tados, porque no! ln. vibt•am as g-eoorosus 
palpi~nçu~s do coração leul do nniigo rle mui
tos annos e qno foi um do:; cxforç~iilos compa
nheiros ::i. cujo l:H.lo arro:;tci a primcir;L rcfl'oga 
cl:i. c:lmp:mlm politic:i. rpw en tron cm nova 
plrn.so no dia 1r) <lo novembro tio 1880. 

Por mais ohl'i,!:ado '1 ne sa,i:i. a confc::;sm•-vos 
o mou rcconhcc!111ento, ó-1ae, pi>t'Õtll, impos
::;i'fol rnl-o sigoillc:ll' _retirando o meu. l!ot!i1lo 
- tito grnntlo cxlon>itLO tomou n. notlct:.i. <la 
minh:i. t·cauncia. 

Assim, rclcvao :~ insh;tcnch\ tlo vosso velho 
nmi"'o e comp:.i.11hciro, o crotle que, restituindo 
no o1eitoratlo d::t Capitnl Federal o log-ar qna 
nio <leu n :~ coqio1-.1ç:io que cvm tn.nlt> criterlo 
nrosltlis, lon~ti C'Stou tlo abanllonar o meu 
iiosto d!! to!lo!:l os tempos. 

Solcln<lu da idóa republicana, eu commot
tet•in crimo clo uesorç:lo si me recolhesse i~ 
vkln. pt•ivacb no momento, sotJt·etmlo, cm quo 
:~ H.opnblica rccl:una (li a.sslsteocia das suas 
maioi·os dedic~\çõ~s pn.r:~ $1'1 rlcsc01b::n•11çnr dl\ 
crirn cl'lm que a tem enredudo a intrig·n <.los 
inimig·os da P:üri:~. . . · 

Rcitcr::-ros o:; protestos tb m:11s alfo, coa
sideraç:ío o voss:) :unigo 1·econhoilido e co-1·c
ligiotin1·io sincero. - Lopc.~ Tn>t•ito 

l~io d~ J anoit'O, 15 de ontubt•o do 1891. -
Avcnida llcS. Suln\Clo1· de l\Iattosinhosn. 2 . 

O S :.- . 2~lcxand~·e S tockle.:r
C id:.ulão p:·c1:;idc!1 to. O :u;sum pto r,no hoje 
]H'cni.lu ::1. attcnçii.o th C:~mnr:\ nilo ó novo é 
po1; i;; sso convin lt\ q11e, do uirnt vez para 
sempt'i;!, os !n ·~ n~ iliust t·es coU1~.zn::; ~\cc·~n
tunsssem a. stm oppiniiio e 1'01•rnul a~s1m1 uin:'I. 
noem:t tle :suluçüo, definiLi vü o Jogica,. parn 
tacs ct1so;; . 

No nrnn cntondor imm Ct\mara ropn!.1lic:1.1.13. 
sal;e muito ntelhm· <lo quo nquolle l'J•W tom a. 
Jtonrn. tio diri~iL'-Yos n. p:1fa\'rtt riuo os nossos 
comp:1 l riotn:;··n:í.o tom o dii·eit;l do ~e :tprc-
1;ont1i rem f•nnrl.\1b to~. l''oi :>ompro pl'(\:\0 m1, 
domoct'<1cia lil'a:r. i lcir;i. <J:'l c:rndithto:.; tt do
putaç<"~o sercn1 cscolhit.10s crn oscrntinio pre~ 
vio, livre e espontaneamen te oxercido . pelo 
olcito1·ado. A c~t1i pois o náo n/) canr.lidnto 
cumpro o dovor llc pleiton.r n. oleição, por9uo 
si o car~o r.lo <lc[)Ultv.:lo dá honra. o consttlo· 

o eleitorado escolhe o seu candidato em 
consequencia das opin~ões deste e dos prio~i
pios que tem eYangells;i.do nn. sua carreira. 
cívica. e poHticn.. A escolha represonta uma 
"'erdaueira e completa cornmm1hão do aspira
cues e de pl'incipfos, um cabal n.ccordo do 
ponto de vistas. O candidato representa um 
prorrrn.mma cconomico e social a que n urn.io
ria ~hi collecti vi•ln:lo do circnlo t\tlhora o pt·c-
cura dar triumpho. . 

Bsto fücto é um contt•:icto l.>ih\toral o cs
ponttn1co quo a uonlmmn. d~•s partes tlovo sct• 
pormittido roscinllit', \lnl vo o caso 1fo,. cn tro 
O)CítlH'CS () !:\CU l'C[H'CSent<uttll, SUl'g'll' llffi:L 
COmpl<!t;L Ui\'el'g"l)OCÜ\ de OpÍ11ÍU13S e de intuito,; 
polilicos. . 

Nas pl'imiliv::1s socicdatl0s tlemocraticus, 
como nas modet·u.-is, m:li::; lihet·aes o conscien
tes, o mantl:1 to i mpctatl. v o n prosco t.n.-!>e como 
a. fórma mnis QJílcaz 1le morn.lizur o !01·talecot· 
:'I t=ObCJrani:t nnclmml. O eleito flcn, desle 
ni1xlo om com[Jleto a~cordo com o eleitorado; 
aq i:cllo quasi isento tle responsn.bilida(lo~. por
quo,pm•intermedio dos collegios Nt c.:mtros lo
c.'l.es,consnlto. a opin iãodD. mniorin. que assim se 
inte ress:t eonst:1ntomente petos negocios o se 
illustrn., purt\ emitlii' o seu ,·oto cousr:ieocioso 
nns questões não especificadas no progra.mma, 
grM'OS o imprevi~hi.:; . Desta nutneir;1. o povo 
exet'.i:O uni p1n'mn.nonto o sn.lutn.::- poder e 3(;) 
institua o. vcrtladeirn. e elllc:tz democracia. 

Si entro nris o período eleitoral rcptü1licuuo 
nrro elevou ,zcrt\lmento ti. supL'cnm nspiruç~io 
libcr,t l o sutri•ngio, honve casos, como o elo 
ílhistre collo.!:i'fl, qun motivou este incidente, em que os eleitores <lern.m (\ mais hriltm.nlu 
provtt d(Y cohercncb, <li::;t1ilfatlo e tino. O ·vo· 
!110 bntulh:idor republictino, tribuno exímio o 
guino ~egT1ro, Lupes Trov[o, nos dias ~:\ 
n tl\·er~Hl ade, estav:L em longes terras o nao 
lbi r~~qtteúi<.lo . Est:t cit'cm11sbn ci•i. im púe-1111) 
O dever :tugusto tle SO 111<1\ltOL' 110 SO ll TJOStO, 
n:L tt•ibun:i. ciue o e loito1·atln lhe g-a.1·anl.it1 p:u·a 
pngnnt• pelas grancles r eformas e ictúas tlomo· 
c1·nticns, com m:ii~ trncrgi:t e fé , nestes tli:\S 
solem no.~ da lmtal!ia. dccis1vn doi:i novo~ coutrn, 
o:: velho:> principios, 1b iguor'1ncb o tio tlcs
pot i~mo mnscn1::.ido contra . a libe1•rl:i.r.!~ o tt 

.1 :1st1ça, qno u r::;111io$ con~ol1dn.r. n.tr:wos elo 
todo:; o:; o\)sttHmlos, com o sacrilicio uo nosso 
repouso o thl. nossl~ vidn., pot•quc assim nol-o 
oxig-o :i. frl'.'.lUdezn. o prosporitlatki da, p:.i.tr'ia o 
o fnt111·0 o hem estm· ue nossos filhos. 

Todo:; sabem qno :~ lmso fnmlnmonhl do 
1lireito osti~ no principio do quo ns cousas ~e 
desfazem polu. mesma. l'óemn que se fazem. 
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Sub1nettendO, pois, o officio do Dr. Lopes 
Trovão, meu velho e distincto a.migo, e os 
derria.is identicos a este críterio lucido, ou 

.concluo evidente e logico.mente que os sena
dores ou deputados não poclem resignar o seu 
cargo, logó que não houvera qualquer iu
compati!Jilidade ou desuccordo entre eleitores 
e eleito. Até hoje o eleitot'ado do. Q(l..pitn,l 
Federal .niio manife~tou o mínimo desagrado 

· ou desaccordo contl•n. o seu deputado mais 
favorito, aquelle que ha mais tempo e mais 
vivamente concr'etisa>a as suas nspirações e 
princípios. . ~ 

Como quor. pois, o Sr. Lopes T1•ovao q11a 
o eleitorado democrata <lest:i. bellu. o gra11-
1liosa o illustrmla capital encare o seu pro
cedimento '? Como clns:>ilicnrú ·~ historitL, que 
uos hn. ilo jul:;ar :\todos, esta ronnocia apa.i
:xonnda, irrc!lectida, tanto mais triste o ln.sti
innvet, por vil• nos dfos e111 quo os inimig-os 
intrigam contra a l~13pul.Jlica. <3 hal.Jil é perti
nazmento <leligenci:i.m :i.ssedi{l.l-~\ poL' toclos os 
.plnoos? · 

Eu lamento, contristado,que o dopulndo Lo
pes Trovão o outros ropublic;\nos de ngu~\ 
pura, que no rer;imen de(:aJliclo nssmnirnm :~ 
e~tatur(l.. moral dos emini3nte~ vullos da demo
cracia americ:10n., commettessem a l'rnqueza e 
-0 erro de declinarem o pr.isto do honr::t, do 
~uj:i. g-u~mln. o eleitora.do repnblicnoo o~ in
cnmbiu com dig nidade, criterio o sacriH
<Jio ! Lamento de corui:~1.o cst<\ pcrcgrin:' 
fórma. tle rutrilinir a conlbnça o considoraçiio 
popular e sobretudo o;;ta. maneira de intc1·prc
tar os direito:; e <lo veres! 

E, porque entendo qu~ o facto -O n r~sul
tante de um sentimento apaixon:\tlo e no1J1•0, 
inconvenienfü,simo nu. hom em que os ad ver
.s::i.tios eh\ R.epublica esquecem o:: seus erros, a 
sm1. inct\pacid:tde os sou:; crimes do lc.)SO p:ltl'io
tisrno, não olh:~udo a ruinll. d:t patriri. e tão só 
nccet.leud~ fo; 111ús umbi(•oo.;; o paix<JJs vint;ati
vns, cu, velho ropnblicano do todos os tempos 
·e em todns as º"·cntualitlades, i n terprotando 
os :sou timcn tos · tlo g lorioso estado de l\Iinus 
Get•:i.es e os dos elcitorns rcpnblic::i.nos cki. Ca
}>it:i.l Federnl, tenho a honr~t de sal.lmettcr á 
:1pprovnção da, Gamara minll:i. pl'opost<\. 

llloçao 

}\. Cnm:i.m do$ Deputados, t·~1Hl t) ol\vido n. 
·communk (1ç:10 do Sr. Lopes Trov:'io tio que 
rc~iC:n<\ a, 1;11::1. C'\Ueira, o 115.o lhe c:i.bcndo o 
<lil'e'íto de impedir n. rennncit\ !lo seu mnu
dnto, o convencida do que os Sel'viços tlo tiio 
<listincto cid.at.liío ti p(1tria no posto de seu r e
l)l'CSentnuto n:lo elevem ser tlispensndos, cs
}lero. do seu pn.triotismo n. continuaçio do 
exercicio de seu mn.ndato. 

S::iln. das snssõ~s. 15 lle outubro de 1$01.
A . Stvchler. 

O Srt. ZAUA. (pela ordem ) sente discor
dar da opinião do illustre representante de 
l'r~ínas ~ No incidente ~a noticia qu_;i o Sr.pre
sidente o.caba de dar a Camara nao ha logar 
pa.ra tleli!.Jeração desta ordem. (A.poiados.) 
Ponderará a Camaru que o d<iputuclo r enun
ciante nem e:x:poz os motivos que o levaram 
a tomar sua resoluç[o . E' um negocio a li
quidar entre os eleitores e o eleito. A Ga
mara não tem o direito de intervir. Recebe 
a commnoicaçüo e muncta archi val-n.. Si se 
tra t<i.Sse do nmn, exposição de motivos que 
levar,1m o dcputatlo a ruz~r esh renuncia, u. 
Camnra. potlal'ia. a.valit1.1• <lasses motivos e 
omi ttir sobro elles su:L opiniilo. Mos foitn ~\ 
r <:!nuncia som Yir :icompnn hod:1. do motivos, ó 
Cl!l'iôsiclaclo do,; Srs. uopntarlos in tArvi rem om 
um ncg-ocio quo devo S1J1' liquid:tdo entro os 
cloitorcs o o oloi lo. 

Da p:i.rte elo Sr·. prcsklonto sú lia um cxpo
clieote n tomnr-maoclnr ar·ehi vnr o potlltto ÚG 
rennnctn. e cspc1•m• :1. Llecrotaçiio ia loi clai-
toral, pu.ra pr·cenchor-se u. vu.g(\,. . 

O Sn.. PRt-:iHnr·:~Tl~ - Pnreco-mo '1110 nos 
termos o:o.:plicitns J:L Cons t itui~:ií,o Politic;i, o 
dtroito do ronuncin. nii.o pútle ser suLmettilfo 
á cli~cnssii.c: nem ú llelil>el':lçito :ilguma dn. Ca-
mariL (ripoi<dos.) . 

O dcput:.u\o o exercé em r>l<mn. e ccmplet:l. 
li bét'<llldo. 

l\fos compr0l1endi <le outro moclo o i·eriue
rimon lo do Sr. cleputa.do Stock.ler . Certo 
tlostn. inte1·pre taçito, e coa venciclo de que é a 
nnica· q uo so pódc dar i\ Constituiç.1o, acre
t.litci, n.o contrario do qne me pu.rece ter 
comprehendido o Sr. deputado .zama, que o 
St•. Stocklt:r o qne riueria or.i um" ma
nirestnçií:o <J~nlquer da Camart\, niio part\ 
:.\cceitnr ou rejeitar a renuncia., mas pnra. ma
nifest:\l' o seumodo do pensar em r e\f,çào à 
:1.u:;cnci:l. de um collegn. que q11el' nba.mlonar 
estn. Camn.1•a ; e em vistt\ dcJStt~ nmnifest::içüo 
o cle[ltltado insi.stit• 011 t-otirar o sou lKltlido 
LlG renuncia. . 

NU.O est{i consig-na1l:.i. no regimento dispo
siçrt.o n,lguma. !Jlle moautoriso ·~ submotter n,. 
Ji:scu~ã.o cstn. moçfto, nem fazol-n. votai• s~m 
tlisc11s~'i'io; mas polr:, naturozt\ espccinl tlo ns
s::impto, entendo Ql\li esta rnoç:i.o deve ~el; 
votildl\ sem di:>cL1SSii.o , s.nl Vll dei iber:1.1:iio ein 
contrnrio d•• C;rn1:u·a., o •issim vou proceder . 

O S1t. RA 'n1u::.;113 BA.NDtURA (v al rc oi·<lcm) 
- .\pezar tia. conshlol'aç:lo quo me mer~cG o 
autol' destl. propost;~ o considcr:iç::to igual 
que me nwrecc o deputado riue ren unciou o 
u:alllbto, p~ço liceuçn, pn.1'.L decla.rar í)Ue 
nogo o müu voto i\ propost;i, porque faço 
justiçu. aos motivos 110 !.>1·0:; o. de p'1.tl'iolismo 
quo incluzieam o itlustro rcpu!.>lic'.\uo a re
sign::\r o son logm•. 
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Tanto m:tis serio~. iml?orla.ntes e tlig nos de O SLt. Prn:,1111E:"1'B - O Sr. <lepntado qttl.) 
sei· respeitado:. ::-tio c::;tes ·motivos q11:tnto o acalJou t!c occnp:tt' a attrJn1;:io tln. C:unac-.1~ 
dep11tado i·csignaturio ntí.o os doclam nu su:i. começou as sitas d!:!claraçi:í"S censurando :~ 
mensagem ao CotJgresso. 1nesn. [.)01' ler introduti<lo tl'la.teria estmnl1~ ú..-

Estou disposto a r e:;ig-nnr o meu m[lntln.to ordem do dia llt~ discnssIT.o. 
depois do votado o uovo regnla.mento alei- Anti:s de tnL\o com pete- me <leclll.t'M' á. 
toral em o!Jedienci:l iL Constituição, qu(? e~tu.- Camal'a que S .. gx. nil.o tem ru.:dio na. ccn
l1eleceu ·~t l'epre.sen taç:Io das minori:1:-; e <lS surn. . 
incompatil1ililla.d~s· p:wlam eu ta.l'~s nlí.o mo Pela su::;pensão t empor::i.ri::t de n.lg-uns :ir-· 
.icha ndo aliá~ c:1n1 prohendido om nenhu ma til;o::: tlo regimento, YOtatl:t sob pt•opôsta du 
dell:is, afim do 01it.1'Ll.rmo:; de:;uo j U. no l'egi- Sr. J\l1!tusto de Freitas. a. sessão ::i.brc-se com 
nrnnto d:L lcgu.lídtvlo. · qu::l.lquer numero, o •rn trn-se immollia tamente 

Pcll:>o que .ó l!hcgn.tln. tt o~casiiín do t otlos na ordem do dia, }la!::sun1lo-so a hoM tlo expo-· 
os po1. l1~1·t!» inslit11i1k1s poln 1·ovollll;.i'í.o se con- Llientc 1mm depois <!:\::; 4 l\orns, rin:1n<.10, como 
!01•1w11·i:-111 u lilllJlnollct•um-su ii Co;,~t i tuc,~'lo ;i Ca illa 1•n sat.1~, a :> b:1 ncailas os tfio compic
c'JUU ai:allfuuos da votar. · 1 tamente .•lesul'tas o :i Cnmnr:i n:io pd:lc tom:~r 

\'olll cü11t1·a a imlic;u,,;\ll purl]no rcsi.;, tirin r0.>ot111:fi.o alguma ~oi.ire rn11terht itnportante . 
1L <juu l<(IWI' d!!l icad:i atlo11çito do Con:;resso 1 l·'arci.:cndu-11w qnu t•ra dG .::!·~ande imp1)r-· 
no Sünlido do uomtn·cr-mu 1!0 mco propo~ito. t:tn citi ilar cnnhccimcnto :'L C:nnar:i úa re-· 

o ~l t. %.\.\!.\. (pi:/ :i oi·tlcm)-E' com mnito n~ncin. ele mn d C'S son~ mc1~1b1·os, ,jnlg-.uc~ <111e 
1~0ll!>tt·an;.!'imonto quo on:>o [.ondc ral' a v. nao attcutin·:t conlt'lt o rcgm1cnto,_ prrn c1 1><.1.l
gr. 'filo t}!'tnmos umr·clwnúo ilcsorde:i:ulà~ rno'.1tc estando ~n;;p~nsos t1·mpor:u•11.1ménto os 
1111m to e com iuani fos tn. in f'rncc,,:1o ilo rcg-i- a rtigos. 1·ofe1•en tcs <L lwm do éxpctt1onte. 
mont o. . Considet·amlo qno _esta. moQno (H':I. um 

A 01·itcm rlo di11, nii.o pód~ srlt' interromnii.la sunple~ H?to t!e ~ortcz1t\ d;t Carna r·~. on ltdvcr. 
i;in:1~l 1u.1r urtjcnchL e julgada ella tão iiÍdi::;- un~a manil~staç.io qun.o SJll :n~tol' tles~jii_ que· 
pon~n.vúl '1"º n~o po~~:i sct· ;tdincfa. :~ i.;nmarn. 1~ 7.esse :.l.? ci•htd<~o c11.1~ p;lt1"1ot.1smo 

l~sh\nrni:; trabndo de mnteria ri:\ m•lll!rn do e ~·econhe.c1do G CUJ OS serviço::> a caus:i. l'epu-
1liti. n m1o se i)ódc iutc1·cala r mute i·i:i de ex- IJllcana mugue1!1 11og-a (apo~<ulos), o 9 ~1e esta 
perticntc . prov:\ lle corte:.m\, dc_fe1·e1~cm e m:tn1!c~taç."io 

Por tanto, csln. queslJ.o qnc surge ;12°"="ª· e de aprei:.o :19s b!ms c1dad1w~ _i1erten.ce a _C1t
<] u0 0111 nenhunm, cit'cumstancfrL JH)t!e deixni• mnr::i. como \l .~mtra corpora<;>.:.1,0 d<:!l11Jct•:tt!va, 
ue ser snbmottid:i â discussão, pcl'CJ tiC ucs lt\ ncstn;; cond1çues :i rncs~. acce1to!1 n. ~O~<i.o ~ 
cn8:\ não ha. propo~ias que não st>jarn snjeilas a vne suümettet' 3. rnt:iç;to sem d1scu:;s;w. 
ii_ Lhscl!ssão, excepto r equerimentos ele ur·,zen- Posta. n. votos, ó approvaua a. rnoQiío . 
cm,.on d? . encerr:\m:n.to: .~sta ~uestão, ~li;;o, o Sa . . f'Rl~siog~·rn a.nnuncia qu() se vae· 
est,L Hlte.t :i.mcntc de:.c.tb1cl.1 ne::ite momento. pi•ocecle!' á votac~o ch\s rnatcritts ~ncct•ra-

N'U.o podemos Yóto.1· si lcnciosnmcnte em nmn das . • 
mntct'ia (!estm:;, rino importa, qunmto 11nd;1., 
urnu cot• tezi•• individual, p!1.pel }>:.\l'!'l. o íjUQl 
n<fo foi talh:1da -n Cn.mu.l'a dos Deputados. 

Si se trota de for.er col'tczi:i, tanto di:-eito 
t em :i. olhi o il lnst1•e ex-doputado Sr. Lopes 
Trovão,como o 8t· . ~\ssis Brazil e toclos qn:w t os 
tecm ronunc:iudo. N;i.o estrt\Jolecnmos urn 
precedente que om nachi nos aprovei ta . 

Si o diriJito de l'etrnnciu.n.ssiste no dcpntc...to, 
este tem do comm1111ica1· i~ Cnmm•n o estn nnda 
t ern qne fazer, e 111mntlo muito, o qno seria. 
permittirl<> n m11 rlop11 tndo ern. n:\ sesscro se
guinte p1>opo1• que se iuset'isse nn. ;1ctn uma 
~{l,n i ft:is taQii.o de pezar pela. renuncio. comnrn-
n1ca.un.. · 

~\ moç~o nprescntath'lo nlto pode ser, cm cir-: 
cumst~ncirL u.l:;uma, votaua. pe l:~ Ca.m~t't\ no 
r egimon domocratico em que estamo.:i o ()r.l 

qu., :~ liberdade dovo ser coinplotn. cm todos 
os assumptos. 

Esper_o que Y. Ex. n~o oxponlm o nutor 
<l t~ rnoçao ri. li_ma. d~1·rota. que não temos di-
r eito nem dese>JO do unpotlir. · 

O. Sn . SI.ffERI::iO V.rnmA (pol1i m·dcm) r e
quet' <1 uc o n1't . 1° do projocto n. lü~ A sc-ja. 
yotndo por pa.rtes. · 

Silo s nccussi\'~mL~11te JlO$tas n. votos e o.p-· 
'{H'ovn.d.1s us seguinte~ partes rlo al't. l u : 

O Congresso Nu.cion(l.l dec1·eh~ : 
Art. J .• Fa.zem parte, desde já, do domini<>

dos estados, em cujo territorio oxislirem, nos 
te1·mos do i)a.l'agrapho uuico do art. 64: da. 
Constituição : · 

I. Os p11.lacios presidencin.0s, casns ele rela
ções e todos os üens que Ol"'·Cll tlestiua<los a. 
serviços, por l'orçtt do uovo i ·cgimen~ de volvi
dos nos cstnclos; 

H. As prt.l'tes de campo ou mntto, lJL'edios 
ou ontt•os quaosquer im111oveis provindos 
p~ra. o dominio antigo n:\ciomtl, t)Ot' di
vida, successão ern ullimo grilo ou titulo le-
gitimo; . 

111. As fazen<lo.s de criação e cnmpos que 
nCT.o estc.jo.m destinados a sen' iQos tb UnHio o 
por osta elfocth-<unt'nte oGcnpados, assim eo-
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.mo as partes desses campos qtw n:i.o sejam no a.uthcntic.1mcnto mn artig-p do re;:nmr:into 
presente utilisn.Llas. . . r sobre cnj:.\ interpretaçã.o jú, declarei que a 

E' po:;ta (\ votos e ch\cht como 1'0.]Cl ta.da a n mesa. tem Llnvidas. 
parte que dava. aos eshulos as fülwicas '1 lle Este reql1erirncnto que acnhn. do ser feito é 
constituem gr;i.va.111e paru. o Thc3ouro Nu,- impliciturnonto um reqw.irimento qne ::1.1lia ::t 
ciouril. vofaçfio do projccto, u.peznr de ser elle for-

mulado cm outi•os termos. 
O Sa. ANC'tl%0 PIXHE!!W (pala ordem) re- o a.rt. 73 do regimento qne n,mpl iou 

quer verificnç~o. . muito ns disposiçüc;: do regimea to an tigo que 
· E' feita a. vcrificaç::to o reconhece-se terem 0~0 pcrmittia l'equerimento:; da aclhunantos 

votado a favor d(~ pado 1 V apenas 4Z Srs. scniin cm ccrlns e deterrninn.1lns conrliçõ1JS , 
1loputados. as altcl'•t completamente, pc»mittindo qno o 

O Stt . FR.A~CI$CO GLlCP.RIO (t'ela 01·cfom.J ndiurn011to fo.:;s0 pt•oposto em totl:t o qnat qner 
l'eqner novn ve1•ilicnçfio, iior presumir n:1o occa~iiio, menos qu:rndo t' •. <Janmt•n estivesse 
havei• num8ro no recinto. cm vo tllçlic. 

g• feita tt vcrilicação e r~conhecc-so tP.rcm Diz cs~o al'tig·o ( tJ): 
votn.tlo a favot• 42 e contra Q:í Si•s. 1lupu-
,. os. t "d «O :11.li11m1~nlo nodo :-;m• ,;C'll.1111'1) n111•o:;c11Ln.-

g· rrjaita,cl::i. a p<wto IV úo arl. 1" do pro- irn 01a 01•cka1 rl::i • l:t o ~1·111 dclmtc s1•1ú ifoci· 
jecto. · d iilo, 11fio po1 lenr[,) c)1\l1•0 La11 ln \; IH' 1tp1·0:,;1Jtll:1clo 

qua11dt1 n c!a;.;:i L•:,;tivut' um vota1;ft f), ou ~1min
B' posto o. votos e npprovado o sog-ninto: <lii nrai· qn:llrtll'!I' cll'pnti<il->, )> 
Art. 2." Rovogmn.;;o as di~11osi~·aos cm crl!l- J•;11t1.•lltlu-~o qrll' mio ~o 111\1fu pedi:' at!i-

trm•io. an11•plo do votaç:io, on qtl!J ll•lo pmki csto 
Em se~nida, ô t11loptaüo o pr~iactn am :1" p•H!ldo ser ap1·0~011 t1tdo, ~ natvfo a ca~t~ l'!sti~ 

cliscussáu e ,} re1~ictticlo :'L co111mis•ii.1> t'•-'- nit:rndo otitl'O [ll'tijccto co mo agom snc· 
!;pecti rn, par,i. r.;er postct"iormenlo cn ..-i;\(lo au cr)1lu. 
Senntlo. O morlo como cstú ro1lip:hlo o arti;;o tlo ro-

o SR.. PRES!Dl,NT!•; nnnuncia (1110 Yao :;nl;- g·inrnnt1> n:to ó liastauto clal'o. 
rnetter ri. voto~ ::;i1cc;L'S~i vn.mento oil pr(l.i~c.:tos l'oilo ha vo1· occasiuas em 11110 iL C:1ma.rn. 
sobre isenç''lo de tlirdlo:>. catn'c}t1/1~t ndint· rrmn ,·ata.çi'i,o, se osta. 

aonsiLleraçüo fol' tomada co~n esb hi.ti tmle, 
O Stt. Jo.\o n:~ SrcH:Em,\- Os projectos qno ti Gmna1·11 Jlcn. privadt1 dos:>o di.rcito. 

::;e vae vot:H' !'Ol':\111 fot•mulad:is ile modo C]llC Eis lt l'<\ZÜ.O pdLt qu1tl mi.o ufü;(>jO tomar n. 
cli~ lt entemb· qtv~ todo o qn:tlriner matct·ia.l responsabilidmk •ln. intcrpt•e taç~o itt\then ticn. 
!b:i t~l$ fabt'icas fJÓtle Se!' impot·t.'.><lo, O qw~ do m•tigo, O ror isso so!lfcito Ulllét <l ecisã.o dtt 
poc!c dm· log-ur no nbnso que se deu com nma c~unura. 
cert;1 fülJ:·ica do tcci1.1os qno, bn lo ísenç.l•o de) 
diroi tos pur.i importn~~i'i.o do seu mat1~rb 1, im- O Stt- CANTÃO (pela ordem) - Reque
l)Ort:n·:' tambem tint.is ato vara. fornecei• t~s t'imento ig-1rn.l ti este que acaba do se l' apre
urogurms. iôcntado pelo Sr. deputado peht !3:1ltia, foi 

Orn, continúa-se :t isentnr de impostos \;tll1- t~\mbcm apt·esenblki 'flefo illustto deputn;<lo · 
plesmente :1s inachinns p :lrtl cstns fa.bric:i.s. e . Arthtn• Rios, reln.tivamen te n e~to p 1·r.~ octo. 
roi nest:t intôn~1fío que uu o mnitos d0pub1lns · Tt•,1l<wa-so tb vctaçCTo desse projccto e dn.s 
vot::1.mo:> :t isonçi'í.o de impostos lHtl\L o,quellas emendas lt cllc o íl'oi·echlus, 0, depois da. votaª que se rcl'L'rcm estes projectos. çü.o, o Sr. deputiido Artlwr Rios pediu que 

Porti1nto, tt~quciro qna estes prqjectos vol· as omend~ s sobro <iS f']_litle:; fa-.se votnr fi:>ssem 
tom ú cornmi:::Sl!.o p:ir:t oll:i descrími nnr qun.l o ;i, com missão do orçamento p<W:t da r pn,recer 
mtiteritü impor tmlo com ri. isenção tio tli- sohro ellas, constituindo pro.iecto~ espcciaes . 
i.:citos. Si t1 on.mn.i·;~ n.p1)1'0Votl esto requcL'imonto 

Vom ~i mos:i. o seguinte naquell:1 or.casfüo, estal.Jelcceti. um precedente 
ixu·a, qua11do se tra tl\sse de vot:tções, po
der 1.1u:t!qnor outro depntaclo l'cquei•et• que 
o in•ojecto fosse tL commiss:'ío ou adiada :1 vo
taqão ; roi·tanto, não concoz·do com o rnriyeri
mento qno ncl'Lbn. desnr ofl'e recido p:lo 11lus
tt·o deputado, não porq1w se oppnnh,1, n.o te
g-imento, vi:;to ,i:~ ha.Yer um proce<lento neStl3 
,;on titio, mas por11uo nfo vej o necessid::l.tle no 
n,dbmonto i1ropo,;to-

Requoit'o rp1e os projectos que isentam dn 
cfüeilos l) mn te1•ia l ele flive!'~as f;tliric:\s vol
tem :'t r e,;poctivn. commissüo \ 1:mt doterminar 
o matel'in.l que lictt iSllUto ele inwostos. 

·safa, cln s sossuos, 15 do outubro de 18\ll .
Jouo de SiqttúLi'a. 

O Sr:.. Prrnsm1·:NTl'l - AproYeito-mo do in
cidonto para. [)l~clir :i. Camar1t quo inte1•pre lo 

AO Poder ~xccutivo e nã.o ao Legisl~ti vn 
compete yorillcar 'l anes os m:tt !l riaes preci;ios 
a qcml<tmJr obra e isentos de im f_)ostas_ 
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O Sn. SEVERINO VmmA (peluordcm)- O 
illustre deputado, que me precedeu, não tem 
razão quando attl'ibue no meu oollcg:i. pela 
Bahia, ter feito um requerimento igual a este 
quando se ·votou uma mataria. ideutic:i,. 

Depois que esta materiv. foi votada em 
2" discussão, o illustre deputado.paio. Bahia., 
roeu distincto coliega de representaçã.o, re
quereu que as emendas fossem redigidas em 
projectos especiaes, projectos que siío estes 
que estão sendo submettidos á votação. 

Posto isto, peço :.i. attcnção do \'. Ex. para 
n ses-ulnte consídeL·açt\o que tomo a. líberdn
de de füzer no sentido tle interpretar o artigo 
do 1·ogimento que dispõe sobro n. mnteria. 

Entendo que a disposição rogimontnl ó 
verda<leirnmcmte s:i.lut:w e snly:~ a Cnm:tro 
de emb.'\raços muito serias cm occasiüos tlc
tormioadns. 

Pnroce-mo qno n oxcepção feita pelo i•ogi
mento e clara, isto t}, <]UO O adftunonto Só
mente niio pódo sei• adrnittido ~om inter
rupções rins vot:lções, como ní'LO ô :ulmissivel 
apresont::i.r-so um r equerímel!to <lo adio.monto 
qunudo um orn.•.lor está. na tri l.m 1m. 

Neste scutido closdo que n Cnmrir~L t1s:;?tn 
interp1•cto csto nrtii;o elo rog-imonto tle riue 
ris votriçüos niio iiódem ser iuto1•rcmvitllis, 
deve pt•evalecer a doutrina <lo que os adlri
meutos <lavem set; allmittillos \)t\.l'<~ os p1'lije
ctos cujn. discussão O:>teja encorralla. . · 

São estas as consi<loraçõcs quo eu tinha a 
fazer, o por~aoto manifestarei o .111011 roto uo 
scmfülo úe aduiittir o ndinmcnto ainlln. mosmo 
pa.m os projectos cujas tliscussõos rorom on-
cerrodas . · · 

o Sa. PitBSrnF.NTE-A mes..'l. cstn.liolecci1 n 
doutrin(I. de acceit.ar nas votaçües requeri
mentos ele ntlil\.mcnto antes dos tlcput--idos 
onuucinrem seus votos. 

O Sn. Jt;STINIAr\O m; SLmPA- ( pefo ur
dem) requer que todos os projectoss, alg·uns 
dos. quaes siío cmomlzis :ipresenfaibs em 2" 
discussão, pediodo isenção de direitos, voltem 
ú commissiio PaI'<L dat' parecer. 

Nes~e sentido envh\ ~• mesa o seguinte 

Rc']l!Cri m1mto 

Reqt1ciro que os projectos de isenção <.le 
direitos vão {i commísi;;.1o <le orçamcnto'. 
.1. Sc~pa. 

O Su.. P1t1~s:m'F.~·rn-SeJHlo mn.is :i.mpln. a 
stlb emcnd:i do Sr. Se1·1l:1. n.o rcquot•imcntodo 
St•. Jofio· de Siqncirn, snbmettel-a.-hci de pre
ferench~ ;~ votos . 

E' posto ti votos e approvn.tlo o rcqum·imonto 
cio St• . Jnstini~no do Sarpn., i1or 5S votos con
trt1. •14. 

Fica. )lt•cjndic.'l.do o :i.•cqt1erimon to <lo Sr. 
Joiio do Siq ueit·:.i, indo tt commiss:1o 1le orç11.
mento os projcctm; sobre isençIT.o do tlircilos. 

Em soguidti. e posto a votos e app1•ova.do em 
20. discussão o seguinte 

PROJEC'l'O N • 228 

o Presidente da H.epublic::t é autorisado a 
despender, no exercicio de 1892, pelo· Mínis
terio dos Neg-ocios da Guerm, a quantia. 
de 29 .3i7:053$79l 

Pefa seguinte fórma descriminada : 
1. Secroturía do Estado e 

repartições aun<.'lXas •• 
2. Conselho Supremo Mi

lil:ll' uo Justiç..'l. o 
auditores •....• .. ••.. 

:L Con ht<lorin. G 01•n.l d:i 
Guer1~i .. . ...•.•. .• •. 

4 . Oi rocto1•io. Goml tlt\S 

208:253$201) 

18i : ll7U$0ll0 

Ourai! Militn.ros.. .. . l. iUj:iHIJ$OOU 
5. lnstl'ucçii.o mllitn1•1 ln~ 

cJuimlo Goo::; pnrn o 
au"'monto tlo ortlo
nn.âo do prop:trador 
cie cliimica <lti Escolti 
l\fü i t:t1• drL c:i p it11 l, 
o qual ú lixado om 
1 : 2t)0$000 .......... . 

5. lntcotlencin ..•...•••• 
7. J\.rsenaes •...•....•... 
8. Deposito <lo arti;;os 

bellicos ..... , ....... 
O. Lulior·atorios ..... . . .•.. 

JO. luspect0t·in Gm·nl do 
sin'viço sauit<U'io do 
exercito .•....•.•. . . • 

11 . Hospito.cs e euferma-
rins ..........•...•• 

12. Estado- l\Inio1• Gonetn.l 
13. Corpos cspeciaes .. . . . . 
14 . Corpos n.rre~imontados 
15. Praças de pret. . .• .. • 
16. l~t:ipns •... ~ ......... . 
17. l~:mli~rnento ......... . 
IS. Eqnipatneuto o arreio$ 
H). Arm~unento ......... . 
20. Dcspczn.s de corpos e 

íJ llll t'l.ClS: • : •• : : • : •••• 
21 . Comp~\nllms mrht:i.res. 
22. Commissõcs milittircs. 
2:L O kt~-se s 1 n n.c ti vn.s • . . . . 
24. ,\.i mlns tle custo ..... . 
25. J<':tbricn.s .•.• . . : .•.• • . 
26. Prcsidios o colonias 

miJit:ll'OS •.•.• , •.•.•• 
27. Divors:lS despe1,3.S e 

eventnacs . . . . . ... . .• 
28. Bililiothec.'1. •lo Exercito 
29. Obscrva;torio do Rio de 

J:i.neiro .• . .... .• .. . . 

1 , tloo: 2.':lu:::ooo 
l :n: iOO::;BoO 

i • :füs : ~ l ü$OOO 

G:OOOS;OOO 
IGJ: !028000 

I.085:084~00 

803:404$000 
442: 848$000 

l . 380: 62.:2~00 
4.5G8:728$000 · 
2. 031 : 0648200 
4 .492: 000$000 
2. \)70: 53:~$830 

159:001$000 
0.1; 520$000 

74:-1:5508000 
407:813*700 
122:520$000 

l . 877 : lüf\$684 
150:000$000 
282: 5:1] ~800 

142:50\'>$li7 

010:oocr.::ooo 
5:810$000 

17l:Gt10$000 

2ü.3/7: \)53$7ül 
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O SR. PRESIDENTE decla.ra que ha uma. Substitua-se o a.rt. 1° e seu paragrapho 
emenda offerecida pelo Sr. Bevilaqun. e outros, pelo seguinte: 
outra pelo Sr. Bellarmino de Mendonça e Art . Quem quer que induzir a.ln-uem a não 
ontroe um additivo do Sr . Oliveira Valladão celebrar o casamento éivil,depoisdec~Jebro.do 
c outro, emeodns apresentadas na sessão de . 0 casamento religioso, ou preg-nr a inobser
hoje, tendo sido as duas primeiras en-•indo.s à vancin da lei qne prescreve ocaso.meato cívil, 
commissã.o. incorrel'ã n<\ multa. de l0Gi5 :.i. 500$, que nu. 

O sn.. SERZEDELLO (pela ordem)- Devo falto. do pag-amento se converterá em prisão 
declarar a V. E:t . que as emendas apresen- por um a. tres ttlGzes. 
til.das pelo Sr. \'ulladão foram estudadas po1• Snh elas sessões, 15 de outullro de 1891. 
mim na. qualidade de reltltor dti. commissão o _ J. V. Meira de Va~·conccUos.- J1Iarli1il10 
verifiquei que ntlo trn.zem augmento de des- Ro<lripues.-Cassiaimo do Nascimento , 
pam, pelo que me parece quo i1óctem ser YO- · 
tnclos. O Congresso N:tcionnl dcct•etn.: 

o sa. Pirnsn11·;;\'n:- A dcclnr~1ç.ii.o do Art. Consit.lornr-sc- IH1 incurso nas penns 
v. Bx. 1mvort1\ o p11rocor d:L comtni~&"i.o, 0 do urt. !lG7 do Codigo Pcon.l <lo 11 do outullro 
ncss:t con!iwmiilndo VllO ::;or votndo o ndJith·o <lo 18\)0, todo aquollo quo, llOl' uclo formo.!, 
tio Si·. Ynllndiio . do:1uto tio tcstomunho.s, promellenclo ca-

::;:11nonto ou slmul:indo rcnlb:1l-o, illudir o 
E' posto n votos o n11provndo o llehlitivo do al.Ju.,;tu' e.la croduliutt<.le <.le qualquct• mulllei· 

81" Olivoira V:illadií.o, o uutros, rcl:ttl\'O :tos hone.,;to., projuuicaudo-iho n reputaciio. 
§~ 1:1, 14 o l!i, o nprcsontndo nostn. sessão . § l ."!':ira ter log:H• a n.cçrio criminal ú do 

O S1i. H.unrXo Ju.-non. (Jlal" r.,rdcrn)- mister ,1uo iL antol'icl:1.11c compctonto sejn · 
Poço u. V. Ex. t)UO conimlte, t~ Gamam so1Jre tLpreseut.~da petição de queixa, Jirmatla peln 
:;i conco<io <lisponsi do intersticio par:i. o pi·o- propria p:il'te, sea )X\O ou rnfic, t utor 0 11 
jocto do crçnmonlo quo. acullti do sc1· Yotudo, curador, sendo cll:i. monor. 
allm do amanhã ontI"<Lr em ordem do uin.. § 2." Ro:disando•se o cnsa.mcnto ficará o pro-

Coasuttnllt\, [L Camura. concede a. üespens..i cesso cm perpetuo silencio o n1io poderão 
lld · ser im11osias :.i.s l>::!n:ts cst:iiJ~lcciuas . por. ri.. i· AI't. 2. • Rc\·ogmn·se ns r. ispo~içüos cm con

Entra om 3" discussão o projecfo u . 83 A traria. 
~~~1 ~sttibelece :.\ lJroferencüL do casamento Sutn. uas sessões; l5de outnbt•o do 1891.-

Cttsimii·o Junior. 
Sã.o liU.o.s. n.poinu.:is o postas coujunch\mento 

cm discusscr.o us seguintes 

Emendas 

Sltbcinend:i. additivno- tis nrUgos substituti 
''os e addilivo ao nrt. 1.0 

Art. Nestes cl'imcs terá log:i.r a ::iccão pu
blic:\, que ccss1m.i. com a. celeDr:i.r~o fa CCJt'C-
:mouia civil. · 

Snl:l. 1fo.s scssucs, 15 de outubro ele 1801. 
- J. Y. Alcira de Vasconcclto$ .- Mm·linho 
~od1·if/tie;;. 

Art, Adtlitivo ::\O projecto ·n. 83 A do Se
uu.do. 

Incorro na.~ lleno.s . do nrt. 2l)i d0 Codig-o 
Pena.! aquel!e qne, llnvonllo contrnllido núi
irimonio pet'l\nlc ministro do qm\lqnc1· con
lissito rolí;;·io~n.. antr.s Llo casamonto cidl, ni"ío 
.obso1•vn.r a.:; formn.lido.tle;; desta, dentro do 
pruzo do oito dias que sognirom à celobm<;:~io 
~lo acto :i.·ol! gloso. 
. Saln. das sossõos, 15 do outubro de JS!Jl .-
11fa1·t:12ho l~odri[Jt1CS . - J . V • .ilI eira (lc Yas~ 
conccllos.- Cc:issianno elo J.Vascim c11 to. 

O Sr. Couto O::\irta:-.:o- Antes ele 
proseg-nir ua impugllação dos a r~umentos dos 
illuslres U.~l'euso1·e::; do projccto, no meio do. 
qual fui inteaompido, na sessrto do 19 dei moz 
p:1ssnao, ppl:t se,·eridac.lc dC? Sr. J" vicc-pre~i
ilentc, :i.11.is cm obsorv<\llCH\ do nosso regi ... 
me o to, a proveito o ensejo do e~tt\r mi tribuna 
para pedir a V. Ex., Sr. presidente, que 
iwovicloncio nfl m do qne nn, pul>licaQCT.o dos 
:i nnacs tlti presente soss[o sejn.111 cot•t•igidos 
de cntl'o os tlpartes, CJ UO üci, qumulo em n, 
sessão de 10 do rcfori\lo mcz or.1m o meu dis
tincto nmigo, Sr. Epi t:\Cio Posso:i, soui'o esh 
mesma nrntot•io., (\011s '}UO ro1·:im tonin.tlos de 
\11\l moclo iucornploto, o quo não fratluzem o 
mcn penrnmonto . 

Os apa1•tcs n. que rcfüo. mc, C()nslarn do sup
plcmcnto rio n. 95 do D!ariu rlo Con{!Y'Csso 
.Nacimio.l de 2:i <lo mo:0nw meil, o :;üu os se-
g-uin tes : · 

« O SI'. Couto Ga1·taxo - Rosuminrlo o n u
mero dos c:is:unontos, poi·qnc ornlo :;e faziam . 
vinto, lhzcm·SO hoje ciuco.» · 

I\lou u.p:wte foi ncsto::; termo:; : 
« H.oiinmiudo o numero do:; ca;;n.mcntos, 

porque, omtc se faziam vinto, iiwr.im-so 
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cin'!o durante cs:;o decreto, em igua,l espaço curv:wa-se sot n. cgide tutelln elo lmwo 
lle t€m;Jo. » ele forró dos imper::u.iorcs, e lls Yczes mar

chava ao Indo do g st:túo com passo ig-ua !. 
até que o pl'otesto <l<t tl:eta. tlu Spira, em 
1560, dividiu e separcu até !Jojo os <loiw el_e
mentos, políticos e religi osos, assignalnndo n 
cada um o. stm a.parte mt vida. elas nações. 

Si pernnte ;i, hbtoria prevalcco n. dontrio<t 
V. Ex. :1prcscntou um adclitivo com reltlç.fio da :gua,lrlade .entre as ctu:i$ cspheras itleaes, 

no§ 4" <li) a.l'tigo 12, o qual foi rcgc:itatlo na l~el igião o Esta.tio, reguhtmlo a rJLlella us rela
sessii.o de 11 d<~ fovet'eit·u por 13 votos. çues por sua. mesma natur •!il:J. intimas entre o 

.Fcil<\ c~t:i. l i~~ir~t r ectillettção, pa,;saroi :io homem e Dcns, e regu lando c:;te as relacõcs 
nssumpto em dbcnssfi.o. ex teroas ontt·e o homem e a. sor. icdn(]n, esla 

Sr. prc;;irll1nlc, rhmt.o thL w'lt:11::10 do Jo il1•sto i;:unld:ldt:l se nos impuo com mo.io t' forca J.>C:la 
mcr., >01 ~111111 1 po1· se;· norniunl . .:njo l•l 'Od!~~o. Conslilui<;fü), (jllO r 1.wo11heco11 o g-:.i!'atltitt o 
a por.ar 1.l1i n:ío lur sitio o m:ds co1·1·c<:to, d1~n1 Jivio c:rnl'r;icio do culto l'úli;;iosu :;1.m1 <lo-
0m rc:;11: tad11 ap1111:1:; a mai1i:·ia do um \'Oto. pcn•lcuci:\ 011 l\lli:mça c1.m1 o . .; g ,,,·cr1103 <.la 
r eputo l'.JriJ11 <lo 111111·Lo o lll'•>judn do hnl11•:1do t:11i:1.o utt do,; E:-:t:ldos (.-tp11iwlus; 11wi10 bem); 
:-;ona• lu l' pnt·::l. l'i111lo, o ~t'. r'.11111po . .; ~alk:;. '1•oco1thl'cimc.•nlo ll ;.:-a1·:n11hi 'lªº l!Xcluem n 
cujo La[, ·11 lu rn pu1•i111· ad 111i1·0, t'Ot1d11-l ll•) mc~ lllo itlea rlo solivra1ii:1 tlo l~~ ta <lo,•.le autouornh~ da 
;iu~lo" 1111::·ndi!u 111•dlo, l.!1Hl1u1·:i Lmw11l.u \'ol-u, l{eli~iiio, porquo sol.:or;1 n!a,supp(1e m:dor !'>Ol1l
ils vcz1.•s, :1,·1 !•IH'\!<.'<' de' pt:rl :;osas iuuora~:Ocs . 1m\•lc po1lcrc.; duque :i ulo110 111 ÜL. ( Apo:cr<los; 
l·;J.Ul"(C.~ rltt tl1~11 11:1••:r1u pmrli.~la,). 11r11i:o /Jc1ii, N riCJ apoiados; flJWl•lt'-~ ; . 

'l\!lllto c111tib:1 t.Hii, 0 cont inuo a cornh:ll'lr :i _As:sltn :i doult·irm <lo R_0 li~ip.o a:itouomn. no 
·prcc(Jrh•t&da ol1r•iL:ato:•fa dú .:asanii:nlo ch· il ao s~lú do hstn<.lo ::iohe1·a.no n, alem do umu. no
roli:.rio,;o u111 1:u:13 du nosso diL·ui lo •:<>nslitn- v1dtulc. no.;.te111po~ <1110 co~ ·1·0111_. <.'ºEldumnada 
ciona_l, 'l'h'. :i 1·11 i1rlliu, 0 cnnsag-~·o~1 5 ,·11nci~l t• p~la !~1st~:m e por.,110~,7.'.~ oo.1;st 1t 111~~;0 ~ d~a.n t;~ 
n. olir1;.;atHr•rurl:tdo ct~1 :-:is:urnmto cr \·il, auteriiH: d:t ~1:,tl !~.~t~do e 1~e_t1_,u.10 S~L~ .~lu,1.. .. , ll,1_1:>tltu. 
ou IH.J_skt1...:r ao rulrg-mso, ~o11 tm IL riual volcr ç~e~ sob_u,t,l_ll,\S 1:0 se~?. da mo,s .1 .. t. soc.eu .• 1de, e 
no se!o dl) congrc::;.>? coi~stituint~. m:ts qnu a h,nmoo11:<'1.s po.1 fo'.C:t . llo llm. ,t que ~e p:o
respe1to c<>n!o pruccr to lundam<mta t., pm·quc pocm, e que. u ,~ ~ehcitb.d.? do u?nic m. :1e~tc 
como c:1 tlwlico , lra taut!o-sc <lo conslituii· \li - mundo e li ,\ v1tl,t fu tut,t (.-l ]JO.ados, 1muo 
reito, rfo!'cndo o cnsnmcnto cl\·it focnltati vn. C:J bem.) 
devo dizer ao~ Sl's. deputado~, qnc me llont•nn; St·. presklenle, o pro.ir.elo de lei em d!s~ 
com sua prnmosa a.ttcncão, CJllC doe-me n:1. cus~5.o, cujo llm principal, ~i niío i.inh:o, diz~m 
almu ver lwj~ '-'.tJll ip;i.ra1.ht a roligi:lo C<l tholica os seus Hlstcol<tdorcs sor impedir que o 
r omaua, sou CtlJO i 11 lluxo lJe ne lico e vi\·i1ic:t- homem c:1~<1t!o ro lig-iosa mente aliandouo a 
<.lOt' ll a S•.' Ctl l (IS U llOSSOS ma iores, ao SCiSlll<t llllllher, C case-se cfril íll(! ll te COH' OtÜ!'":t, ê à 
moscovit:~ n1on:ntlo-se ao aceno do czai· ~~u mn só t empo inelllcaz e ini quo. . 
i.::hcfo, no ~d;:ma. grego ngachnclo nos pós dn lncfllcn.z; porrJuo ptwmi tto nos ricos.mesmo 
sultU.o Llc Co :1stnutil1opla , e i~ todas cssns aos qu~ . diS[Ju1~m de mediccres recursos, 
sei tas :id,:cnticiai:\, ephcmerns, Ol'innda ;.; do cnsttr-sc religiosamente :.i tll(' S do neto civil, 
pl'o~e::;t:rnllsrno. (r1JJOi aclos; Ht7o l!poicicfos.) U!LU. vez qlle i.ioposite na:;: mitos do ministro 

D1;;se-!::o no Scnnt10, e repetiu-se 110stn. Ca- c .,lel.Ji·nute n. 'JU<\ntit~ de 100~ a rioos pn.r;\, 
mar.11 qiw :t lg r·c.j:i r~ 1·t~ umu. institnkilo auto- 1 t t 1 J l d lJOtnn. no soio ilo )~$belo sol.ic1·n110. ô:.,_ o prc e:-: o ( t> .mu tu, entrog~ .a, uo po cr 

) 1 . Ct'nl, f] t!O L!!JSCOUJ'IU a~·or::t CSSt\. lontodc ren-. · .(Juan( •), ~r. p1•esiJ.1.m te, d~st.t. tt•ibn:Ht irn - dm; (.tpoiado".). . 
11ug-11ei o prcijecto dn. m::tin cçCTo dn le~acão do 
n razi 1 .i unto :10 Vaticano, mosti·<ú ~fJ lHl em . l 11efflcnz nl tv~n..; pcrq ue pet•mitte ;'10 indi
fn.ce da. noss:i. Constitui~?flo , Relig-iiio 0 E;;t:1t.lo vuJtto

1
.e:1.s:tllo c1 nlt~1ontc.alJar1tloua1· n. nml11e1", 

era_m dnas in:>l.ilf1i(·ur.s sobcmu ias, e qn<!, oc- j e, .sn..iiõlo1t:i- n. ex1get)c1n. d:t multa 01_1. com 
cu panm pcis!1:il:o do igna ltladu. rn:us pro[H'Wdade, dn ltrtpo:;to. contt•ahu• com 

NU.o lll'•)ciso ago:·a r emontar-me, como rr~z outni.. cas:1rnen to re_ligi()1:>0, S•~tn ri!COio ola ser 
o honrad o dcp11tndo pot· s. P:tnlo. it antigni- attu~grdo por pen:d1d'.td L• a_l g·111n : ~ ( A1wiado~) . 
rfatlo roma.n11 ,o n'lc o elomcnto •)o litico u.bsor- l mquo ; ).w t·que so ntlwg<J a <: l:1 s;;1) do~ 
von o elomonlo 1·eligioso, intc1.'vindo oE;:;taLlu pol.1res., '~a ju~tiC<~. qu~ ~e ~·xerr.o ·sem iG"iml
nas e~nsas d:1 Roli~ião iL vonto de exerct:L' 0 dado, e 1\ mtuot• da~ HH(jLudados {Apoicitlos ; 
s:1ccr;10cio ; ni'io preciso t :i1111Jcm referir-me it 11w 110 bem) 
•Jss: ~s lnct:\s :;:111gl·cntas do s:1cerdo::lo e dó iro Sr . presidente, o projccto tem po:r )))se um 
peno elo l\.ollltL <:om :is nascenlcs m1ciom1li- ~le~Yiofulle!>to(fafü:r,üol! all)onu.(11ao apoimlos), 
~ades europ~us, durante us qnnc;; .u. Reli;:;·iiio isto ü, l ~ provcnçi1o contl'a o olcrn l11·a ;: itci1•0 
as vezes Lrrnmplw.vu, do Estudu, ús v~zus • r1m:J ó patrioti~o, illu::.trai.lo, hum:i.nitar io é 

« Um Sr. tlrpulaclo- V. Ex. apresentou um 
n.ddit!Yo com relação ao § 4", que foi regei-
tado po1· l l votos.» . 

Quem deu est·~ úpurte, foi cu, e nestes 
toarmos: 
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llemfazejo, c9mo outrn. qualquer classe d::i. 
· .noSS<• sociedade. (.tipoiados; mi() opoi.ados.) 

Foi de seu seio que sa.himm Feijó, Can~ca., 
.illontn lverne, Mariano \lello.:;o, Calllas, Ro
·mtw.l<los, Mucedo Oo::;la, e tlmtos outros v:.i.t'õcs 
illustrcs por seu patriotismo, por seu saber e 
llOr stms virtucles. (Muito bem.) 

E' falso, é sobernnameote 1hl3o, qn'il os 
]Jarocl1os preguem contt'a o cas~m611lo ci\'~J, 
a qu2 acon;;elhem a. seus pn.roclnauos riue nao 
se c~1sem civilmente. (..!partes.) 

O que ellcs rlir.em,e o que to:los n1is, se nüo, 
·dizemos por prda.vr·ns, o dizemo's por netos, 
quo o cas:~rnouto civil não dispons:i o l'eli;;ioso, 
1wrqnc ~i aqnclle leg-n.li~n, •• fü.milia, s61wJnto 
este sn.ntiíic,~ :t uniiio tlo homem com n. mu
lher. 

Ni'í.o passam de <lespoitos1 ao mo1·uaci1fado.,; o 
tlG cho~arl'icos, esstts ltistol'ias de ~ihandono 
<ht mlllhe1• casat!tt i·uligioso.montc, [JOl' [1a1'to 
tio m:11'ido iiara Cttsar-su com outr:l civilm1rnte, 
relatn.lla:,; por alguns .iomacs pl'D[1trngan1lbt~is 
•.lo :i.tl1ci:-:1Ho, o inimigos do cloro, quo Lio(cintlo 
~1 vert!ntlo. 

Cont1·:• o:::srs factos, si ó que se tccm dado, 
os pac::; de 1:unili<1, <lme,-;t.rndo3 pol:i, o:.:pe-
1foncill, estnr<lo de sobre.wiso, e ~:theriio tun
gc1• de ~u:1\> r.a~ns JHtra torn. n, o~St'lS lovelttee~, 
a esses imlividuos sern tnol'alidadc, pot·que n~o 
teem roligiio. (Apo:a,dos.) 

Ha,i•i om •·ist:i •• llistol'i(l. inverosímil que 
.a!guoin, pa.r.t ser a~t·ntlavcl ao honr:vlo clc
putado pela htrnl1yba, ttdvoz al1;um p1•e
·tentlen te, rófor-im-Hle de hlwer-so fücn:mdo 
um paro,~1!:1 de nosso estado i~ b:i.ptisn.1· . nnm 
crhrnçn. com o nome, que tinha sido ln.nç:.ulo 
no l'egi;;t!'o civil. quautlo todos m·i~ sa!.Jo1Ho" 
que , pohL lei do :25 de a!iril tlo 1874, o r::!g-i~
t1·0 u t'úito depois do baptismo e cm visb de 
uma, declu 1·açiio escripta. pelo ministeo lmpti
lÕ::tll te. 

Desses despuilos, desses '1.l'dis, de:::sas his
torias invorosimois appcllo p~wa <'S mctJs 
llnni·1Ltlos eollcgru;, del'cnsoi•e:;; (lo rt'QÍLlCtC', 
que 011 r.tJj:ts ri l lws, j~t no tlominio da lc~ i do 
24 tle j :tnd r·o tlo anno p:u;satlo 011 d::i. Con,;Li
.tuiçiio, casttrnm-se roiis-io~>:tmonto. 

DoSll• tdbunn. o~ton vendo-os; peço
Jhcs, pois, Jh:eu~:a p:·tr:i pei·gun tttl', pOl' q uo 
SS. Exs. não :>Cl conLonttHalll sómente com o 
{::tsamcnto ci \' il '? (lliicil.u úcl"n). · 

O Stt. Mot,.\ES R\lmos~ Por mcen coosi
·<lorr1ç~'i.o partL con1 o pr0couceito social. 

O Sr~ . Couro CAtt'l'AXo - Pois vv. Exs, 
rine são l'epreson ttintes ela nno::L0, C)uo dovc1n 
.~e~· os l1l'imoi ros n. enc:uninhar a opinirto pu
!Jhc:1, e :L llat· o exemplo a o~s:t classe do 
Jg'llOl'antes. oo; quaes prt> tendom amp irar com 
este projccto do lei, obctlccam U. precouceltos 
erronüos, cm vez. de proeul'n.r deskui-los P'Jl' 
_!lal~VraS ú ;Wtos·? (.·lpoiados ; muito Vilili) . 

C11ni:ir:i. V. l V 

A verdade, sunltore~, e que nós, í]lW somos 
cn.tl10licos, ou em cuj os cot·ações, npezu,r de 
livre:; ponsatlnres, aclltt-se eutrn.n halla, toda
via., a crí:lnQ:t religiomt, que i•eccbemo>; no la1· 
p::ttet·no, cunsitler:.tmos o mtst~me1!to civil. nm 
conctíbina.to, ::tinLln. que legal, e rnfo um sacra
mento, quo ~ó pólle sc1· o C<\Samcnto religioso, 
como ensitrn n religfüo que prol'cssamos, ou 
que no~ lov:ll'iio aos t:tl l \ o~ no ~thrit· <los olhos 
a doce luz da vida. (Apoiarlo8. ) 

E como lrnvm•cmos de decL'ebr nm;i pena
lidade unicamente contra. o saccr·dote qne, 
cm virtude dos dcve1'e5 de sna. sa;;1·:uht mi:>
~l'to, c·n~i11;1 '-~ aconscllt·1 ac) uill<J 11wsuto q1ie 
116-3 pt•t1tkt~mo3, 8om que a- mc~nrn p C'n i~ po:;sa. 
attin!-;fr-nu~ ~ 

O Slt, El'l'l'ACC<l PJ.'.';SO.\-V. E x. niíll ap!'o
:;rJllttL o notrJ<l do rwt 1.IL'/ itttad.i , ct llO l1J1 1l tn c:t
~tLdn n111a llltn 1•i.!li;,:·io:;tu tton lu o mto cívíl
mouto. 

O S1t. Cm;rl1 C,\:t"t'.\ :.:.o- '.'i 1) >1 loc,d ~ lamm; 
p:tra o l'11tu1•u, t1 u lll!l it1> 1J%Sh'1!I :.~ hypu
tlll.lSO [l<ll' llÜllt lig'lll' :LI [:\., Cj tli.J ll'Oti V:L l'lL O 

aparto do ll'.IIH'adu d'~ ft ll lmlo p :ila l'.u·,d1yba, 
<J om cujo do~c11,·u[\·i11wnbi ::;, l·:x. vcwú, quo 
cite ni1o l'OL'c, :;i <l Ut::L' do loY.: , ~• 11 1in llr, arg-u• 
meu ta.~~rro. 

:,mito rc.;;icito, St'. Jit•c-si1lont·J. o Somi.<Io 
b1\\Úloi1•0, 011:!0 , nssim e.01U1 1 111•,.;h l~ :un:wa, 
c:;;ti'lo 1·cpt·e:;entadas toi la~ as r:lass<J<;, nw110,; n 
do clel'o por u1tt orro 1lo l'a. l,;:1 :t[H'éd ac;:í.o tle 
~:ms sentimento:> clomo:!rttticos; mas ú forco. 
conl',•ssar que a panalith do im;titu i1L.t no 
art. L 0 do p1·0,jecb>, mmliticmlo mc~mo seu 
l'Íg'Or por ri.q ttelltl it!n~t rntln. COT'[lOt'. lÇl'í.O, COll
~tittw umt~ uot:~ di:;::;ou:vüe cio l odos os prin
cipies elo dit•eito crimi1rnl, segundo o:> qn:.i.es o 
:wtor Ll(~ u111 crime, f'{ UO 6 aq1iellc quo con
co\Je o psnsa monto criminoso, e .rnalb :L•o po1: 
si ou pc1· inturmetlio de outro, e o pas~i vel üe 
uma rnaiot· pena. 

l\'.t o.> podo iic o proj ccto os 11 nlwnLes qno são 
os antor·e~ do prrnsamenlo crimino30f o qual 
realis•~:n pr>t' si mesmos, in f1•i n16nclo a lei com 
o c:t~tLmcnLo !'eli :~·oso t~n tos do c ivi l, rn1o 
soíl.'t·e:n pou:\. :.i.l,'.!'umn. , ílcum 1.1. s:tlvo d:1. acç5.() 
da justiç•t cl'iminal, qno vao i'e1·i r o ~aeer-
11.oto tio cxcrcicio cl(;l um tlos actos mais hn
portantcs 1Ll. Jil>erdatle <lc culto, :1. qnal foi 
ga rantiil;i, p:;ib Con::>titniçlío ()ln toda :ou:t plc
nittttle. (Apoirr,1los, m 11il(J /1crn .) 

Qtt<tndo mui to, trn peio r· hy pot.hese , rrms niio 
sem lltL,~Tnnto violaç:i.o lhL t;ons titu ic:ü.o, o sa.
cordoto l'Out'~ri ti sot• considerado cu1npllce. 
(.1po;·w{og , ;uío apoiad os. T1·occim-sl! rr:pi:(idos 
azJw·te.-.) 

Como n::io ~ Vejamos: 
O:> nnhciitu::;, precnchi1ln.s as for nmlitlar!es 

cnnonic:.ts, apt·csDnt:un-::;o ao sacerdote pnra 
rocelJeJ.os mn '~tk;::i.m cnto :rn tos tio aclo civil , 
011ju. P!'eCt::t!oneia olle exige, n1n.s tiquollc.:; in-

4$ 
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.. istcm no I>roposito de não cn.sa.r-se civil- ·ma.is, é gratuito entre nós, nas mesmas con
mente, invocam em seu favor a. Iei suprema. dições desses palze.>, que teem citado para. 
da uação, <la qual dimanam tocln.s as outras, exemplo nosso, sem atropello e nem vexa.roe 
e que garantiu que nioguem seria. iocommo- de seus habita.ntes, garantido seu registro no 
da.do por motivo de crença ou runcção reli- presente e parn. o futuro 'l 

. giosn., e reclamam do sacecclote o cumpri- Tomando por base o Município Federal, 
meato de seu sagrado dever. Effectua-se o cuja populaçã.o rel:ltiva é de 211 habitantes 
casamento rclig'ioso antes do a.ato civil. por kilometro de superficie, e 'p:\ra. o qu::ü o 

A quem attribuir-se a autoria. dn. infraCQÜ.O projecto pede ::i. verba. :umual de 25:000$ 
da lei! em t•omunernção do serviço dos escrivães 

Aos nubentes ou ao sarcerdote ? pelo casamento civil, teremos a de~peza a.n-
Iucontesta.velmente ao:; nub~11tes, e nunca. uua.l de 13$ por ca.dn. ldlometro do super

ao sarerdote, quo poderi~ . ser reputa.do seu ticie, uão iucluidil. nell:i. remuneração aos 21 
cumplice. (Apoiados.) pretoros, nos quaes compete u. celeb1•ação do 

Eutretanto, a pena. e.lo projecto só attin•"e o casamento civil. 
sncerilote, e nà:l aos !mLeutcs; mas oude jli. Nesta r::tzlío proporcional o esta1lo cl(I. Para.
se \·iu punit'-s i o cumplicc tio nm crime, sem hybtt, cuja populaçfü1 I'Olativa ó . de :1 , 11a
punil'-Sa o t1utor do me.>mo cri mo 'i (Apo:'ti- bita.ntcs por kllometro uo superfic10, tera de 
âo.~.) gasftw u.nnualmonte n quautio. uo 037:000$,. 

Cunrplicidn.do de um crime sem autoria do aesprozada. ::i. fracção, superior U. sua. receita, 
mesmo crime! · polo que a olhos vistos ost:.'~ impossibilitado 
·· Nii.o tlh;cotiroi . mniii este ponto, o passo a. úe 01•ga.nisnr o manter o sor•viço tlo c:is:\lneuto 
outro. (Jluito bem.) civil, o tlo tci· um 1·ogist1·0 ro,(:'ular, que gn-

Sr. presidenta, tom-se argumoutado iuvi.\- rnntn. n constituição tia. r:imiliu. o seus uireitos 
ríavelmcute, não só neste recinto como uo no presonlo e no futuro. 
Senado, com a Fro.nçu., Allcmanh<1, Belgfou. O Sct. ErrrACto PEs~oA-Od ,i uizcs de pn.z 
e outros paízes, cm cujas teis estt't estabelecida. fazem es~o sót•viço grntuitnmonLo. 
a. precedencia obrig-ato1fa do casamento civil o Stt. couro CAttTAcuo-com cm~ito n !oi 
no religioso. do 24 tlo janoiro do anno pass:1do cornmotteu, 

De p:irte a circmnsbncia ele ter esses pnir.es exceptunúns ns capitaos tios ostadoH, a calo
rolig'iii.o ameia! e de subvencionnr o culto rc- bruçúo uo ca.sa.mento civil aos juízes da 
ligioso .dominaute; ci1·cum:;tancü1 est<i que re- paz. 
peite o simile e.lo n.rgmncntaçiio qunuto n. nõ:;, P.:ira. responder :io aparte do meu dbtincto 
que nflo temos relig·itio omcial, o nem subven- amigo 0 companlloiro do rep1•csent:lçã.o sou 
~ionnmos cnlt() nl,r,:-um, ella G de to~lo ponto obrign.t!o n. mornlisal' a loi ne;;b pn.rte. 
JmprOcC3tlenle; e sua improcctlcncin. resultn. Pór viu <le regr~ os juiz~s cio par., no in
do simples confronto <.ltt pnpula<~1o l'Clt\tiva tei•íor (los estados, são, alóm do i2'110rantes, 
desses paizes com a. de qtt:dqt1<.!r tlo nossos cntid:ulus politicas, immensri,mentG partitla
esta<los, me~rno os nrnis iiopuloso . .; • l'itls, chein.s de despeito o de odio j)t\m com os 

A popul:lç.:1o 1·elalivn d(\ lfl'anç(l. ô, como nrl~·er;;;:i.rios. snas fümilins e ag~r:!g:itlos, es· 
sabemos, de 72 J1nbit:lntm; por k:Jomotro tle pc·eibmlo sornpi·c 0 ensejo de 'n.ng-•mçn,. . 
suyierflcio, ::t ela Allemanh::t :·\ t'~ cfo 88 h::tliitaq-
t~s f!OL' k ilometro de super!ici;;, n :t Ll::i Dei- O S1t. l'1tESIOc:xTE-Le111lJro n. V. Ex . que 
g'lca ó tlo !02 ll••.bit:iuLes iior ki LomctL'O de ~;:;tú termin:Hln. a pr•imcira parte cfa ordem do 
i>uµcrlicic . lli:l , e na segunda lrn. ttunbcm m~ttorias im-

.Nes tcs pnizcs, cuj:.i. ot'g'llll is:lçi'io judicia.ria portant es . 
e atlmilliStr;\ti\•o. tem por Lmsc :~ cxtcnsrto do O S1t. Cot•To CARt'.uo-Procur:i.1'<Yl resu
territoi·io e a densidade da 1iopnlnQZlo, o sa:·- mir-mo,tocando ligoirn.monte cm aigu 11s pon
v.iço ~o casanwnLo civil C$l:t (1 pot·la llc cadn. tos. que doi;eju.Ya descnvol ver nmi:s dctida.
c1dad:w, que S'J m o rncllot'im.:om111odu po1le mcuto. 
coutt·•thil', o c<u;umeu~o ch·il o l'e li~ioS•) uo A pl'oposito elo que ifo;i:t, cit:\re i o facto de 
mesmo ih ;\ o na mesinn. ho1·a, o coD ta.r com n. cxig-h• um juiz tio pa:l.i, no domínio do decreto 
sog-ur~nç:\ eh;, registro do seu c:ls:i.mcnto em tlo 2() de junho do anuo p:i.ssallo, do3 nubcu
todo tompo. . . to:;,por Sül' n.dversario político do avo de l:lnl 
Po~to:; cllo.; cm frente elos cstatlos tl;: S. tlellc1:1, ::i. quantia do SO$ pa,m ir h sétle tlo dís

Pn.n lo o do Ni11tts Gcracs, q uo s::to os mn.is po- iPicto, 11uc tlist().ncitwn, uu sou sitio 5 leguo.s. 
]lnlosos,o cu.i:t popnlui;lto rclati•·a 6 1lo ·i h:\l}i- !~ po1·ci nc cllcs n:lo th'crnm a q1mnti:\ pedidtl. 
tantos por l'-ilomett•o do ~uJ)t!l'licie · pergnn- recusan<lo-so o vigtu'io n. casa.-los :tnLcs d(l 
tarei aos ilistiuctos <lefonsoros elo, vroj :icto, cCl'cctnndo o acto civil, Yoltaram sem casa.r
quo llo 1 le~pczn. se1•ú, vreciso a. cadtt osl:ttlo se. 
da U)lifi'.o fazer a11nualmcnte parit mt\.nlee o Outros juizcs de p:t r. , que uüo crnm clomi
scrv1co tlo casamento civil que, ue ma.is n. na.o.los por ospirilo partiuario, · ma.s que moro.-
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va.m fóra da sêde do districio, commettiam 
todo o serviço dl) casamento civil aos e:scri
vães, que, limitavam-se a e:tigir 4$ do edi
tal do proclo.ma, que quasi sempre não era 
feito e muito menos a1Iixado no logar con
veniente e do lançamento do termo 110 res
pectivo livro, assíg.oando-o o juiz, quando 
appa.recia na séde do districto, ás vezes um 
mez e mo.is tempo depois do lanct'lrnento !lo 
registro. 

Nas aldeias, nos povoados, mesmo em al
gumas villas do interior dos estados. onde 
passa.-se anno sem que h;ijo. um só feito no 
JUizo de paz, não se encontra quem queira ser 
oscrivão de petz, o termo do casameuto civil, 
que não era preco:lido de formalidade o.l~·u
ma,. em lançndo em caderno do papel ou om 
íolhn. avulsu., que o pnrocho, coadjutor ou 
C..'lpellão, com o justo receio de e.:dr.lvio, 
conduzia comsigo para suu. defesa. 

Legnl ou illognl, Sr. presitlonto, a prova 
<lo cnsnrnonto civll, que T1n em muitos roga
ras, o n. quo consta dog livro:; <los pn.rochos, 
como do antes, pClr torem ellcs o cuidado de 
rofe1•ir cm seus t\sscntnmentos no acto civil. 

Nru; nossas nctunos cou<liçucs, 110 meio de 
umu. populuçüo d!spars:l e nfastnd:1 das sMes 
tios municiplos e dnscoma.rcas, :.'ls vezes 15 e 
mn.is loguns. deantG dos mingoatlos recursos 
da quasi todos os estados cb. União, o casa.
manto civil facultativo eru. o unico exequí
vel antro uós (a]Joiados), ero. o que so lw.r
monisava com n. liberdade do consciencia sn
gradn. pelo legislador constituinte que,a· meu 
vet', n:lo mui ou bom a visatlo, decretando n. 
ollrign t ciPiedade do cusnmento civil, anterior 
ou J.lOi;tarior no roligioso (Apoiados) 

~ntrebnto o i;nal estã feito, e nós não temos 
llOJe compcteuc1a para removel-o, e muito 
menos para emondat' o preceito consfüu..:io
nul, como quer o projecto, e pn.m poior. 
(AJloilldoN; iiffo {l)IOiados). Estabelecer n. obri
t::i.torietl1ttl.e Ll:.i. prccedencitt do casn mc1ito ci
vil scrú ag-g-rn.Yat· o nml ; commintH' peu:is 
ao S;\Ccrdotc, qne ump11.rado poln. Constitui
ofl~ celeb~a.r ? casarncnto roli~ioso :1ntcs do 
c1v1l, sera, alem de um horror, uttontn.r con
ti:u. ~~ l~i funfünn:::nt~ü d :~ 1m~ão, fora d't qual 
lll!lg'Ucm pódo so1• obedecido. (Apoiados, milito 
bem ; apa·rfl!g. ) 

Deix,ir, pol'Úu1to, o casamooto civil no 
ponto em quo o legislnuor coustituioLo o col
locou, p:ircco-me so1• medid~~ do p1·u1lcncia o 
d_c s_n.IJedoi·ia. (opoiaclo!), do quo . o Congresso 
Nnc1onal tem ela.do sobejas provus. 

Os ost:ulos com seus poncos recnrsos pro
Cl.!_rarão attonuar o mal feito, afün de quo 
nu.o se cle:rnrganiso a familia brazilcim, o para 
que P.ão folte em tempo nlA"Ulll a prova. au
thcnlica uo su:t coustitnição . Pm· outro la.do 
os senhores bispos que süo ul'azllciros, sabios 

e virtuosos, trabalharão neste intuito patri-· 
oticot determinando ao clero, punindo mesmo 
o sacerdote recnlcitronto ili sua. ordem, que 
admoeste e aconse~he a. sou:; cont.irraneos, que 
o casamento religioso nf11> dispensa o casa- . 
mento civil, que é o que lega.lisa a familia e 
e garante os direitos resultantes da união do 
l1omem com a mulher em beneficio dos pro
pt•ios cou,iuges e de sua prole. (Apoiadas. 111ititr> 
bem; muito úcm. O orcràoi· foi comprimcntado 
por qiiasi todos os seus coltc9a.s presentes .) 

E' adiada a discuss11o pela ltor<t. 

2" PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn. Pnr-:srnicx·m annuncia a contínuacão · 
d::i. 2" discussão do projccto n. ~22 d;~ com
miss~o mi:da (do nrt. 3° em dennto) provi~ 
donciando sou?·e omissITo, rcs;;nto o conver
são do papel moedl\ do E:itado. . 

Süo succcssiv:lmente postos em uh;cussão, 
que é sem dei.late oncarr::i.cla, os arts. 3;•· 
a 19. • 

E' arinunci:ulo om lliscussüo o art. 20 . 
Vem :i. mesa, o lida, apoiada e }lost01 con

junctamente em discussii.o a seguinte 

Emenda 

· Ao :!.rtigo 20 

Trinta. e trcs por cento dos direitos ndua
rn~il'OS de importação serão cobrados cm ouro. 
rc;·ogado ues t u. po.rte o tlccreto n. S04 de 'l 
tle outubro do 1890. 

P.-i.ragr:i.pho unico. O governo ê :i.utorisado 
a rever n. pa.ufa das ulfündeg-l\S: · 

l 0 Pam elevar at~ :w 0 /u o imposto de im
pot>taç::i.o solire os gener os de luxo, sêdas, 
,joias, brilhantes moveis, cn.lr;udo, bel>i~a.:: 
::i.lcoolie:1s, ci tecidos ou similares :i.os que~\ m
dnstr•ir1 naciouol produz, doces e etc. 

2° Pa-r:1 reduzir 50 •/.nos direitos llo impor
tnç~o sobro o::; genoro~ consitlcr:i.dos d.e pri
mcirt\ necessidrtdo, podonuo mesmo .drspon .. 
s:w o imposto no cnso de vir a :u11;inantar a. 
s~tt~ care:slfa a falta, })Ot· tempo dctcmlirn\do. 

Sala das sessues, 15 de oUtubro do 18Ul.
j 'ucro elas C!1uyas Lobato. - Jni<.o Lui:: . -
Alc~m,clr" Scochtci·. -Cosia Jllacltaclo . -llla
novt Ft1lttc11cio. - Atvaro Bolcllw . - B1wno 
dr: Po.iva:-J. A1•cllM.-Fta11ciscoAmaral.
A slolpho Pio. -Domingos Porto, -Fcl'rcira 
Ra.uello. -Gcrórict de U ti!Jalhli.cs . - p ,,c ifl.co . 
]iuscarcnlw~ .-1?. BaclarcJ.-Baruoscc Lime~. 
-Jacob da Pai:t·ao. 

E'. encerrada n discussü.o sem dcba to. 
São snccessivn.mentH l'os tos em clisr.nssúo~ 

que tiúnbom ê oncerr::i.d:.i. sem delmte, O!l 
art!. 21, 22 o 23. 
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Fica t\clio.fa a votnçfi.o do \lrojccto. 
E' n.onuncittdn. n. Oiscu~são unicn. do p1•ojccto 

·:1. l\l\), autorisando a!:lono de grll.tilicaçrro no 
rirofessor interino do externa.to do Gymuaso 
.Nacional, Dr. Evaristo Nuties Pires. 

O Sr. Bevilaqua ~ S1•. presi
'dentc; pormitta-rnc i·ccordar a, V. Ex. que nii11 
· 1rn1 pl'o,iccto elo Scnarlo 1·esol vcnrlo i;oliro o 
'C:i.so em geral, e que ató hoje ainda. .não foi 
•lado pnra ordem ui: t!ia: npe:mr da commissã.o 
ter da.do jii o seu parecei·. 

Apro\·eito, porbuto, e;;ta. opporluni1l:vle 
11::1.rn. peuir• n V. Ex. que o dti para 01·de111 
<.lo ~lia. 

'1) S1t. P1mmn·::>:TE-Nf1.0 tem sillo po:;sivcl 
(l:l.l-0 p:n·a ordcnl do <lin, parque a me:><\ tem 
.vstado 1·cplcb úo pt•o,icdos. 

Ningnc1n mais pc'.]Cl tL palll:vra.. 
l~· cncol'rad;\ a tliscu~s:ío o arlin.dt\ n. vo-

1ai;iio. . . 
São succcssivnm,,nte :postos em dlsc11s::i'io 

unica. ([li •) ó encot'l":Uhi sem tlclJate, tlcan<lo 
.. adiada t~ vot:1çi'io, os seguintes projoctos: 

!:ll'. HJ.l, <:levando a pensii.o concedid;\ a i\farir. 
.Josephin:i P(}reim Pinto Je An<lt•nde, de 50$ 
a ll)USOOO ; 

N . . 229, concedendo licenca. por dons nnnos, 
:~em voncfmentos, :io cngct1!1ciro militar Ale
xandre Hc1wi11n0 Víeiro Leal ; 

N. 232, conccclcnt!o licença po1· um nuno; 
. t>em vencimento~. ao lcncnte Joiio do Allm-
·tzue1•qnc Su1·eojo. · 

g• :i.uunn::inda n. disscossito unie:n. <lo prc
jecto n. 218, readmittindo 110 quadro activo 
.do exe1·cito o tenente reJ.'orma<lo Raymunuo 
Perlli!!'5.o do Oliveira. 

São'' !iuas apoiadas o postas coojunctamcnte 
•em tlisct1ssão us scgui11tes 

Ememlas 

Art. Fic:t igualmente rcnilimittit1o n.Q q1m-
"dto do exercito o tenente de in1.·~1ntnria re
form:i.do francisco Pedro dos Santos. 

. S:ila tl:i.s sns"õs!;, 15 de ontubro dP.i I S!'l! .

.Jlart.inho Rod,·if/1.IC.\'. -J. de S crp11. -~11wiocl 
.CMlho B •. ,slos do ~vascinicnlo. 

Seja re:.v.tmit. tido no me~mo posto o capitã.o 
"refoi·m:\ÚO do exorci to Ely1lio Pernandcs cl:l 
'$ih·ei1·:t-depois úo inspecciouudo. 

s~ila. dn5: so;;sõos, 15 de outubro tio 1891 .
'J:Jio11ysio Cc1·qucira.-Pircs Fcrrcira.-CHs
iodio de 111 cUo. 

() Sr. Se-vú:rin.o Vieirn.-D.~sejo 
"que V. E:c. me informo si sobre estos cmc111fas 

. '.:foi 011vid:t u. commissão i·ospecti v:i., o niio o 

tcnuo sido peço que eUas sejmn reinettitlus ú. 
com missão. 

Vem ti mes:i o saguiute 

Requeiro que sobre ns emend:is oJforccidas 
ao projecto n. 2l8 sejam ºº""itlus ns co01-
miS!;ÕCS lic m:l.rinhu. e gucl'ta e a do orça
mento. 

Salµ, das sessoes, 15 de outubro de 1891.
Scverino Riueil·o. 

O S tt. Pr:.1~smz~"Ti>- O l'oquerirr.ento do 
V. 8x. não potle SGL' votado, pol'l}uo uii.o 
ha uumero. n:i. c:tsu.. 

O Si.-. Bé'\"ilaqu.n.- Secundn.nclo t'ls 
p:tlavras do meu 1101.n•e col legn !-i:)verino 
Viei!'<\, c11111pro o elevei· elo inrormar it C:"-
11w ra tio q ne rni:o lia paL·iua<lc so!Jrn os <lous 
ca:;os. 

O ca;;o do tenente Penli3'itO e completa.menLc 
t.lh·erso do tln. cmend<l. 

O tçuente Ft•::i.ncisco PeLlro foi reformado 
cm Yil'tudc ela lei compulsorin, e pnra. se 
lhe npplica.r a. mesm:1. 1lisposiç.uo , é preciso 
que nn te!:!, como \ll'olimil1•w tn<lispcnsav3l, 
st3ja revogada a. lei ; e, po1·tn.nto, parece-me 
í]lW e de t•aúfo O requerilllCll to UO mctt diguo 
collc~:1 pela Bahia, parii. que hnja criterio a 
jüstiçu. na medida npresent<\dt\. 

O Sr. Severin9 Vieira-Desejo 
que n commissão me informe · clns conàiçües 
cu1 ri no se nclm este teneu te q uo quet• sc1• 
rc<1t l111i ttido <l•)pois tle reforma.do. 

P:\reco-mc que estes ~:\SOS não sii:? regul_:i
res, e a. menos que mw haj;i, motn·o;; 1mut<1 
pondci·osos e .i ustos, a. Ctun<u·a não ll1we e~tar 
a brimlo estes precedentes, que podem crear 
c:mb;ti•aços sérios ~ tlill1culJades que compro
meltcm ••sul~ coherencia. e titc a sua honor;i.bi· 
lid:irlc. 

Dc,;e,io, portanto, ser esc l:m~citlo 1nrn. sn.· 
lJer co1110 hei de votar, poi·que si n:.i.o mo con
YCllCt;!l'ern do contrario, estou disp0st.o '" vo
rn1· coutra. o p!'ojocto. 

O Sr. 7+.fo11·tinho Rodri~ue~ 
-Sr. pt·esidente, estou certo qne u. Caruar:t 
pratica um aeto do lounwel .i nsticn .. m•1 ndan· 
dD t•0ndmittir no qunciro r.ln exercito o tenon
to 1·~formn.do H.n.ymnndo Perdigrí.o ll'Ol i veirri .. 
:ilfos :\ C:nnal'n. procctler{1 do igna 1 m::i.neit•n, 
isto ó; pmticari\ um ::\ctn ele ir1·efr:ig-.1vcl jns
tiçn. si ma.n<lasso re:idmittir igu:i!mon t!l o te~ 
ten te, Pedro Francisco dos Santos, <.qiaulll\do 
1m Htstn. rôde tl::i. compulsorin. 

O Sr:. . . BJ"·1LAQUA-Enfü.o V. E:c propo
nha a rovogae<lo da compulsaria. 
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o SR. MAnnxno RODl~IGt:ES - Presnmo do estit em condições de ninrfa prestar i1 patrfa, 
si'1Jer o caminho t]Ue do\·o 1;eguir nesta. fjnc:>- o cone.urso de seu ,-a lor cívico, qnando a.· 
Ui.o. Esto officinl é muito dbtincto; :il<:\m disto sun. idade não é a cxigid~. poh~ lei pnra a 
6 moço e vntiLlo. ~·erorma, pellSO qne <l. c~:unn.ra ctlmpre umr 

Foi reronn;1do qun.nüo nilo podia. sol-o, mdoclinavel devei• :repar1\11 do e::;t:.i, iiljnsti~:~, 
senrio pela. muis revoltauto injustir;o.. 1 pti.r::\ o riue nii'.o é nocessar ío revogar a ·com-

o Sit. l31>VILAQUA-NIT.o upoiai.lo, V. Ex. pnlsorin- (A.partes.) · 
estú coinpletamc!ltc enganado. fate omci:1l füto tenho outl'o int erc~se ncst Q. qnestã.o si 
foi apiu1hallo peh~ lei compubo!'ia ; ~i loi é nü.o que a justiç,1. seja. feitlt. A Cttui:lm pode· 
cég:i e igm1 l par~i totlos. npp1·ovar ou regei t:u· a enwmhi, mas G mi nlln .. 

o SR- MAHTINHO RODR1GJ;Es-Obtledeco :1 or}Ú\Íã.Oj (e por m~üs ;\U\;Ul'1 \ :1 fll\e pare()l\ ll ove
um sentimento da Justiça, apresentando n. ~el' TCSp0ita~a2, que a Camu.m f!roccder·ú con~. 
ememl:i. que s!l discute, para. que se fa0~1. ex- 111te1ro. rcct1.dao, cassn.nllo a re101·n:a do t~
tcnsivn, a disposiçi:to do projecto n . 218 ao n.entr~ Francisco P?dr'.) e m:wdanr!o r c:.id mlt-
tonentc Ft•ancisr.o Pedro. (Ha um <tparta.) til-o no quatlro ell1Jct1vo do eXet'c1to. 

Di7. o illustre tlepü tttdo,que me honrou com o 
sc:rnpn.l'tc, qutJ \)U.l'tl< o fün de scrre:i.dmittirlo O Sr. Bevih~qua (pcmi 1rnw e;;;p/i-
no qundro nctiYO llo exercito o tenente F1•:1n- ca')av)- sr. pt•usid·~n L(:), tlevo urn:L explicaçãt.> 
cisco Pedro, é necess:~1 lo revogn.1· a. lei C011l- cm de!~ronciu. :1 casu. pll lo inciduntr. mn qm.•. 
pulsol'ia · Entendo q uc n::ío ó ue~esn.ri:i ª in voluutnl'ittmün te vi~nrn enrol vHo. 
revog-açrLo dcsstt lei, .porque a Cru1rnt'ét tom . . .. 
obrig!Lçtlo úo reparm· tt injusliÇ<'I. reit::i. cm O Sr. <lepu_tmlo p olo Con.t•a (Lsso que o 
uome <lessa mesma lei. teocuto F1•:.uic1sco PoJro d?s Santo . .;, a qtwm. 

. . - ,~ me 11renuem laço!:! tle nmts<tJe (•l1go-o µar:-i. º· Sr.: Bn~ri_r.AQTJA (~o:.n ·. ~il!Jl [lt(I) ·7. ~~LO r que nü.o se suppoalltt que t em ho indb posiçilo· 
apm~il? ' V· Ex._ ó q u;i e:sta.,f~t:~n~:º :n,JLSt 1~·~· eontrn. o teneute Franci~co PrJd1·0 do~ :lantos· 

O .:::>1~. MA~TI:\Ho. l,<?DlUGub:s (penª 0 •. 1 · e para que quem ul~o me conhoco possn. l'nzer
-?evzfoqua)--bu so11 trnmlo,e ner voso e V. Ex., lllf:l umn. g-rtwe injust iça· o jLll"'ar-n10cu1i-'\:r. . 
1all~1\do llu. sob~ oll~~: ~arrcgt\(~O. de punhos do um i)roeatlimento menos con·gcto}, l'oi, nn.
cefü\t.os foz-me: des> tt\1 do n<;sumpto. . tm•nlmente,ttptLnlrn:lo nu ru;lo <b. compulsorb,. 

O S1i. l3t-;vrLA~L'A-V. Ex. quer ser g-:.u~tto. o que S. Ex. julgn. uma injustiça: ... 
O_ S~t; MART1xuo RonmGt:J'S -.Si V. Ex. o SR. 1\L\RTI:S-Ho Roni~LGL'ES - E!st:wll. 

c?ntim~a n d:w-mrlapartes desbordem, VeJO- conYCncido elo qua v. E:t . 0 ra inimigo 1ido.!l:!\l 
me 01Jr1gado a sentar-me. do tenente Francisco Pedt·o. .. ~ 

O Sn.. Bl.n-Ir,AQUA-V,- Ex. o.provelt::i.-se elo o Srt~ BE\'lLAQUA. - Pois en"'anou-se for-
mou aparte pam ser gaiato. . . . mn 1rne11te, elle pocler:1 contirm~l--0. e me::>me> 

O Sit. MAltn:íuo RoimrGUES (dzn.qmdo-sc ao quê fos~e v erdarle ess<~ inimisQ.1.le não· 
Sr.fJeQ'la~H<:i)-V. Bx._é que 0 o gai":_t<> dn.o!1~sn - sel'h capa.1, ela prevalecet·-mo da µosi~ã~ pu.ra. 

Eôtou Ltllamlo ~er1amente. e nao adm1t!o umt~ vingnnca indig-na. 
que V. gx. me <tttrJl)n~ procedimento que nu.o Nesst\ occa,siüo dei um aral'tc com certa.· 
tenho. (Trocam-se nw:tos apartes.) vehemencia. 

O Stt. Pm~srnR:-\'l'!'; - Peço n. V. Ex. que O que rnotiyon €Ste n:pl1.1'tc foi ::i. illusão do· 
restrinja-so à mnteifa em discus:são. Sr. depntttdo em suppn1· um:t outrn, intençii.O·· 

O Sr~. MAHTLNIIo J~ODltJGUES _ E en peço a quando ~ontcst<Wa que ti \•esse liavid,o injustiça., 
V. Ex. (]Ue me garautn, <i palaYt'a e 0 res- quanto a reforma. do tGnent e br:inctSCL) Ped1•0. 
peito devido a toclos os deputados. dos Santos.. . . os. B - , . . y E. m I~ste o1I!ct:1l foi r eformado pela. le i compu(-.. 
fü\ 'tl 1•i h' lLAQUA - • 'x. ª irmou umn, soria que o abrangeu e mais ti um corto numero
' si ale. ~ ~ ( . _) do oiHciac~. Oru., dahi conc lni1·-so quo ess:i. 

V O ~Sr~ flrAR'l'I~Ho h.onr.IG,!JE". ~om ~iic:gi~- reformn. e injusta, ni ns·ucm o di1•à cm boa. fé ! .. 
, L. e~ quc. é c,i.paz de. at~1rm ,\l nm.1 fal s1 Póile sel' mna. infolic1{ltHle, uma fat:i.lidad~ 

dado. Ln disse, sem oilens:~ ri nenhum dos mesmo mas nIT.o umn. injtl''liÇt\ ! 
me~b!•o.;; da Camn.r:t, ~t~e ~sta t~m o devel' com~ o Sr deput·tdo pelo Ci:::i.1•-\ repellin 
0 dirmto de ropuru.i• {1, l~Justiçl\ f~it~- - -. dizendo qne trttlava~se de uma, i~1j~stiç:1, cou.:_ 

O S1·. Bl"'lLAQU11.-Nlto houve ll\)ust1ça, testei, como era. meu dever. 
O Sr. MA RTI:'\IIO Ronn.IGUE8 •.. num b1•ioso Tenho assim cxplictu.lo q uo a a.ttitude que: 

militar, tlistinctissimo a todos os respeitos, tornei não foi :1 que o nobre deputado atlri
~ne honra a classe a que portonce. (lía W H buiu-me o mesmo n em cl la seri:• possivol~ 
«pul'te). pot·gno achava-me com este s p:ipeís 11:.i. mrio-

Ora, teUllo o tonante l"rancisco Pedro dos gis explica.d0 o motivo do incii.len1e, quo 
Santos sitlo refornmtlopcla.c01upul:õori:1:ci.u~\11· o.cnb"' de ter lognr. 
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O Sr. Pires Ferreira-Sr. pre
sidente, o nobre <lepl1 tado pelo Çea1·ti. acaba 
<le apresentar uma emenda a.o parecer n. 218 
da commissão tle marinha, e guerra, que trata 
de readmittir no quadro tio exercito o tenente 
Raymundo PerdigJ.o, reformado por inspec
ção de s~u<le, visto sotrrcr de moiastia qua o 
impossibilitn.va parri. o serviço. Cessando essa 
molesti11, foi, mnís tarde, nova-mente iospec
·ciouado, segundo pt'ovam os clocuine1ltos pre
sentos :l commissüo, qno nellcs inspirou-se 
pam d~r se::i p:\roc~1·. Vendo a commissií.o o 
direito <)11'1 lhe nssistin a. ser re:Hlmitti<lo no 
exe!'ci to, foz nos to senti1lo sua propost:l, não 
deixando do torem vistri. os serviços porclle 
prestl\tlo no ;\1inisterio da. Guct·r;t durante 
u.l;un:s n11t1os, sCJrviços estes <]lta mc1·ecct•am 
elogio:; do ~;cu~ :;upcrioros. 

O Sit. Awrnu1t Itrns - JI:l. quantos nnnos 
.foi cllo roformudo 1 

O Sct. Pmr:s FE!tntrntA- D.') prompto não 
TJosso responder a v. Ex., ma~ c:1·eio qu~ hu. 
:;ci.> ou oito. 

O ~tt. ll.r:.THUtt H.10:;-E rprn.11Jo tevo logo.ir 
u. ultim;1 ifüpcc~·ü.o '? 

o SR. Pums f'ElmEirtA- Ifa vnucos di~1s, 
·como con~ttt dos üocnmcutos com qnc o hon
l':ido minist1·0 da g-uarr:\ mnito Co1'rectnmont1~ 
foz im;t1·uir ni potiç::to de:>6e offh.:hll ll!t·igida 
á Ct\t11ar~t. 

A emenda. que diz respeito ao rlistincto 
ten~nt~ Fr~mci:;ca Pci.lro n[oJ tem em na.da 
rehtç5.o com ti que aproveita :10 tenente Per
digão e a approvnçií.o d::i 1winrnirn. irá trn0r 
verrh\1.ieil'<l b~1! but•din. no exercito em Q'eral e 
:i.o co~·po de ofüch1es reforma.dos compulsoria
mente em p:.u'i:icu!ar; . poequ:into, muitos são 
olllcifü•;; qnc, j :\ por condiçüca do hoil\1l'.1bili
<lml('~· .ih por de sanid:idc, podem niml1.1i prestar• 

· f>(:)l'VlÇDS :lO GXCl'CÜO. 

Bn! torla8 as :u•mas, mesmo no;:; COI'po.:; cs
peci:'los, encontl'am-sc em numero supel'ior a 
2CO o:Ticii\!Ji; cm condiçiJI.)$ id13ntici~::;. 

Orl1, si :t Cumarn ndmiltissc que o iJistincto 
· ofüciat, de que trata :t cnwud:t do nobi·o de-
1mtn<lo pelo Cearú, revol'tf!~se ao quu.Llt•o do 
oxercito, ic1·b do l;1zol-o a todo.;; úquellcs que 
esti vü§olll em iuen Licas condi~uQs, cr.usando 
assim ç;mvcs pertm·l.i:içõcs no seio do exer
ci to. 'l'cri:11nos cnfüo um exercito Lle offe
cti vo;; o outl'o de a;;.~-rog-;\dos ~~ es11era. de 
vaga~ ! 

A Cam:wa q llc ttdoptou l1 db·is:t- cconomia
nilo i1<ifo !'c :ulmi tti t' no úxct•cib) :\ rmiíoriii 
dos olUciao.> i·olorrwi\lOs compnlsod;imetü c, 
tiol'qne s1w ia, sl)bl'ccarrcg-a1· a Unitío com im
mens,1s despezt1s. 

Depois, seu l1orcs, é neccssario quo seja.mos 
os p1·1meiros a. dar ex:emplos de bem cumprir
.mos t\ lei; nüo poucmos, i:ito devemos, por-

tanto, abrír ercepções, porque estas silo 
sempre odiosas. (Muito bem, m iiito bem.) 

Em nome da commissão de marinha e 
guerra, pe~o e espero que a Gamara nii.o ap
prove a emenda aprese:i tada e solicito da 
mesa a remessa. dai mesma i\ commissão que 
represento, para que elb informe o. res
peito. 

Ao nobrr:i deputado pelo Cea.rá, aproveito o 
ensejo, p:ira agt·adecer o que, a bem da. ver
dade, disse a respeito do meu distiocto cama
Ntda, trrnente Francisco Pedro. 

O SR. Bgv[LAQUA. - Peço no meu collcga 
que cxpliqnc ao nobre deputa.do pelo Cearit. o 
eqt1ivoco em 1Jue lnllot·a. 

o g-ov1H'no mandon ren.dmittir no exercito 
u.lgun!l olflciacs <lcpols do organisado o a.1-
nrnn:.ü:. 

O Srt. Pu~!~s FE1mi<:rnA-llouvo ctrectivu
mente isso ; era umn. qucsh1o do certill•Jes du 
ldadc e logo quo o alrmurnk foi organi.:mdo, 
algl\n::< otlkines l'omm re<\dmittitlos 1>01· t~rem 
provado suas verdn.d eirns idades . 

Depois dn. commis:;ão de nrnrinl1n. e g-uorrn. 
tel' nado Jlal'l!COl' :;uhro o tenonte Pen!~~[o, 
reccbou os documentos do capitlio füidio Fer
nandes tü\ Silveira, l'el'ormado nií.o cvmpulso
riameute. 

lnspe~cionado o por motivo5 políticos j ul
gn.tlo rnc:1paz do serviço do pa:r. e guerra, elle 
roí ncinto8am01üt1 refot•mado, snltr.ndo-so 
por einl<\ d~ c.lít'eitos adquir idos ! 

E.,;te official, si nüo tivesse ela ~eu l::ldo :i. 
justiça e u. tei, bnstn.rio. ri presentar sua. fá de 
otnc10, :ltte-;tado iuconcu,.;so t!o muitos :.urnos 
ele frreprehcnsivel collducta e bons !:õerviços 
it pntria ; porisso, senhores, n conmtiss•1o oro-
paz a seguinte emencfa (LO.) · 

Gonfüi.mlo no cspit•itode j ustiç'' riuo Ot'iontn. 
a Gamnra, d'..'sço d.1 t dl.ltm,1 ce!"~o de quo eth 
nií.o pt·intn\, poL' nnis ·tempo , u exet·ci to 
tlos bo:is sci·Yiçoi; de tüo di;:;:iacto:> oliiciae;:;. 
(Jliiita /Jem, mui/o bcni .) 

Ning-ucm m:.tis pede n, pttl:wrn, e 6 onccr
rt\cl:t a discu~são. ll<~nndo <Uli<\lht <1 v-otnçã.o . 

Sii.o succe~~i vamcnto posto;; em diseuss[Lo 
unicl1, q110 e sem <lc\Jate encer1·n.ctt1 , o:; se
g uintes tWojcctos : 

N. ~3 l, conc-"tlenrlo rnelhor.nnen to <le 
::i.pcs~n tnr.lmfa :t .l oilo L-'anlo dn, Costn,; 

N. ~! 1, nutorisa.nllo o Poder Executivo a. 
prtg~t· n.o coronel rerot·1nr1.do do o:-:e rcito- Au
g-n,;to Coz:i.r de Ar:1ujo Bustos a. di (forenç:L do 
~oleio entre n.quello posto e o de teno nt.e co
r onel. desde :.!. SU<\ i·e lúrma :i.U :JO de junho 
lle 1885; 

N. 107, reconhcMntlo o rliroito ú porcopçiío 
do meio soldo <l. !). Pnulina Huet Bucellar 
Pinto Gnodes o outros, filhos tlo l\fajor V1-
con to Huet I3t\ct:illur Pin to Guctlos . 

O SR. PrmswENT!l: - Estando esgota.da a 
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2" p:i.rte da ordem do · dia, na. fórma <lo regi
mento, volta-se a 1<> purte: 

O SH.. ST.m.7.EDELLO (pela ordem) pede á 
mesn. uma informação . 

Estt\ informado do que o Sr. Dr. Lopes 
Trovão a.presentou um projecto :1, respeito elo 
assumpto, projecto que é completa.do pelo do 
nobre deputado o Sr. Fróes Lia Cruz. Entre
tanto, offerecido untes deste, niudti na.o foi 
dado para. ol'c!cm do d!a. 

O Sit. Jo;to LOPES (pelt t orcleia) vem dnr 
ao nobre deputado a informação ciuo S. Ex. 
1lese.jn. O pt·o.iecto do Sr. r'r<ies da Cruz l'oi 
dai.lo pnrn ordem <.lo tlln., porque :iindu. não 
tinhu volttHlo tl:t commh;sú.o o do Sr. Lopes 
Trovü.o, offorociuu aliús muito nn terior
monte. 

C:slima potlor dar cstrt. oxplicnção, porqne 
constit quo esto facto cau!óou cstrnnl107.:~ ao 
illustro d•1put;ttlo pelo Dh;tricto F<.!tfor,l!. 

O Stt. P1rns101'~1'1~ - Voltando·so ú pri
meira partH da 01•ucm <.lo din, 1fovia. conti
m1nr n. tm·c~ira clbcus~ão do projecto n. 83 A 
a qunl tlcol! adh1tLi : mas, tenrlo-.;o inscripto 
pn.ra. esta. cliscussi(o muitos $!'">. cJevutnilos, 
que se reti1•nram .iú, não contan1lo cio certo 
que ellrt prosoguiri:1, tir.mso que hoje ellti nri.o 
de•;e co ~ltinurw. . 

Al6m de~so motivo, faltam poncos miuutos 
pnm as quatro hora!:, i.l unta;; rio d:\I' esttt 
hor::i, ou. si houver temvo. ele ·volta!'mos ús 
outr:ls m·i tcri:is da. prirn•~ 1 rn.1):1rte, prl'lcetleroi 
-ii lcitul-;.\ d lJ urn trabalho org:nli::ado pel\\ 
mesa qne julg-ou co1wenienle no ultimo din. 
da. sessão orclinnri<.1 tletr cont:1, a.o paiz do que 
fe7. a C:imarn neste perio<lo. 
~· umn. ligr;i rn. synopsc, cuja loiturn. ó 

muito r:1pic!n. (líJ): · 
Achri.uilo-sc cs;otntlo o periot.lo dn. prirneirn. 

sessão r1:~ l u. k•g·ii;\alur:.o do Congt•a;;so N:\Cíc
n::tl, j nl:;on (\ nfo$a thl. C:1 mtll'<I, t.lo,; Dllputados 
conveuientv ~1 prc. seutar ú vo!;,;;1 apreci:lção, 
da moilo ::;uccinto. qnal ·o estado em quo se 
acllnm o;; tral1nlho~ legisl:tlivos, 1w iutt~lto 
ele deix1w dc111ou.;;trado ''ºº não por inacti l'i
datle (lo~ l ~1 C;~rnara, rn~is liclo accnmnln tle 
trnball10.;: nr;..(·entes. tornon·so nc(:ossaria •~ 
1n·ovidond:l. ncloptmla. <l•) prol'ognr :l. nctnn.l 
sossão 1101• 1u:lis unt mez, como <istit <:lstipu
l:l.do no 110.;:~o rogimcmto inter:io, e segundo :i 
vreroi;ativa 11ne constituciona.lm~)!)tc compete 
ao Con g-l'csso. 

.Dotada.n. Nuç:í.o com :\sua. ld fundamenta l, 
:io1·onni1·em.s1, os dou;; r:unos <lO Con,r;rcs!:o 
c?n sessi:o or<linnrin., o quo do lll'el'erencin 
exigia l()1.ln. :i sn:1 solicitmlo ern. a organisa.:. 
ÇUO <lo SOl'VÍÇO ]1Ublico i'edcr:tl om lodns M 
stias mnl tiplns f<ices; o, como nssumpto que 
sobrolov:i. a todos os ontMs, cogitou a C::i.mara 
desdo os primoiros dfo.s tle actr1uiri1• os olc
.rrwntos indispousaveis para a clalror:iç;.io <lo 

orç1.mento da despez:i. e receita 1fa Republi~a 
purn. o e:tercicio de 1892. a.fim de que nií.o 
pedure por mais tempo oestndo anor..'!!nl das 
tinn.ncas do pait:. . 

Tues elemen tos, si bem que reclamados jn
stnnternente ]'lela mesa da Camor:i., em vir
tude de requisiçfio da respectiva commissão de 
orç::11;iento, foram enviados pelo governo nas 
seguintes datns: . 

l8 de ,junho - Relatorio <lo Intei·ior (elo 
Sr. Cesaa·io Alvim). . 

18 do .junllo-ltlem do Exterior(do Sr.Quin
tino Doc.-i.yuva). 

2 de ,inlho-ldem da Fazenda (do Sr. Aleu
cnr Araripia). 

8 elo j ulllo-hlcm tln. Agricultura (do Sr. 
Burilo de Lucena). 

O til) .iulllo-lilGm dn Guerr.'.l. (elo S1·: Fn.lcão 
dn. Frota). 

lG <lo j11lho-Orçnmento ·<lo Interiol' pnra. 
ISV2. . 

17 <lo .i nllto-Idcm ela. Instrucç:ão Publicni 
par;\ l S!l2. · 

20 do,iulho-lclem da Mnrinh:t pnrn. ISU.2 . 
21 1le ,ju lho-t~elatot•io t!n llforinhn (do Sr. 

FostCl' Vid•tl). 
4 <lo n.go~to-Syoopse cfa raccltn. e despcza 

do 1890. 
7 de (1 gosto-Orçn.men to dn recei t:i. e dcs

pcu, tio Ministerio da Fazend,~ p;.irn. 1892. 
8 de •ig-oi;to - n elatorío da Justii;~"' (<lo 

Sr. Affonso 1le Carvn.lhó). 
l l de :ig:o:::to-ldem cio Exterior (do Si:. Justo 

Chermont). 
u: de agosto-Idem tln. lnstrucçri.o PubliC'n 

(do Sr. Ucllú~\ C:rvaletmti). 
2ú Lle ngosto-Orçamento dn. 1\gricultum 

par:1 1802. 
31 de ag-osto-ldem elo. Justiça para 1302. 
A propm•t:\ tio ilxaçilo d:i. forÇ't\ un.vnl pn.m 

l 802 foí en \·hrd<t :i estn. Cumn r!I. cm 16 rle 
julho e•• ele fix:tçii.o de forças tl~ tel'rn. cm 31 
tio mesmo mez. 

Se1·ã. i':iril oncontrnr :\ r:i.zão <b demora. po1· 
p:'rt.o do Poder gxecntivo em fornecer a. cst n. 
c:1m:11·n. o.;; r!ados ~i:ciwi ow11lt's , desJo que nos 
rccordat•mcJS do que o ultimo orç,1mc11 to, do• 
crc ta.do uo rcgimen cxlincto,11:\tn. de l SSS,que 
vig·oroo :tt(;i quo foi pro rogado 1101· neto do go
verno provisoriG em 1890. sendo t <nnhem ob
set'\'aclo no corrente exci·cido com Yn.rins n.l
ter:i.~ües nos scn·iços t.lCl~ di versos rninisterios. 

Coniprohendc-sa n. di!Ilculdado qne tlevia 
eucontrar a :l lla :almiu i~tração cm ilcscrimi-
11:1 r !iCl'\'i::o:; que t in h:tm de obcclecc!' ús con
diQõcs do novo rcgimon. Sn.bois que este t rn.
hlllio só .Jlo~it: ser foi to .depois <ht j~1~om11 lgaçfi..o 
<la. Const1 tmçao;o c[foctivnmonte 0 1 r.1 lc rcall
snclo em pouco mnis dn tros rn 0z0:>, do 2.1 ele 
fe vereiro o. 15 tle junho desto a.1rno, tlat:i. da. 
nhertur:i do Congresso Nacion:i.1, cnmprindo 
lornr em conta o tompo uccess:1rio par.'l a 
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impressão 110,,; vo1 umes de reln.torios o orçn..:. 
mcmtos ~~om gt'anrlo nu moro d'" t:\bel hs. 

H,l}tar1l:t1lo a~sim o l'unccion!ll1101\to l'cç,pl lnr 
rfa comniiss:Io do or1~ti.lllclltO, :~ r1 ual incuú11Ji~t 
estmku· os r'<'2c11rsos de qne pa1füo dispor imra 
que, sein clcsorb'n11ii;açiio, fossem s:lli5foitas 
as exigencins do serviço publico, :1prcscnto1l 
:mccessivamcnte n. m1~sma wmmis$iio iL con
si<lerai;ito da, Cnmar(o os 1wojectos de OL'çn
mento dns <lcspezns do:> Ministel'ic:s do In
terior, d:\ .Tu~tiçn, das Reiaçiícs !~xte:•iotos, 
da l\Iitrin lm, tht Agorir.nllur<t e üu. Guer:·n
Estú infu1•mticln. a mo.:;~~ de <11w dentro cm 
poncos dins ~el'11.o np:·escu tn.Llos osorçamcnLos 
d:1s 1lcspe:w~ 1\0~ Míni:::terios da ln~t!'uc1.~rto 
Publ!cn, Tolegr:i pho e Co1'reios, 1fa Fnz1m1r:i. o 
1ln. Receita üaml. D':iqnolte~ 01•0·1nientos 
.F~ for~ur1 cn vi:if.lo.d p:im o Se:.mdo os dos :\li~ 
rnstc1·1os do !nterwr, d1t ;J u:>l1~~1 e das RGJ:t-
1;ões r~xteriorc:;. o un . .Jlarinh:l foi hontem 
ancel't"ada a. sua :.i" di~cussilo, o da Agticnl
~um ost~~ p:1ra ser votar.lo enl ~" discnss~o e 
nojc se enceto11 a 2:i discussão do tb Guern:., 
u. qm\l foi cncorrad:\. · 

Occapou-se lt Gamam. tnmb1.1m com o. di,;
cu~são dos projectos do tiw~·tfo da» l'ot·i;a.8 
naval O Üe t<;t'l':J, p[lt';l, O CIXO!'CÍCÍO de 18Q2 OS 
·qune~ já foram tmvir.iios parti. o S<:1rmdo. ' 

·Devois de discutidas e ac!optadtts P'~h:ts 
duas cas;i.s do Con ;:Tesso, !'o1·Mn cnvi:i.
das :.\ Sttncçtfo elo Sr. Pi·c;;identc da H.epub!ic:L 
qnim~c p1·opo~içõc~, tew.lo sido sanccionada.s 
treze e devolvidns, nüo sanc~lonndns, duas. 
l?ornru mais dirigitl.1;:; outt•as proposiçues qne 
pendem de Sl\.ncçt1.0. · 

Al~n~. dos J'ereridos frn.lmlhos, alguns dos 
<JUaos Ja. Coram co11 Yei·tidos cu1 lei e outros 
a.inda e,;tito affectos ao estndo do SelJado, tem 
tido ~ndamento llCSt:l. l a.11ai'<L 242 pro.iectos 
que e1n sn~ mn.ior parte, dopois dos; parecei·e~ 
<lus respectiva":> commis;;üos, cstrto em acle:•u
tau::i. discnsstto. PdQ;; mesmas coinmissões 
têm. siclo apresentados :32:3 pt1recercs sohro 
vm•1os outros nssumptos, sujeitos ao seu 
exame. 

Convem salienbr entro ns inrportantcs 
quosti:íes snbmottidas A considcroçfi,o. d« Cn
ro;tr::t ns sognintes : o fr<\fado rb.s l\.lisscics. :l 

orgai:ii~aç5_o municip~l elo districto fedcmtl, n, 
espoc1t1c~çao dos ct·imcs de re!Spon~n.bilich~de 
tlo Pres1d0nl0 cht l~epnblica, e as qno om 
()ccupam o. sim nttençã.o sobre O!""':rnisaçiio 
financoiI'<t,sobi·e ndminê~traçfio l'etler~. t e sobre 
o proco.sso e jul!;!'amento do Presidente da 
H.cpu\Jl1cu e dos mtnistt'OS de e8tntlo nos crimet; 
communs. 

Encetti.ndo º ?te pe_rio<l~ elo prOI'Og'nçlto, e de 
cs11eni.1· q u"J SOJ!lm d1sc11 tu.Ias e votadas 11ão sô 
as _ I eis a n nuas como (tS que ~c:tl1u mos de re
fer~t' o mais n qno diz respeito ú rGforma 

·elmtor:1.l. 
Os altos interesses e.ln, Rcpublicn exigem 

ncsto momento, mo.is <lo que nnncn, cios seu!" 
re111•oso11tnntos a sun. permanatici;t no lton!'o~o 
po~to íJ llO lhes foi COll fim/o Jlúfa ~ação, em 
m·Jem :t ser (letinith·amentti l't'g'~1larisatlo o 
mecllanismo elos podm·es que teem mn su;1s 
rniíos os destinos rlo lll'a;.:il. Do resultn.t.!o dns 
trn.bttl hos legisla ti vos nn. prcsen te 0ccnsfüc, 
depende n. g-úrnntí:J.. riuc as nov(lS instituições 
deYcrn offorecct nifo sr.·1 llo into1·íor do pni;r, 
como peran t·~ ns nações com que cnti•ctcmos 
roh.içõcti de amh;ade. 
Nes~as comliçu~s. :i. Mesa. dtt Camnm dos 

Deput:~doscon~h'i.om qnea auxili<1reb para qne, 
no tct·:nin,,r n. nctnnl sessfi.o, deixe o. represen
tação nncíon ~'d n.~síg-n:llm!os o ~eu pntt·iotisLY:o 
e a !,;lJ~i , sa!Jc1lo1•1n nos neto:; que de inom~mto 
s:to con~it!crallos csscnciaos ó. ,· ida normal tb 
ltcpul1J ica. 

O S1(. Prtr.:smr<:xTi·: - Estand o eszotndo o 
tempo dc~tinado i~ ol'dem 111) cli:1, p:i-s~a-se :~ 
hom d:sti1mdi• .'i, n.J)!'Csentnçifo tle 11rojectos~ 
Pcquct·1mcntos, 111thcuçues. 

O SR. J\r~1'llt:H. H.tos (pda 01·1lem)~ Dcsd.~ 
seguntln-fdra comml\niquci it mesa. qnil o. 
St'. deputado Mci~·a de V~couccHos dei
xrwa da compn.t•ecer ús scssucs, pot•que g-unr
thw~i o leito por mo lestr:i.. 

E11fr0t.into1 vejo mi uct:i. que íl ,!.."nra o seu 
uorne como faltando sem partici p~\çã.o. E' 
possivel que o honrado deputn.do cont inue ::i, 

l'::d tt\l' :is sessves, por mo lestü1, por a l ~n n s 
dias ; por isso peço o. V. Ex. qne ma.nde con
sír;nnr t\a uctlt :\tLttscuci.:i. ele S. Ex.com cM1s:i. 
p:\rlicipadu. 

O S..t-- 0..it.i.eica. di;r, qrre n Carnnm 
ac!lba de oúvir n. leitut:l. ~a expo;;i(;Zi.o t] H~ '" 
mesa entendeu ele convenicnciu. fu.t,or sol.n:o os 
trflhalhos que oc.::upnrn.in a, ,:;mi ;lttonção du
rttnte o pel'iodo legis lativo qne ho,ie ex pit·a. 

Ao mesmo tempo a mesn. julgou dGver con
cluir sua. ~~posiçiio declttr.tIHlo quo cont:.i.Yn 
com o auxilio thi Cnmara., Jl:H't\. rine no tempo 
da pro~·ogucIT.o v~tndn. :eolo Cong"rcsso fossem 
uttcudidos os proJectos ele lei neccss:wios pnr::i 
completar a organiStlçüo dn l~epniJlic:l , :issi m 
como a qnesti'ío rlnanceirri. e o pL'ojocto de lei 
o!l!ítora!. 

Comprehencle-se qne n. Cnnmrn. n0sto mo
mento tem o mnior prnzor em oU\'Ü' a. rl ccl:t
ração do mui to fjua ê11a; traht~lhou a.lim do gut~ 
posso. confundir os iriterossttdos em deprimir 
~ ~~presentnçuo nacional: riue l1este período · 
m~c1~l <.:ompenotrou-so per feitamente de sua 
missi~o o snube trn.lmlhar honrosamen te.dn.ndo 
sna attenção a mais do 200 projcctos de loi. 

O Si~.JoXo Lorr·:s-Este pcr iodo, pelos t rll.b.'l
llios· 11elle l'ea.lisatlos, 11iío pódo ser comparn.d()-
a. nenhum dos anteriores. 

O Sit. 01Trc1cA-tliz que os membros destl\ 
Camt1ra,aquelles que souberam hoornr o sett 
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posto,u.qtielles que foi-a.m coostantes, aquelle~ 
que ininterruptamente ocCU[K\ram as r.adeiras 
quo o p<.>vo Uu*i couftou, ouvem com a maior 
satisfa1;ão reconhecer-se e apreseotar-:so as 
provas de seu trabalho. . · 

Julg<t que interpreta o peosaniento. não só 
elos que o ouvem, como úos n.uzentes, gar!tn
tindo ú mes:1 f"(ue aquelles qne soubeL·am 
cumprir o seu lle,·ei· m:l.ntel'-SO-hão no seu 
vosto, afim de provar á nação que esttL C<1-
ma1•r1 soube l101.1rttt· o mandato que lhe foi 
confiado. 

Aind11 ir.terpret;tnclo o sentimento ela. Ct\
mnra., l'Oga ú mesa que neste mornea to so
lemne lembre-se que a Cam~rn. tem obrig;1-
çii.o de tráball1ar na coufecoão das lfl is orga
nicas recommeodudn::; aa Con'O;tituiçüo e que 
comµlotam o 11eriodo inicial do regin1011 m
puulicano. fnzec.•lo llesappar~ce1· da ot'cl<:?m do 
diu. outros projoctos, lia neccssidnde não 
muito urgente. 

Hr~ n~st.'t Camani muitos deputados que 
cstito dispostos a cumprir o >;cu dever e nü.o 
recut1.t·.10 ante quacsquei· circumsto.ncias ••• 

O S1t. SEltZNDE LLO 1" ourrtos-Muito bem. 
O Sit. 01nc1cA •.• f'ltte os ol>riguem a nbun

tlonar o seu pusto; seja qun.l l'or o tro.bnlho a. 
•)ue t enham de dedicur·sc pam que n Re
publico. não ftque sem as leis necessarias. 
(Muico hem.) 

Vem :'L mes~ ·a seguinte 

Declarnçél o 

Declaro quç votei contt•11 o pro,iecto n. 
1G2 •\. interpretaLivo do art. 64 dtt Consti
tui(,!tfo . 

Srih~ tias sessões, l!'> rle outubro <lo 1891.
J •. de Scrptt, 

Vão n imprimit' os seguintes 

f'HOJECTOS 

N. 228 A- 1891 

Fixa a clesp r.::;a do }l[inisterio da Guerra para 
o cxcrcicio de 1892 

( Redacçtio para. a. 3.. discusslí.o ) 

O Congresso Nacional decreta : 
O Prcsiclente da R.etiublica é autorisndo a. 

d~spendcr, no exercict0 de 1892, pelo Mi-
111storio dos Negocios da Guer ra, a qnantia de 
29. 377 : 953$791 • 

Poln, seguinte fóPma descl'iminad:i. : 
1. Sec1·eta.ria de Estado e 

repartições anue:xo.s . . 208: 253$200 
CnruM11. V. !V 

2 . Conselho Supremo Mili
tD,r de Justiça e audi-
tore.> .• . •......• .. ... 

:~. Contatlo1·ia Ge i• itl da, 
Guerra .•....•. • •..•. 

4. Directorin G e r :1 l elas 
Obrn.s Mi li tares . . .. . . 

5. Instrucção militu.r, in
cluindo 600$ p•tt<1 o 
au.;-men to de orde
nado do prepara•lor 
de eh imica. <l(l. Escola. 

· Militn.r rla e apita 1, 
· o qual é fixado em 
l. 200.)000 .......... . 

G lnto11drrnch1 ..••..•. ~ • .• 
7. Arsenae;; .. .......•..•. 
8. Dc.ipo~itos de artigos l>al~ 

licos . . ..... ....• .... 
O. Lnbor<ttorios .. . : ...•.. . . 

IO. lospectorii~ Geral do 
Serviço Snnitul'io elo 
E::xor•cito .......... . . . 

l l . Ho~pitao:; o enforma-
rias ............•. . . . 

12 . E.::;tallo-Maiol' G<:mera.l.. 
13. Corpo1> especiaes .•..... 
14. Corpos arregimentados. 
15. Praças de J>l'et. ••• ••. • . 
lt3 . Etapas ...........•.... 
l 7 . ~\ud~\mento ....... ••.• 
18. Equipamento e arreios. 
19. Armamento .......... . 
20. Despezas de corpos o 

quarteis . . . . ....... . 
21. Compn.nhias militares . . 
22. Commissões milita.rcs .. 
2.".I. e l:ts:;es inacti va.s . . .. .• 
24. Ajud:u:; do custo . . .. ..• 
25. Fu.bl'iClli! ............ .. 
26 . Presidios o colonins mi

líttwcs . . ; ..•••.• .. •. 
27. Diversas despo~u.s e 

evcu tuoes ..•...•.••. 
28. Bi1Jliothec:1. <lo Exercito. 
W. Obsorvn.torio do Rio do 

Janeiro .•...•.•.•.• • 

l li>:884$·100 

187:670$000 

1. 765: 780$000 

1 • 506: 230$000 
rn1:109$60o 

1.358:216$600 

G:OOOSOOO 
161·102$000 

l • 035: 084$800 

863.404$000 
442: 848.'SOOO 

l.380:622SS00 
'1. 568: ns.iooo 
2. 931 :064$200 
4.492:000$000 
2. 9i9: 533"'~30 

]59:661$000 
64:520$000 

743:550$000 
497:813$700 
122:520$000 

· 1 • 877; 166$684. 
150:000$000 
282:541$800 

142:599$177 

\)lo: 000$000 
5:810$00() 

171:640$000 

Art. (additivo) .- As iostrucçucs do l 0 de 
novembro de 1890, regulando o:i.bouo de ven
cimon tos milita.res, serão observn.das com as 
sog11intes a.ltcrt\ções : 

1 . 0 Os o!Iicin.eg e praça:; tle pret q 110 bn.i
xaren1 ao ho~pitt~l em consequencin. de feri
mentos ou dosa.~tro occoi'rido ern neto de ser
viço, pet·cobcrão, dnrn.nto o tr:i.ta.mento, o 
~oldo integral de l;ous postos. · · 

2. 0 Os n.uditores de gnerr:i. perceberão ns 
mesmas vantagens que tiverem os dn. maM 
rinha.. 

. 3 . 0 São c:xtensivos . aos demais officiaes do 
qua.d.1·0 e1Iectivo as disposições do art. 55, que 

..jl) 
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abrnngoriio os de quo trata. o art. 56 <las ci
truias lastrncções. 

4.• A grn.tHicaçt!-0 especial a que se refere o 
a.rt. 57 sera, no ma.ximo, de 200$ par:i os 
ofilci:;,es superiores e de 100.'5 para os ca.
pitães e subalternos. 

5.0 O quantitativo pn;ra. aluguel de criado, 
marcado nn. ta.belb de que t rata o art. 59, 
será abonado :i. todo o ofilcial do quad~o effe
ctívo que não se acha.r a.o serviço de minis
tGrios estranhos ao do. guerra. ou de governos 
estadoaes. · 

6. 0 Os offlciaes que forem membros do 
Congresso Federal, assim como dos congresr 
sos estadoo.es, serão no iutervallo das sesslies 
consideradas em clisponibilidado com os Yen
cimentos do art. ·55 das inslrucções, ::>l\lvo o~ 
casos da a.-rercicio pormittidos pelo art. 23 da 
Constit\lição. . 

Sala. das commissões, 15 1le outubro 
de 1891. -Rod,.ígues Atue.~. -Ruóir'to Junio1·. 
-Ser::edello Correia (relator). -Mor"aes BaY
ros. -Albc'l'to Brandao • -Jo•to Pirr heiro . 

N. 15 A- l89l 

Cóncede repartidamcn.tc ti 1). 1ll'n.1"ia Tlwotonio 
Jorr;e Pessoa e ci D_ Latira Âtl{/ir.-'·ta Saln.::tir 
da .Veiga Pessoa, a pc.,esilo annual de 
1:~00$000. . 

A commissão de fazenda e indmitl'in~, a quem. 
foi presente o projecto n. l 5, deste :urno, 
n.~resentado pelos Srs. cl.eputaclos l3<n·bosa, 
Luna1 Sã. Andrade e AlcindQ Guacmbaru., con
cedendo a. pensão annua! de 1 :200$, reparti-

. damente, a D. Maria Theotonio Jorge Pessoa, 
tllha. legitima. de borningos Theotonio Jorge 
Martins Pessoa, enforcado no riecife em 1817, 
e a D. Laura AUgllstn. :i:alazar da Veiga Pes
soa., filh~ do coronel José Maria Ildefonso 
Jacoll.la d:i. Veig:i. Pessoa. o .Mello : 

Considerando que D. Mnrfa Theotonia 
Jorge Pessoa, septuagenarin. e qnasi indi
gente, foi recolh3da por sua ·prima. D. Laura 
Augusta Salazar 1fo. Veign. Pessoa, que a tem 
sustentado sem nenhum auxilio dos cofres 
publicas ; . 

Considera.ndo que, -para esso acto do ca.ri
dade, apenas cont"' D. Ln.ura S:.i.lazar Pessoa 
com os poucos recursos do meio soldo ele seu 
finado pai ; • 

Considerando que pela. parte activa quo 
tomou na gloriosa revolu'ção do 1817 o coro
nel José Ma.t>ia Ildefonso Jacon10 da Veig~ 
Pessoa., e pelo muito que por ell:i. so1Treu, 
fez juz esse 11atriota ao roconhecimentc dos 
brazileiroa ; 

Coosidern.ndo que, si for ma.nda.do µag<\r 
pelo. nova tn.belln. o meio soldo acima. men
cionadot fl.carà D. Laura. Augusta Salazar da 

Veigt\ Pessou. :sufficientemente . habilitu. l<i a 
viver sem privações, contin uaudo t\ ser, corno 
tem sido at~ hoje, o n.mpu.ro <fa. filha pos
tlluma de Douiingos Tlicotonio : 

E de parecer que · seja tornado na devido. 
consíderaç;ío que merece, en trando nu ardem 
dos trabalhos, v ~\lludido projecto , que ~ o se~ 
guinte. 

s~1la das sessões, 8 de outubro lle 180! .
Be:;err.it.- Astolpho Pio.- M:ursa. - An_; 
toriio Olyntho,- A. Moreira da Sitva. 

N. 15- 189l 

t-'e'llsiio 1.1 D. 1'1.a1"i1.i Tlieoloriia Jome Pessoa e 
.D. Laurn Aitgiista Sala~a'I" d a Vcib·a Pessoa 

O Cougresso Nncional decreta : 
Art. l . º Fic11 concedida :1 pensão de l: 200::.: 

;1nnu:ie~, rcral'!i1lumente, ;1 D. ~l:trili Theoto~ 
uia J?l'l-iº P~ssoa, !illm leg-itima do Oonlin
gos 1 beotomo Jorge _Mai>tías Pess0<1, enfür. 
caclo no Recife em 1817, e ~i O. Laut·n. An
gustn. Su.la.zar du. Veiga Pe~:;o;\., tillu1 de co
ronel .los~ Maria lldefouso JMome da. Vei"'<L 
Pessoa e MeUc._ º 

Art. · 2. 0 R.evogam-so as clisposiçOes eru 
contrario. 

Sala d11s sessões, 10 . de jul!Jo de 1891 .
Barbosa Lima,- S1l de ... 1mt,·arle.- Alcintlo 
Guanabara. · 

N. 223 - 1891 

Manáa. · q1,1.c a z)cticion'lria D . .ilfa1'ia de .iU e
'feiros Paes L eme aguarde a clecisr.io 1/,0 pro
; ccto n. 31, quo depcr1de e.La approvaçao da 
~m~a. · 

A• i:ommissi:Lo de fnzendti. e inrlust rin.i; foi 
pt'esen t~ :t petiç.'io q uo ao c/1et'e do Governo 
Provisorio dirigiu D . Maria de Medeiros P aes 
Leme, viuva, do capitão-tenente de marinho.. 
Jací1;1tl10 Furtado_ <le Mendonça Pn.cs Leme, 
pedindo coocessao de uma pcnsü.o ou mo

~horit\. '.lo meio soldo que pcl'cebc e que ó 
1usulfic1ente pnl'~ a sun. 1mtnutençi10 e de seus 
seis fühos menores. 

~t~endc_odo i~s razões apresentadus p~lti 
pet1c1onari;1. e sendo--lhe <\pplictweis as consi· · 
a e rações q u_e mõ ti varam o parecer n . 3 l , 
desta comm1ssão1 que depende da :i.pprovn.ção 
da Ca.mara, :i CUJO voto devo Se\" suomottido, 
é. a. mes~n. C()mmissiio de parecer que a pe
t1c1onar1a. a.guarde a soluç..1.o do dito pareeer. 

Sala das commisslles, 15 <lc outubro do 
1891. - . Aslolplto Pio.- lJw;no de Paiva-
A. Morr:fra da Silva.- A ntonio Oiyntho.
.lfti~rsa. 
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'.'l. 2-10 - 1891 

Manda ·;-1J1J~d111· ~ D . .-lrlclia Cr.o•olin,, 'de Oti~ 
vci?'a Emies Bu.ndi:i1·(t, 1·1;p111•tida111e1-itl.! com 
.~ua /ilh!t A'lcti•.r, Enne:; Bwidcint, '" JJeiw7o 
q11.c ver e d) ia D. Cavolinl.l C1Jcitfo ({J1npo~ 1lc 
Olivi:irn. 

A' comrni~$fi,o rle fa;:e111l:t e ind nst1'i:ts [',ii 
prese o te ~i reri uerimen to c;.1w :w :.:·o ;oei·no lll'O· 
visorio diri!!'in D. Atllllüi de Oliveira. Enne!; 
Bandeír;.\, . viu Yll do Ot•. g['llCslo l-lon d que 
R:1ndeit":le ti lha. ilo t':1 llecido eh•'(' .. ! ele e,;qn:uJra 
Perlro l~err·1~ir:L elo Olivtli!':i, pedindo p:wn. si ..i 

pnr11 sim tl lh:t 1I101101• Ade lia Et11w~ Handoi t':i 
rcversã.c. diL prm~ií.o rino )IC!l'eol1h ~tm rn:li 
D. C:trolin:t Cecilin, fie Campos Oliveira. 

Attendeudo a l'1~leva.11cia dos sei· vir;.os pros
tn.dos no pai:r. pelo pai ria pcticiorrnri:L, o quo 
j ustilic;tr<ttn tL pensão cuj;1 rcvcr·s:\.rl se pe:l1', D 
pelo follecido ma.ridn 1.fa mc~rna e no e~tti~o 
ele poltt·ez:L em que dJ;i, r;c ;1chn., :L comm•~Stt<l 
ó de pnrccor' qn<) ~e~ dofit·n o ruquel'im·•nto. o 
em " hont'<t t!e sujeitar à uonsicleraqã.o d:~ 

Ca.mnrn o seg-11inte proje~to d1i lei : 
O Congresso Nacionn.l rc>sol \·e : 
Art. 1 . 0 i"íctt rc;•ertidn :i D. Ai.ID!i<i Ca.1•0-

!ina de oliveir:1 Enne~ Ean1leir:1 e a ~1m lillm 
menor Adelia. E<;nne~ Ran.Jeira, rep:i.rtid:t
mente, a p011são <)uc percebi:• D. C:lrolina. ce
cilia C:tm pos de Oliveira. 

Art. 2.u l~fH<>g'<'m-~e as tlispr)sições cin 
contmrio. ~ 

Sa,1:1 <h!:: (•ominissões, 2 tlc onlubro de 1391. 
- .Aslol1iho Pio.-Bucrw de Paiva.- Mttrsa. 
- Be::erl'il.- Antonio Olynl/iQ.- .1. Jlfoi-eirn 
da Silva. 

~- 241 - 1891 

Autm· isa o Poder Executivo r1. co11ceder ct D. 
Jou.nna Octaviana da Rocha , o monte-pi.o 
deixt:tdo por ~cm faUccido irnu7o o capittlo 
de f;-agata J1Jiio Cai-los de Sou::a Jacqt,es. 

I'l. Jo~nna, Oct<i.viamt du. Rocha, viuvu. do 
1° tenente honor[l.rio da armada, quo foi lente 
da. escoht de nta.rinllfl~ pede quo llle seja. con
cedido o meio soldo da patente de seu irmã.o, 
" ft~lleciclo cn.pitão de fmga.tu. João Cu.rlos elo 
Souza Jacques. 

A peticionaria., qa6 ó pobt·ü, ba.sótt o seu 
J>cdido no decreto n. 2528 do O de setembro 
ilo 1874, que reconheceu o direito que a.ssistitt 
a D. Luizri. Bernarda C<1ovalcante, viuvtt do 
J oiio Bezerru. Ctwalcante e unim• irmã. do 
tln:tdo e<1-pit5.o ele mar e guerra Antonio Joa
quim Curvello d' A vila, no monte-pio deixado 
}101· este seu irmlio, uma voz se quo habilitnsse 
n:t fôrmii da lei. 

Tt'.1tn-~n rio nni c~~o parl'•itr.rnrnute ann.logo 
:10 1'r)~"ln~<"t i101· :1quello cit t\do decreto legis
l:1 tivo : a cr1nrniii>.:>ã.o é do pm•C:Jcer que a 
C:1rna1•:1 !';uú ,iw;liçr1 :tdoptando o seguinte 
projccto th lei : 

1\ 1·t. l. ° Fii::tt o Podar EX'ecutivo autorizado 
p:l1·r~ conc(•dl~1· a D. ,Joann n, Octn.viann. da 
l{.ocha, viu \':t. do 1° tenente llenorario ún. ar
mul:i, HX-loll to da E,.;col:t de M:wi nha e unicíl. 
irm:i, r.11» cn piHin 1.le fr<lga.ta .loiío Carlos <le 
So11·1:1. .Jncqnci;. o monto-pi() dnixatlo por. este 
seu i1·rniio. hnhilitando-so n:i. for nm rla lei. 

Al't- 2. 0 l"i:am rovogttdas as disposiçüas 
em conlt'ario. 

~:1 h rh,,; i>"Soriet;, G dv out11hro do 180 l. -
Hw:;ci·i·il. -Astolpho Pio. -ili tGrsa. -Antonio 
O!y111fu1.-1l. Morrcim da Silva.-Bueno ele 
Pai'l)a, 

:'.'!. 2"12 - 18\)l 

Ati101'isa o ?od1;i· E:ccc.~Ui1'o a manda.r va.qar 
a D. Bri11itla F!avia de Oli veira Gonça foes 
o -meio solrlo 1lci patente de scii marido, de 
conformiclar./r; com a tabi:lla moderna. 

IJ. Bt'ig-itl:.L Fl:Lvi:t 1le Oliveira. Gonçalves, 
vitl\rn. do corond Jose Thoma.z Gonçalves, 
fallecido :t 28 de abril de 1888, em conse
']twnci:t tle molesfüts adquirida;; na c:tmpaolm 
do Pamg1uly, pude que 1~1e seja. concedi~?
nmu. pen~iio, alem do meio soldo t!e que JU. 
goz:1 . 

A conanissiio de fa~euJ.•t o iudustl'ias, at
tcndendo que to peticionul'ia. jà recebe o meio 
soldo dti p'üente de seu fallecido ma.rido, en
toorle que o peclillo de pensü.o deve ser 
indeferido. Porém, reconhecendo os valiosos 
serviços pr•estarlo::; pelo irntrido da. peticiona.
riu, e n. exiguidade do dito meio soldo que 
recebe, em contbrmidmlc da. tabelln :i.ntiga, 
julga de justiça que este meio soldo sejo, 
pltgo em conl'ornlidl\do da tabella. moderna; 
pelo que provue : 

O Congresso Naclonl\l resolve : 
Art. l. 0 O Poclet' Executivo ficn. uutorisado 

tt nmndtn· pagt<r, da. data <lesto. lei em de::inte, 
u. D. Brig·ida !<'ln.viu. do Olivoir:t Gon~~alvo--. 
viuv:\ elo coronel Josó Thomo.z Gonçalves, o 
meio sohlo da pateute de seu mal'ido, em 
conl'ot•midado drr. ttibellt\ modamo.. 

Art. 2. 0 São revogadas as disposições om 
contmrio. 

Sala das commissües, 10 de out t1bro u~ 
1891.- tistolplro Pio.- A. J\[1m:ir"' da. Silva.
.ili-ur~a.- 1l11f.0111'0 ()lynl/10.- BuenQ de Pai~tt . 
-Bc~c,·ril. 
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1•A1u·:c1m1~s 

N. 228 B -18\Jl 

Ffa;a a despe;;a de 1lfinisterio da Guarra para o 
axercicio de 1892 

(Parecer da commissão sobre emendas apre
sentadas em 2" discussão) 

A. cornmissão de orçamento e de parecer 
que a emenda dos Srs. Bellarmiuo Mendonça 
e Ferna.ndo Sirnas, 3.ugmenti:t.ndo a verba do 
§ 26 (Presidias e Colonias Mllitares)de 50:000$, 
não deve ser a.pprovadri,, 1iorque a commissão, 
attendendo a que, por voto da Gitmarn nu. 
foi de fixação de fol'cns de terra, foram ex
tinctas todus as colonias militares, menos as 
quo estivessem no tcrritol'io litigioso, ápenas 
reduziu de 50 :000$ :i quantitt consignndv, nas 
tabellns do Ministerio da Guerra, subsistindo, 
portanto, ainda. quantia. sufüc1enta para o fim 
a que se destinam os 50:0iJO$ da emt:lndu. 

A commissão e aiodi:. de parecer quo seja. 
approYada a parte da emenda dos Srs. Bevi
lo.qullo e Marciano do Mo~alhães, elevando a, 
verba -pa.r(L auxilio ó, pubhcaçrio da Revi8la da 
Cornmissao Technica iliiiiiar a 3:000$, e que 
não seja approva•fa a se~unda parte, ele
vando a qaatro o numero ae amanuenses da 
mesma commíl3:ião techoica. 

Sala das commissoes, !5 uo outubro de 189l. 
-Rodri[Jites Afoes.-.Rubiao Junior.- Alberto 
Bral'ldão.-}doraes Barros.- Ser:;edello Cor
réu., relator. 

Emendas orfei·ccid,as ao orçamento da, despe:m 
do illinisterio da Guerra em 2 0. discussa.o 

No § 26- Presidios e colonias militares
Augmente-se 50:000$ na vert.:t destinada á 
coloníll. de Iguassu e estrn.cla de Uniã.o a Pal
mas, parn ser applicada a todas as estrad:.is 
estrateglca.s,além da. co~onia..-Bellarmino de 
jlfendon{:a.- Fernando Sima.s. 

Onde se diz l :500$ :>ani. auxiliar a. publi
caçü.o da, Re~isla. da Commissao Technica 1l1iii
tar- dign.-se 3: 000$000. 

Para a mesma. commissão -E' elevado a 
qun.tro o numero do u.mo.nuenses, com a gru.
titl.cação mensal de 20$cadn um.- Josê B evi
laqua.-Marcíano de lr!agal11cieii. 

N. 212 - 1891 

l ndc(crc a 7mtiçitv d a 1>. Annu 'l'orrcs dt: 
Mollo Rabcllo pod&ndo wna pow;ao 

A commissão do fo,zenda. o industriaE;, to
mando conheaimento da petição junta, em 
qua D. ~nna. Torres de MoUo H.abello, viuva 
elo ca.pitão do él;ercito Francisco Ferreira. Ra· 

\Jello, pediu ao Gencralissimo Chefe do go
verno Provisorio uma pensão indcpendento 
do meio soldo, reconhece polos documentos que 
acompanbam !!> peticão que. forn.m muito bons 
os serviços qu'e a patria Jfrestou o fallecido 
ml'lrido da s11pplica11te, mas que, uão obstrinte 
serem poucos O$ recursos de que dispõe para 
sm~ su\Jsi~teaciu, nii.o poderá preso!'.1tem<>;nte 
ser ::ttte11dirfri no que pede, attento o imperisoo 
dever em quo estU. obr igaclo o Cougresso de 
não U"'gr·avar mn,is a llespeza com augmento 
dn, Vl111la - Pensionistas do Estado- até que 
de faéto hnju. equilibrio reu.l entre a. receita, o 
a despeza geral da Uniü.o. 

E' pois de parecer que soja indeferida a pe-
tiçã.o. 

Sti.l:t dres sessões, 3 de outubro de 1891.
Astolplw Pio.- Bc.~cr-r il .- lllursa,-Antonio 
Oly,itho.- A. Moreira da Sil'Va.-Buimo dtJ 
Paiva. 

N. 213 - 1891 

Jn.rle{ere a petiçüo de Joa.quim da Costa L agc 
pedindo concessao cxctusfoa pelo prazo de 
50 a.nnos para a {abri.caçúo do olij::ctos de 
borracha no Bra:;it. 

Joaquim da Costa Lago, cidadão brazileiro, 
pede para 1;i ou para a compo.nMa que or~ 
ganisat\ uma coucessã.o exclusiva, poi:' espaço 
ele 50 a.nno~. pri.ru. mauufücturar objectos do 
borracba. nas fabricas que pretende montar 
om uma ou rofds cidades do Brazil. 

O peticionaria não solicita garantia. de 
juros para os capitacs que t i.ver de emprega.r 1 
mus precisa, de isenção âe direi tos para t odos 
os machinismos que houver de importar paru. 
o mencionado fim_ 

A commissão do füzenda. e industrias, en
tende que, tratando-se da introducçã.o de 
uma. industrio. inteiramente nova no paiz. 
poder-se-hiu. auxiliar o peticionaria, não s6 
com a iseoçiio de direitos para os materiae~ 
e machinismos destinndos á manuractura dos 
multiplos e variadíssimos artefactos de bor
racb.n., como ainda conceder-lhe um c~1·to 
pràzo para a exploração exclusiva de:ssa in· 
dustrin. entre nót;?, para poder resistir aos 
effeitos da pl'eE~ao dos competidores do es
tra.ngeiro, que tudo fürão pam aniquilal-a. 
como jú. se tem visto om relo.cão a outras 
industrias. 

Attirndando-so. porém, que essa concessfio 
ex~lusivn. pelo prazo longo de 50 annos é 
um mal, pOl'IJ.Uanto acarretará comsigo, 
além do odioso do pr ivilegio, todas as más 
consequencias do monopolio, é, por isso, de 
parocor quo soju. indeferida a petição. 

Sala. das f:iessões, 5 .do outubro de 1891.
Astolpho Pio.-Bc.::crril.- A. M orcira ela 
Silva.-Mursa,-Antonio Olyritho .-Bv.cri.o da 
P afoa , 
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N. 214 - 1891 

Indefere a peeição de D. Amia Henedína de 
i\!ello e Sifoa, pedinào uma penstJo 

~ . 
A' commissão de fazenda a ioduslrias f'oí 

presente a petição ern que D. Anna Henedina 
de Mollo e Silva, viuva do majoT reformado 
do exercito AngeloSimão da Silva; pede uma. 
pensão, por ser iosufficiente parn. sua subsis
tenciu. n quantia de 30$ mensa:es, que recebe 
como meio soldo. 

Os documentos apresentados pela suppli
cnnte niio sü.o stllftciente prova do allegndo e 
mesmo niio garantem <l,Ue o. supplicante nito 
disponha, além <lo meio soldo, de outt·os re
cursos ou qua viva em extl'ema penurin-. 

E', .pnrtu.nto, n. commiss:"io de pnrecer que 
sej:.i. lndeferida. n. petieão. 

Sal:i. dn.s sessões, 3 de outubro de 1891.
Astolpho Pio.- B11:11r1·it.- Miws11.- A. Mo
reira da J.Jifoa.- ·Antonio Olyntlw.- Bueno 
de Po.i'111.. 

N. 215 -1891 

Indefere a petiçll'.o do major hor.or.1rio do 
exercito Antonio.José Pereirà .Junior pedindo 
reforma no _pMto de -ténente-r.or(,iwl e uwa 
pa11SIZ0 que reveyta cm favor de sua. familia. 

A commissi"io d9 fazen1fa. e industrias, to-
mn11do conhecimento d;i. petição dirigid~ ao 
gooeraliSsimo chefe do governo provisorio 
pelo major honorario do exercito, Antonio 
José Pereira Junior, p~dindo reformá. no posto 
de tenente-coronal e uma. pe nsii.o que r everta 
em beneficio elo sua fümilin., j ulgo. que o sup
plicnnto não pódo ser :i.ttenrlido no que pede, 
pelas seguin tas ruzo~s : . 

O cliefe tla secção da Repartição de Ajudante 
Genernl, infor•mando u. petição orn. sujeita nó 
exame dn. commis!>ii.o, di:::se, com r e lnçi\o :10 
f111~dnmento do pediilo 110 ~uppliC'~\11tc o so~ 
g urnte: 

< Nii.o lm. dispc.siçã.o de ld que possa. ripr•o
veitu.r a esta pretençfío. porque sendo o otliciu.l 
honornrio con:;iclen\do pn.i::>ano, em ca!:io :tl"um 
llO<lerá ter- <lfreito ú reforma. 

0 

Quanto à penstto que )lede com l"eversií.o p:.t-a 
•t su11. fümiht\, o g-o,,eruo resol ver.i o q11e jul
gar oonvonieotc. > 

O habito do Cruieiro e u, graduação do posto 
de mujor honornrio, que lhe foram conc~
didos apôs ::i. terminnção cltt ~narra tio P<u·a
guny, onde o irupplicante recebeu ferimentos 
e pr13stou bons serviços, chegando até a com
ma!ldnr corpo~ da voluntarh)s, no posto de 
maJor em commissão, sllo prov~1s evidentes 
de que o governo não osqueceu os seus ser
'Viços •. 

lt . 
Na forma do :i.rt. 12 do decreto n. 3371 de 

7 de janeiro de 1865, poderia a.o supplioante, 
além da. graduação a. m~jor honoratio ser 
concedida a vitn.liciedade do soldo por iuteiro 
ou em p éLl'te correspondente uo seu posto, mas 
pat•a isso seria precis(), diz a lei no artigo ci
tado, que o governo, attendendo aos serviços 
relevantes solicitasse tal coneessão e isso 
não foi feito, nem mesmo em ioformàção, que 
conviria. ter a.compa.nhado n. petição do sup
plicante, trn.usmittida ti Gamara dos depu· 
tados por intermedio do ministerio do inte~ 
rior. 

Parece, p()rtanto, que a concessão pedido., -!e 
uma paosii.o, importa em um favor,~ r.omo é 
devel' do Cong-resso não aggravur mais a des· 
poz\I. da Uufüo, uo menos emquauto não 
b.ouver, de facto, o equilibrio entre a receita 
o :1 despeza, entende a commissão que deve 
sor indeferid::t :i petiÇlto do supplicante. 

Sair. das sess~es, 3 <le outubro de 1891.
Ba~e,..ril. -Astolpho Fio.~ M"urm. -Antonio 
Olyntlw.-A. Moraira da .Siltia.-Bmmo dO! 
Paiva. 

N. 216 - 1801 

Jncle(ere a peticClo de D. Anna ]o$epha Gcm
çalues Dias, pedirnJ,o uma pcnsO:o 

A peticionaria D. Anna Josepba Gonoa.bes 
Dio.s, viuva dó alferes d" 20° batalhão de in
fant~ri<\ Manoel Goncal ves, ~llega os bons 
serviços prestados a p11tria por seu fallecido 
m:u•ido e pede uma pensão, por ser insuffi
cieote para sua subsisteucia e a de oito tllbos 
a quantia de 30$ mensaes, que recebe do meio 
soldo. 

Da fé de officio que acompanha a petição 
ililo se deprehende que oii serviços allegados 
sejam de tal relevnncia. que possam justificar 
o fn,vor perlirlo ; além de que u, peticionnrb. 
ni:to prova. O(ltn documentos a impossibilidade 
de obter ou trus moios de subsiste nela. 

E', por isso, de parecer a commiss1o de fu
zend:i o industrias que sejl\ indo!'el'ida u, pe-
tiçtio. . 

Sali~ das sessões, 3 ·d·~ outubro de 1891.
Astotpho Pio.-Bczerril,-Mursa.- Antonio 
Ol!Jntho.- A. 1lforei1't' dei SilVtt. - Biceno de 
P«iva. · 

N. 2 1'1 - 1801 

Iride(are a v ctiçüo de D. Anna Metidonça. Gui
maraes, pedindo uma p1msao. 

A peticionaria D. Annl\ Mendonça Guima
riles, vluv:~ do conselhoiro CllstorJio Manoel 
d:l. Sil"\•a Guimarães, atlega os bons serviQoS 
presto.dos por seu fa.l lecido marido como mi- · 
uistro do ~upromo ~ritmnn.l de Just iço. e pede 
uma pensa.o, rapartldamente, para si e paro 
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' . 
uma fillrn. menol', à semelhança do que fez o 
governo provisorio em rela(:i'í.o à viuva do 
conselheiro Frnncisco Smwcs l:iernat•do de 
Gouvêa. 
. A petição or:i. sujeita no e:rnmo da com~ 

missão de fazenda e industrias é uma das 
muitas que foritm dirigidas a.o chefe do go
verno provisorio e l'emetfülns â Cumarn. dos 
Deputados, por não terem oLtido desp~ioho. 

Sobre estti petição não ha informaçilo al
guma, e como nenhum documento e:dstit pnra 
provar que a supplicante uatla pet'CP.be dos 
cofres publiros e ~e ache no,; casos ·• 'X f'<~pcio
naes para bem merecer o favor pedido, é de 
parecer qué seja indcfel'id:L a petir;:.1o. 

Sahi rlas seSSõcs, 3 de outnbro de 1891 . -
Astotpho Pio.- Bezerril.- Murso.. - Antonio 
Olyr1tlw.- B. de Paivli.- A. Moreira <la 
Sil1'a. 

N. 218 - 1891 

Inrlefei·c a 71etiç{io de D • .11melia de Sottza 
l~coo Lins pedindo imw Jlensl.io 

Por intermedio do ministerio do interior 
foi rcmettido á Gar1,z.r~i dos Sr!>. Deputados, 
sem informação alguma, a petiçito m•a ~njeita 
no exame da commissão de fa:wmh e in
dustria1 afim do resolver· itccrca. dn pensão 
pedida por D. Amelia de Souza. Rego Lins. 

A1legu. a peticionaria q uo só tem P<Wn. 
manter-se :i. insíg-nilicn.nfa qu~tntia. ele 10$920, 
que nem chega, :i.o roemos, para o :ilngnei do 
uma cas(l. nesta capital, sei.· 01aio1· 1le 5u 
annos e sotrre1• de anemia profnndu e ach:11•-se1 
J:>Or isso, impossibilit:ide ole tral)allrnr po.rr~ 
obtel' os maios de subsistencia, r~•zii.o por que 
pede uma pensão. . 

A commissão de fazenda e intlusfri:u; niio 
encontro. na petiçü.o a~ provas necessarias, 
que provando o allogn.do, ju:;tiiiquem estt11• :i. 
suppJicil.nte nos ctisos de merecer· o fiW?r 
solicitado; pelo que ó tio prirec~r riuo se.ia 

· lndeferldii a petição. · 
Sala. das sessões, 3 de outnbt•o de 1891 .

AsMlpho Pio.- Bezerril. - il. Jllorcim · da 
·"ilva.- Murn.- Anto11io 01.yrtt(JO.- Biunw 
ele Paiva. 

N. 210 - lSOI 

Indc(c>"e· a pcliçao tios .~cc1·ctnri1·~ da cikta rlc 
j1ppcllaçao e do 'J:1•if;wwl C"'it r.lt1 l'apitat 
Federar. na quaf. rech~ 1llam i;)1211·a 1t clispo
siçCZo llo ar t. 185 elo Decr. de 1·1 noue mbrn 
dt: 18[10. 

A' commissão de Fazendn. e Iodustria.s foi 
presente o requerimento que os secretarios 
dn. Córte de Appellu,ção e do Tribunal Ci Vil 

da capital Federal dirigiram á Gamara. re
clamando cr)ntra a disposictio do art. 185 do 
decreto de 14 de novembro de 1890. · 

A comrnissão, conformando-se com a opi
nião IJUe sobre o mesm'?. :cqueriment~ ~~it . 
tiu ti ili uo;trmla comm1s:>ao de constitu1çao, 
[ei,dsbção e justiç-a, e rlc pU.t'OCel' que Seja 
i ndc l'c rido o l'eq uerimento. 

Sal:t elas cornmissues, 8 de outubro r.le 1891. 
- ,tslolplw Pio . - Htieno de Poivc:. - Mursa. 
- Antonio Olinllto.- Be:;al"rit.- :1. Mo.,.eira 
da. Sihm. 

Pm·ccc1• r.la Commfsslto tlc Constiluiçt?n, Le
fJi#11çr?o 1: Jmt iç1t , lt 'Jl'C se refere o <l<t Com
inis.<•i:o rlc F'11 ;;(mdn e Indiistda.-: 

Os secretarias da Côrte de J\ppellnçã.o e do 
Tribunal Civil d:1 Uapittü r'etleral r eclamam 
contra. a disposição do art. 185 do decreto de 
14 tle novembro de 189[}, que os pl'ivou do 
percebimento das cn~tns que antes recebia o 
pl'imlliro 1·eqnerente, qu:inrlo olficinva como 
escrivão pe1•:1nte o respectivo trilJun;;d. 

Alieg:~m qne deixou-se o llireito ús custas 
aos escrivães, cut'a.dorcs e a outros serventua
rios, qnautio pela mesm<t raziío que presidiu 
áquella. com:essão igua.es emolumentos de
•ia111 sel' nbonados no:> l'equerentes. 

E' de not:tr que nos 1•eque1•entes forum mo.r
cados pelo cita~o d~creto ordenado e . g-rati,fi
cn~\o, o qne m~o tiveram os outros funcc10-
mirios re!'eritlos. 

o ordenado e gra.tincaçâo estabelecidos pam 
os i·equerentes &\o a remuneração de seus 
serviços ~i:imprehendidos os qne prestam co010 
esc ri'vií.es. · 

;\ssim, pensot ;o <:ommiss~o que o requeri
mento não est:i. uo caso de ser deferido. 

Snl:i elas commissões, 5 de a.gosto de 1891. 
- .im7J/i.ílophiu, p1·esiclente.- awyas Lo&ato. 
-Gticcrio. - A. Lobo. - França Carvalho. 

N. 220 - 1891 · 

I1uJ.e(a1"11 a pétiçtlo de D. Miquelina Mo.ria 
Rtta8, s1Jlicilando uma pensao 

A· commissilo de füzeudu. o industrias foi 
pr~sente o requerimento que :io chefo do 
Govt:i·no P1·ovis11rio cfü·lgiu D. Miriue!ina. 
Mnriti Ruas, vinva do 1na.jo1· BernarLto José 
Teixei1·:~ H.u~1s, solicitando unm pensão. 

Pelos ilocnmeutos offerocidos uão fica 
provado nem que a peticionaria se :lcha em . 
estado de ext1•em(l. pobreím e pol'fanto carece
dm·:i. do a.uxiUo pedido, norn que os serviços 
prestados por seu finado marido fossem tão 
relevantes e ext:roordinario!: que possa.m jus
tificr.r a. concessao de um favor excepcional. 
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E', portanto, n. commissri.o de pn.rect'r que 
seja. indeferido o requerimento. 

Sn.la. das commissõos, 7 de outnbro rle 1891. 
-Astolpho Pio.-Bueno de Pai1Ja .-Polyca:rpo 
Viotti. - Bc::erril. - Antonio Otynt!to. - A, 
Moreira da Sil1'a. - 111u.rsa. 

N. 221 - 1891 

Indefere a peliçao de D. lJil a:ria. Je:ndna Tor
. res Gaviso, saticitando zmia pensiio 

A' commissão de füzendr. e industrias foi 
presento o requerimento que ao governo de
rigiu D. Maria. Jesuinn. Torres G:lbiso, viuva 
cio 1.J1•i€:r-l.deiro Antonio Joiío Forno.udos Pí
;tAWro G•ibiso, pedindo uma. pens;i.o. 

A peticionaria já percol.ie o meio soldo 
mensal de 100$, não ucllando-se portanto em 
condições tão critica::; qu~ autorisem a con
ccssrto de um favor excepcional. 

E' a commissão d~ parecer que ~eia inde-
ferido o requerimento. ' 

Salu. d11s commissões, 7 da outubro de IS9l. 
-Astolpho Pio.-B·ueno de Pai'Oa.-Poi,11carpo 
Viotti .- A. Jl'foreira d.a Silt;a. - Antonio 
Olyr11lw.- Mm•sa •. - Bezerril. 

N. 222 - 1891 

Dg projecto n. 215, orçamento dii agricul
tum (2" discussão) ; 

Uo projecto n. 199, a.utorisando. o aboao da 
gratiltcaçilo ao profci::.'Ser Dr. Evaristo Nunes 
Pires (discussão unica) ; 

Do projecto n. 194, elevando de 50 a 
100$000 a peosão de D. Maria Josephina 
Pereira. Pinto de Andrade (discussão unica.). ; 

. Do projocto n. 229, concedendo licença por 
2 annos, sem vencimentos, ao engenheiro 
militar Alexandre H. Vieit-a Leal (<Iiscussão 
uuica); · . 

Do projecto n. 232, concedendo licença. por 
l mrno, sem vencimentos, ao tenente João 
de Allluquerque Serejo (discussão unicn) ; 

Do p1·ojecto n. 218, readmittindo no exer
cito o tenente t•uforma.do H.a.ymundo Perdigão 
de OlivoirD. (discussào uni-OU); 

Do projoctrl n. 234, concédondo melhoro 
de aposen tadorh\ a João Paulo d~ Costa. 
('liscussúo utlica) ; 

Do projecto u, 217, a.utorisando o Poder 
Ex.ecutivo <t pngar u.o coronel . reeorma.do 
Augusto Cesar de Araujo Bastos a dift'erença. 
do soldo entr·e aquelle posto e o de tenente
corouel, desde a sua reforma até 30 d.e junho 
de 1885 (discussão unica); 

Do projecto ~;. 167, reconhecendo o direito 
i1. percepção do meio soldo a D. Paulina Huet 
5u.cellar Pinto Guedes e irmão (discussão 
unica); 

Segunda parte .Manda que a peticionaria D. Erncstirm de Mtr 
raes Sil't)a aguarde a dccisao do ·pro;'ecto . • . . 
1i. 31, 'lue depende de appro1'().çao da l 30. d1scussao do proJecto n. 228, do orça-
Camara. mtrnto 1h\ guerra.; 

30. discussão do µrojecto n. 197, processo do 
Presidente da. Republica. nos crimes com
muns ; A' commissão de fazenda o industri:ls foi 

!)i-esente o requerimento de D. ltroestina. de 
Moraes Silva, viuva do alferes Antonio de 
Morncs Silva, pedindo que pelatabella vigente 
lhe seju. pago o meio soldo a que tem dü•eito 
e que tem recebido pelt\ fabell:J. antiga. 

Achando-se :i. peticionarin. nas condiçi>es :i, 
que se refere o projecto n. 3 l, que depende de 
u.pprovaç:.1o da Camara. e :.i. commissão de 
parecer _q uo a ~eticional'ia ~i.g·u1l.rde a solução 
do l'efe1·11lo proJecto pM·a s~r t~ttendida. 

Sn.Jn dtis comrnissões, 5 de outubro de 189 1. 
-Astolpho Pio.-Bucno de Paioa.-Antonio 
Olyntho.-A. Jlioraóra da Sil-ua.-Mursa.
Bc:arrii. 
. SR. Pn.t~IDENTE desigüa. '0:1rn. amanhã :l. 

seg·uinte ordem do diti : • 

1." p(l,rte a. tê eis 8 horas oü antes 

Vot1\ç.ito das seguinte.s materius : 
Do !Jrojecto n. 203 b, orçamento eh\ tnari

n lia. (~ª discussão) ; 

3R discussão do projecto n. 154 B, orga.ni
snç:io do. •ldministração federal; . 

Discussílo unica do projecto n. 12 e, emenda. 
do Senado, estabele~endo o pagamento em 
ouro du. pensão ao Sr. D. Pedl•c de Aloo.n-
t:w:~. ex-imperador do Brn.zil. · 

Levanta·se a sessão às 4 horas e 15 mi
nutos. 

91"' Sli:SSÃO E?>t 16 DE OUTUERO DE 1891 

Presicleric ia, do Sr. Matta Mach<1,dO 

Ao meio dia procede-se i~ chamada, iJ. qual 
respondem os Srs. : Matt.a Ma.chn.d.o, Pa.letta, 
Ninll. Ribeiro, Retumba, Rodrigues Fern~ndes, 
Belfort Vieim, Uchót\ Rodrigues, Indio do 
Brazil, Iunocencio Serzedello, Cantão, Pedro 
Chermont, Mn.tfa. ~acellar, Costa Rodrigues. 
Casimiro Junior, Henrique de Ca:rvalho, An-
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frisio Fialho, Nogueira. Parann~nâ, Nelson, 
Pires Ferreira, Ma1•tinho Rod1•igue!;, Barbo~m 
Lima, Bezerril, João Lopes, .Justinittno . de 
Serpa. Frederico Borges, José Avelino, José 
Bevilnq1ia, Gonç:ilo de Lagos, Nn.scirnento, 
Pedro Velho, Atnorim Garcia, Couto Cartaxo, 
Sá Andra.de, Epit11cio, Tolen.tino ele Cnrvn.lllo, 
Gooça.lves Ferreira, Josó Marh\no. .Jo:iquim 
P<>l'nambuco, J"v1.mcio de Aguiar, Raymunrlo 
Bandeira, Annibo.l Fn.lcil.o, Pereira do Lym, 
Joílv de Siqueira, Jo[o Vieim, Luiz de An
dro.de, Bella.rmioo Co.t'noiro, Pontes de ;'<iiran
da, OlticiCa, G<ibino Bewuro, h•o do Pratlo, 
Oliveim Vu.Uadão,Leaoth•o Mn.ciel, Felisbcllo 
Froit·e, Augusto de Freitas, Plluln. Ar~ullo, 
Tosta, Soabrn., Zama., Arthur H.ios, G~rcta. Pi
res, l\·taroolioo :\10m>a,Severino Vieira, Santos 
Perelr:i,Custodio de J\follo. Pnula Oniinarii.es, 
Milton, Amph ilophio, Francisco Sorl rc, Diony:;io 
Cerqueira, Leovíg-ildo l<'ilguoira .. -;, Ho.t'fi<.• de 
S. ~larcos, Sobastiii.o L.:\nclnlpho, Pires o Al
buquerqM, Prisco Paraizo, Moni·i Ft•ciro, 
Athayd~ Jm1ior,i<'o11soc:t e Sil•·:i,Nilo Peoanlm 
Urbano Marcondes, Manhãos Barreto, Alberto 
Bro.udü.o, Oliveim Pinto, Virg-ilio Posso<~, 

· França. Cu.rvalho, Baptista dn. Motta, Fróes 
da Cruz, Alcindo Guarmll:i.ra, Aristides Lobo, 
Furquim \Verneck, Jesuino tle Albuquerque, 
Thomaz Ueltino, FigueiNtlo, Antonio Olyu~ 
tho, Batlaró,Pacitico Masc:wonhas, G,\briel de 
Magalhães, Chagns Lobato, Jacoh da Pai:do, 
Alexandre Stockler, Fra.uci~coVoiga, L<•mon
nier, Alvn.ro Botelho, Vintti, i\11Jerico Luz, 
Dutm Nicacio,Corrêa H.abello,i\.fanoel Pulgen
cio, Astolpho Pio, Aristides Mnfa, Cario~ ,ta.li 
Cha.gus, Francisco Amar•nt, Domingos l~ochn., 
Costa. Machado, Domingos Por to, João de 
Avaliar, Ferreira Rn.belli:>,Buc110 1le Paiva, Fer
reira PJres, João Luiz, Bern:wdino de C;impos, 
Fr-.iucisco Glicerio,CestL!'io Motta.. Moraes Bn.r
ros,Domíngos de Moraes, Lopes Ch:wes, Adol
pho <?ordo,Car.vt\lh:i.l, Ange~o f>iuheiro,Muts:\., 
Fnulmo Carlos, Costa. Juu1or, H.odt•igues Al
ves, Alfredo Ellis, Moreira d:1 Silva, Almeida 
Nogueira, l{Ub!ão Junior, Leopoldo de Hnlhües, 
Azeredo, . Cttet:i.no <le Albuqllerqne, Bell~u·
mino de Mendouça, Marciano lle .l\fag-alhii.es, 
Er.luti.rdo Gonçalves, Fer!li.J,ndo Simas. Lt\uro 
Müllet\ Ca.rlos Campos, Schnüdt, L'\Cerdü. 
Coutinho, Victorino Monteiro, Poreit'ti d::i. 
Costa, Ant.5.o de Farin., Borg-1'S de Medeiros, 
Alcides Lima, Abreu, Homero fü.ptisti~. Cas
siano do Na::;cimento, Dometrio J~ilJeiro e 
Menna Ba.rreto. 

Abre-se a sessão. 

F'11.l ta.m com Cl\USa pa.rtici p<\dn. os Srs. : 
Pbdro Amarico, . l~o~:i e t:;ilv,i, Andre Cn.va.l
cnuti, Meim de Vnscoacellos, Theophilo dos 
Santos, Viriato de :1\1edeíros, Cyrillo ue Lemo$, 
CJosta. Sennn., Leouel Filho, Gouçu.l ves Ramos, 
Carlos Gti.rci:i., Fleury Curado, Guimo.rães 

N:ital, Thomn.7. Flores e R.och<\ Osorio; o sem 
caus:i participn.d::i. o~ Srs.: Espil'ito Santo, 
Almino AITonso, Miguel Castro, Fonseca 
Hermes, Jonqním Breves, Lni:r, Mur:tt, Erico 
Coelho.sampaio J<'erraz,Lopes Trovü.o,Jncques 
Otll'il'l ue, Mayrink, Vinhaes, João Pinheir~, 
Fet•rei1'n Brnndi1o, GoilÇ<tl vos Chaves, Feh
cin.no Pcnna, Carlo3 das Chagas, Ferreira 
Pires, Mouteiro da. Silva, Martinho Prado 
Juninr, Julio ele C:istilhos e l;er1mnl!O Abllott. 

W liua o se1n <leh:i.te :\pproYiuln. n. act:t d:t 
sessão anterior. 

o Síl.. )0 Si>ca1-:TA1no procede à lciturn. do 
seguinte 

EXPEDlBNTI~ 

Olilcio;; : 
Do Sr. )" :.';OCrct:\t'iO do Senado, rfo 15 1!11 

corrente, com1mrnicantlo que naquolta duta 
toram cnvin.tlos :·~ :;:111cc!la o:> 1rntog1·aphos do 
decroto do Gong-resso Nacio11u.I, rpw 1·cgula 
a idade p n·n. a rctbrnn. vol 11t1 t:Lrla ou .eom
pulsoria dos orTlciiws do oxorcito.-Intairarfa. 

Do mesmo Sr.1° socr•ct1lrio o do igtrnl u;itn, 
remettenuo com as u1t1ond1is foitns :t propo
siGií.o rl~sta C:unarn. 1l:rnn1lo as clC'il()B1.aS 1!0 
Ministerio do lntcri<ll' p:wn. o oxet·cicio ue 
1892.-A' conirni~siio tle ot•çnment,o . . 

Do Ministet'io <los Ne::ocios dn. Fnzondll.. 
do 14 rio corren t.o, em rm;postn. nos offlcios 
desta. Cnmar.i. n. B4, rio 10 rio julho nltimo, 
requisititn<lo inl'ormaçiJes sobre proprios n::i
ciom\es da quo · necos!litn. o g-overno pwa o 
se1·vi1;0 da. Uniito, e n. !6l, da 22 da n.g-osto 
tlndo, igu(l,lmeatc reqnisitan<lo informações 
sobre os riue s~.o precisos no servi<,:o da União 
no estado do P:tr:iná, etc.-A quem fo7. :i. 
requi:;ição (o Sr. deputaito Serze<lello). 

lJo govcl'Darlot• do osta1lo <lo Amazo1ws, de 
25 tle setembro ultimo, envia.oLlo,devida.mente 
u.uthenticados, um exemplur d:i. lei or.ça
meritarin n. 2 rle l O de agosto proximo pas
sado e a.~ càr>iai:i das lsis ns. 15, ti) o 17. 
pr01nutg:1das por :1qucllo f!,'OVernador. -A' 
commissllo do consti tuii,:ão, legisht~,,10 e jus
tiça. 

Requerimentos : 
D(.'I Sa.biuo José <le So11zt\) pedindo pet•diio 

do resto 1.lti penfl. u. qno foi cont\emnado p~Jo 
,jm•ydestt\ cnpitt\l, -~ 22 tle junho de 1885. 
como incurso no i::-t•úo rrwximo do :it•t. HJ:i 
rto Codigo da 1830.-A' commissii.o de constiM 
tuiç:io, Je;zislaçii.o e justica. 

De .Maria H.ourn.na Ped1·eirn. Fel'reira e ou
tro. poclindo qne o Podet• Logishtlivo a.pprove 
os fo.vores inhere•1tos ao contracto celebrado 
com a Intendoncio. dcst.1. c.'\pital 'P~\rt\. :\, nbor
tut'<1. de uma avenidn. qne. partindo da rtta. 
do Visconde do lUo Bt·anco, no quu.rtei-
1~0 compr&bendido entre as ruas dos Inva-
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lidos e do Lnvradio, v{1 torminrtr na rua Llo 
Ria.chuelo.-A' cornmissão de fü1.eo.rfa. 

De Henrique Horcula no d<t Crur, Ayres e 
outros, propo11do-se :i :urenclar a fazeuda de 
Santa Crnz. p:i.ra. constrnir nm novo b(l.il'l'O . 
-A' commissão d;} J'a:wndn .. 

PRI:vIEIRA PAr..:TE D.\ ORDE:'lt DO nIA 

o 8n.. PR1'SltJENT1;; 1lecl:ir .. 1. que nuo lm no 
recíntci nume1•0 rle Srs. depnhr!o~ p•trtt votar 
ns rn:ttL!ri:ts consta 11tes da 1 a [•:trto 11:1 ordem 
do ilia, tlca, pois, adi:uln. a voLnr;ilo pam qnan
do hou \'OI' numero. 

SEGUND.\ PARTI': UA ORlH~:i.1 DO DIA 

E' nnnuncin.11.1 a ;{" dh:c11.;~tio tln p1·0.ioct.o 
11. ~·!B, fJ lllJ !l x:1. ns dosp1J~m; tlo i\lin i>Jtol'io tli\ 

Guerra. parn o anuo de 180~. 

fb:n. as despe:w.s do Ministerio da. Marinh8. 
para o :i.nno de 1892. Como u votn.çã.o se re
fere i ~f" tliscussão,teriio praíerencia. as emen
das, as quaos serã.o successivameiltc postu.s n. 
votos. 

E' po5lt\ a voto~ e rej eitru:la, por 58 votos 
conki. 47, a cmendn, offerécicla.pelo Sr. ludio 
do Erazil e outros ao § 2° do ttrt. 1°-verba
Conselho NnvaJ. 

$ão successivamente postas a. votos e ap
provadas as seguinle::; 

Emcndos 

,\o nrt. 2°, ~ 2~ - Pessoal 

Accrosconto-so : Fica.111!0 o actunl membro 
civil'Dr . .Toaquirn 1!0 Sou;:a Reis anne:co il. Se
crotnt·itl <lo t•:st:uto, corno n.uxil inr jurh!ico, 
visto como cou tn n11Lis dt! 25 ann c..s do serviço 

E' lill<1, apoiada e t)!lViadtt ú 
SCt;ltlntl:l 

Cllm1nissiio :i. nesHe cargo. 

Ao§ 4" 

Accrescente-sc : - sGHdo !00:000$ \):ltn :i. 
rccon~trucçii.o elo 1pmrtcl dfl. Pa.lnm, no estado 
ela Bo.hio.. 

Sala, das sessões, lô de outubro de 1891 .
Pmila .{rqollo-1'olenti110 de Co.rvallw-J. J. 
Seltbra-Â:u.giisto de Fri:ita~-.4.ntr1o de Fm·ia 
-Pire~· de tllbuquerque-Gtice1·:0- ,1.11ipfrilo
phio""-Caetano de Albuqi,erqu e-ilfannel e 'ocl/10 
Bastos do Na.scimenlo-Joito de Siq...,ei1·a
C. da V asconceltos- Gm·c:n Pi>"es-Grmço.lo de 
La aos- Rodrigues Ferriand.e s. 

Nínguem pede n. palavra. e é encermdn. '" 
discussilo, llc<•ndo adiacfa a. vota~ã.o. 
~ão successivamanle posto$ em:~"' discussã.o, 

IJUCl ê eucerrada sem doba te, os seguintes pro
jectos. cuja votação é iuHad•1 : 

N. 197, solH'e o p1·ocm;~o do P1·e~idente d:i. 
Republicrt 1105 crimes comm1ms ; 

N. 154 B sob1•0 :i org;u1isuçlí.o dn, n.dminis
trnção t'oclei·::d. 

g• t\nnnnci:lrfa ~ igu:1lrnento encerrada sllm 
flekl.'O ri. disCUSSii.O UUÍCa do projecto n. \2 C 
(emondtt do Sena.do), estabelecendo o pa~n.
meuto em ouro <ln, peus5.u :\o St·. D. Per11·0 
dü Alcnnt:.tra., ex- impet·ndor do Brazil. 

O SR.. PRl,~IDEN'TN-Est{t osgotnd,1. a ina
torin. designadíl. pa.1•a. debate , e n:to havenr.lo 
ainda mlmerc.. p:il'a votar, susprmdo :t sessão 
ató hn.ver numero . 

(Sfüpe1ir.lc·sc a se~sao d s 1.2 ho 1·as e :15 1n inu
fos e 1·cab1·e- ge ci.~ 12 hvr11 .~ e 40 mimitos) . 

O SR. Pm,sm1'NTE anmrnc ia. quo so vao 
proceder :1 vott•gão do projecto n 203 B, que 

Cu.m,Lr:t. V . !V 

Silltt Llns so~sües, l:i rlll outnuro úe i 8\Jl. -
J. nctim1bcr,-8er~rJ(ltJ lt11 . 

Ao § 30, Qu:.rtel General 

Possoal - Consigne-se it vorbn nccessnrin 
par:• p:1g;\monto do '(lesso~l, como se aelm. 
esta i·opartiçà.o urg:rnis:lda pelo clocreto n .430 
de 29 dü maio de 1890 . - Jnrliu do Bra~il e 
outros. 

E' r ejeitada urna emenda otrerecida. polos 
mesmos .Srs. deput :ir!ns ao § 6º, ..;... verba -
Pes,;oal-tictmdo prej uil iClHhl n. outrn. dos mes
mos senhores :i -verba. - Material. 

E' a pprov;lda, por 55 y ofo;; ('ont ra 49, a 
SBgninte 

Emenda 

A o§ 10 

Dos 100$ co!lcodidos pelos ri!r;tulamentos em 
vig-or aos pacs dos rne1101' (.'S dest inados ús 
cornpa.nlliai:; ele ~•p1•cntlizos ltH\rinheiros, se 
<lodm:•\ :.i qun.ntbt <l0 20$ p:u·a faci litt•r ti sua. 
coorlucç-ito . 

S:Ll a. das sessões. 14 1.le on tnbro de l 891. ~ 
Abreu.-lnd io do Bra~il. 

O Sn.. PRE:S!DENU aununcia que vai sub
me tter "' votos n emenda otrerecida pelo Sr. 
Abreu e outros, supprimindo os arsenaes de 
rnat"inhn da Bahia. e de Pcrnambu~o. 

o sn.. MORAI'S BAillWS (pela ordem) re
quei• votaçi'í.o por partos. 

SU:o suceessivamen te postas a votos e re
jeitadas amb:1s as imrtes, por 70 votos coo
tm 57. 

E' roj cita<l~i a cmendt~ do Sr. Indio do 
Bro:.:il !~ vel'l.Ja. - 1\ rsenues do § 12. 

5Q 
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E' approvndn, a seguinte 

Emenda 

Substítua-se pelo sog-uh1te: 

§ l '.~-Ca.pitt\nias de portos: 

Possoa.l-Serão supprimidas as sommns pe
dkfos para. as praticagem; das barras o por
tos dos diffot'entes astndos, lo~o que estas se 
org:misAm em associações p:tPticnh\res, como 
determina. o decreto 11. iO 1lu d<nembro do 
1880, ]llll'U o C[Ue a g'OVOZ't)O 111:\l'Cttl'Ú. o 11r:t%r) 
do tres mo;:cs, a contnl' da data da lll'Om11l
gnçlí.o desta lei. 

Saln. dns s<3Siiüas, l dt1 outul:wo do 1801 . -
A .• Itidio rlo B1·azif.. 

E' jul~ndit [lt'l'.ÍUdlcaila tt ultimn pat·te 
<lossn. omonc11t, 

~~icn. igunlmoll to projwlicttcln, a emenda rlo 
Sl'. L:turo Múllo1'. ao me,:mo § 13, mnndiindo 
m:u1ter as vet'l1:1,; dcstinadüs n. pl'ttticu.gens. 

E' rejeita.da a eme111lu. do Sr. Carlos CamflOS 
e outros nccrcscenlando O: OOOs {L verba. -Ca· 
pit1111ia dos portos. • 

São sucessi vameate postos l~ votos e iippro
vadns :.i.s seguintes 

Emewlas 

Ao§ 14 

As tnbellns dos vencimentos dos· officiaes 
das dilToreotes chisses •la a.rm:i.df\ serão revis
tas de mn.noiro. quo 03 otllcia.es effectiva.men
ta 0mb:ircados nos ntwios de guerra tenbaro 
sampre maior vencimento <lo que aquclles 
que se acharem em quu.lquer 01ltrn. cornmis
s5.o, isto porem, ssm n,ugmeuto do. d:lSpe;,,n. 
quo actua imeate :;e faz com esse pessoal. 

Sa.la d 1\S ses~ões, 14 de outubro de I.89 l. -
Abreu.-Inrlio d~ Bn1:.::il. 

Ao§ 16.-Ph:\1•óes 

Accresooutc-se ii. vec-lla respect!v<t mais 
15:000$ par;:i n, construcQlio de dous plmrôes 
de ()n c!llsse, com o n.lcitnco do oito mrn1us, 
collocu.llos nos portos ele l\facao e Mossoró . 

Sala das sessões, 14 do o ntub1•0 de 1801.
P cdro Vcllw. 

Ao § IO;-Ficri. o Poder Executivo Rnto
ristldo a. mltnda.r construi!· na ponta de fü~
pocoroy, no estado do Santa Catha.rinn, um 
pharolete. 

Sala das sesseics,. 13 de outul.Jro de 1891.
Lauro M~llar.-Laccrcl(!. Coutinlio.-F. Scl1r 
midt .-Carlos Campos. ~Bcl{o1·t Vieira. 

o governo iwmtln.r:"t r.ollomr um pharol de 
4• classe na pont;L do Mang-ua.ry. estado do 
P1ir:'l, cot1'endo a despezn. pela. verba. - Pha
roes. 

Sala das sessões, 13 de outubro de lSQl .
CantJo.-.Nina Ríbcfro.-F. Sbdre.-Mattri 
BaceUar.-Scrzcdallo Coi·rJa. 

Os§§ lô, 20 ~ 21 sejam. fn~didos em. u2n 
só, com a. seg.u~nte denom1~a.ça.o-Repart1ça.o 
dn. Curta M.ar1ttmn. do Bru zrl-para a qua.l se 
consign:wn. a seguinte verba, de a~orct_o CO_!ll 
o a1·t. 2° n .17 e suas nl.<neris, da. Je1 de tixaçao 
cl o forças de mar pnrn. 1802: 
Pcssott! ........... , . • . .. . .. 146:248$500 
l\fotorittl. ......... , ... .. • . . . 195:310$()00 

Snl1t dar,: sessões, l do outubro de 1891.
Indio do BY1i;il. 

Ao § 18-Roformndos 

Consigno-se n verba dç 578:G22$535, que ã 
a estl'icb;mm:itc necessnrrn. 

Sn.l:i rias sessões, 12 de outubro ele 1891.
J.ndin do Bra::il. 

E' rl'.i eitrido o substituti vo n.o § 23, oft'ere
cido pelo Sr. lndio tio Bra.~,il. 

l~ica pre,iudicada ri. emendíl. da Sr. lndio do 
Brn.zi 1 ao § 213 

E' rc,jeito.<lo o auditivo tlo Sr. Custodio <le 
Ml)llo e outros, nutorisando o Podel' Executivo 
a. n.bonar nos empregl\dos dns repartições miii
tares de marinha,a. contar de 15 de novembro 
do 1889, vencimentos igua.es aos dn.s reparti
ções cotilleneres do Ministerio 1!a Guerm. 

Sfo successivamente approvudos os se
guintes 

A drlitfoos 

A t:1::m da p1·r.ticngem nos por tos do I ta
ja.hy e Lrtgunn, de que trat:.t o art . 30 do 
reg ulamento que bn1xou com o aviso <le 22 
de ~tbril do cor!'ente, fica reduzida pnm os 
v;tpores a 200 réis po1· tonolafa por entrada e 
snhida. 

Sa.ln das sessõos, 14 de outubro de 1891.
Lacerd.a (',outiril1.0.- D:r:Yfog Cam11os. - F. 
Schmidt.-Lauro M«ller .-A . S tochlel". 

Fica. o Poder í-:xecutivo a.utorisado a mu· 
cl!\r Ll pharol do Jo[o Dias, no estado de Sa.utn 
CtLtlmriua, imra. a ilh tt da. Graça, collocamlo 
um phn.rolote om lJOoto convcni~nte a nil.
vogaçilo destinada. ao micoumdouro de S.Fra.n
ci~co . 

Slila 1\as sessões. 14 de outubr o de lsm .
L rJ.uyo Mi rllei·. - Lr:cccnla Coutinho .~CarltJs 
Campos. -F. S climiclt . 

F ica o governo u.utorisado ~i mandar col
loca.r um pharolete no pontnl do H.io Doce, 
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esta.do dol~spirito Santo,e bem assim :~mnndar 
balisn.r a barra da Victoria, <le accordo com n, 
planta ma.ndada organisar p•)la. :repartição. 
hydrographic..i,, e levant.i.da pelo 1° tenente 
Indio do Brazil. · 

.!11oni:; Freire .-A~tliayde Junim·.-Cuslodio 
de 1'.feUo.-lndio du B~·a;it, 

Com ns ernen<las approvadas, é s11l>mettido 
a, votos e- ndoptado em 3" dióCUb"Srio o seguinte 

PROJF.CTO N. 202 U 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar. 1.0 O Presidl3nte da. Ropublica. ci a.11to

l'i:r.Ado a, despender no exor~ic io tio 18fl2, puln. 
repartiçf'io tlo Minist3t'io tios Negocio:; ila ~fa
rinha, :~ qu:l.l~tia. de l4.0tl:l76$lí8<J. 

Assim distribuida: 
§ 1 • 0 Soci·etr~ri:~ de Estado: 

PesSo'll reduzi
do a um se
cretario d o 
ministro.... l23:3BO:l;OOO 

l\fo teria! - íl.e-
d uzidr. n. con· 
sigaação tl 
l O : OU0.$000 

pa;;-a. a im
pres sã. o do 

· relatorio e 
actosofficices 1G:42(l.<;:OOO 

----- 1:{9 :i50$000 
§ 2·° Conse

lho Naval : 
Pessoal- Sup

primic!o. 
§ 3. · Quortel 

Geueral: 
P·P.SS1.>al--Redu

zido o nume
ro d•;oftlciaes 
n. quatro. e o 
de amaouen
ses a. quatro, 
e n.ttendendo 
os vencim•m
tos 11.xn.dosna 
t ttbell;i j u n t :L 
n.o decreto::. 
389 do 13 de 
junho de 1891 

Mat e1·ial- Re
duiidt\ a con
si6'n:teü.o a 
5:u00$000 pa
ro. impres
slíes e enca
dernn.çõos _ • 

G0:61S.'i\~OO 

8:620$0<)0 
60: 2.38$200 

§ 4. • Conse
lho Supremo: 
Pessoal ....•. 

§ 5.· Conta
do1•iu. : 
Pesson:i ...... . 
Material ..... . 

§ (i.º Com
missaría.do Ge
m i : 
Pe:;soal- Sup

pt·i mido. 
.Malerial- Sup

primido . 
§ i, 11 Aurli

tor!a: 
Pc::;::;oal ••.• , .. 
Mnterial • • .... 

§ 8.v Corpo 
dn. armmla o 
clnsso:,1 an 110-
xn:,1: 
Pc:;~oal. ..... . 

§ 0. 0 BCLti\
lhi~o Niwnl: 

Pessoal. .•.... 
Malarittl .•••.. 

§ lO. Corpo 
do !\farinheiro,; 
Nacionaes: 
Pessoal. .. •.. . 
trfaterb.l ..•.. . 

§ 11 . Compa
nhia de ln \'a-
. lidos: · 
Pessonl- A ug-

mentada de 
1)69$250 parn. 
occorrer ao 
pagamento 
do soldo de 
p1•:1.ças ti e -
cresctdn.s .... 

:'.lateria.l. ....• 

§ 12. Arse
naes : 
Pessoal - Re

ctuzi1fa de . .. 
70:000$000 :.i 

somma desti
na.da ao pes
soal artistice 
extrn.or:Hnn.-

l46:í00$000 
8:300$000 

7:370$000 
100$000 

137:268$800 
86:500$000 

70(): 858$000 
401 : 130$000 

35:215.$200 

155:000$000 

1 • 033 : 700$000 

22.'3 :768$800 

---- 1.110:988$000 

56:017$050 
1:500$000 

57:517$050 . 
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rio.e a l :200$ 
os vencimen· 
tos dos dous 
enfermei ros 
<lo arsenal da 
capital, e n.t· 
tendido o au
gmento d e 
vencimentos 
d e . accordo 
com a.s tabel· 
las de 13 de 
junho do 1891 

Matel'fal- Ac· 
crescon t e m -
se às ve rba.s 
destina.das ao 
arsen:Ll d e 
m'1rinha. do 
Para as se
guintes: -
có1·te de ma
deira- para 
o côrte de 
madeira e 
pagamento 
de frete na 
estrada d e 
B r a r;a nca, 
15 : 000$000. 
-Mortona
pa.ra con
strucção d e 

· · uma com car
ros de 60mo
tros de com
p rim cn to, 
ferragens o 
11 competente 
machina mo
tora para 250 
t o n e l n.das , 
60:000$000 . 

§ 13. Capita· 
nias de. :por
tos: 
Pessoal - Sup

primidns as 
sommas pedi
das para as 
praticag e n s 
dos ditroren
tes GStn.dos e 
as que.se de
sUna.vam aos 
íluxi t iu.rcs 
destas e dtis 
den1ais étlpi
tanias . . •... • 

Material. . .• .. . 

Sessão em 16 de Outubro de 1891 

§ 14. Força 
Naval : 
Pessoal - Re

cl u z i d n.. de 
200:000$, a 
somma pedi-
dn. .......... 2.194:965.$1'74 

Material.. .. : • . 8:500$000 

§ 15. Hospi
tn.es : 

~------- 2.203:465$174 

?..8813:204$000 

129:800$000 
---- S.016:004$000 

184:858$200 
14:220$000 

Pessoa.\ - At
tcmdidos os 
venciment os, 
<lo acco1·do 
com us tabe (. 
las do decre
to •111 13 do 
junhodo 1891. 

Materi:LI ........ · 

§ 16. Pltnróes: 
Pessoal. ....• . • 
M1iterial ... • • . 

§ 17. Escola 
Nnval : 

148:~40$840 
93;500$000 

126:348$500 
187:550$000 

Pos~oul..- Au
gmonta.da. de 
400 pa 1• a 
complet a ro 
pagamon to 
d e v o n e i-
10 do mes
tre do ensi
no accesso
rio do curso 
pré\•io,tle :v
coruo com ii 
rcsp e e ti vu. 
tahell::i.. . .. . . 18 l :602$000 

Mo.teri:l.l- Re., 
d n zirl n. do 
2:i70$ rle-
m:tis pedülo.. 17:050$000 

§ 18. I~efor
mauo;;: 
Pessot1l - Au

g-mentnclo tle 
i 4:295$2 00, 
em virtude de 
roformascon
ceclic.las pos· 
teriormeoto à. 
org:~rlisaç i1 o 
doorçnmento 
§ 10 . Obras: 

Material - Re
duzi d n. d e 

199:078$200 l00:00ú$ .• •. 

24 l :840$840 

313:898$500 

198:652$000 

320: 624.~725 

300:000.~00 
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§ 20. Hydro
graphia: 
Pessoal. ...... 
Material -Re~ 

d u z ida. de 
6:246$310 de 
mais, ped lda 
parn ocqui.,;i
ção de ínstru
mentos ...... 

§ 21. Meteo
rologia : 
Pesso11l. ..... . 
Material. ....• 

§ 22. Eta.ptl.'> : 

9;050$000 

6:800$000 

6:890$000 
960$000 

16:750$000 

7:850$0u0 

Pessoal.. . • • . • .. . .. • . .. • • . . . 366$000 
§ 23. Armamento: 

Material - R e d u z i d a d e 
300:000$. . . . . . . . . • . . . . . . . . 200: 000$000 
§ 24. Muniçõéa de bocca.: 

Mii.terial. . . • . • . . . . • • • . . . . . . . l. 650: 000$000 
§ 25. Municoes navaes : 

.Material.... . . . . • • . . • . • . . . . . i00:000$000 
§ 26. Material de construc-

ç.<í.o no..val: 
Matel'ia.l. .•... _ ...•..•.....• 

§ 21. Combusti vel : 
Material. .......•......•.... 

§ 28. Fretes, tl•atamento de 
praças, enterros, ditrerenças 
de cambios e commissões de 
saques : 

Material-Reduzida de 40:000$ 
de mais pedida ........... .. 
§ 20. Eveotu:ies : 

Material - R e d u z i d ti d e 
150:000$, sendo 50:000$ para. 
passagens, 50:000$ para a.j u· 
das de custo, 30:000$ para 
serviçiSs extraordinarios e 
20:000$ para despezas não 
previstas . ...•...........•. 

i00:000$000 

300:000$000 

. 60: 000$000 

150:000$000 ------
14.011: 176$689 

Sal:i. das comrnissCes, 10 de outubro de 1891. 
-Rodrig«eg Al~es~-Rul>iüo Junior.-Scr::e
dello .-Joa.11 Pirihei-ro. - Alberlo Bra.ndao.
Mo'.l'aes Earros. 

Vae à commissií.o de reda.ccão para poste
riormente ser enviado ao Senado. 

o SR. PRESIDENTE- Como em seguida ao 
projecto que acaba de ser adaptado, a Ca.mara • 
vae proceder a votação do projecto de orca,- 1 

mento do Ministerio da Agr icul tara, ao qual 
foram ofl"erecida.s muitas emendas, suspeudo 
a sessão por 15 minutos. 

(Sv.spemle~se a scsscto d 1 hora e 35 m inu
tos e reabre-se d .t hora e -15 mi>li,tos.) 

Entl'a em vota('.ão relativa à 2n discussão o 
projecto n. 215, que tixa a despeza do Minis· 
teria da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas po,ra o exercicio de 18g2. 

E' posto a >·otos e approvarlo o seguinte : 
Art. O Presidente da Republico, é auto· 

risnlio u. despender nu oxercicio de 1892, pelo 
Minb;terio da. Agricultura., Commercio e 
Oboas Publicas, a quantia de 66,771:972$492, 
assim t.listribuida : 

1. Sccretnria do Estado -
Supprimidas 1is consigna
Ções do 9; 600$ para um 
secretario; 3:000$ para 
a uxillares uo official de 
gabinete ; 3 :600$ de grati
rtcar;ão do calculo ::i. em
pregados da 2" secção dn. 
dil'ectoria ; 3:000$ para. 
despezas da estabelecimen-
to do miuistro e 15:000$ 
no material ..... . ...... . 359:310$000 

Em seguida, e posb a votos e regeitada a 
emenda stlppi·essiva elo n. 2, offerééida pelo 
Sr. F. Glicerio. · 

E' po~to a votos o approvado o seguinte: 
N. 2 - Eventuaes- Reduzida a verba em 

10:000$000. 
E' posto a V?tos e approvado, sa1vo as 

emendas. o sc..,umte 
3. Terras . publicas e coloni

saç11o - Sen1o par,1 : 
Inspcctoria Gc~ 

ra..l. . • . . . • . • . • 100: 700$000 
Hospe<.bI'i:;i. de 

im mi grant<Js 
e alojamento 
destes. . .. . • . . 485: 684$000 

Tru.n:;porte <le 
i m in igl·an tes 
para os esta~ 
dos e a"eotes 
interpretes.... 1307:200$000 

Pagamento de 
passagens de · 
immigrantes .. 8.000:000$000 

Serviço de ter
ras e coloni
sa.ciio nos es
t<tdos, feita n. 
reduccão pro
porcional nas 
verbas da ta-
bella. . • • . . .. . . 3. 000: 000$000 
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Para a illtro-
. ducção e loca

Jisaçií.o de fo.
lnilin.s em nu-. 
cleos, em vil•
tude de con· 
tractos vali
damente cele
brados e que 
ll fi.o tenham 
incorrido e m 
caducidade . . . 7 46 : 4 Hi!SOOO 

-----1:3.000:000$000 
São successiva.mente postas a votos e re

jeitadas as emendas oll'erecida:; n. eS!:ie nu
mero pelos Srs . Pacifico M~scnreu lias, 
Azarado e outros, Ivo do Pratlo e out ros, 
Epita.eio e outros . e Francisco Glicerio e 
outros. 

A requerimento do seu autor. é retirada n, 
emenda offerecida pelo Sr. L. Filgueir·ns e 
outro . 

E' µosta a votos e rrjeitada por 69 votos 
contra 68, a emenda. suppressivn do n. 4, offe
recida pelo Sr. J. de A vetla.r e outros. 

o Srt. CAETANO DE ALUUQUERQUF: ( p~lci 
ordem) - Como este as;.;urnpto de ca.teches~ e 
muito importante, e a votaçiio se venceu uni
camente por um voto, peço a V. Kx. a. veri
ficação da. votação . 

O Sn.. PRESIDENTE - O Sr. Caet:l.oo de Al
buquerque peda que se ve1•ifique a votação, e 
como a mes.-i. ver iticou ter em vot;ido •• Ca vor 
da emenda 69 deputados e 68 c:ontra, havendo 
apenas a dill'ereoçu. de l votn, e podendo 
da.r-se um equivoco, não tenho duvida em s :1-
tisfe.zer o pedido de S. Ex. e vou proceder 
â verificuçü.o ; mas peço · aos Srs. deputudos 
que se conservem de pé o tempo necessa1•io 
para poder ser feitn. a contagem. 

o SR. BUENO DE PAIVA - Requeiro que a 
votação seja nominn.l. 
. Posto a votos, é rejeitado este requeri
mento. 

Procede-se à verificação da v<1tuçi'io. 
O Sn. . P itESIDBNTE - Votaram :~ favor dtL 

emenda 65 Srs. deputados e 70 contra. Foi 
rejeitada a emendr. . · 

E' posto a votos e npprovado o seguinte : 
N. 4. Catecliese ... - .. • _... 60:000$000 

O SR.. ANTONIO Aii:mEDO (peta oi·dem) re
quer a. ret ira.da da. emenda, q ue apresentou, 
·elevando a. 120:000$ :t verba catechese. 

Instituto Bahi:1no de Agi•i
cultnm ; J O: 000$ pnrtt a 
impressilo dn. « Flol'<.i. 13ru.w 
7.iliense)); 12:400$ parn o 
Ln.horn.torío de Biologia. ; 
6:000$ de subvenção a co
lonia Blaziam~; 621 : 000$ 
pnra garantia. aos engP.
n llo::; cen traes e sua. tfaca
lisnçito, 1•eduzida a 95:000$ 
n. consignação dns tabe lw 
lns para premias aos fa
b ricn,ntes de assucar e 
800:000$ parn. as subven
ções e garantias provo
nientei:i <lc contractos va
lidos e que riã.o tenham 
incorrido em caducidade .. 1. 469: 000$000 
São successivn.mente postas a votos o rejei

tadas as emend:ts otforecidas a esse numero 
pelos Srs. : Meira. de Vasconcellos e ontt'os, 
Mot•eira da Silva, 1\ntollio Olyntho; Alvaro 
Botelho e outros, e Francisco Glicerio. 

E' npprov;Lda :i ;;eguint<' emenda. : 
Accrescente-se : 20:000$ ele suhv~nção ao 

Lyceo de Ag-roaomin. 0 Veterioaria da cidade 
de Pelotn.s do íUo Gi•ande do Sul. 

Sa!:t das sessõ•s, S de outubro de 1891 .
Cc:ssiano <lo Nascimento. - .-1lcidcs Lima, -
,1ür eu .-'- Homero B aptista .- Borges de Me
deiros.:- Vi ctor ino Mo11tciro . - Jl:lenna BOJ·
reto. -Pereira dct Costa. 

!<~' posto a votos e :iporovado o seguinte : 
N. 6. Subvenção às compaw 

n hias de mweg-J.ç.'i:o tt va
"(lOr. Supprimidos: 300: 000$ 
de subvenção ao Lloyu 
po.rn. tra.uspm•te do immi
g-rautes ;. 150:000$ . para a 

·navegação do Araguaya, 
Norte e seus affiueutes ; 
150:000$ de subvenção ii 
cmpreza do linha de va
porel'l frigoriferos e con
cedido:.; 130:000$ para as 
responsa,bilidncles prove
nientes de contractos le-
g-nlmente feitos.......... 3 . 420:240$000 
E' r egeitada. a. emenda otrerecido, a esse n u-

mero pelo Sr . .Toü.o AV6llar e outro. . 
E' posto n votos o approva.do o seguiu~e ; 

N. 7. Suhvençáo á Soeied(l.de 
Auxiliadora da Industria 
Nacional . .. _ . . .. . - . ... . . 6 :000$000 Consultada, a Gamara consente na. retiradti 

pedidn. E' posto a votos e approvado o seguinte 
E' posto o. votos e approvado o seguinte : additivo : · 

N. 5 . Auxilios :'~ o.gricul tum e 
engenho:; centraes, sendo: 
20:000$ pu.m auxilio ao 

Subvenção - A' Socictá Piemontcsc per Gli 
Sc!lmbi Co1>imcrcial (rn i'Ita.lia e iL Brm;ile, 
csto.belecidu, em Turim sob a firma social de 
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G. Bortolini, A. Bonelli & Comp., é coucedidn. 1 O SR. Pn.ESltlEN1'rn-Nli.o hn. duvida que por 
a subycnção de 30:00-0$ :1.nnunes, durante occ:tsíão de vot~tr-se :t reforma . municipal, 
cinco annos, pagos em prestaçõ~ t1•imeosaes, p:tssou um:t disposiçií.o transferindo o corpo 
e clcpois <le · est:~belecit.las nn. Itn.lfa as a.gen- de b.ombeiros para ~i municipalidade, mas não 
cias ele exposi1,;ão permanente dos productos e lei do Estado. · . 
dos estados do Amazonas, Pn.rà, Mara.nllã.o, 
Ceará, Pernambuco e Bahia , para: 

a) Mau ter nos referidos estados e na. Itn.lia 
agencias de oxposiçli.o pel'manente tios p1·0-
ductos das respectivas re~iões ; 

b ) promover canforeuciu.s e publicações 
sciantiticas sobre a.s~umptos que possam in
teressar a. colonisaç<"io e ao deseuvol vimcnto 
das l'elações comme1·ciaes entrc ·os estados do 
norte da. Republica e a l tali(t ; 

e) estabelecer a parmuta de vo.lore!:l o.mtro 
os referidos estados e a lta.liti ; 

d) promover nn lt..'\lia o ustab !lecimento 
de casas commerciaes destlnadus ú, importa
ção o exportação do!.i reroridos p:iize~ ; 

e) promover a or~;rni:;ução ue uma linha. 
de D<\vegaçã.o dh·ecta. entre os porto~ dos 
referir.los esta.tlo_i:; _e _a l talia i · 

f) f.:zer acqmstçu.o nos eh versos estado:; do 
norte da Republica, <le zonas :1.propriu.das pa.r<\ 
o estal.lelecimento de nucleos coloniaes. 

Saln. das sessões. 8 de outucro de 1891. -
M u.rtínlw Rodri[Jtles. "'"".' Fre·lerico · B on;es . -
Fr/Jes ela Cru=. - Cantr:lo. -Pedro CJ,,erinont. 
-Costa l~odriques.- B ~tfo1·t Vieira.-Uchôa 
Rodrigues. -Nina Ribeiro. -J>risco Pa1·aiso. 
-Gonçalo de L!1Qos.-Manoel Coellic Bastos do 
Nascimento. -Bellarmino Garneiro.-Garcia 
Pires . -Espirílo Santo. - Filgueiras. -Heri
riqtte de Carvalho.- Dionysio Cerqiteira.
Pir~s de Al~uquerquc.-:- Matta. 8,icellm-.-:
lndio do Bta:;tZ. - Cascmiro Junior.-. Rodn~ 
ques li'ernandes.- Josd Avelino.- Nelscm di: 
·lt-asconcellos. - Virgilio Pessoa . -Jus~i11iano de 
Serpa. 

E' postv.. a votos e rejeitada a emenda sup
prossi va do n. 8, oll'eracida pelo Sr. João il.e 
A Yellar e outro, licaudo p1·ej udic(L(fa n. offe
recidn. pelo Sr. Meira • de Vusconcellos e 
outros. 

O S1t. PR~SIDEN'l'E anuunciu. qne vae sub
metter a votos o u. 8. 

o SR. FRANCISCO VEIGA (pclt.t onlcm)
Pergunto a V. Ex. si approva<l:l. est:1 verba 
do 01·çu.mento Jlc;.t prejudictida. a. decisü.o da. 
Cu.mnrr\ exM·ada no projocto de reforma mu
nicipal, e que está sajeito à discussüo do Se
nado. 

Si uaquelle projocto se determina. quo- o ser
viço dos bomboiros passo pa.m a municip::i,Ii
dadc, como hn;vemos de votnr ttg"Ol'Q, quo o 
mesmo serviço fique lJoi-tencoodo a.o Minis
terio tfa Agricllltum '? 

Parece-me que ostâ na compotencia de 
V. Ex. uü-o suj oito..r U. votação esta. verba. 

VozEs-Pu,rn. t~ Cn.mara jú é. 
o SH.. PRESIDB:s'Tt:: - Arlmitta-se a hypo

these de set• o n.rtigo rejeitado no Sena.do ; fi
cn.rü\ o serviço do corpo de bombeiros a. ca.l'go 
d~ Ministorin 1.ln. Agl'ic:tltura, mas sem dota
Ç•~o consignn.da.. 

A me;;a submetta ~L votnçi"w o artigo como 
ostú., porque si o Sooado approv::i.1: a lei de 
reformtt munici p:il, a verl.la a.qui conl:iignada. 
uito se11't eifecti vt\; so o Seuadc 1.1.eL' voto con
trario, ficara o governo sem meios para oc- . 
correi• a. oss<:i set·viço. · 
. Ris p~rque n m~sa. _nrr.o pode, . por sua, auto

rnh•de, Julg·a.1· preJud1cado o artigo. 
O Stt. BA.H.HOSA Llt.!A (pela ordem.) - Se. 

presictcn tt~, p:~rece-me quo não se trata de . 
sa bar si é lei ou não; do que tr:lta-sa â de 
ma.t eria veni:ida que, pelo r~gimeoto. não 
pôde sotrrer mais discHssii.o. E' assumpto ven
cido •\qui, com o voto da Gamara, a passagem 
do Corpo de Bombeiros pltra a. muoicipnlido.de. 

0 Sr~. ARISTIDES LOno (pela ordem)- Sinto 
discordar eh opioiii.o <lo n1eu illustre collega. 
A questão não é saber si exista ou niio leL 
TrMnmos ue con!iignn.r no oroamento verba 
para um serviço creado. . 
Inm~ino V. Ex., 81·. presidonte, que o pro

jeoto de reformti municiptd à êmend<\do no 
Se nado ; tera do ser votado aqui po1; dous 
terços; nessa occasião pódem as emendas não 
ter a votação dos rlous terços. Em que si
tuação fica. collocado este ramo do serviço 
publico? · 

Si passar no Senado n trn.nsferencia. pura o. 
inuuicipalidade do Corro tia Bombeiros,a. verba · 
n este serviçu dostiuadtt é reversiva. a receita 
geral; não ha nisto. o menor inconveniente e, 
pois, :i Camara porle vot:\r sem escrupulos~ 

O Sn. Pn.ESIDENTE - l\f:i.ntenho ~ dccis..~o · 
dn mesa justamente .pelos fundamentos que 
V. Ex. n.cl1bn. de desenvolver. 

Procet.le-se i1 votação e é approvado o 
n. 8. 

o Slt. CASIMIRO J tJNIO!~ requer veriftcação 
Lle votação. · . 
. frocede-se a vott\Cifo e 6 :\pprovado o Sev 

gumte 
N. S. Corpo de Bombeiros

Supprimida a consignação . 
do 100:000$ para. as ouras 
d o q un. rte l can tral e de 
fl:8ii$935 no rnate1·ial e 
estabelecida. a. consignn.-
ção de 109:877$985 pam :\ 
creaÇl"io da .4". companhia. 582:340$450 
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E' rejeitada ::i. · emenfa ttmpliati va otro1•e
cida pelo Sr. 1L de Vu.sconcellos e outros. 

E' approvado o seguinte 
N.g. Estruda.de Ferro doSo

bral-Reduzida. a quantia 
de 30:000.!i no pessoal in-
ferior e no material...... 211 :G32$265 
E' posta a votos e r.e.ieit~dit a emenda, s~e-

pressivn. do n. 10 oilerecHfa polo Sr. F. <.:H1-
cerio. · 

S:J.o postas successivamente a. votos e ap
provados os seguintes ns. 
10. Idem do Baturíté-H,e-

duzida a verba. de even-
tuaes, n:i. importn.ucin, de 
62:755$997 ..••..•• . - •..•. 

11. Idem do Pa.ulo Affon~o. 
12. Idem Central de Per

m1.mbuco - Reduzi dos 
30:000$ de eventua.es ..... 

13. Idem Sul de Peruam-
.buco .•.................. 

14. Prolongamento da. Es
trada de Fe1•ro d;~ Bahia. 

15. Estrada de Fllrro de 
Porto Alegre a Urug-uay-
a.na. reduzido~ 18:46í$918 

538:50:1$6~8 
156; 303$450 

'135: 820$700 

641 : 055$000 

901 :.666$137 

deeventuae~............. 1.547:906$520 
16. Estrada de Ferro Cen

tral do. Brn.zil- Mantidas 
as verbas da tabella em 
vigor e addiciona(la a 
quantia de l.000:0CCJ$)com 
a obrig-ação de e!foctuar a 
exeincÕão do P<\ntano de 
Jui~ de Fóm.... .. 12.482: 195$373 
'E' posta.a votos e npprovttd<t ti ~cguinto 

emenda:. 
No final do periodo accrescen te-se: - s0-' 

parados os serviços do trafego do da, con
strucção. - J. Avcllar.-'- Pacifico .M .. sca
rcnh ... s. 

E' pmto a votos e approvadô o seguinte: 
17. Creditos especiaes,sendo: 
2.000:000$ p:trá o prolong-a-

mento da Estmda de Fer
ro Centroil ; 

3.500:000$ idem idem tle 
· Porto Aleg-re a Uruguay

a1m; 
l.OOO:Ó00$ idem idem d.:i 

Baturité; 
1.000:000$ idem idem da 

Bahia; 
3.892:000$ idem idem Cen

tral de Pernambuco ; 
2.000:000$ idem idem Sul tle 

Pernambuco; 
-Total •••.••••• ,•... 13.392:000$000 

E' posfa IL votos e datla por approvada a 
seguinte emenda; 

Ao n. 17-lI:m vez do-2.000:000$-dign-se 
-3.000:000$ »amo prolongamento d:i Estrada 
de Ferro Ce1Úral, cuj:L linha ser;i, levada á 
cidade de ~etc L:Lg6as atê fim <le 1892.- J. 
A1'cllar.- Paaifico Jíascarc11!Las.- Alewa1ufre 
Stuchlcr. 

O SR. SEn.:t,EDELLo (pala ordem) - Peço a 
V. Ex:. veriticação da vo tação, porque este 
ussumpto é irnportMtissimo. 

O S1~. Mon.AES BAr~rtos (pola ordcm)-Peço 
(~ V. Ex. que a votu.ção soja nominal. 

o SR. FRANCISCO G LlCE!UO (pelt.t ordam)
Pill'llCe-me que V. Ex. nã.o pode verificar 
mais a votação, oorquo a emenda foi nsi vel
mente approvad;i.. (Apoiados e m!u. apoiados; ) 

Dosdü que o noln•o doputt1.do pelo Pnra, 
momb1·0 d:1 commissão de 01•çamento, chama. 
n n ttonção lln. Carr.nr~ p:Lra. o augmento de 
despeza :\ far,er com o proloogamento da Es
tt•:tcln. Central, elevo lembrat· que S. Ex:. se 
esqueceu dess:.'. econornla, qu:.i.ndo deu para as 
estrttd,u; de Cerro de Pe rm1.mbuco, uão 3 mll, 
mas 5 mil contos. 

Peço, portanto, a V. Ex. que nmatenha a. 
VOtMão, que e um (1,'} tO definitivo da Camara, 
que não póde ser rctr<ltndo . 

O Sa.. S1m.ZE DELLO (para uma e:r;pliaa.
çilo) - O illustre deputa.do por .S. P aulo, 
que desviou, com ~rande pazo.r meu, a ques
tão pm·a uma iosinuaçlío pessoal, não tem ab .. 
solutamente razão. 

No seio d'.1 commissão de orçamento votei 
não sô pe!n. reducc1o de verl!tt para a Estrada 
Centl',d. como por umtL maior reducção para 
a estrada de Perua.mbuco; mas o meu collega 
o Sr. Rosa e Silva, convenceu a todos os ou
tt·os membros dtt r.ommiss1o tia necessidade 
de irem em n.u:tilio destn. estrada e ahi està a. 
ra~ão 11or que no pa.recet· rla commissão fi gura. 
uma, gmnde verba p :Lra a estl'ada de Pernam· 
bnco, não flgur:i,odo para a Central siu[o a 
de 2 mil contos. 

O n,ssumpto ó do gmnclo importaucia, e si 
lt commissão procodeu err:td:imentq com res
peito ú. ostrada. do Perna mbuco, nü,o é isto 
motivo pt1.1•n. que :1 esse erro se vii. j uutai: 
outro ainda maior, oncmndo o orçamento do 
Estado com nma despezo. elo mnis mil contos 
pa1•u. J.lrolongameuto da Estrado, Central. 

Roqueiro. pois, veritlcução da votação, certo 
de que n, Camam r ecus:u'iL a emenda. 

O Sii. Món,AES BAn.Ms (pela or dcm)-In
si~to no meu requerimento pn.ra vot ação no
minal. 

Posto a. votos, é r ejeito.do o requerimento 
do Sr. Moraes Barros. 

O SR. PRESIDENTE - Não tendo sido ap• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:42 + Página 11 de 19 

Sessão em 16 de Outubro de 1891 401 

provado o requerimento d.e votaçfio nominal, 
vou procederá veritico.çfü:.. du, votaçü.o <iue hu. 
pouco se eftectuou, sobre a qmti reclamou o 
Sr. Serze de llo . 

VerHicada. a. vota.çáo, e rejeitauà a. emenda. 
Fica pr~judicada a. emen<l:t ideuticn, o:lfere

cida pelos Srs. Aristides Maia e outros. 
O SR- PRESIDENTE' annuncia ern votaç'iio a 

seguinte emenda reductiva : 
a) para o prolongamento da 

E. F. Porto Alegre · a 
Uruguaya.na, no esta.do do 
!Uo Grande do Sul a...... 2.000:000$000 
O SR. A'NTÃo DE FArtIA (pcfo ordem) diz 

que :i emend<• reduz. a 2.000:000$ a. verba 
pedida para o prolongamento da. Estradu, de 
1'"orro de Porto Alegre <t Ut•ug-uayana. A Ca
ffill.l'U. su.be que a eommís&io patrioticrtmeute 
a roduziu a 3.500:000$000. 

Agom a emenda do sr. Francisco Gli
cerio a reduz a 2. 000: 000$000 . 

o SR. FRANCISCO GLICBRIO (pcki ordem) 
- A minha emenda. diz que a verba p(l.ra 
o prolongamento da estr~dn, de ferro do 
Porto Aleg1•0 a Uruguayaua fica reduzida a 
2.000 :000$. Neste ponto o illustre depu
tado tem razão, no que S. fü:. foi infeliz foi 
om fundamentar sua mpugnaç.'\o agora. que se 
proc.,ede a. votWLo. 

Posta a votos, é approvada a emenda. 
São successivamente postas a votos e r~jei

tadns ns emendas dos Srs. Amphilophio e 
outros, Epitacio e outros e Francisco Glicerio 
(duns). 

E' postu. u votos e approvada a seg-uinte 
emenda reductiva do Sr. Francisco Glicerio: 
b) para o prolonga.mer. to da 

E. F. Central e Sul de Per-
narribuco a... . .......... 2.000:000$000 
E' posto a votos e o.pprovado o seguint~: 

J8. Garantia de juros d\) 
ostra.das de ferro, sendo: 

8.Gl0:666$452 para a garan
tia das estradas em tm
fe"'o; 

2.000:000$ para as estrJ-tl:is 
em construcção em vir
tude da lei de 1888 e ante
riores; 

l. 200: 000$ par::o as novas 
concessões constantes de 
eontro.ctos validos e que 
não tenham incorrido ou 
não venha.oi a incor1·er 
em cn.clucido.de. . . • • . • . . • • l 1 . 810:668$452 
O Sn.. F!MNCISCO GLICElR.IO (pela orclem) re-

quer a retirn.da da emenda que apl'esantou sob 
a le~tra e) · 

Cnmnrn V . IV 

E' posto i votos e approvado o seguinto: 
19. Obro,s diversas nus esta

dos-reduzid;:i, a 500; 0008 
;t verba p::i.ra poços arLe
sfa.nos con tractados ; a 
187: 000$ a destinada ao 
melho1•amcnt0 do rio S. 
Fr:mcisco ; supprimida a 
de ::l0:000$ pa,ru, a estr ada, 
de rodagem D. Francisca; 
reduzid:l a. 120:000S a do 
melb.uramento do porto do 
Maranhão ; snpprimitlns 
as do melhoramentos dos 
portos do Rio Gmndo do 
Norte, Para.hyba e~ desti
nada as ob1·as elos canae,;; 
d:t Feitoria,Cangussú, Lei-
tKo é Pombas... . ........ 5.541:166$707 
Sã.o successivn.mente '(Jostas a votos f.l ap-

prov:idus ns seguintes emendas: 
Resfa.lJaleça-se a verba (400 :000$) destinada 

ao melhoramento do porto do Natal, no es-
tado do Rio Grande do Norte . 

Sala das sessões, 6 de olltubro de 1891.
Amorim. Garcia-Augusto de Freitas-ToLen
tino de Car-oalho-Jocío Vieira-Rodrigues Fer-
nandes. · 

·Art. 1°, § 19. Mantenham-se as verbas 
para os melhora.mentor; dos portos da Po.ra
hy ba e Rio Grande do Node, cujas obras ji~ 
se acham iniciadas e comprado o material, 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1891.
J.Retimiba-Epilacio P essoa-Sr.i Andrade
Pedro Velho-Couto Cartaxo. 

Art. l•, § 19. M"u tenham-se as verbas 
para os melhoramentos dos portos da Pa.ra.
hyba e Rio Granda do Norte, cujas obras ja se 
acham iniciadas e comprado o material. 

Sa.la. das sessões, 6 de outubro de I89l .
J. Retumba-Epilacio Pessoa-Sá ~indrade
Pedro Velho-Couto Carta:co . 
d) parn. o melhoramento de 

lJOl' to da Amarração no 
estado elo Píauhy. . • • . . . . 100: 000~000 

f) 1):1.ra. as estrad11s :i c:irg-o 
da commi.ssão estrntegica 
do Paramt . . . . . . . . . . . . . . 100 : 000$000 
F. GUcor<o . 
Da. verbn.-Obra.s diver:sas nos estn.dos

sejam . app!ica.dos 50: 000$ parti n.uxilio Lia 
construcção ela est1•uda entre os estados de 
Matto Gt·osso e Pt\rú .• -A. .tberedo e ou
tros. 

São successivameute posta:; <t votos o re
jeit:~<las as omoudas otforecidas pelos Srs. 
Cassio..no do Ntl.Scimento e outros e Eduo.rdo 
Gonç~lvos o outros. 
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E' anuuncia<la. a votação da emenda do Sr. 
Francisco Glicerio e outros, oft'erecida sob às 
lettro.s h, i, j, h, l, m, ri, o, p. 

Submettidu. ~~ votos a primeira, racoohe
ce-se nú.o haver numero no recinto. 

Procede-se á. chamada, oii. fórma do regi
mento, e reconhece-se terem-se ausentado os 
Srs. Cantão, Pedro Chermont; Costa R.odri· 
gues, Martinho Rodrigues, J. Avelino, Nas
cixnanto, Epitacio,Cou~o Ca.r~\xo, Sá Andrade, 
Pereira. de Lyrn.1 João de Siqueira, João Vi
eira, Luiz de Andrade, Lea.ndro Maciel, 
Felisbello Freire, Augusto de 1''reitas, Sea
bra. Zama, Arthur !tios. Ma.rcolino Moura., 
Milton, Fra.ncisco Sodré, Barií.o de s. Mar
cos, Sebastião Lundolpho, Prisco Parai
.zo, Moniz Freire, Fonseca o Sil vn., Nilo 
Peçanha. Oliveira Pinto, Vir~ilio Pessoa, 
Fr-a.nça Carvalho, Bn.ptista du. Motfa, Fróes da 

. Cruz, João Pinheiro, Gn.briol de Magalhães, 
Chagas Lobato, Francisco Voiga, Al-varo 
Botelho, Francisco Amaral, Domingos Rocha, 
Carvalhnl, Angelo Pinheiro, Leopoldo de 
Bnlhões, Fernando Simas, Victorino Montei

-ro, Pereira. da Costa e Demetrio Ribeiro. 
'o SR. PRESIDENTE declara adinda a vota-

' ç€\o do 'Projecto n. 215. . 
: .. : .: Pa...c::sa.-se à hora destinadti á apresentação 
:. :a0 projootos, indioo.i;ões, requerimentos, etc. 

· . .o Sr. Oe.seiie.no do Nasoi
ni.ento - Pedi e. palavra para mn.ndar á 
mesn. uma. declaração da voto. 

Quando ha pouco ae votn.vo. o orçamento da 
agricultura. foi submettida. à votação dà Ca.
ma.ra. uma. emen<in; o.ssigno.da por mim, pelo 
Sr . . Glieerio e outros ropresentantes de di
:versos esfados, em que se determinava uma 
reducção na verba ile S.500 contos, para o 
prolongamento da estrada de Porto Alegre â. 
Uruguayana.. . 

Parecerá talvez que procedi contradictoria.
mente assignando a cmend<l. e votando contra 
ella.; mas, creio que não faltei ao meu com
promiSso, éomo riipreseutante do Rio Grande 
do Sul, pelos motivos que passo a expor. 

Votei contra. a emenda e só concordei com 
a reduccão de3.500 n.2.000 contos para o pro
longamento da refet·it.lu. estrada, depois que o 
ex-ministro da agrioultnrn., competente para 
o C<1SO, e cuja pn.lavra nü.o me era licito '(lÓl' 
em duvida, pol' isso que tinha, o.inda nã.o hn. 
um anno. dirigido 011 serviços daquelle minis
terio, ma garantiu que no anno que m:l.is sa 
trabalhou· no prolongamonto <las estradas 
do Rio Grn.ndo elo Sul, não se gastaram os 
2.000 cootos quo o orçâmento éonsa.gr~va. 
para. os referidos serviços. 

. De~is. poróm, que ti emorida do Sr. Glioo
r10 DàO. foi o.pprova.d1~ cm toda,s ns suas partes 
e coust1tuindo olla um plano completo, não me 
era. licito concord11.1• que se reduzisse a vorba 

das estradas de ferro do Rio G1•a.nde, com
quanto fosse applica<l::i, a quMtÜL rodm.ida em 
outros melhoramentos que considero urgen- . 
tos para o meu estado. · 

Assim se consignava na emenda do Sr. Gli
cerio por mim assignu.da, uma verba. para 
os canaes de Feitoria, C!\ng-ussu, Leitão e 
Pombas, que foi rejeita.da pela Carnara, uma. 
outra para. t.lesobstruçã.o do bai:do do Butohy 
no rio Uruguay, tambem rejeita© pela Ga
mara; aiuda outra tambem rejeitada, para 
a escola de Taquury e outras congenares. 

Além dessas razões, pensava e penso que 
agora que tratamos de ensaiar os primeiros pns
svs no systema federativo, devemos procurar 
que não sejam sacrificados uns estados em 
beneficio de outros d ti communbão nacionnl. 
1\Ssim. tendo sido rejeitada. pela Camara em 
mais de uma de suas .partes a emenda apre
sentada. pelo Sr. Glícerio, me considerei' des
obrigado tlo compromisso que !.lo.via assumido . 
com a minha assignatura.. (Apoiados.) 

Comprometto-me na terceira discussão, a 
restabelecer a verba reduzida, e espero da 
Cí1mara dos Deputados a justiça. de appro
'Vo.l-a. (M<eito bem.) 

O Sr. Adolpho Gordo-Venho 
pedir a V. Ex., Sr. presidente, que digne-se 
de pól' em ordem do dia o projecto relativo á 
preàédencio. do casamento civil. 

Esse projectQ, vindo do Sena.do, ja está. em 
3" discussão, e cumpra que não sejam oncer
ra.dos os novos trabalhos sem que seja elle con
vertid? em lei, po~que atten~e a. uma. s-ra.~~e 
necess1dtule publica, qual :i. da. conshtu1ça.o 
regular da. familia bl"azi!eira. 

O urL 72, § 4° da Constituiçio politica de
termina que a. Republica. só reconliece o casa
mento civil, e entretanto, graças sobretudo a. 
ttma fortíssima propaganda. feita pelo clero, 
estão se realizanâo no paiz milhares de casa
mentos com dispensa do a.cto civil. 

O projecto em questão vem impedir este 
nbuso,que éde consequencias grn.vissimas para 
a familia brn.zileira. pelas perturbações que 
surgi.rã.o em seu seio, em fUturo muito pro
.x:imo. 

Si a familia. esta sob a. prote~iio do Estado, 
compredende V. Ex:., que não podemos dear 
nesta &itunção: ou ha.vemos de tomo.1• uma pro
videncia., a.fim de que nii.o seja. lsttra morta a 
disposição constitucional que só reconhece o 
casamento civil a a providencia unico., como o 
dam<mstra a oxperiencia do todos os povos, e 
mesmo do nosso, é a. consignada. no projocto 
em discussão, e cumpre que saja. o projecto 
a.pprovo.do; ou nüo-e então cumpre ~ue seja 
rcformt\do jil. o nrt. 72, § 4° do. Constituiçii0, 
a.fim ·de que todos os cu.sarnentos sejí1m va.
lidos perante a lei e todos produz:i.m effcitos 
civis. · 
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O que é preciso, pois, é solver ja esta que~
tão, de um modo ou de outro; o que e neces
sario, é que a Cam<tra se pronuncie ja e fran
camente sobre tão grave assumpto. 

E nada ha. que impeça a. satisfaçã.o do meu 
pedido; o art 94 do mgimento diz que du
rante a prorogaçii'.o só serão discutidos e d&
cididos os negocios ci.ue determinaram-na, 
mas, como sa,be V. Ex., a Camartt não deter
minou ainda quaos os negocios que deverão 
ser trn t:idos na presente p1'ol'Ogação. 

A Cn.mara limitou-se pura o simplesmente a, 
prorognr os seus trabalhos por 30 dias, !;Gm 

det!}rminar CJU:le!:i os projecto:; que deveriam 
ser postos em orJem elo dia., de lllOllo que a 
mesa clovu. pó1· os mais impol'tlrntcs, o o pro
jecto relativo á preoodeucia do casnmonto 
civil e um dos mais importantes que tecm1 sido 
deb:-itidos nesta sessü.o. 

Porque se ha de doixnr pura t1 sessiío sG
guinte um projecto dlmo oste, e que jó, está 
em il" discussão 1 

Poça, pois, a V. Ex., Sr. presidente, que 
attendendo o meu justo pedido, se digno pó1• 
em ordem do dia esse proj ecto .. 

O SR. Pn.ESIDENTE-Rospondendo a V. Ex., 
direi que nfo mo acha.v(\ presento quando 
doliberou-so sob1·0 o decreto do prorogação
Mnis tarde, fui informa.do polos meus colle
gas que foi rombinado entre a mesa. da Ca
mnra e o vice-presidente do Senado, que na 
prorogaç~o u. Cam~ra se occu paria dos orça
mentos e leis org.\Lnicas da Republica.. 

O Sa. BADA&ó- Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE- Comprehende v. Ex. 

a. grande vantagem e necessidade desta. re
stricçã,o, porque as~im a Camrt.m poderi~ ul
timar esse trabalho sem esgotar o prazo da 
prorogacão, em 10 ou 15 dias, o que é de van
tagem para, o serviço publico e talvez para 
os cofres publicos. (Apoiados). 

Ora., pergunto u. V. Ex. si u. lei que o sta
.belece a preceilencia. elo casa.mento civil ao 
religioso é uma lei organica, si desenvolve 
tilgnmn. these du. Constituição. 

Nestas con•liçõHs não posso acceiüw o ré
quorim.erlLo ele V. Ex. Ma.s _o honrado depn
fallo podo uppollnt• da doc1sao 1.lu, mes..'l para 
a Camt•m,que delibemrtl. com pleno.. libo1'<io.de, 
sem n mesa julg:i.r-se exautorüda. 

Interpreto assim o pensamenio da lei de 
prorogução (apoiudos) ; mas :i. C!l.mara em 
sua snbedoria póde resolvei· de modo diverso. 

O Sr. ~~dolpho Gordo-Per
mitta.-me V. E:c., Sr. presidente, que pon-
tlel'e: · 

1°, que os consideru.udos que precederam o 
decreto do prorogoação, como mero parecer de 
uma commissão uo Senado, nem aq uella casa 
obrign.m ; 

2°, que mesmo por esses considerandos se 
veriiicm que a proroga.ção foi votada, jâ para 
tratar-se de leis organicas, como para, tratar
se de todos os pro.jectos de inte;;-asse geral e 
de natureza urgente. 

O projecto relativo iL precedencia do casa
mento civil, muitissimo importante, além de 
organiza.r a fümilia, desenvolve uma these 
con!:ititucional, providencia solm~ a gratui-
dade do acto. . 

Deve ser posto, portanto, na ordem do dia. 
Estii na ordem do dia de hoje o proj ecto que 
concoue pt3usü.o no ex-imperador do Brn.zil. 

Pe1·gunto i•espeítosamente si este projecto 
~ do lei orgauica ? 

O SJt. Prn:stoE::-<TE - A ultima palavru, á 
proferidn. polo artigo do regimento que acabei 
ilo consultar. 

Assim .• entondo que as leis organicas que 
dovem r'azer parte da, ordem do dia, são : a 
lei especiticando os crirr:es de responsabilida
de do Presidente da ttepubli<'.A', a lei elei
toral. 

lntcrpi.:_óto., repito, assim o decreto de 
proro~aQaO das sessões; V. E:i;.:. póde a.p
pelhr paro.. n. Camara. quo in.torpreta.1-o•lia. 
como melhor entender e Ili mesa não ficará. 
de&\utorada.. 

Vem ti. mesa, é iido, apoiado e ·posto em 
dlscussão, que é sem debate encerrada, tlcaodo 
adiada a votação o seguinte 

R e!ltterimemo 

Requeiro que se solicite do Poder Execu~ 
tivo pela Secretaria da Agricultam, um ex
emplar ou cópia dos r.:ifatorios do engenheiro 
J. J. Revy sobre reservatorios no Ceara. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1891 .
J.de Serpa . 

o SJ.~. ltETUMnA - O nobre deputado por 
S. Pa.ulo fez uma a.ccusti.Ção á me::;a pór havei· 
incluido 1m ordem do dia o pr o.Jecto n. 12 A,· 
que mautl:i conce<lor uma pensão n.o ex-impe
rador do Brn:r.il. 

A mesa, os~im procedenuo, n;í.o fez mais do 
que oxecntar o art. 1~ das r.lisposi~~ues trans
itorin.s da Constituição, que diz assim (lc): 

._ Art. 7. 0 E' concedida a D. Pedro de Al· 
cantam, ex-imporndor do Brazil, uma pen
são que, a contar do 15 de novembro de 1889, 
gal'a_nta-ll~e, po1• todo o tempo de sua vida, 
subsistoncm ilecente. O Congresso ordinario 
em sua primefra reunião, rixará. o quanwr,1. 
desta pensão . > 

Log-o, o pr.ojecto deve ser discutido nesta. 
sessão, ra,;r,ão porque foi incluido na ordem d(} 
di~. . 

O :Sr. B~v-ilaqua- Prevejo, -pelas 
observações feitas por V.Ex., Sr . presidente, 
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em resposta. ao nobre deputado por S. Paulo 
que, logo que os orçamentos vão para o Se~ 
nado, serão submettidos â. apreciaçáo da Ca
mara os outros proj ectos de leis organicas e 
os de ma.is ur~enci.a.. 

Nestas coodições, appello para V. Ex. a.fim 
de auxiliar-me na exhumação de um projecto 
que tiye a honra de apresentar á Cama.ra, 
relativo a fraude de generos alimentícios . 
projec~ esse que, como se vê, ê de grandJ 
urgenc1a.. 

Nesta quadra de carestia, ellu. toma ainda 
maior vulto por.que é o meio fü.cil de illudir e 
explorar as classes desfavorecidas da fortuna,, 
fuz;endo umo. concurrenoia illegitima e crimi
nosa aos genoros sãos. E' . preciso que a 
fraudo ceda. o logo.r à moralidade. 

Este projeoto foi remottido U. commiSSiio e 
a.U\ hoje ofodu. nito foi dado parecer. Por
tanto, cbnmo a. attenção àe V. Ex. para elle 
que. como disse na occasiií.o em que o apre: 
sentei, niio necessita ser acceito tal qual foi 
a.presentado. 

Jâ. o dacla.rei franca.mente, não tenho a 
presumpQão de que seja. accéito textualmente ; 
n. questão eetA a.gitada. e ti. Camara em sua 
sabedolia moditlque-o como bei:n entender ; 
todo o fim é que faça-se alguma cousa nesta 
sentido P.ara lionl'a da Republica.. 

Rooonhoct mesmo que lia via no J.ileu projecto 
llJ!lª pa.rte que níi.o era propriamente da uma 
le1 do Congresso, mas que justifica.va-se1 a 
meu ver,. por achar-se em revisão o nosso 
Codigo Criminal ; a. parte das multas poderá 
ser pa.ra elle destacada., xnas de modo fo1·mal 
e cfaro. · 
. Entrego esta importante questão ao patrio· 

tiSmo e a benevolencia de V. Ex. 
Tenho dito. 
o SR. PRESIDENTE-DOU a V. E:x:. a mesma 

M_liósta que dei ao nobre deputado por 
s. Paulo. 

Veem á mesa as seguintes 

Declarações 

Doola.ro que votei contra. a reducção da 
'\'erba para. o prolongrunento da Estrada de 
Ferro ae Porto Alegre a Uruguayana, pormo
tivos que exporei da tribuna. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1891.
<hssia7'IO do NascinwntQ. 

Declaro que votei contra a. suriressiio do 
Conselho Naval. 

Sa.la. ilils sessões, 16 de outubro de 1891. -
BaTi!o de S. M..ircQS. 

Declaro que me a.chava fóra do recinto 
qua.ndo foi submettida a. votação a emenda 
que reduz a. 2:000.000$000 a verba para. o 

prolongamento da Estrada de Ferro de Por
to Alegre a Urugun,yana, e que. si estivesse 
presente, votaria. contra . 

Sala das sessões, 16 do outubro de 18Ç)l.-
Borges de Medeiros. · 

Vão a. imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 244-1891 

Eleiia a 50$ mcnsaes a 2Jensrto de 7$500 que 
indepernleri{e do meio soldo, percebe]), Jo~ 
seziha Maltos PiJtQ de Oaslilko. 

. A' Camaru. dos Sr~. Deputudos foi t•emet:.. 
tLdu. pg.ro. sor tomailn. etIL considora.«ão tt pe
tição com que D. Josephn. Mn.ttos Plnbo de 
Castilho, p~diu, ao generalS8imo chei'e do t;O· 
v~rno prov1sor10, em fevereiro do anno pro
xim~ passado, u.ma pensão para. sua. su bsis
tencia. ~ a de seis filhos menores, cinco dos 
9uaes sa_? meninas e que ainda precisam de 
instrucçao elementar, por não pocler man
ter-se co~ -0 ins~gnificante meio..soldo da. tn.
b~lla ant1~a, deixado por seu fallecido ma
rido, capitão Atron:.io de Pinho de Castilho. 

Examinando todos os documentos e toma,~ 
<l?S na deviria co~sidera.ção as informações 
fora ~e ~oda suspeita que foram prestadas, a 
C?Inm1ssao re~onlleueu que realmente são cri
t1c~ e ex:cep~1onaes as condições da peticio
naria., e por isso ; 

considerando que ·a peticionaria D JoSêpha 
da Mattos Pinho da Castilho e !Uh; do ca
pitão do exercito Joaquim Fabricio de Mattos 
fürido e morto no combate de Curupaity, ~ 
frente do 32° corpo de voluntarias· 

considerando que a. meama senho;a é viuva 
do capitão do exercito Affonso de Pinho ·de 
Castilho, otncial que em toda a. campo.nhit do 
P.a.roguay pr~stou relevantes serviços n.dqui
rmdo mol~stias que ag~D-varam-se em pe
sados serv1ços na guarmçã.o do Pará e das 
quaes veiu a füllecer ; . ' 

con~idera.ndo que a quota de 7$500 parte 
do m~10 soldo do pae da. supplicante, lhe foi 
mau~1da por .se ter reconhecido a insignifi
cancui. do meio soldo tio seu ma.rido • 

considerando que a peticiouari~ tem-se 
entreg1;1e aos mais rudes e pesados serviços 
domest1cos {)Om grave prejuízo para a sua 
sa!!de, a.fim de _manter.se e os suas cinco fi
lhinhas na mais severa. <lecencia e morn.li
uade; 

. E' a coml'.!!issii() de parecer que seja. conce
~1da a pen~ao de <\C<lordo com o seguintB pro~ 
J ecto de 101 : 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1. 0 }'ica eleV'll.da. a 50$ mensaas, i n

dependente do meio soldo a pensão de 7$500 
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mens:ws, que receba o. Josepha de Ma.ttos 
Pinho de Castilho, viuva do capitão Affonso 
de Pinho de Castilho. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1891.
Astolplw Pio.-Bezerril,-Antonio Diyneho.
Mursa.-Leite Oiticica. 

N. 180 A-1891 

Ga.-arzte em sua plenitude os direitos ja adqui
ridos por empre9ados 'lJitalicios e por apo
sentados em 'tlfrtude de ieis anteriores a Con
stituiçcto Federal. 

A commissiío de constituição, le,,.islaçil'..o e 
justiça, á qual foi presente, vindo do Senndo, 
o projecto de lei n. 180 do corrente anno, que 
garante em sua plenitude os direitos adqui-
1·idos por emprego.dos publicas vita.licios e por 
aposeuta.dos, em virtude de leis anteriores à 
Constituição da Repul>lic:i., considerando que a 
mataria desse projooto conforma-se com a 
disposição do art. 74 da mesma. Constituição, 
que parece constituir excepçií.o ao disposto no 
final do artigo anterior, é de parecer que seja 
discutido e approvado pela Camara dos Depu
tados. 

Sala das seSSões, 16 de outubro de 1891.
Leovigildo Filg~eiras, relator.~ Gliccrio.
Aristides Lobo • - Ohagas Lobato. - Ff'.tnça 
Carvalho.- Ange'lo Pinheiro, com a decaração 
de referir-se o projecto n. 180aos empregados 
federaes. 

N. 180-1891 

Do Sem-do 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. º Os direitos jâ. adquiridos por em

pregados inamoviveis ou vitalícios e por 
aposenta.dos, na conformidade de leis ordi-

narias a.nteriores â C-Onstituiçã.o Federal, con
tinuam garantidos em sua plenitude. 

Art. 2. º O exercicio simu!taneo de serviçOS 
publicos, comprehendidos por sua. natureza. no 
desempenho da mesma. funcção de ordem pro
fissional, scientiftca ou toohnica, não deve ser 
considerado coroo accumulação de cargos dif
ferentes para applicação do final do art. 73 
da Constituição. 

Art. 3. 0 • Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sena.do Federal, IS de setembro de 1891.
Prudonte J. de Moraes Ba:rYoos, vice-presidenta. 
-Joao PedYo Bolforl Vieira, lº secretario.-
-Joao Soares Neiva, 3° secreta.rio. 

N. 245-1891 

F'lroa a despe::a do Ministerio da lristrucçll.o 
Publica, Co7"'reios e Talegraphor; pa.rr,. o 
emercicio de 1.892. 

Creação do governo provisorio foi o· Minis
terio da Iostrucção Publica, Correios e Telew 
graphos iostitu.ido por decreto n. 346 de 19 
de abril do anno proicimo findo, e pela nova 
past~ correram desde então va.rios ramos de 
serviço nacional, a.lguns dos quaes eram antes . 
commettidos á pasta da. agricultura., comw 
mareio e obras publicas, e outros á. do in
teriar. 

Confrontada. a despeze. votada para o exer
cicio de 1889, a. do ultimo orcamento monar
chico acertadamente prorogad.o pelo governo 
provisorio, com a orCB.da para o de 1892, 
segundo as tabellas explicativas oft'erecidas 
pelo ministro à . conside:racão da. Cama.ra. 
resalta, só no ministerio considerado ~ra 
depe:z.a. publica o extraordinarío accrescimo 
de 7.121:163$460. 

Pêlo Seguinte quadro comparativo ftca a. 
Camara dos Srs. Deputados habilita.da a. 
acompanhar as alterações successivas que, 
a partir da 1889, so:trreram as verbas desti
nadas aos díversos serviços a. cargo deste 
ministerio. 
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Resu:rno da "ta beH.a. O':'CP1:loati.Ya. do orca-:nonto d:i. <1.ospoza <.lo M:in t s"torio 
do':< :N'ee;ooios da X:nstruooã.o Publica.,. Oorx-oi.o,. o 'X'ol.os ru.pho.;i3 para o 
exex-oto :lo d e 1892 

VERllAS 

i Sccretnrin de Estndo. • . • . . . . 
:t Conselho de Instrucç:io Superior. • 
:1 Fo.cuJd,.de tio Dlroito do S . P:uilo • , . 
li ~cret.nri:i. o BibHothoc:L 1ll\ l,11cufllnd1• •ln 

Diroito du S . l'llulo . • • • 
r. Fnr.uldnd•> .de Dlroito <lo Uocir" . 
ti :Si!crotnrin. ó Blbl!othecn d 1t Fncultln•lo •l•). 

lllreitn do Hnclfo • • • • • • . , 
7 lo"ncnldndn do l\fo<licin:l <ln l\.!11 1!1.i Jnn~l1•n. 
S Socrott1rln , nllillothocn. e f.nburnturloM •ln 

ltllculdndo d o J1!,,<l ici1111 •lo H lo <lo ,ln· 
ociro • • . • · • • · · 

li Fncuhlnclo c]., Modlcinn dll Anhin. . , , 
1.0 :Sooruttu•in. BibHothoCA o Lllhnrntn1•lo" 1):1. 

l~ncutdode do ~fodlcin:i cln Dnhln . • . 
11 El'Coln Pol7tochnlca. . . • , , 
1::1 !.'eoroto'\rln o illb!iqt hecn •ln B~c<>ln l'ob'-

technic:i • • . • • • • • . • ' . 
13 Escol.o. de Astronomio. o Engooh:iri:i (h10· 

grnp'nico. • • • . • • • • • • 
'it'.Escoln do Mln:is do Onro Prc\o. • , • 
ili Inspocto ria. Gernl de lnstmcçil.o Prlrunr!n 

e $ecundnrin . . • • · . . • • 
1U Instrucçii:o prlw11ri1t do 10 o 2o grflns. 
i'1 Po~ngogh11n. • • • • • • • 
1~ Intor'nnti> do Gymnnsi.o Nnc!onnl , • 
m Extern11.to do GymnMIO NnCIOPl\I , . • 
20 Escol:i Normnl. • • • • • . 
21 Ei;coln NACion:i.l do .Bclln.~ Arte.~. 
~ ln~tituto 1'111cion11l de Musica. 
23 Instituto B onj:i.min Const:in t. • 
::M hietitulo d e Surdos-Mudos. • 
25 13ibliothccn l'l:icional. • 
26 Museu Nacional • • • 
'1:1 Correio Ger:i.l • . • • • • , • , • 
2S Telegr11phos • • • • . . . - • . 
29 Est:i.beleoimontos subsidindos pelo Estttdo. 
3Q Poosõos e Co rnwiSsões . 
31 Obru.s. • • 
32 Eveotu11us 
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3• Secção, cm 19 de junho do i8~1.-0 DlnECTOR,. J, R. Barbe'"'" 

Mais de uma vez tem a commis1;ão do orça.
menta revelo.d.o o cnida.doso empenho, em 
que está, de reduzir os onus do The
souro, sem a.narchisa.r os novos encargos 
do serviço publico e a.inda. é est e mesmo 
o seu esforço ngom ; mo.s, tt:iLtando . do;; 
negocios do. instrucção publica., correios 
e telegra.phos, serviços de f0ição especia.lis
sima, ~ commisslio sente-se, ja -por est<\o con
sideração, já por não ter a Camn.ra, ::i.té hoje, 
deliberado i·aver ou l'evogar r eformas r eali
sadas _pelo.. governo dictatoria,l, ob1·igada. nesta 
materio. a. conservar tanto quanto passivei, a 
despeza indicada nas t:\bellas do governo. 

E' assim que a commissrr.o limitu.r-se-lm n. 
indica,r nlteraç.ões nn.s seguintes verbas: 

2. ª Conselho de Instrucçü.o su-perior. 
Elimino.da no total de 41 :900$000. 
3.• Paculdade de Direito de S . Paulo. 
Fic;i supprimidn. a consignnçM> de 2:000$ 

p~ira grO:titicar lentes que se disting uirem no 
magh:;terio. 

4 .nSecretnrin. o bibliotheca dn, Facnldado 1le 
Direito de São Pt\ulo. Fica, supprimida a. con
signação de 6:000$ par ... premios aos mem
bros do magi~terio, e reduzidos os vencimen-
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tos do preparador a 3 :600$, seQ_do 2:400$ de! Federo!, Instrucção Primaria de lº ê 2° gráos, 
ordena.do e l :200$ de gratíttcacuo. Pedagogium e Escola Normal. 

5.a F<\CUldade de Direito <lo Recife. Supri- Estes importantes ra.mos de ser:viço reor~ 
mida. a verba de 2:000$ como na 3•·. gaoisados ultimamente, obedecem~ um vasto 

6."'Secretaria e Bíbliothec<J. ria Faculdade de e bem· concebido plano de ensino, mas devem 
Djreito do Recife. Fica supprimida .ªconsigna- ficar, de. :;i.c~ordo com a Constituição, a cn:rgo 
~orle 6:000$ como n5l- 4 ... e l'eduz1dos os veo- do Mumetpto · Federal e conseguintemente a 
cimentos do preparP-'lor a 3: 60~$ sendo 2: 400$ sua orgnnisação deft nitiva.. 
do ordenado e L:200~ de grabticac,;ão . 18.a e 19.a Internato e Externato do Gy-

7.ª Facutdsde de Medicina do Rio de Ja· mnasio Nacion:l.l. Pó~e ser supprim_ida. a verba 
neiro.- S1.~µprimi~o um Jogar de adjt?-nto, con:;a.$'r~da. ao ~nsmo seccundar10, mas .::i. 
p.:;r wr.·a secretario. do esta.do commu meado comm1ssu.o propue que . a.s d_uas verbas, cu.ia 
que o n~esmo optiLra. por outra. nomeação. . somm:i orçn, em. 4~:740:;;, . se.!am em seu todo 

fV St>ci•otnrm. BLlillothcmi. o Lnborntorio rod_uz1dus u. 351.0ti0$, o. consu.gradus a um ou 
dn. L1culd11de de Medicina 1:!o l~io tle Janairo. mais oxtern~tos, auto1•1zando-se o governo.ª 

tupprimi<lus duas consignneões de 8 :000$ reve.r e fundir ?S reg~la_mentos <los respe~h
co rfa um!\ 1lest!nadns Lt premios aos lentes e t\ vos institutos sem preJu1zo ~o plano de eosmo 
·: .ngens deste~ no estrilllgoiro. consto.nto rio decreto n . 107v de 22 de novem-

10 a s · B"l l' L. IJ • liro do 18DO • 
. : · ecretar1a, 1.' !Otheca ~1 o oratorios 22.•-lnstítuto Nacional de Musica.~Suppri~ 
. n Fuouldnde d~ Medicmo. da B, hia. mom-se no e:cercicio de 1892 dois log-a.res de 
lde~~.~dern • 1.dem · . . profossores- de composição e estbetic::i.- cu-

. ~~: : Cretar1li e Bibhothcca dn Escol11 Po- Ja.<; cntleirns niió .estão providas e que ainda. 
lJ "-~11 nicit, . . • ni'io fnncionam, reduzindo-se, portanto, 6 con-

Flcam supprim1<las no c:to1·c1c10 de 1892 as tos .- Augmentn-se, porém, na. verba. a 
consignnQões do G e 8 coutos <lestioo.dos, a qnantia do 10.800$ para. por equidade, me
primeira. ú. r.iunntençii.o .do . um alumno. no lhon~r_ os vencimentos dos professores q~e 
estrt\nge1ro, e 1i. segundt\ a viagem scientltlcn. passi.tru.o a perceber :~:600~; e a de 1 :600$ 
de ll;m ml'lm~ro cio Cílrpo docente, . fôrn. ~o paro. elevar os vencimentos ·dos adjuntos de 
Brnz1 l ; fica aind(l. red uzid1i n. 5:000$ exch1s1- 2: 000$ 11. 2: 400$000. 
vu.mente destinados á. publico.ção de obras a 23.•-lnstituto Benjo.mín Constant-A con
consignnÇ!to de 8:000$ proposta para simulta- signnçiio de 32: 400$, pn.rtt. 9 professores do 
neamente atteuder ao rnesrno Jlm e n. premios curso de sciencias e fetras fica. reduzida a 
aos membros do magisteriv. 28:800$ reuniódo-se a ua1a só a cadeira de 

13 ... Escola de astronomia e engenharia geo- g~ollletria, mec.hanica. e. cOSf!IºB"mphia e n. de 
gr::i.phica. - supprimidos 23:600.i de toda n. sc1~nclas phys1oas e h1stor1a. natural. A de 
verba. . . 28:800$ para 8 professores a 25:200$, ficando 

14.4 Escola. de Mioa.s de ouro P reto. reduzido"' 7 o numero de professore~~ e ~e 
Ficam reduzidas as seguintes consigna. a.ccordo com o re~lamen!o· A cons1g~a9ao 

ções: . de .102:000$ destinados ao paga meu.to de 21 : ~50$ p:i.ra alu~entnçao fi~a. ,redu~da a 
de 17 lentes a 74:000$, quanto oasta. para. 20:900$ e a de 11 : 170$ p!l.ra gratd'l_ca9ao es
subsldiar 12 lentes durante todo o exercicio. e pec1a~ . aos professores fica suppr1m1da no 
mais um que só rnnc~ionará durante 05 ulti- exerc1c10 d~ 1892. . 
mos quatro me.zes, período err. quo tera iufoio , 2~ · "' lnstltuto dos Surdo ~udos. 
de accordo cotn a. re!'orm:l. do go\'erno pro- F1ca.m elevadas. :lS cGns1gna~es p~ra os 
visorio, a regeocia. da cudeirn. d.e geomctrin. professo~es de hnguagom ~scr1pta, lmgu~ 
gera.l; a consignação de 3:3:600$ a 21 :000$, goll? nr~1culada e !11n.thema~1ca. geowapl11a 
quanto basta. para subsidiril' cinco substitutos e h1sto:ia do Brazll (4), CUJOS vencimentos 
em exercicio ; a de 8: 400$ n. .4:200$, q'!lanto P.assnrao a ser de 3.600$, hem como os des
lm.st ii para paga.meu to a. um professor; a <le tmados aos proressores. de desenho (2), ele-
14:400$ 11. 2:400$, tanto qunnto basta pat·u., Vt\ndo-se o . seu vencimento n. 2: 400$000. 
ca.benclo a cada um l :200$, gTati ficm· aos dous Estes accresc11nos fazam um augmento total 
lentes que ficaram com o. dfrecçã·o do labora- de 5:200$000. 
torio de minel'l.dogfa, geololti~ e docimosfa, e 25. ª Bibliothec.'li Nacional. Fica.considerado 
com n. do ele ph:c.·sica. e chimlca ; .n. de 6:400$ COl'l'.\O perteo éendo a.o qttadro do pessoal um 
n. 400:!;, q11n.nto bastu. -parn. ~r~t~ftcil.L' o lente 2" omcml que t!g~ra na ta.bell n. como addido • 

. que tl11raute dous inezes .dll'lgJ.r excursões A verba fica i'etln7.1da de 140:040$,a. 129:840$ 
scieotifinas; :.i de 6:200$ a 200$ Quanto basta r etlur.i ndo-se os seguintes vencimentos: os d~ 
pr1 l':L gratiilcnr o lente de (~tradas de ferro direetor a 6:200$, os <lo ser.reto.rio e chefes de 
durante urn mez de e:tcltr»ões . . secção a 5 :200$, os de to• otflc!iaes n. 4:200$, 

15•, 1~11• l in e 20... lnspector~t\ Ger:.Ll. <le e os de amanuenses a 2:400$000 . 
Instrucça.o Primarln. e Seccuodnr1a. <la Cn:p1tal · 26." Museu Nacional. Fie.a televada esta 
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verba. em mo.is 1 :200$, para. equiparar os 
vencimentosrle todos os naturalistas via.jan
tes em 3:0'J0$000. 

28." - Telegra.phos. 
Esta verba. sotrre u.ma. reducção de278:200$, 

sendo: · 
15:200$ pela. suppressíto de dous loe-ttres do 

. engenheiros chefes de dtstricto ; 
10:400$ pela. suppressão de dous loga.res de 

engenheiros ajudantes; 
19:600$ pela suppressü.o de oito Jogares de 

inspectores de 3" classe : 
2:000!!; na consignação - 1\fatorial-para. a. 
. - nula telegraph\c.-.; 

l :OOús nn. consignaçü.o-M:i.tedn.l-pn.ru. o 
' serviço rnútereolo"'ico; 

200:000$ na consignaç:1o-E:st.{Lllccimento do 
. novns linhas ; 

30:000,S; nrL consigoação-Augmento do pes-
, sou.l paro. desenvoivimento d<~S li

nhas estações, conservação, etc. 

29 _ n ~ Estabelecimentos subsidiados pelo 
Estado. 

Todas as subvençõos concedidas a estabelB
cimentos subsidiados pelo Estado e que con
stam da tabella. explica.tiva, ficam reduúd<is 
à metade, sendo supprimida a. nova consigna
ção de 5:000$ para os cursos gratuitos da So
ciedade Propagadora da lnstrucçito om Per-
nambuco. · 

31.• -Obras. 
Esta. verba fica redu?.idn. do 400:000$ a 

200:000$ quanto oosta. pa.r::i. terminacão das 
obras do Instituto Naclooal de Musica 
e continuação das obras .ia _encetadas da 
Faculdade de Medícina da Bahia; da Facul
dade de Direito do Recife·; da Maternidade do 
Rio de Janeiro e parn. reparos, pinturas, 
obras e conserva.cão ae todos os predtos, quer 
proprios nacionaes, quer particulares no ser
"Viço do xninisterio. 

32."-Eventuaes. 
Fica reduzida. ele 200:000$ a 100:000~000. 
Não contendo o relatorio do ministerio 

nenhuma ioformaçilo sobre o serviço dos 
correios, e t_endo a cornmissft-0 recebido um 
exemplat' do relii.torio do dircctor do correio 
geral no dia 14 do c01•ronte, ~ó no correr elos 
debates poderi~ ella pronunciar-se sobre as 
lnedidas que Julgar convenientes. Nn. mesma 
0<:easião externn.rá seu juizo ;icer<m da recla
mu.ção recentemente oíferecidtt ao seu exame, 
na qual runccionarios du. repartiçiLo dos tele
graphos solicitam melhoria de veocimentos. 

Isto posto, a commiss1to o:lferece à consi
der:icâo dn. Cnm•mi dos Snohol'cs Deputa dos o 
se;n1inte prnjecto 1\1~ lei: 

O Gongr\·sso Naci11rnd decrda · 
Art. 1. 0 o Presideutc d:~ Re~ublica d11s 

Estados Unidos do Bmzil é autor1sado a des
pender no e:x:ercicio de 1892, pela reparticii.o 
do Ministerio da Instrucção Publica, Correios 

e Telegra.phos a quo.ntin. de 
assim distríbuida : 

$ 

1. Secretnria ue Estado .. 
2. Faculdade de Direito de 

S. Paulo .. . ... ... .. . 
3. Secret..'triíli e Bibliotheca 

da Faculdade de Direi
to de S . Paulo . . . .•. 

4. Faculdnde de Direito do 
Recife •.• _ •. _ .. •.•. -. 

!3. Secretaria e Bibliotheca. 
da Facuhbde tle Di~ 
reito do Recife •. .... 

6. Faculdade de Medicina 
do Rio de Jnneiro ... 

7. Secrêhtria., Bibliotheca 
e Ln.boratorios da Ftt
cul<lade de Medicina 
uo Rio de .Janeiro .... 

8. Faculrlnde de Medicina 
da Bahia •.. .. .••.•. _ 

g _ Secretaria., Bibliotbeca. e 
, Labomtorios da · Fa

culdade de Medicina 
d& Bahia •.•..•. . •.•• 

I O. Escola Polytechoica. - . 
l l • Secretaria e Bil.Jliothecn. 

da Esco!n Polyte-
chni~ .. . ... •. .. · ..• . 

12. Escola de Minas de 
Ouro Preto ...... •• •. 

13. Inspectoria Geral de In
strucç;'to PJ:im::i.rh\ e 
Secundariu. d::i. Capi·i;a l 
Federal. . •• ..• . . ...• 

14. IDstrucção primarin. do 
. 11> e 2c graos . .. . . . •. 

15. Peda.gogium_ . . . ..• .. :. 
16. Internato do Gymnas10 

Nilciono.l. .. • ... . .• 
17: Externa.to do Gymnasio 

Nacional. .... . • .••.• 
18- Escola- Normal. . .•. • .• 
19. · Escola Nt\ciona.l de Bel-

las Artes .... -...... . 
20. Ins tituto Nacional de 

l\.fusica- .. .. __ . . · -· .. 
21. Instituto Benjamin Cou· 

stant_ . ..•... . .. . . -•. 
22·. Instituto dos Surdos 

l\.1udos .•• •• • ••••• •.• 
23. Bibliothec.."\ Nacional . . 
24. Muselt Nt.1.cional. ..• • . • 
25. Correio Geral .. - .... .• 
26. Tele,.:rraphos . . .... .... . 
27. Estabelecime ntos subsi-

uindos polo Esta,rlo ••• 
28. Pensões e commissões .• 
29. Obras._ ..•• .•• •.•. ••.. 
30. EvGntuaes . . .. • .. , .... 

192:450$000 

246:500$000 

59:500$000 

248: 000$000 

62:200,$000 

329 :600$000 

274 :480$000 

823:200$000 

272:320$000 
274:780$000 

181 :250$000 

117;580$000 

135: 9ro.;,"OOO 

l.412:680$000 
46 : 200!;,l-(}OO 

175:530$000 

175:530$000 
130:360$000 

150 : 520$000 

117: 800$000 

148: 080$000 

íl: 165$000 
129;840$000 
103: 960$000 

4.778:603$000 
4.465: 182$500 

59:200$000 
25 :000~0 

200: 000$000 
l 00: 000$000 -15.007:440$500 
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At't. 2.º Ficam supprimidas as verbas do 1 
Conselho de Iostrncçfi.o Superior e da Escola 
de Astronomia e Engenharia Geogra.phica. ; 

Art. So ~ -Fica. o governo autorizado: 
§ lº-a rever o regulamento dos tolegr:i.

phos, para reduzir despezas no se~tido ex:cl~
sivo de serem adoptada.s as seguintes medi
das: 

a) a.Iterar as condiçQes que determinam a 
clasifi~.ção das estações télegrapbicas e a 
distribuição do respectivo pP.ssonl; 

b) suppr•mir as estações que apresentam 
deficit avulta.do e cuja exi$tencia não fôr jus
tittcndo. pel~ necessidade ~o ~erviço. t~legr~
phico ou pola conveníenc1a <ln ndm1mstrnçao 
publicn.; . · · 

e) modillct1.r o systoma. de escriptu~açã~ e 
contr1.bilid1\de de mmlo o fücilltn.r a hsc.'l.hsa

7. Faculdade da Madicina 
do Rlo do Janeiro ...• 

8. Secretaria, Bibliotheca. e 
Labor-a.toríos dtt · Fa
culdade de Medicina 
<lo ltio de Janeiro ... 

9. Faculdade de Medicina 
da. Bahi<.\ ~ ......... .. 

10. Secreta.ria, Bibliothcaca. e 
Laboratorios da Fa
culdadé de Medictnn. 
ela. B'.lhia ...••...•••. 

l 1. Escola Polyter;hnica .... 
\2. Secrc:itaria o Bil>liothcca 

cl!l Escoln.Polytcchnica 
13. gscoltt do Astronomü\ o 

gngonlmrit~ Googra.-
phica . .. . ~ .•••...•.. • 

14 · i~scoln do l\!itm!I tio Ouro 
çü.o da ronilu., 1•001•ganisn.ndo--so o 1·ospcctivo 
:;ervico :;em nugmeuto progt·es~ivo de pesson.l, 15, 
coroo actualmeote !Se faz mister, podendo 
a<loptar-Be o sello telegraphico :50 fór convc· 
uion te para es~e liln ; 16, 

Protn . . .....•..•. . •. 
Inspectorla ue I11st1·uc

çií.o Primo.ria e Se-
cund~iril\ .••••••••.• • 

li. 
18. 

Instrucç.1o primaria do 
l 0 o 2" graos ... . .. . • • 

Pedngogittm. . •.••.•.. 
lntcl'an.to do Gymni\sio 

. â) permlttir que. os ~nspectores po~s:1m. s~r 
ern~arregados de d1strictos e que a IHVHllLO 
<.lestes seja feita nessl\. coníorm!d~de, bem 
como n distribuição do pessotü dM llnlm::;; Nncionn.1. ........ ... . 

gxter1in.to do Gyrnnasio 
N'ncion::ll. ........ .. . . 

e) facultar o acoosso por I,>romoçii.o dos 19. 
inspectores de 3• classe, perm1 Ltinrlo novas 
nomeações . ou o preencl11mêuto das vagas 
qne se abrirem no. mesma classa . · 

20. l<~sco!tl Normal. . . .. . .. . 

§ 2..º A extinguir o actua.t Internato do 
Gymnasio NMion:il, creando em substituiçüo 
um segrmdo Exteruuto. . _ . 

§ 3,0 A flscalisar a u.ppbcaca.o e approve1-
tnmento da ~ubvenção concedida pelo Estado 
a diversos estabelecimentos, suspendendo-a 
nos casos de iusufficiente · aproveitamento . 
Rodriyues Alves . -Figueircdo.-Alberto B ran
dão .-Scrzedelfo Corrí?a..-.Riibiao Jw1ior .
])~me,rio Ril.Jei.ro. 

ORÇA~!ENTO l'Alt,\. O EXERC!OIO DE }892 Al'tt'F
SnNTADO Pl~Ló GOV'F.RNO 

21. Escola Nncional do Bel-
lns-Artes ...... . .... . 

22. Instituto Nneiooo.l da . 
11usicu. ••••••••.•• • •• 

23. Instituto Benjamin Con-
sto.nt . . . • ....••.. · .... 

24. Instituto dos Surdos-
Mudos . . •. . .. . ... • · . •• 

25. Bibliotlleca Nacional ..• 
26. Museu Nacional. .... ; . 
27. Correio Geral ....•...•• 
28. Telegrapllos •......... . 
29. Est~ilielecímentos subsi-

diados pelo Estado ... 
Pensões e commissões .. 30. 
Obr.ts .. . ..•....••...•• 
Eventuaas ............ . Mi11isterio cfo Jnrrucçc1o publioci, Correios e 31. 

Telcgrciplios 32 • 

!92;450$000 

409 

332:000$000 

290:480$000 

323:200$000 

288:320$000 . 
Z'l4:780$000 

HlB :260$000 

23:000$000 

200::180~000 

135:920$000 

1.412:080$000 
46:200~000 

254:210$000 

175:530$000 
130: 360.$000 

150:520$000 

111:400$000 

167: 805,i.'OOO 

65:965$000 
140:040$000 
102:760$000 

4. 778 : 60~00 
4.743:38.G,);)00 

123:400$000 
25:000$000 
400:00~000 
200: UOD$000 ------

15.968:545$500 l. Secretaria de Estado ••• 
2. Conselho t1e lnstrucção 

Superior . .. .... . .. . .. 
:i . l•'a.culdade de Direito de 

o $!'. P iiEsioENTFJ designa para. a. sessilo de 
41 :90()$000 a.mu.nl1ã. a seguinte ordem do dia. : 

S. Paulo . ......... .. 
4. Secreta.ria e Bibliotheca 

da. Faculdade de Di
reito de $. Paulo ... . 

5. Faculdade de Direito do 
Recile ... .... ... ..• . •• 

6. Secrefa.rin. o Bibliotheca 
da Faculdo.de de Di
rei to do Recife •..... 

,C:im:ir!I. V . IV 

248:500$000 

. 66: 100$000 

250 : OOO!i-'000 

G8:800$000 

1" parte (atd âs :J horas àa tarde ou antes) 

. Continun.~io do, votação do prQjecto n . 315, 
orça.meoto da, agricultura. (2" discussão.) 

Vota9ões: 
Do projecto 11. 228) orcamen to do. guerra. 

(3• discussão) ; 
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Do J>Niocto n. H17, processo tlO Prosldonte .Javoocio do Aguiar, Raymundo Bnndoim, 
da. Republico. nos Cl'tmes llommuns (a• ois- Annilml Ft\lcão, João Vieira, Luiz <le An• 
cussilo) ; dmde, Belarmino Carneiro, Oiticic:i., Gabino 
· Do projecto u. 154 B, organisação da ud- Besouro, Oliveir:L Valladão, Pa.ula Argollo, 
ministraçU.o federal (3ª discussão) ; Tosta, Zam:i,, Garcia Pires, Severino Vieira , 

Do projecto n. 12 C, emeoda do Senado es- So.utos Pereira, Custodio tle Mello, P aula 
tabelecendo o pagamento em ouro, da pensão Gitfm::i.r;.íes, Milton, Francisco Sódré, Dionysio 
uo Sr. D. Pedro rle Alcantara. (discussü.o Cerqueira., Batão de S. Marcos, Pires e 
unica) ; Albuquerque, . Athayde Junior, Fonseca 

Do projecto n. 194, elevando de 50.$ a- 100$, .Hermes, Nilo Peçanha, Urbo,no .Marcondes, 
a pens[i.o de D. Maria .Tosephin~ Pereira Pinto Bnptistn da Motta, Alcindo Guanabará, Aris
de Andrade (discussão unica) ; . tidcs Lobo, Mttyrink, Furquirn Werneck, 

Do projecto n. 199, uutorisando a n.booo dn. Thomaz Dellino, lt'igueiredo, .Antonio Ulyn
grntitloo.cão ao professor Dr. Evaristo Nuoes tho, Badaró; Pacifico Mascarenhn.s, Gabriel 
Pires (discussrro unica.); . ele r.fagt~lhã.e3, Jacoh du. Pa.ixií.o, Ale.:mnJ.ro 

Do projecto n. 229, coneedendo licenc::i por Stock.Ler, Francisco Vaiga., Alvaro Botelho, 
dous annos, sem vencimentos, ao tenente Viotti, Americo Luz, Dutra Nicacío, Manoel 
Alexandre Vieira Len.l (discussão unica) ; Fulgoucio, Aristides Mnia, Oomingos R.och:i, 

Do projecto n. 282, co ncedendo licença. por Costa Macha{lo, Jolo 1le Avellnr, 1'"er1·oirn 
um anuo, sem vencimentos, ao tenente João H.alleilo, Bueno tle Paiva, l~en·oira Pires, Joílo 
de Albuquerque Cerejo (discussão unica.); Luiz, HeroarJinci de Cu.mpos, l~:·a.ncisco ullco

Do projecto n. 218,rca.dmittindo no exet·cito rio, Mora.os Burros, Lopes Chaves, Domingo~ do 
o · tenente Rayroundo Perdigão de Oliveira Moracs, Adolpt10 Gordo, Ango!o Plt1l1olro, 
(discussão unica); . · Murs·.i, P11.ulino carlos, Costa .lunio1·, B.odrl

Do projecto n. 234, concedendo melhora de gues AI ves, Almeidu. Nogueira, H.ublii.o Junlol', 
ªJ>osentadoria. a João Paulo da Costa (discus- Leopoldo da Bulllõas, Antonio Aio1•ot.lo, Uol
sao unica) ; l:wmino lie Mcmlonca, Mt~t·ciu.notlo Mnga.lhltos, 

Do projecto n. 217, mandu.n1lo pagi.\1' tt ili ffo- l·~d uardo Gonç:d \'o::;, Lauro Muller, C11.rlos 
renço. do soldo no coronel reformado Augusto Campos, Schimidt, Lacerda Cuutinbo, V!cto· 
CeSM de ArO:.ujo Bu.:,;tos (discussão unico.); rlno .Monteiro, Borges de Medeiros, Alciuos 

Do projecto n. 167, reconhecendo direito â. Limrt , Abreu, Homero Bo.ptista, Cn.ssinuo 
percepção de meio soldo a D. Paulina. Huet Ba- do NtlSCimonto, Demetrio R.ibeiro e Menn:i. 
cellar Pinto Guedes e irmãs (discussão uoica). Barreto. 

2=>. parte (até 4 h.;ros da tarda) 

Discussf'LO unica dos ariditivos 114 C e 114 D 
ofi'erecidos ao projecto que fix::~ :\ força. naval 
para. 1892. . . 

Levanm-se a sessão ils 4 horas e 45 mi
nutos. 

92" S'ESSÃO F.~1 17 DE OUTUirn.o DE 189 l 

Presidcncia do Sr. Matla ;}!achado 

Ao meio-dia procede-se á. chumacla, .à qual 
respondem os Srs. Matta Machado, PalletL\, 
Retumba, Rodrigues l?ern1u1des, lndio do 
Braiil, lonocencio Serzedello, Cantão, Matt;~ 

· Bacellnr, Gasemiro Junior, Henrique de 
Cu.rvalho, Anfrisio Fü1.lho, Nog neÍl'<\ P t1.r n.
naguá, Pires l"erreirn., Mn.rtinho Rodrigues, 
Bn.r!Josn. Li ma, Ba:rnrril, J oà.ó Lop:?s, J usti
n ia.no de Serpa., Josó Bevilac1m1., Gonça.lo de 
L ngos, Nascimeuto, Pedro Velho, · Amorim 
Ga.rcio. Epitacio, Couto Cart.u.xo, Sú. Andrade, 
Tolentino de Carvalho, Joaquim Pernambuco' 

Abre-se n. sessão.· 

Faliam com causa participada ·os Srg . 
Nin:i. Ribeiro, Frederico Borges, Podro Ama
rico, H.osn. e Silva:.1. André ca.va.lcanti, Meira. 
do Vnscoucellos, Theophilo dos Santos. Pon
tes . de Miranda., Felisbello Fierre, Augusto 
de Freitas. Arthur · Rios, Ma.rcolino Moura, 
Amphilophio, Lo.mounier, Gooçalvez Chaves, 
Casario Mottri., Viriato de Medeiros; Cyrlllo 
de Lemos, Leonel Filho, Gonçalves Rttmos, 
Cn.rlos Gt\rcía, Floury Curado, Guimarães 
Nato.l, Thomaz Flores e Rocha Ozorio; e Sérll 
causa os Srs. Be!t'ort Vieira, Uchôa Rodri
g ues, Pedro Chermont, Costa Rodr'igues, 
Nelson, Josc Avelino, Almioio Afronso, Mi
g uel d<;i Ctistro, Gonçalves F.erreirn., José 
Mariano, Pereira do Lyra, João de Siqaeira, 
Espirita Santo, Hernal'do de Moodonça, lv:o 
do Prado, Lellmlro Maciel, Seabra., Leovi
gildo Filgueiras, Modrado, Prisco Paraíso, 
Moniz l<' reire, Fonsecn. e Silva, Mnllhães Bar
reto, Al!Jerto Bl'an<l:'i.o, Oliveira. Pinto, Jon· 
quim Breves, Virg'ilio Pessoa,, Frt~nça Ca.rv:i
lho, Luiz M11rat, Fróes da. Cruz, Erico Coe· 
lho, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, .Tncquos 
Ourique, Jesuino do Albuquerque, Vinhttes, 
Joio Pinheiro, Chagn.s Louato, Costil. Sennn., 
Feliciano Penna, Ferreira Brandão, ·Corr~x 
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Jlnbello, Astolpho Pio, Carlos rlas Chngas, T Nã.o hn.vendo nnmero para. se votar as·~a
Frnnclsco Amarn.l, Doming-os P01·to, Mon- lerias indicadas na ln parte da ordem do dia, 
teiro da Silva, .Martinho Prado Junior , Car· passa.~se i1 zn. · · 
'talhai, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, An· Entram snccessiv-runcnte em discus:;ão, que 
tonio Prndo, Caetauo de Albuonerque, For- ó unicn., os {1.1.ld]tivos 114 C e 114 D, ofi'ereci
mindo Simas, Pereira. dn. Costa, Antüo de dos a.o pre,jecto que fi:-:a n. força naval pa,ra 
Faria, Julio de Cast ilhos, Assis Brazil o Fer- 1892 . 
Mn<lo Abott. 

o SR. 1° SECRETAR.lo dit contn. t.lo se
:;ninte · 

EXPffü!BNTI~ 

omcios.: 
Do l" socrotarlo •lo Semvl<1, 1fo 15 e.lo cor· 

ron ta, communic:i.llllo r1uo fornm 1.111vi11.1.lo::; il 
~rLUcç;1.o · os auto;!'mphos dn 1 •o:;o lu~·ito do 
Gongro:;so !\acio rml, que antol'i:;:L o l'odor 
l•:xoi;ntl vo a concC1do1· urn nnno do Jiconc:i n. 
J\l'chlns cio g~pirlto Santo cio i\tmwzcs, os-
1•rl yàu rl:i 10' proloria chl C:1 pi ta. t L"odaL":Ll.
lntol1·nd11. 

Do mo~ino tionhor, cfo líl do corronto, on· 
\"lo.mio o pro.lacto ilo Senado, 'lll<l mo.ndti 1·0· 
sln.holoc11r na. oscolu. militar do Go1l.l'it o curs0 
tias al'mns de in füntrwin. e cn.vallarfa .-A' 
r.ommissiío do marinh:t o guer·r:t. 

Do Ministerio do~ Negocios da l~a~enda, de 
15 do corrente, onvianrlll :\ mensn.gem sobre 
IL necossidndc ele ser elovad;L a iO·: 454$ em 
(]Ue Coi calcUhuhia. despem dn Yerba.-adminis· 
t1~:çíio e cm;teio da fo.ztJndt~ G despez<1s co111 
os proprios 11Mionnes.-A' commist:;tío de or
ç.'lmento . 

Do Miuisterio dos Negocios d:'I. .Marinha, e 
de igun.l data, enviando o reqm~rimeoto rio 
servente daquelh sccretn.rfa Roherto de Al
meida Mondl'S, pedindo nugmeuto de ven· 
cimentos. -A' mesma commissão. 

D<> Ministerio dos Negocios na Guerrn., <la 
· 14 do corrente, em resposta ao officio desta 
camàm n. 235, de 18 do mez firnlo, envfando 
tres cópias dos actos daquelle ministerio 
pelos qu:ies se vê n. i•educção do pessoal de 
'VDri<\S repartições dependentes do mesmo 
1niaisterio. -A quem fez ri requisição ( Sr . 
lleputad{I Jacques Ourique). 

Da Associaeü.o dn. P1·ac<t do Commel'cio do 
Ptwa, de 20 de setembro, rcpreseatando 
contra o clect•eto n. 804. de 4 de 011tuur1) de 
1800 relativo ao ptigamento do~ impostos do 
irnportaçií.o om ouro.- A' cornmisstio <la fü
zendn.. 

Reql\erímcntos: 
De Mn.noel Vicento Lisboa e outros. pedin

do privi!Ggio por \)0 :tnnos <le uma vín. ferrei\. 
no Ponto Velho, na m:tr::-em dirait:i. do rio 
Madei1•a até Gu:i,iaril-mirim nn. coníluencili do 

. llfamoré~:.com o Gu:1poré.- A' commissão de 
obras publicas. . 

Ning-uem pedindo a pala'Vra, dá-se por 
encerrada a discussão. · 

O Sa. PRESIDENTE suspende a. sessã.o até 
que haja numero par:\ sa proceder â vota
ção das 1mi..terias. 

R.eabrc-::;u a sessrío á l horJ. o 45 minutos. 
O ~l~- SP.R:t.~~or.Lr.o (pela nrrlem)- Desojo 

IJUO V. ! x . me infürme do motivo quo teve 
a mo~\ p:tI"l 11:10 incluir, pa.ra. votação, o 

l>l'O,joct.o n . 22~, cnj t~ ilisr.:us~i.o foi eocerrtu.ln. 
ia tres dias. 

Como V. l!~X'. sallo, este projecto é. da. 
JnlÜLll' :t.CtUttlid1tLlC (apoiar.los); a OpiDHiO pll
IJI lct\ recla.rrrn·o com insisteucia, e não se ex
plica o motivo dt\ <lamora, tendo sido ~ucer
ra.Lla n. tliscussã.o liti tres din.s. 

O a:::1sumpto c.lo'll li\ preterir a todos os 
outro~. 

O Srt. PRr.smEN'I'E- A razão quê a mesa 
ttiva pam não incluir na ordem do dia de 
lloje a votn.r;.ão do projecto n. 222, é que, não 
:>l.l tendo concluic.lo a. votação de orcamertto <ln 
ngt·icultura, nem começado ainda a do orça
mento tia guari':\, 'mi. impossivol que hoje 
pudesse ser votado aquelle projecto, por isso 
que :i vofaçií.o tem de se1• por artigos ; mru:i 
!;&rá d;\dO para a Vl)trtÇàO na Sessão da 
segunda-feira.. 

O SR. Sm~zEDELW- Em todo o ca.so, las
timo que essa votação nlo praterisse as ou
tras. 

O SR. PRESCDF.NTE- Contínúa. a votaçi1.o 
do projecto que fixa a 1lespez:1 do Mioisterio 
da i i.gricultum. 
· São seccessivamonte postas a votos e rejei
tadl\s as emendas do sr. Glicario e outros 
sou ns lettrss H, I e J. 

8' posta a. V"Otos o ;ipprova.da. a seguinte 
emenda do Sr. G licerio : 
h) pa.ru. n. continuação da es

tr:ld1i de ro<htgom D. Frnn· 
cisca em Sn.ntu. Catlmrina.. 100:000$000 

E· post<\ a. votos e rejeita.da. a. emenda do 
Sr li.licerio o outros sou a-lettrn, L. 

São succossivnmenfo postas a votos e l\P
pro vaLb::; ns :;cgui~ tes emcndn.s do Sr. G liccrio: 
o) p1m:i. a gn.r:1ntia tlo juros do 

porto do Jnrn.gü:i., no esta.tio 
tle A.lagoas (dec. n. 904 de 
18 lle outubro de 1890)..... 36:000$000 
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p) para a garantia de juros 
do porto da Laguna, estado 
de Santa Catllarina (dec. 
n. 1024 de. 14 de novembro 
de 1890)................. . 36:000$000 

E' :posta a votos e rejeitada a emenda sup
pressrva do n. 20, apresentad('I pelo Sr. Gli
cerio e outros. 

E' approvado o seguinte n. : 
20 - Fabrica de Ferro S. Joü.o 

.:Ie Ipanema.............. 205:775$800 
E' ;posto a votos e approvado o seguinte 

addit1vo: 
A Escola Agronomica de Campinas ó trans· 

ferido. para o estado de S. Paulo. 
E' posto í\ votos e opprovado o seguinte 

additivo: 
Art, Logo que ostaja dotlnitlvnmento or

ga.nisa.do o· Dlstrkto FodoraI, o Poder Exe
cutlvo lil!'~lhti-h::. ontro~n. dos ,Jn.rdimi Pu
blicos, Pnssolos, Horta. Vltlcoln. o ostnçilo Phl· 
loxerlc11 do. Ponha., services do esgotos, illu· 
mlnucão o do obras publlcn.s da cnplttil e Es
trada do Far;:oo do ltlo do Ouro: constn.ntes 
dos §§ 5~, 0", 10 o 20 das to.bollns oxplicu.
tivn.s, providenclá.ndo de modo a. exonernr-se 
dos octcn.rgos p1•oveniontos de qunesquer con
tractos. 

§ Emquauto não estiver orgn.nisr.do o Dis
trfoto Fedel'll.l, o Poder Executivo é autorl
sado n. abrir os creditos necessarios para 
custeal' esses serviços, do accordo com o orça
mento· vigente. 

E' posta a votos e approvada. a. seguinte 

Emenda 

Depois das pahwras - jardins publicos
accrescente·se o seo-uinte: exceetuando o Jar
dim Botanico, cuja despeza contmuarü. a cargo 
da União. 

Marque-se no orçamento a verba neces
saria. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1391.
J_ V. Meira de Vasconcellos. - Bellarmino 
Carneiro. - Espírito Sal'lto. - Juveru;io de 
Aguiar. - Andrd Cavalcanti. - Tolentino de 
.CartiaU~o .-Raymuiido Bandeira.-Pereira de 
Lyra.- Gonçakes Fer'l"eira.- Jorto .Sigueira. 
- Annibtil }àlcao. . 

São suceessivamente postos a 'Votos e appro-
vados os seguintes . 

Additivos 

l 21l secção da directoria da agricultura, ficando 
o governo autorisado a reformar a secretaria 
e a fazer outras reducções, que julgar neces
Sttl'ias no pessoal. 

Art. Ficam prohibidas, desde jâ., as con
cessões com garantias de juros ou subven
ções, sem especial a.utorisação do Congresso. 

§ Ao Poder Executivo não e permittido 
renovar em fü.vor de individuo ou empreza 
de qualquer natureza' as concessries com ga
rantia de juros ou subvenção que tiverem ca
ducado, e venham a caducar ou fiquem sem 
eJ:reito por quaesquer ca,usas do dire ito. 

§ Reputam;,se caducas as concessües com 
garantia. de juros ou subvenção que não Slo 
tornarem efl'octivn.s nos prnzos das conceSSúes 
ou dos con tl'nctos, nií.o sendo licito n. reno
vação desees prazos. 

Art. A concessão de privilegio de qual
quer anturezn não ae torn:.i.rii etrectiva sem n. 
u.pprovuQão do Congresso. 

§ Estn. disposiçu.o é o.pplicavel aos con
tracto de navegação com subvenção e que 
forem renovados. 

Art. Continün. em vigor a autorisacã.o con
sto.ntes do art. 70 § 1 o da lei n. 3230 de 3 de 
setembro de 1884. 

Sala da.s sessões. 28 de setembro de 1891. 
- Rodrigues Aives, relator. - SerzedcUo 
CorriJa.- Rosa e Silva.- Moraes Barros.,
Jot!o Pinheiro, com restricções.- .Aiberto 
Brandcio. 

Sã.o successivamamento postos a votos o 
rejeitados os additivos a, b, e o d do Sr. Gli
oorio o outros e o.pprovado o seguinte audi
tivo do mesmo Sr. Glicerio e outros: 

e) as companhias ou emprezas, que gosa
rem de garantia de juros ou sul>vençOes, são 
obrigadas a entr~r para o The.souro Nacional 
com as quotas que tiverem sido determinadas 
pelo Poder Executivo, ou que constarem das 
ta.bellas po.ra, a occurrencia das despezas do 
fiscalisação pelo decreto n. de 1890, insti
tuída sob a chusula de a despeza não excodor 
ii. r eceita proveniente daquella. arrecadação. 

E' annunciada a votaçã.o do additivo do 
Sr. Glicerio sob a lettra f'. 
os~. GLlCERIO (pela ordem)-Peço a V.Ex. 

que consulte a Cnmam si '(lermitte que eu re
tire a miuha emenda. 

Consultada, a Camnra consonte na reti
rada. 

E' declarado prejudicado o additivo do 
mesmo senhor, Eob a lottra (/ · 

São successivamente postos a votos e rejei
tados os additivos apreseutados pelos Srs. 

Art. Organisado o Districto Federal o feita. Fernando Simas e out ro, Azerodo e outros, 
a transfereocia dos serviços a que se refere o Garcia Pires e outros, e· Marcolino Moura e 
artigo antecedente, considerar-se-hão sup- outros. 
primidos a \n directoria de ,obras publicas e E' o projecto, assim emendado~ appromdo 
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cm 2"' discussao e e enviado á respectiva 1 O. 
commissão. 

Inspectoria. Geral do 
Serviçr;> Sanita.do do 
Exercito ... _ ........ . O SR. EDUARDO GONÇALYES (pela ardem)-

A Gamara recusou uma das emendas apresen· 11 · 
tadas pelo Sr. Glicerio para a acquisição de 
àraga.s para os portos de Par:.i.naguâ. e Des- 1 ~· 
terro, para cuja. compra. já. foi aberto um 1 · 
credito na Delegacia do Thesouro, e füç0 esta 1 ~· 
declaração par3. que se restabeleça ~. emenda 1 · 
na 3" discussão. 16. 17. 

Hnspifaes e enferma-
rias ......... ··- .... . 

Estado-Maior General . · 
Corpos especiaes .•..•• 
Corpos arregimeatados. 
Praçn.s de pret •...•... 
Etapas ............... . 
Fardamento ..........• 
Equipamento e arreios. 
Armamento ...•..•.... 
Despozas de corpos e 

1.085:084$800 

863:404$000 
442:848$000 

1.380:62?$800 
4.568:728$000 
2. 931 : 064$200 
4.492:000$000 
2. 979 ; 533$8:30 

l59:flôl$000 o SR. RODRIGUES ALVES (pel,ç, ordem) - 18. 
Requeiro a dispensa de intersticio para este 19. 
proJecto entrar em il" discussão 110. seguada 20. 
feira, 19. 

64:520$000 

Consultada a Gamam, é approvado o reque-- 21. 
rimGnto. 22. 

quarteis •..•...••... 
Companhias milita.res .• 
Commissõos militares .. 

743:550$000 
497 :81::.1$700 
122:520~000 

. - ~3. O SR. PREsIDEN1'E annunch1 quo ss vae - Cl:.i,::;es inacti vu.s ...... . l . 877: 1 t.iGs68·l 
lGO: 000$000 
282:541$800 

votar o projecto, em 3" discu::;sil.o, 11. 228 A, 2·L 
lixando a despczo. cio. Ministorio du. Guot•ra 25. 
para o oxorcicio do 18ü2. 26. 

SU.o successivamento :çiostas a. votos e rejei
tadas as omendas do Sr. Po.ula Argollo e ou
h·os, Bellarmino de Mendonçu. e outr.o e 
José Bevilaqua e outro. 

A,jusda8 do custo ••..•. 
FalH'icas ......•....•... 
Pra8idios a colonias mi-

litares .....•...•.... 142:59D$li 7 

Ul0: 000$000 

E' posta. a votos e a.pprovadn. a seguinte 
emenda do Sr. José Bevilaqtla e outro. 

Onde se diz-1 :500$ pa.ra. auxiliar a publica· 
çü.o da Re-uista da. Oomn-.isséto Technico. .il!ilitar, 
diga-se~3:000$000. 

Em seguida. é p05to a votos e adoptado o 
seguinte projecto: 

O Congresso Nacional decreta.: 
O Presidente da Republlca é autorisado a. 

despender, no exercício de 1B92, pelo Minis
terio dos Negocios da Guerra, a quantfa. de 
29.377:953$791. 

Pela seguinte fórma descriminadi;.: 
l . Secretaria de Estado e 

repartições annexas. 
2. Conselho Supremo Mili

tar de Justiça e audi-
tores ••...•.••.••.... 

3. Contadoria Geral da 
Guerra. .............• 

4. Directoria Geral das 

208:253$200 

115:884$400 

187:670$000 

Obras :Militares ...... 1.765:780$000 
5. lnstrucção militar, in

cluindo 600$ para o 
au~roento de orde· 
nano do prepo.~ad.or 
de chimicu du. Escola 
Mititar da capital, 
o qual ê fixado em 
1: 200$000. - •.....•.• 

6. lntendencia ... . ...... . 
7. Arsenn.es ..........•... 
8. Deposites de artigos bel-

, · licos . .. .• •........•• 
' 9. Laboratorios .......... . 

J. 566 : 230~0 00 
137:709$600 

I. 358 : 215$600 

6:000$000 
161; 102.$000 

27. 

28. 
29. 

Diversas daspazas e 
eventuaes .••.•.•..•. 

Bibliotheca do Exercito 
Observatorio do H.io de 

Jn.noiro ............. . 

5:810$000 

171 : 640$000 

· Art. (a.dditivo).-As inskucções da 1 de 
novembro de 1890, regulando o abono de ven
cimentos militares, serií.o observadati com as 
seguintes alterações: 

1°, os officiaes e praças de pret que bai
xarem r.o hospital ~m consequencia. de feri
mentos ou desastre occorrido em acto de ser· 
viço, perceberão, durante o tratamento, e 
soldo integral de seus postos; 

2°, os auditoras de guerra perceb6rao as 
mesmas vantagens que tiverem os da mo.
rinha.: 

3°, são extensivas aos demais offi.ciaes do 
quadro effecttvo as disposições do art. 55, que 
abrangerão os de que trata o n.rt . 56 das ci
tadas iastruccõas ; 

4°, a gt•atificação especial a que se l'eferB o 
art. 57 serã, no m:wi:imo, de 200$ pn.r\\ os of
ficines snperiores e de 100$ pn.rn. os cn.pitães e 
subalternos; 

5°, o quantitativo pa,ra a.lug-uel de criado, 
nmrcado na tabella ae que tra.ta o art. 59, 
será abona.do a todo o oftlcial do quadro effe
ctivo que niio se achar ao serviço de ministe
r im; estranhos ao dn, guerra ou de govel'llos 
estadoaes; · 

6", os olliciae::i que forem membros do Conw 
g·1-esso Federal, assim como d.os congressos es
tadoae8, serão no intervu.llo das Sl}SSOes con
siderado~ em dispooibilidade com os venci
mentos do a:i't. 55 das instrucções, :;alvo os 
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casos de exercicio permittidos pelo art. 23 da. 
Constituicã..o. 

Sal::t das co!l)inissões. 15 tle outubro. de 1891. 
-Rodrigues Alves. -Rubiüo Junio~·. -Ser:;ew 
dello Corrêa (reln.tor) .-Mo;·aes Barro1;. -
Alberto Brandao. -Joao Pinheiro -

E' o projecto adoptado para ser enviado no 
Senado, indo antes a commissão do redac~'~º· 

E'· annuuciadu. u, votaçiio do projecto n. lü7, 
regulando o processo e julg-arnento do Presi~ 
dente da Republica e dos ministros de Es~ 
til.do em crimes commnos. · 

E' i)ostn. a votos e approvada. :1. seguinte 

Emenda 

SulJtititn:L-$'3 o :ll't. 3• polo seguinte: 

o prOCcJs!lô do que trata. ostn loi podor:i. ser 
in tontndo, uiio só tluranto o p!3riotlo presi
dencial, mus ainfa depols que o 111·esid1311tG, 
po1· qua.lquer moLivo, houver deixado detini
tivu.tuente o exat•cio do cargo. 

Sala dus sessões, 13 de outubro de 1891.
Epitacio Pe~so(J,. 

seo successivamente postas a votos e ap
provadas as seguin tas 

Emendas 

Ao :i.rt. 11 

.Substitua-se o periodo final pelo seguinte : 
No caso de a.nsencia o presidente tia camnra 

coromettel'á a intimação ao juiz seccional que 
tiver jurisdicção, no logar, onde so achar o 
a.ccusado. 

Ao art. 23 

D~'(lois tla p<l.lavra. arguida-accrescentM;e 
e si o tribunal o condemnu. a perda do cargo. · 

Ao art. 2·1 

Substitua-se pelo seguinte : 
Vencendo-se a coo.demu:tÇão uos tormos 

do artigo p1·acedente, pergunturiL o prositlente 
si a pen:i de perda do cargo deve ser aggro.
vada com a iucapacitlatl.e pa.r:i. exercer qual
quer outro. 

Ao :n•t . 28 

Em vez dns pa.ta.vrns - oscreveruo os offi
ciaes de suas secréltarias-diga·se-escrevuri~ 
um offlcial da respectiva secrefarfa. designado 
pelo presidente. 

Sa.ln. das sessões, 17 de outubro do 1891.
Se't?erino V~eirli. 

E' adoptado com estas emendas o seguinte 
projecto : 

O Congresso Nacional decreta: 

Do processo e jUlga.01.ento do Presidente 
da Republica. 

Disposição l'.>reli.111in.ar 

Art. 1.0 O Presidente da H.epublica S(m:~ 
submettido a processo e ajulgarnento, depois 
que a Camal"J. dos Deputados <leclaru.r pro
cedente ti iiccusação, pet•<1.nte o Supr3mO 
Tribunal Federal, nos cl'imes commuu~, e, nos 
de respoUi:mbilid:ulo, per~into o Senado, que, 
naste caso, s0rá pr<~sidido polo presidunto 
daquellc tribunal. (Arts. 5::l, 0 3:3 § l• <lti Con
stituição.) 

CAPITULO I 

DA. Dl•JNUNCIA. E DECRE'rD DA ACCUSAÇÃ.O 

Art. 2.u E' perrnittido a todo cidadão de
nunciar o Presidomte dn. Republica :perantlj 
a Camo,ra dos Deputo.dos pelos crimes cor.a-
muns ou de 1-esponso.bili<lnde. · 

.As commissões da Camara deverão llonun
cin.r os delictos da que ti''l'erem conhecimento 
pelo exame .de quae~quer negocios; a.s do 
Senado, por intérmed10 da m esa deste, re
me~terão os popeis, ein original ou por 
cópia, á Cama.J.'a. dos Deputados P•~ra. procedei' 
de occôrdo com os arts. 5° e seguintes . 

Art. 3.0 O processo de que trata esta lei 
sô poderá ser intentado durante o pariodo 
prosidcnciu.l . o cessara qu:i.ndo o Pr0sidentc, 
por qualquer motivo, deixar detlnitivo,mente 
o exercicio do cargo. · 

Art. 4.<> A denuncia devera ser :lSsignn.
da pelo denuncia.nte e acompanhada. dos do
cumentos que façam acreditar · n, existencin 
do delicto4 on de uma declara~ii.o concludente 
tl::t impossibilklado de õ\prosental-os. . 

Art. 5.0 .A_ Gamara. dos Deputados eleger~\ 
Umtt comm1ssao do nove membros para. oxam1· 
nar a denuncia. 

Esta. com missão, dimtro de oito dias, emitth·ú 
parecer sobre si rleve ou niío a deuuncin 
ser julgad~ objecto de clelibern.çi:i.o, podenclo 
pi\r:t est~ tim promover as diligencias que 
eute'nder necessarin.s. 

Art. 6.o O pa.recer, depois de publica.do e 
distribuido com a.ntecedencit\ de 4.8 horas, p~lo 
rnenos, serà. submettido a umn. só discusSt\o. 

Art. 7." Si a. Cnm:.wa.julgar que a denun
cia. é objecto de d':.lliberução, remetterá cópir1 
de tudo ao denuucia<lo pt\l"J. responder pores
criJ.>to, no prazo de 15 dias, que poderà. serpro
rogado n. requerimento do mesmo denunciado. 
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A1·t. 8. º Findo este prazo, voltarão os pa
pei:>, com a resposta ou sem el1n, n. ser ex
arniaa.t.los peln. ClJmmissãoi que, depois de ou vir 
:Ls testemuuhus de ~.mbas as partes e empre
gar todos os meios para o esclal'ecimento tia 
verdade, interpora o seu parecer sobre n pro
cedencia ou improcedencia ria accusaçfo. 

Art. 9. 0 O denunciado podera üssistir pes
soalmente ou por proc11rador a todos os actos 
ou diligencin.s tle que trtita o a.rtig-o anterior, 
devendo para isso ser convidado pela. com
missão, e poderà igualmente contestar as tes
temunhas e requerer que ellns sejam l·epet
guntadi:s ou acarea<his. 

Art. 10. O pt\recet• n, que so reíere oa.rt. 8º, 
depois de publicado o <lMribuirlo n:~ fcit·ma 110 
nrt. 8°, serà. submettido 1i du11!! di~cussi'Jos com 
o i11torv1il lo cio qu:lll'O dins, dopois tio quu n. 
C:inmrn dL•Ci•lirit si tom log1lr ou ní!.o n nc
ml!:lllçáo, o, docltlindo polu. utnrnmtlva, a dc
crotm·á nostcll tarmo:i : 

« A C1lmnrl\ elos ílapututlos <lGcrot;~ ;~ nccn
snçiio contm o Prositlonte d1~ H.opubllca F •.. 
o o. onvlti ao Som~t!o (ou no Supremo Tríl>unal 
FodernJ) com todos· o~ documorltos relati vos, 
para. se prO<'.eder lll~ fOrma tln Con~tituiçüo o 
da lei. > 

Art. 11. Si o ncouso.c!o estiver na. Capital 
Federal, o decreto de nccUSl\Qii:o, assignado 
pala mesa da Cam:tra, llie serà. immettiatu
rr.e~t.'.\ intimado pe\o 1° secretario. 

No caso de a.usenciu, a intimação será feita 
pelo magistrado quo o presidente da Cnma:ra 
dasignar . 

Art. 12. Os eft'eitos do decreto de ac
cusação -principiu.m do din. dn. intimttção e são 
os seguintes : 1°, ticar o accnsudo suspenso do 
exercicio de suas ürncçi'!es até sentenç;i final; 
2°, fl.cn.r sujeito â accusacão criminal ; 3<', sus
µender-se-lh4'l metade do subsidio ou per
del-o otrectivamonte, l>i oao for afino.! t\bsol
vido. 

Art. 13. A C1imal'a nomet\rà ul!la com
missão de treS membros para prodm.ix· a ac
cn~ no Sena.do. 

CAPITULO H 

])O PROCE.'3SO DA ACCUSAÇÃO E DA SENTENÇA 

Art. 14. N'os Cl'imos de responsal>ilidn,de do 
!?residente da Republica, ~ü.o juizes todos os 
sona.dores. 

Exceptuaudo-se : 
l•, os c1ue fr"erem parentesco com o accu

sado em linha rectu ascendente ou descen
dente, ou for sogro ou genro do :mesmo ; em 
linha collateraJ, os ir!llãos, cunhados, om
quan to durar o cuuhadio, e os primos co-
irmã.os; · 

2°, os que, como testemunhas do proces::;o, 
tiverem deposto de sciencb prupria. 

Art. 15. Estes impedimentos poderão ser 
allegatlos t(lnto pelo ú,ccusado, seus advogados 
e pela commissão <tecusa<lora, como µelos se
naüol'es que se julgarem impedidos. 

Art. 16. Recebido no Senado o decreto de 
accu:;açuo, com o processo enviado pelr.i. Ca
mara dos Deputados e apresentado o libello 
peb commissao r1.ccusadora, remetterà o 
presidente cópia de tudo ao accusado que, na 
rriesm:i, occtisifio e nos termos do art. 11, sera 
notilicntlo par:t comparecer cm dia certo 
pernn to o Senado. 

Pi\l'L\):t'::i.pho unico. Ao presidente do Su
pl'cmo Tribunnl Fetloralse eHviarioprocesso, 
om ol'ig'innl, o so comm1mica1•il. o dia designa.do 
pnm o jnlgnmento. . . . 

t\t•t. 17. O accmmdo comparocora, por s i ou 
sons advog:alos, depois tle haver communicac.lo 
Í\ cornmissfi.o llCCUsadOl'U , Com 24 lloraS de 
nnteceJ.encia, o rol das testemunhas que hou
ver do pl'oduzir. 

A'l't. 18. ~ntt·o it notHicnção o o compare
cimento do accus:1do medearit, pelo menos, o 
espaço de oito t.lius. 

Art. 10. No caso de revelia, marcara o 
presidente novo dia -pa.ra o j nlg-amento e no· 
men.ra paru. a. dafesa do accusado um a dvogado, 
:1, quem se facultara o exame de todas as peças 
dri. accusação. 

Art. 20. No dia ap·razado p:.i.rao julgamento, 
presentqs o accusado, seus ádvogados ou o 
U.efensor nomendo â su:i. revelia e a commissão 
::i.ccusudom, o \)residenta, v.brindo a sessão, 
mandara ler o rrocesso proparatorio, o libello 
e os artigos da deie~~, e em seguid~1 inquirirá 
us testemunhas, que deverão depôr publica~ 
mente e fóra da presença umns tias outras. 

Art. 21 . Qualquer membro da commissúo 
a-ccusado:·;\ ou do Se1rn.do e bem assim o 
accu;;(ldo ou seus advogados poderão exigir 
que se façam ús testemunhas as perguntas 
quejulgarcm necossnrin.s. 

Pa.ragl'apho unico. A commissito a.ccus::t.· 
dorn. o o accusado ou seus advogados po
cleriio : 

l º• contestar o arg-uí1· ns testemunhas, sem 
com tudo infarrompel- us ; 

2°, requerer acare~çii-0 de testemunhas . 
Art. 22. Ha.verfL debate verbal entre a. 

commissão accusado1'a. e o accusado ou seus 
::\uVogados, üudo o qual e retiradas as -part es, 
se abrirá discussao sobro o objecto da ac
cusnção. 

Art. 23 . Encerrada. esta., farâ o presidente 
um relatorio r esumido das provas e funda
mentos da. accusnç[o e da defesa. e pergun
fará si o accusado cornmctteu o crime ou os 
crime:s do quo é arguido. 

Art. 24. V cncendo-se que o accusado ó 
étim.inoso, I}erg.untal'á o presideu.te qual.. a 
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pena. que lhe deve ser imposta, s~ a per~;i. do 
car""o sómente, ou se esta a a rncapactdatle 
pari exercer qualquer outro. ~ 

Art. 25. De accôrdo com a. resolucao do 
Sena.do, o presidente layra rú no _processo o. 
sentença, a qual devera ser a.s~1g-11~d'.1 por 
todos os senadores que tiverem sido ju1zes e 
ti:a.nscripta. na acta. da sessão. . 

Art. 26. Si a. sentença for absolutor1a., 
ella produziril. immediatnmente a roha.bilita
ção do accusado, que voltnrá a occupa~ ? seu 
cargo e terá direito a metada do subsidio que 

· lhe fôra suspenso. . · 
·No caso de condemnaçao, entende-se _que o 

accusado fica destituído elo cargo do Presidente 
da Republica. dAsde o momento cm quo a · son
teIJç11 for proferida. 

Art. 27. As questões de .que tri.i tmu os 
arts. 23 o 24 · sómente serão vencl<l~\S em 
füvor da accusnção, qun.udo, em votucao ilO· 
mion.l, obtiver3m dous terços dos votos pre
sentes. 

DISPOSIÇÕES G~R.AES 

Art. 28. No processo, em uma e outra 
Ce.mnro, osére'Verao os Clftlciaes de suas se-
creta-rias • . . 

Art. 29. QuAndo forem precisas testemu
nhas, a oommissiLo summ<ir1ameote ou as Cu.
maras ns farii.o noti.tkar e ns ordens para 
coni'péllil-a.s serão mandados executar por 
qualquer magistrado. 

Art. 30. A sessão legisla.tiva dtl. Cama.m 
ou Sanado será. prorogaaa pelo tempo qutl for 
preciso, si no dia do encerramento não se 
achar concluido o processso ou o julgamento 
do Presidente da Republica.. . . 

Art. 31. Nos crimescommuns; o Presidente 
da Republica. será julgado de a.ccórdo com o 
titulo 3º, capitulo 3° do regimento interno do 
Supremo Tribunal Federal, de 8 de agosto 
de 1891. 

Art. 32. Os Ministros úe Est~o, nos crimes 
communsoude responsabilidtl.de connexos com 
os do Presidellte da. Republic:i,, serão j)ro
cessa.dos e julgo.dos pel:1 autorid..'l.de compe
tente para .o julgamento deste, nti.o lhes 
podendo o Sen\\do impor, nos crimes do l'V
xpoosabilida.de, outras penas mais que a perda, 
do cn.rgo e a. incapa~id_adc paro _exerce~ qu~l
quer outro, sem preJu1zo da nc9u.o da. Justiça 
ordinaria.. · . 

Art. 33. Revogam-se ns disposições em 
contrario. · 

Senado Federal. 22 do setembro de 1891 . 
-Prudente J. de M oraes Bar"?·os, Vice-Pre
sidente.-Joao Pedro Bclfort Vieira, 1° Se
creto,rio.-GiZ ])i,ii:: Gouláre, 20 Secretario.
-Joilo Soa.,./Js Neiva, 3" Secretario.- Vir9ilio 
Ctimaco Dama..~io, pelo 4° Secretario. 

E' o projecto eoviado ao Senado, indo antes 
á commissã.o de redacçáô. 

E' :innunciada a. voto.cão do projecto n. 
154 B, reorg-ullisn.ndo os serviços federaes. 

o Stt. SEVERIANO vrnm.A (pela o'l"dc»i) re.: 
quer o adiamento da votacão deste pro,jecto, 
a.té ser votado em 3" discussão o orçamento 
do Ministerio da Agricultum. 

Consultada a. Cama.ra, é rejeita.do o reque
rimente. 

Posto a votos, ê mloptitdo v seguinte pro-
jecto: · 

O Congresso Naciom\l decreta.: 
Art. Ln Os serviços ela aclmioistra.çuo fe

deral distrilluem-se polos soguit\tes miuiste-
1 ios : 

Mini~tel'io d:L 1.-azcntla; 
Ministerio dn. JustiQa. e Negocios Intel'Íores; 
Minrsterio <la. Industrm, Viação 9 Obras 

P 1blicns· 
Ministerlo da;; Relações Exteriores; 
Millisterio da. Guerra.; 
Ministerio da. Marinha . 
Cada. um delles sel'ó. dir igido por um mi· 

11istro de Estndo, de livre nomeação e demis
sil'.c do Presidente da Repnblic.:i. (Coostituição, 
art. 48, §§ 2° e -19}, a 'luem igualmente com
péte prover as substituições temporarias. 

Art. 2.0 ·E' dn. competenoia privativo. do 
Ministerlo do. Fazenda tvdo o expediente d e 
serviço concernente 6, fazenda publica, em 
todos os seus. ramos e interesses, especial
mente no que disser respeito: 

a) M Thesouro Federal e · às reparttções 
fiscaes n, elle subordinadas. 

b) ao Tribunal de Contas; 
e) à divida publica, quer interna, quer ex-

terna, e il Cai:.:a de Amortisação; . . 
e) aos bens do dominio federil.l, salvo qua.n· 

do especi~lmente reservados a. misteres ou 
ser viços de outros ministerios ; · . 

e) a.os lanç.'\mentos dos impostos, bem como 
ú. arrecadação, distribuição. e conta:bilidadc 
das rendas federaes; n it escriptur{lçii'.o relatim a pensionistas, 
t~posentados, reformntlos o ompt•ogados de re
pa.t•tições extinctus; _ 

y) ú. Casa da Moeda, ft. Imprensa. Nacional 
e ao Diario Otficial; 

h) ~~o orçamento ger:i.l da receita e despe.w 
publica.; 

i) aos moat'"1pios, .:~s cn.ixas economicas e 
montes de socorro <ln. U'niü.o; 

j) nos bancos do emissão, de deposites e 
<lescontos. 

Art. 3. 0 Outrosin'l, cabe ao l\Uniste1•io d11 
Fazonda: 

l . • Dirigir e uniformisa.r o servieo da con
tnbilido.de geral da Uniilo, exercendo ftscali• 
sa~o sobre todas as repn.r tiçõas, llependeutes 
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ou não do mesmo mioi~terio, q11ü krnhu.m ~l 
seu cargo escripturar receita ou despezn.; 

2.° Centralisar e harmooi~ar, nlteru.ndo ou 
reduzindo, os o~amentos p:.i.rcíMs dos demais 
ininistarios para o fim de or·g-anisar tinnual
mente a proposta. <lo Ot'Ç•imento diL União, 
que sera. upreseutada a GiLmnrn. dos Dep•l- · 

. tu.dos ua. época e ntL !ormt1. prescI"iµtn, pe lu. lei 
da contabilidn.<le publicn.. 

Art. 4. 0 São da competencitL elo Ministerio 
· da Justiça e dos Negocios interiores : 

a) os serviços e negocios relativós á ndmi
nistraçli.o da justiça local <lo Districto Federal 
e á. administração da justiça, tederal, t::i.nto 
neste districto como nos estados ; 

b) a polici::i. do District.o Federal, bem como 
a administração de Corpo de Bombeiros; 

e) a guarda nacional no Districto Federal o 
nos estados; 

d) tudo o que for conceroente uo desenvol
vimento das scieneías, lettras e artes, Í\ in
strucçü.o e à. educ:\çã.o e seus respectivos in
stitutos nos limites tio. competencin.do Governo 
Federal, e inclusive a cu.techese rio,;; indio1;; 

e) os demais serviços que pertencem ao 
actual Ministerio do Interior. . 

Art. 5. 0 A secretaria dest~ miuisterio com
por-se·ha de uma secção de contabilidade e 
aas seguntes directorias : 

Jn, dos n~gocios da. justiç.'\; 
2&, dos negocios da. instrucção ; 
3ª, dos negocios inte:l.'iores. 
Art. 6.° Compete ao Ministerio du. In

dustria, Viação e Obras Publicas: 
a) os serviços que interessa.rem ii. agri

cultura, ao commorcio e a. quaesQner outras 
industrias, bem com•l aos institutos ou asso
ciações que se ·destinarem á. instrucçiio te
chnica, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
desses ramos de tmbalho nacional ; 

b) a ad.ministraçiio da Fa.bric:1 do Ferro de 
S. João de Ypn.nema e de quaesquor outras 
industrias geridas por conta da União ; 

e) a garantia. de juros a em prezas da vias
ferreas, engenhos centra.es ou outrns empre
zas para. fins economicos ; 

d) a conse1•va.ção das florestas e a execução 
das leis ou regul::i.meutos concel'Ueutes i~ pesca 
nos mares territorbes ; 

e) a navegação dos mares e rios no que for 
da competencia do governo fedeml ; 

O a administração e custeio · das '\ias-fer4 

reas pertencentes á União, bem como o ser
viço do pagamento de juros ou de subvenções 
a emprezas ou companhi..s partícul::i.res, e a 
fisca.lisação respectiva. ; . 

g) as obras publicas em geral, io.clusive a 
dos portos ; · · . 

h) a. dirooção da. Reparticü.o de Estatis-
tica; . 

i) o expediente e- o despacho nos processoi> 
CAmlU'a. V. IV 

relativo::"; a patentes de invenção e marcas de 
l'abr·icas e commercio ; 

j) o que for a.ttinente a caixas economica~, 
montes de soccorro, particulares, as socieda
cles anonymas. bancos rle credito reál e 
quaesque1· outra.::; instituições de credito que 
tenham por !im favorecer a uma classe de 
t>ro1luctorc~ ou a um ramo especbl de in-
dustria. ; ' 

7') o se1•viço dos teleg-ra.phos e correios. 
Art. 7 .• Ao Ministerio das Relações Exte· 

l'io:res com p3te : · 
· a) o exptidiente e despacho dos negocios e 
serviços incurnbido::; ao a.ctual Ministerio do 
E:xtel'ior ; · 

b) u. colonisação ; · 
e) o serviço dos nucleos coloniaes. 
P:i.rugrtLpho unico. Crea.:r-se-ha na secreta-

ria deste ministerio uma secção que terâ. o. 
seu cargo o serviço indic::i.do no artigo ante
cadente. lcttras b e e. 

Art. tl . º Aos Ministcrios t.la. Guerra e dlt 
hforinha ~ontinuam a tocar os servii.:os que 
ttctut\lmente llie5 pertencem. 

Art. 9. 0 o~ actos do Poder Executivo sob a 
fórma. de decweto1:; ou regulamentos serão 
expedidos corn a a.ssigwi.turu. do Presitiellte da 
H.epublica e do ministro respect(vo. 

§. l." Os demais netos serão despachados e 
assigoados ou rubricados pelo ministro que 
os expedir, ou, conforme o caso, pelos dire
ctores da respectiva secretaria, de accordo· 
com as normll;S regulamentares; 

§ 2.0 Os avisos nao poderão versar sobre 
inte1·pretação da lei ou Ngulamento, cuja 
execução estiver exclusivamente a cargo do 
Poder J udiciario . 

§ 3. 0 Os a.i ustes, convenções e tratados ce
lebr<l.dos pelo Prosidente da Republica, em 
virtude das attribui<;ões que lhe confere o 
art. 48, n . 16 da Cr.mstituição. serão sujeitos 
~ ra.tifica.~o do Congresso; medeaote um :t>ro
Jecto de lei formulado :eelo Poder Executivo, 
nos termos do art. 29 aa. Constituição. 

Art. 10. Extinguir-se-lia o Tribunal do 
1'hesouro logo que so achar constituido o 
.Tribunn.l de Contas, µassando as ;'.l.ttribuiçües 
oonsultivo.s do tribu.nàl oxtincto a. uma. junto., 
que se comporà dos directores do MiD.isterio 
da Fazenda. . . 

Art. ll. Nos regulamentos e instruccões 
que fizer e expedir sobre o serviço dos 
varios ministerios, de nccordo com as suas 
novas necessidades e em conformidade com 
a. presente lei, o Podel' Executivo os orga
nisarii, a lterando, quando convier, n. distri
buição, divisão e denominação dos serviços 
actuaes o molhorando a clrt.SSificação do seu 
possoa.l, e t'a.zendo pa.ra. isso a.s transrerencias 
precisas, comta.nto que da.hi resulte, sem 
prejui:r.o da boa ordem dos trabalhos e dos 

&3 
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direitos adquiridos })9r lei, maior facilidade 
no expediente ou re<fucção na despeza. 

João Soares Neiva,. 3° socretario.- Man.oe·i 
Be:erra de Albuquerque Ju11ior, 2° secretario. 

O projecto é enviado ao Senado,. indo antes 
á commissão de redacção. 

Pãragrapho unico. Aos empregados dos 
mihisferios ou repartições .. e.xtinctas por 
esta. lei, ficam garantidos todos · o;; seus 
diréifos,.éldquíridos, 0-0 gov~rno é obi•igado a E' annunciada a vo_tação da seguinte emen1. 
aproveltal~os nas· reorgao1sacêles das secre- da do Senado ao proJecto n. ~.2 e, fixando 
farias que subsistirem se"'undo as convenien- em 120:000$ annuaes a pens""o a qUé fom 
ci'a.s do servico, mas respeitados em todo o :direito I?· Pedro de Alcant'ara, ex-impera:dbr 
caso os seus vencimentos e categorias·. do Brazll: · 

Os' que excederem d'o quadro res.pectivo em ' Ao art . 2. 0 Depois das 'Palavras-prestru
cacfu.' uma das ditas secrefarfas, conforme os !ções mensaes, accrescente-se -ao cambio de 
regulamentos que se expedirem, ficarão add'i- !2r dinheiros por mil réis. · 
dos a: qu~lCiuer outra até serem aprovei- ; d F d 1 28 d t d 1891 
tâ.tlos, a'tt!endendo-se ã.s suns categorias e : Sena o· e era. •· ' e agos o ~· ·:
aptidões, nas vagas que forem occorrendo Prudente J. de Moraes Ba.rr.J.s•. v1~·pres1-
nas secretarias de Estado o11 em suas rapar- de~te.-J~ao f~dro Belfo"'t ieill'a,. 1: secM
tições subordi'nadas' preferfüào-se, ontro- :tar10.-Gil .D1ni: GoJ.Jlart,. 20 saer~t~r10-. 
ta.nto;· para. o- provimento· . dllS vagas .nas : Na fôr:ma: do·_art. 39. da Const1tu11;)ã<>1 pro
sacretarlas em: que houverem de ftcar add1dos :cede-se a votaçao nommal. 
os· que, por ~esso; puderem 5!3r . nomead?B• vot'a.m a. favor os Srs.: 
atteota a pratica do ramo espec1al1 do serYJço 
a que pertenciai o Jogar vago. · 

Art. 12. Extingue-se no· Mfoisterio· da; Fa-
zenda: · 

a) n Secrefa:ria do Tliesouro · 
bf o Tl'ibuna;l do Thesour'o Nncional, log•o 

q'tle se· acne co'nstit'uido o Tribunal de C'ontasj 
pasSl.londo. a; este a~ attribuiç(Ses de jul~ar? om 
co~U1da. áq1001l", ficand'O as a.ttribmç~s 
me:a:ment.e• const1'1tivas 0111 administrativas da 
oorporaçãe ex·ti-ll'cta, ao· ministro da' fazonda:, 
cpie . despacbatá- com a:udi'enci:~ singulà'l' OU' 
Collectiva dos respeéti'vOS·dii'ectoreS' ;: . 

e} as thesoura.l'lais• de ·fazenda.e collct()rias, 
nos Ioga res oude hou'Vel" alfandegas, trans"
feri;o:d:e-S& para.. estas, n~s qan:es se augmen .... 
tara uma i;:ecçã.o sob o titulo· d:a---Ren<tas m-.... 
tern~m qona sei aproveitará. o· pessoa;l· da· 
qnell.as• :repa?Uções e:di'1'1Ctas por estai ler, o
servtçO· dessa pa.r1e da pooei ta. federlbl e· sua 

11ldio do· Brazil, I nnocencio· SeTzedelfo1Can~ 
tão; Ce.simir0 J•uniar,. Henrique: de, Cal'v:xlho1< 
Mavtfo,ho Rodrigues,Barbosa; I:.ima,-Justiniano 
de Sarpa:,. Retumba, Tolentino do Curvo.lho, 
Oiticica, Gabioo Besouro·,· Oli:v.ei'l'ai V'a.lla:dão,. 
Pau ln: .Nrg.ollo, T,'\Sta, Zama,, Ga.roi.a l?i'res1Sa.n
tos· Pereiro.,.Custodlo de· M~llo~ Pn:ule. Guima
rães, Milton, Francisco· Sl!ldrér Eiony.sio Cer.
queira, ~rão de S. Ma~cos, P~.re~ e ~lb~quer
que, Alc1ndo Guana.ba.ra,Mayrmk,. Figueiredo, 
Antonio Olyntho, Bad'aró, Pacifico Masca.1'e
nhas, Gabriel de Magalbães,Jacob da t>auão, 
Francisco· Veiga,Americo Lu~, Viotti', Manoel 
Fulgencio, Costa. Müehado, Ferreira: Raóei'lb~ 
Btieno de Paiva,. Feureira P~res~ João 
Luiz.,. Francisco· Glícerio~ Lopes· Clta.ves., 
Mursa,, Costai .Junior, Rodrigu.es Aives,. A·l
meida . Negueira,. Rubião Junior•:. Leopoldl) 
de Bulhões, Marciano< de Magalhães, Lanr~ 
Muller, Carlos Campos e Lacerda. Coutinoo .. 

<!O:ol&bfüdad& gEl'J.'a.} nos estados. 
§ 1° As <:Nicisõas que, segund~ :\· eompeten- votam contra os· Srs'. -: 

ci~ e- a · alÇa~a,. pertenciam: ás thesourarias,. ifafta :aa.ce!'lar, Rodrigues Fernandes., An· 
ora ertioeta51, psso11'.ã& à!' respectivas alfün- frisio Ffati10, Nogueira Pnra.nnguã-, Pírl'ls Fer
deb'<is, regulada. a ma.teria. tle modo oonve- reira, t:!'etérrif, João Lopes, Jos·e Bevifag;ua~ 
niente, conforme as lei's. Gonçalo de Lagos, N:i.scimento, Pedro Ve-

§ 2.0 o servjço àa arrreca.dação das :ra11d..'l.s 1110, Epitncio J?essoa, Couto Cartaxo,. Sà An
imernas, nas lOC3ilídades onde não· h'ajai ail- draéi'e, Joaquim Pernambuco, Juvencio de 
fandegas+ podem ser confiado em cada; estado A~uiar .• ~ayml;lndo flà.náeira> Anniba.I_,Fal~o, 
á repartíçao ou funccianarios estadoaes-, na Jo~o V1e1ra,!-u1z .d~ ~ndt~de,. Bellar~1no Car
fórma do art. 70 da. Qonstituição, ou setii. noll'o, S<warmC?. V1eu·a~ A.thayde Junior, Fon
feíto por mesas de rendas ou agencias- espe- seCS\. !:i~rn'les,Nilo ,P~:i.nha,prbano :Marcoodes, 
ci~ do governe> federal, directa.meute su- Ba.Pl1sta. r da !dotta,._ Ar1stídes .Loõo, Fur-
bordmadas ãs respectivas a.lfandegas. quun. ~ e~neck~ 'tliomaz ~ertlno, Afo-

. . . xandre Stocklcr Aivaro Botelho, t>utra. 
Art .. 13. RevogaIXi-Se' as drsposrçoes em Nica.cio, Aristides M'afa, Pa.lleta, .'toiio de 

cont~r10. Avelar, Bernardino de Oai;upo,s,, ~foraes 
Safa. das S'ess~es, 31 de agosto de 1891.- Barros. Domingos de Moraes,Adolpho Gordo, 

P'rtulentc J. do M oraes B'arros, vice-presi- Paulino Carlos, Antonio Azer~o, Bela~~ino 
dente.- Joao Pedro Bel(ort Vieira• .1° secré- de Mendonça., Eduardo Gonçalves, Schmudt, 
tario.- Git . .Vinu Goulàrt. 2° sacretario.-· Victorino Monteiro, . Borges da :Medefros, 
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Alcides Lima, Homero Baptista. Cassiano do . passagens de immigrantes 
Nascimento, Demetrio Ribeiro,Meaa.aBarrdo. 8.000:000$; serviço ile 

O Sn.. PRESIDENTE declara .. approvada a terras e colonisação nos· 
.emenda do Senado, por 56 votos oontra. 52.. . estaclos, feita a redilet;.iio 

E' - t · d " - · d proporcional nas verbas· . o proJec o env.10. o .. so.ncçao, in o an- · aa tflbella, 3.000:000$·; 
tes à commissão da redacção... -pàl'n a introducçã'o e 1oca~ 

Procedendo-se ã-votacJo d9'projecto n..I-94, ; lisação de fümiHas em nu
cjua alava de 50$ a lGO$ a pensa.o d.e .D. Moa.ria. · cleos, em virtude de· con
Josephina _Pereira. Pinto de And~d~,. reco- ; t!'aclos validamente cele
uhece- se nao havei• numero; . . ·brados e que não tenham· 

419 

O. SR. Pn.ESIDEYTE declara. que diversos i incorrido em caducidade 
Sr.$. deputados conununiearam à mesa que se , 746:416$ ... ... .. · · ....... · 13.000:000$000 
rotirn.va.m por motivo justificado; µcl'o que ! 4. Catechese - 60:000$000 60~000$(!)00 
declara adi.a.das as votações das matriaes in- : 5. Auxilies á.agricultum e 
dieados na lª e 2• p:i.rte da ordem do dia. engenhos centraes, sendo 

· 1 d d 6l:46U.$ pa~ o custeiO do 
Passa-se a iora. estiaa a. a. a.presentação Jimlim- Botn.nicoda La.góa; 

do prójoctos, ludicaçõos e. requerimentos. ; . 2o:OOO$ parn. au·xilio ao. 
Niosuom pedindo a pttln,vru. o Sr. presidon-· ' Instituto Bahia.no de Ag1•i

to.dec1ara. que vão a imprimi1· o.s ~agufotes . cultura; 10!000$ pam U.· 

ltl:lDACÇ(i~S' 

N. 215 B-l89f 

Fixa a despe.o do Mínistcrio da Agricul~ura, · 
Commel"cio e V?ras Publ~cas pm·a o CCliCr-
cicio de 1892. . 

( Redacção para 3~ discussão), . 

O Congresso Nacional decreta.:. 
Art. 0 Presidellie da R~p~blica e auto-

risado a despender no' exercicio- de. 1892, pelo 
Ministerio da Agrrcultnra, Commercio·e Obras 
J>ulilicas, a quantia de 62.443:44~492, ~im 
distt'ibu.ida.: 

l. Secretaria de Estado
Supprimidas as consigna·. 
ções de 9: 600$ para 11m . 
secretario:; 3:000$ -para. 
auxiliares do otHciaI do 
gabinete; 3:600$ de grn.ti· 
t1cação d·o calculo a om
progados tta 211 secção da 
d'irectoria. ; 3: 000$ para 
despezas de estabelecimen-
to do :ministro e 15:000$ 
no material. .....• . ..... 

2. Eventuaos-lteduzida. a 
vorba em 10;000$' .... , .•. 

3. Tamü; ~ublicas e colo
nisaçfo-sendo para a In-
spectoria Geral 160:700$; 
hospeda.ri!\ de immigrilin· 
tas e alojamento deste!> 
485:684$ ; tr!l.nsporte de 
immigra.ntes para. o.:: esta-
dos ~-~g-entes interpretes 
001.:aJO$; pagamento de 

359 :310$000 

10:000$000 

impressão da Ftora Brazi._ 
licnse; 12:400$ para o labo
ratorio de biologia; 6:000$ 
de subvenção â colonfo. 
Bfaizi:i.na; 621:000$ pa.rn. 
garantia ::i.os engenhos 
centraes e sua ti.sca.lisação 
30:000$ de subvenção ao 
Lyceu de A "'rono:nia a 
Veterinaria. 8acid'a.de de-· 
Pelotas, no Rio Gl'ande do 
Sul ; reduzida. a. 95:000$ 
a consignação das ta.batias 
pa.ra premio nos fabrican
tes de aissucar e 800:000$ 
para. as subvenções e .ga.
runtia.s provenientes ·de· 
contractos validos e que, 
não tenham incorrido em 
caducidade .•. .•••• .••• ; ... 

6. Subvenção às. compa
nhias de navegação a va-
por. Supprimidos: 300:000$ 
ae subveução ao Lloyd 
para trnnsportG de immi-
gra.ntes ; 150:000~ para ::i. 
IJavegaç-Jo do Araguaya, 
Norte e seus · affluente s; 
!50:000$ de subvenção á 
empreza de linha. de va-
pores frigoriferos e con-
cedidos f;:jQ:OOO$ para as 
responsabilidades prove-
nientes de contractos le-
galmente feitos . ....... . . 3.420:24($)00 

i. Subvenção l1 Sociedade · 
Auxilia.dora. da Industria. 
Nn.cional . . • • • . . . . . • . • . . . 6: ~~00 

8. Corpo de Bombeiros -
Suppl'lmida a consignação 
de 100:000$ . para. ns obras 
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do quartel central e de não venham a. incorrer 
g:877$Q35 ·no material, e . em caducidade........... l l.810: 666$452 
esta.bélecfda. . a consigna- 19. obras diversas nos es-
ção d~ 109:877$935 para a tados - Augmantada a 
creação da 4• companhia 582:340$450 verba com as quantias : 

9. Estrada de Ferro do So- 100:000$ pa.ra melhora-
braI-Reduzida a quantia. mento do porto da Amar-
de 30:000$ no pessoal in- ração, estado do Piauby; 
ferior e no material...... 211 :632.$265 100:000$ para. as estra.das 

10. Idem de Ba.turité - Re- a cargo da commissão es-
duzida a verba. de even- tra.tegíca do Para.oà ; 
tua.as, na imPortaneia. de 100:000$ para a continua-

. 62 :756.$997. . ............ 538:503$638 ção da. estrada. de roda.-
11. Idem de Paulo A:tfonso 156:3031450 · gem j), Francisco, ezn 
12. Idem Central de Per- Santa Cs.tbarina; 

na.rnbuco- R. e d u z ido 11 36:000$ i)ara. g?.rantia de 
30:000$ de etrentuAes..... 435:820$700 juros do porto de Jaraguá, 

13. Idem Sul de Perna.m· no estado da.s Alagôas; 
buco. .. ............... . . 641 :055$000 36:000$ para garantia de 

14. Prolongamento da Es- juros do porto da Laguna, 
· trada de Ferro da Bahia. QOl :668$137 · estndc de Santa Catha.rína 
15. Estrada de Ferro de r&duzidas; a 500:000$ a 

Porto Alegre a. Uruguayar · v~rba. para poços · arte-
na, reduz1das 18:467$Ql8 818.008 contrnota.dos, a 
de eveatuaes........... . l '.547:900$520 187;000$ a destinada. ao 

16. Estrada de Ferro Con- melhora.mente do rio S. 
tra.l do Bra.zil-Ma.ntida.s Francisco; a 120:000$ a do 
as verbas da tabella em melhora.manto do porto do 
vigor e addiciona.da a Ma.rnnhão e supprimida 
quantia. de l.000:000$ com a destina.da as obras dos 
a obti~ de e:trootuar a canaes da Feitoria., Can-
e:Uineção do pà.Ilta.IlO de gussú, Leitão e Pombas; 

· Juiz de Fóra., . separados · . applicando-Sd dentro da 
os servic;os do trafego do verba. a quantia. de 50:000$ 
da. construcçio . ...... . .. 12.482: 195$313 para. a.UXilio da construe- · 

· l-Creditos especiaes: Sendo ção da estrada entre os 
2.000:000$ para. o prolon~ estados de Ma.tto Grosi:;o e 
gam,ento da. Estrada. de Pará .................... 6.583:766$707 
Ferro Central ; 20. Fabrica de Ferro de S. 

1.000:000$ idem, idem, de João de Ipanema..... .. . 205: 175$800 
Porto Alegre a Uruguaya~ 
na ; Art. A Escola Agronomica. de Campinas ê 

1.000:000$ idem, idem, de transferida para o estado de S. Paulo. 
Baturité; · Art. Logo que esteja definitivamente or-

l .000:000$ idem, idem, da. · ganisado o Districto Federal, o Poder E:x:-
&hia.; . . ecutivo fo.r-lhe-ba entrego.. dos jardins pu-

2.000:000$ idem, idem, das blicos, exceptuo.ndo o Jardim notanico, cuja. 
estradas Central e Sul de despe2a continuar{L a cargo da Uniã.o,passeios, 
Pernambuco •... - ...•• -. . . 8.000:000$000 horta vitícola e estação Pbiloxeríca. da Penha, 

18. Garantia. de juros de serviços de esgotos, illuminação e de obras 
estradas de ferro, s.endo: publicas da capital a Estrada. de Ferro do Rio 

8.610:666$452 pa.ra a ga- do Oo.ro: coniitantes dos §§ 5°, 9°, lO e 20 da$ 
rantia das estradas em ta.bellas e::cplica.tivas, providenciando de modo 
tra.íego ; a. exonerar--se dos encargos provenientes de 

2.000:000$ para as estradas quaesquer contractos. 
em construcção em vir- §. Emqua.nto não estiver ôi'~anisado o 

, tude da lei de 18S8 e an- Distrieto Federal. o Poder Executivo é nuto-
teriores ; risado a abrir os creditos necessa.rios p!l.ra 

l.200:000$ pa.r il. a$ novas custear esses serviços, de aooordo com o orça-
eonoessões constantes de mento vigente. . 
contractos w lid.os e que Art. Organisado o Districto Federal e feita 
niio tenham incorrido ou a. transferencia. dos serviços a. que se refere o 
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t1.rtiro antecedente, col'lFilidet'ar-se-hão sup
prin~idas a l• directoria das obl'as publicas e 
2"' secção da dir~ctoria da agricultura, fican40 
o governo antor1sado a reformar. a secretaria. 
e i. fazer outras reducções, que Julgar neces
sa.ria.s no pessoal. 

Art. Ficam prohibidas, desde jâ., as con
cessões com garantias dejn1•os ou subvenções, 
sem especial autorisação do q_ongresso. . . 

§ Ao i?oder Executivo nao é permittido 
renovar em favor de individuo ou empreza de 
qualquer natureza as concess~es com garantia 
de juros ou subvenção que tiverem caduca~o, 

§ Esta dispof.licão é a.pplica.vel a.os con
tractos de mi. vagação com subvencã.o e que 
forem renovados, 

Art. Continua. em vigor a autortaacií.o con
stante do art. 70, § lo da lei,n. 3230 de 3 de 
setembro de 1884. 

Sa.la das com.missões, 17 de outubro de 1891. 
-Rodrigues Alves, relator - Serzedello Cor
rêa. - Moraes Barros. · - Alberto Brandtto. 
Rubiélo Junior- Demetrio Rib~iro. - Figuei
redo. 

e veobam a caducar ou fiquem sem e:ffeito 
por quaesquer causas de direito. N · 158 C-1891 

§ Reputam-se caducas as oonce~Sões com B uta 
garanti.a de juros ou subvencão que não se R~dacçao do pro;ecto n. 158 , que reg 
tornarem etrectivas nos prazos das concessões a erotradiçao de C1'iminosos, tmtre os esta.dos 
ou dos contractos, não sendo licito a renova- e entre estes e o Districto Federal fJ da ou-
cã.o desses px'8.~s. tras prc1videncias 

~ As companhias ou empreza.s, que gosa-
rêm de garantia de jtlros ou subvenções,_ são o Congresso Nacional dec:reti: 
obriga.das a entrar para. o Thesouro Nacional Art. 1 a E' defeso âs autoridades dos esta-
com as quotas que tiverem sido detérminadas dos e às· do Districto J.<'ederal àeixar de sa.
pelo Poder Executivo, ou quê collStarem das tisl'azer as requisições legitimas de qualquer 
tabellas para a ooourrenc1a das despezas ~e n&tureza. das autoridades dos outros esta.dos 
flscalisação !>01o decreto n. , de 1~9"0, lns_b- e do mesmo Districto Federal e bem assim de
tuida sob a clammla de a despeza nao tixceaer negar a extradição de criminosos sujeitos ã. 
á. receita proveniente daquella. arrecadaQào. prisão conforrn.e as leis federaes. 

Art. A' Societâ Piemontese per Gil Scambi l. A extradição de criminosos será. feita. 
Commercia/, fra L' Italia e íi Bra:&íle, estabele- mediante requisição da autoridade policial ou 
cida. cm Turim sob a. firma social de G. Ber- judiciaria, nos estados Jl,Ol' intermecfio ~ ~eus 
tolini, A. Bonelli & Oomp. é concedida a. governadores ou pres1aeotes, & no D1sLricto 
subvenção de 30:000$ annuaes, durante cinco Federal por intermedio do mínistro da jus-
annos, priigos em prestaçoes t:imensaes,. e de- tiça. . 
pois d~ estabelecidas na Itaha as agencias de A este ou â.quelles, conforme o caso, serão 
exposição permanente dos prodact~s dos esta- communicadas pelas autoridades competentes 
dos do Amazonas, Pará, Maranhao. Cearà, do logar. do refugio a prisão e1l'ectuada e a. 
Pernambuco e Bahia, pi,\ra : . entrega. ordenada. do criminoso reclamado, 

a) manter nos referidos estados e na ltall.a. afim de que pre>videnciem sobre .ª sua. ro
agencias de exposição perm!lnentc dos P o-- messa, a dos instrumentos e eíie1tos ou ob
ductos das respectivas regiões ; jectos do crime que porventura houverem 

b) promonr conferenuias e publicaç~es sido sequestrados e a. indemnisaçã.o de despe
scientillcas sobre assumptos que possam In- zas de que trata. o numero seguinte. 
teressar à colonisaQã.o e ao desenvolvimento Pa.ragrapho unico. Nos casos qu~ . D;âo 
das relações commerciaes entre os estados do admittam demora, sempre entre munimp1os 
norte da .Republica e a Italia ; confinantes de estados diii'erentes, a ext1'8r 

e ) estabelecer a permuta de valores entre díção '(loderá. ser reclamada. e sa.~isfeita. pelas 
os referidos estn.dos e a Italia; autoridades policiaes on j u~icianas competep.· 

d) pPomover na. lto.lia o esto.b_elecimen~o de tes, directamente entre si, as qua.es clarao 
casas commerciaas destinadas a importaçao e immediat& e circumsta.nciada parte do occor
exportação dos referidos paizes : . rido ao ministro da justiça, governador ou 

e) promover a organisacão de uma hnha de presidente, de gua,l se tratar, ficando as 
navegação directa, entre os portos dos rafe- mesmas autoridades rigorosamente respon-
ridos estados e a ltalia; ·sa.veis por qualquer abuso. 

/') fazer acquisiçii.o nos diversos est00:os u. No Districto Federal o ministro da. jus
do norte da Republica, de zonas apropria- ti.çà., 6 nos Esta.dos os governadores ou pre
das para o osta.ôelecimeoto de nncleos co- sidentes, provi~en7iarão sobre a conducção e 
nia.es. remessa dos ~mmosos. 

Art. A concessão de privilegio de qualquer A indemnisação das despezas com a. prisão, 
natureza não se tornara. e:tfectiva sem a ap- conc!ucQão e entrega. dos criminosos e obje
l>N:'Vàção do Congresso. ctos do crime correrá. por conta dos cofres do 
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estado que os reclamar., ou .pelos da. Uniito, Vll. Para os fins previstoi:: nesta lei o pe
si a r~clamação for feita pelo Districto Fc- tlido de e:drl.l.diçiio deve incluir as indicações 
deral, .salvo o direito regressivo dn Uniiio ou conducentes ú voritlca.ç;lo da identidade úo 
<lo estado contra. a. purte quo .promover n. refugiado e declarar o logar e a <lata do 
a.c·cusação. crime, su:i. natui·eza e circumstaocias, e ser 

JIL E' competente ,para pedit• u. extt•adfcão acompanhado de .cópia da .quei:i:a, denuociii, 
do .criminoso a autolidade que o for pa.ra acto inicial., ordenando o processo, ou do des
decretar a .prisão ou expedir o respectivo pacho de pronuncia., do respectivo libello, ou 
mandato. sentença. de .condemnaçã,o, quando se tratar 

tv. A prisão, remessa e entrega. do crimi- de ini:líviduo já .pronunciado ou condemnado. 
noso por extradição só podera tor logar, si, ·Paragraplio unico. Em caso urgent~, are
em virtude das leis vjgentes no D1stricto quisição poderú. ser füita. e .exeeutada à :vista 

. Federal ou no estado que o tiver de proces- Cle despacho teleg-raphico .para pr·isiio ,provi-
sar e punir: soria até à remcssn. dos documentos i.le que 

a) a. natureza do crime permittir a prisão trata esto arligo. 
iPre.ventiva; Vlll. O c1·iminoso, cuja eotr~ga for obtida 

·b) a pronuncia do réo der loga.r ú. sua. por extradição, poderà. ser .processado, jul~ 
detenção; gado e punido ;por out ro crimG não iucluido 

e) a. condemnaQão for à .pena de prisão no pedido de extradição; sendo licito "igual
ou a. outra que possa ser oommutada em mente no governo da · União, no Districto 
prisão ; Federal, ou ~o do estatlo onrle elle se achar, 

d) não se tratar de crime em que os réos entreg-al-o ao de outro qualquer estado sem 
se livram soltos, sEl.lvas as excepÇões legaes; necessidade de Consentimento de que o entre

•e) ·tratar-se de criminoso ·evadido,.que esti- gou. 
'vesse condemnad.o, ou detento legalmente·na A entrega do extraditado póde ser dofi.oi
·conformidat:l.e do disposto nas Jettras a·a·d. tiva ou pl'ovisoria. para. cumpriment" de pena 

Pa,ragrapbo unico. Em todos os cnsos em imposta, confrontação com.outro criminc1so, 
que for admittid.a a fiança, esta poderá ser formação de culpa ou intcrrupoão de ,prescri
.pr~tada .no logar do r!3fugio do' criminoso, '.p.çã.o .. ; .~om.municu.ndo sempre a.s autoridades 
.~& .no Districto ,Federal ou em qualquer. da Umao ou .dos esta.dos umas às olCLras o 
.. ~tadQ, ,re.sol:venao-se assim pela fiança. o: resultado do ,processo'. 
pr.oce,gso .® ,extrad.icção.. : IX. <Paro. fazer ou satisfazer pedidos lle 

,y. 1Em .too.os.os ·mais casos sô poderá teri •ti:ttr~dição, .neoh~m .e:iieito ·j uridico . . terá n 
lo"'ar· · · qua.hda.de.de 0nac1ona.l ou de est raage1ro,.nem 

· ~·) • tltl - d · ti· · d d ! •ll·de cida.dão 0do estado r equerente .ou do .re-
... e. ·~o. ~ o m 1c:a o ou nccusa o. queritlo ~ . . . 

-pa.ra ass1S~lr l!-OS termos do se11 processo 011 o •estado.•de·or1,.,.em.do extraditado nenhum 
·r~ponller·acn,ulga:men~~ i . · , _. ·· direi~o poder-à faz~r vale1•1m~m o ·estado .re
- b) ·li. r_?qu1su;:ao lle dthgencms _tendentes a quemlo terá 0 de .preferir aquelle ou o do 
lnstrucçao lfO processo•lie 'f2rma.ça.o de culpa: ·territorio tlo·crime .com:infracção das ro"TttS 

-ou. a;pr~~ ·pal'a .ª accusnçâO; . . do n. vr. i:i 

_ 'e) .peo.do ·ds remes.5a . de · qualq~rnr tio-: ·o .transito·do extradito.Jo é obrigatorio pelo 
cument~ ou·auto necessa.rio aoS>refer1dos fins,_ torritorio da UniU:o. 
c,l!m ou ·sem ·a ela.usula. de serem ·devól- · x. A '.presente lei coinprehende os crimes 

''Vl~os ; . . . _ praticados antes dl\ suu. e:<ecu<;ã.o. 
~ • <J:) ~ o .. ud!Ção de ·testemunhas o~ n. sua m- XI. Ficn. entendido que ·não1h:.i.verã neces-
timo.çao: pa.ra, ·"t!epor .em estn.do dtverso, mas sil:lade .de extrailição, 'quando se t r atar de 
-sem com~lnaça.o de ·penas. . "individuas incurso-'l em crimes sujaitos a com· 
, .\~I. .. ~~ concurrenci~. d~ ·pedidos · tle extra- .petencia dti ~ustiça federal. (Constituic:io, 
tl~çiw, o estado requer1i:lo . · . o.rt. 7~, § 30 .0 ~wt. 60, .§§ .}o.e ·2•). 

aJ.~i. IJe.tratar.do mesmo crirn~, dará. .~re- Nestes casos, as mitot·idades judiciaFias fe· 
· ~(ereoefa ~ ~t;i.dp em cµjo tar ritorio tl'(ai. ·dera.as .se1!imital'Ü.O a communicar ,no .Distri
_eUe.~ill.o c.omm~tlido, o.inda .que não .seja o eto Federal ao ministro da. ·justiça.,.e nos es
seu, salvo prevenção dn .propria j urisdicção.; tados aos seus governadores ou presidentes, 

,f?) .si se :tratar· de crimes diversos, serà ·a·prisão dos.criminosos e a sua. remess11 .par:i 
àttendida na resolução de ,preCerencia a gra- o logar da requisicão, nindtt quan<lo se ache 
V:idade::r~elativa dos crimes. ·p&ndenta ·a o:r:tracticão entre e~tados ou entre 

Quando !'l. gravida.de for i&"ual ou no caso ostos . a o Districto l~edera.l . 
!l.e .. d11vida. sobro qua.lsoja o cruno .mais g1•ave, Xll. A pr.esente lei entmró, Jogo em ox

·_p .. ~tado .r~guetido ".leva.t·á em conta. ii.".priori-: ecução, iri<lependentemento do regulamento 
.. ~: d,o p..ei:lido .e.tr~tivamente elli~M~o e .co-: que pa.ra. esse tlm o ·po:der :Executivo :houver 
· nhectdo. · de expedir. · · · 
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Sessão ·em ·17 de 'Outubro de 1891. ~23 

iA.rt. ·2. 0 •Fi~am revoga.uns ns ·dlsposiQi'.los 
em corrtrario. 

do commlasnrlo 0Bpoci11l pnra todos os alu~ 
mnmi 1tprosontntlos a oxnmo. 

S,_la das commissOes, 13 do outubro de 
) 89 l .-liive~io de ,;lgwiar. ~ Baplista da 
Mo(leli. 

,N. 72 .C-180,1 

Redacçi1o do projccto ». 72 B de 189~,.r:eco
nhecendo validos para a matricula rios cu:i·sos 
superiores .da lJniao exames ·termiriaos feitos 
em -estabelecimentos particuZ(}res de ensir.o 

Art. 6.0 ltovogam-~o ns cllsposlçl5e!I om con
rio. 

Saln. tias commlssües, 14 de outubro.ele .1891. 
-Juvcnc io de Ayviar. -Baptistt1 da Moua. · 

Redaoçrto do projeoto n. 135 de 189t 

O Congresso Nacional resol.ve: 
Art. 1. ° Fica. concedido ao coronel hono

rorio do exercito, Joaquim Mn.uricio ,F,erreira., 
uma. pensão annual ele 2:400$000. 

O Congresso Nacional decreta: Art. 2.º Revognm·se ·as disposições ·em 
:Art. l.0 .Serão ,titulo para..a matricula dos con tru.rio. 

cursos ,supario:ues do. União os exames.termi~ s 1 d · 4 d t b. d. 1s9· 1· 
,o~esfoit0s,nos est~belecimentos .particulares a.ª as commrsSões, I e ou u ro e · 

"Ju-oe11oio de Aguiar. - Bc.piista da .Motta. de .ensinq,,que por ,sua. organisa,ção não se 
.Proponham ao,prepa.ro .. pal,'a os actµaes exames .o SR.. PR.ESlDENT.E designa para .a sessão 
offi~iaes,axigidos como condição.de m:-tricula de :19 a seguinte qrdem.do dia: 
nos .cursos .sµp~uiores •. e .udoptem ,um ,pro- Até·âs 3 ·horas da~ta.rde.ou antes : 
.gramma .de .e(\sino . integral, uma. vez .que y t - d <Y' • • • 
~bl:apjam a ,Upg~a ma ter.na., ctuas,ling-uas es- o aQao os se0 uintes proJectos. 
traohafl, o l~tim pay;fl..OS cui:sos de direit.o, a Additivos ns. :114 ·C 114 D offerecidos .ao 
::\F,ithi:netie;:i., ~lgebroa,.geometria e trigo"(lome-: :{l~jecto_ que. ;fixa a ·ÍOI'.Çfl. naiv.al ·tiara .. '1'802 • 
. trla, a·mec::i.mca e.lement~r e ~trooomia, .a: •(d1scussao1umea); 
~p~ysi.ca · e .. cbiir.1ca, a botauic;i. zoologia.e .pb.y-: N. 222, :provideooiando :soà.l'e a emissão 
siología., a historia e geogr~phia geral e .pa-: .resgate.e con>!ersã-0 do p&pel .. moeda. do )Es,.. 
tria., noções de ecotJomia {>olitica e instrucçãol do (2"'.discllssã.o); · 
<:ivica, o desenho e a. musica vocal. : N. 229,coocedendo·licença por ,dous a.nnoa, 

Art. 2 .0 A requerimento do director desses:. setn·vencimontos, ao t enente ·Alexandre Mi
•estg;beleaimentos, .nomeara. o.dírector dos cur-' .eira LeaL(cliscussão .unica); 
sos superiores em que os candidatos se ,quei--i N. 2S2,,concedendo licenca :por ,um ·anno, 
ram matricular, um commissario especial, .. $em,vencimentos,:ao ,tenente .João de ·Albu· 
que assistira a.todo-.o,pro.c~ dos exames e querque Cerejo.(disc115sii.o unica); 
terá o direito de tieto sobre o julgamento de :N. .. 218,.readmittindo.no.exercito o tenei:rti:i 
capacidade dos alumnos, para o effeito de não . Ra.ymundo :Perdigão de \Qlivaira ~(discussão 
serem admitiidos á matricula aquollas contra unica); 
·quem o 1inter.pu,zer.. : 1N •. 234, concedendo .melhora :de aposenta-

~t:t. ·S: 010•aspimnte-que:Se·propnzer·a·ma.., :tadoria a .João Paul<l ,da costa '(discussão 
1tricula de c:u!'Sos·.superiores .e que1por qual- unica); . 
quer·c1roumsta.ncia :tiv.e!" ·deixado de prestar N. HJ9, .autorisa.odo o .abono ,da. .gi:atiti
as pFo.vas,de-oapo.cidade ·de que 'trata oart. :!º, co.cão·M ·profüssor Dr. Evnri~to .Nunes Piras 
·em qua:lquer·dos.estabelecimentos de -ensino, .(disouss5.o unica.); . . 
o podera fuzer ·porllnte·D..fnculdado que ·pre- N. .Hl4, .e~evando, de .5()$ a 110~ a pensão 
.henl'la 1frequentur. · de D. Maria .Josephim\ .Pereira 1P10 ,de ·An-

!:\rt. 4;1> Toermioo.dos os:exames, o.commis· drade· (dísoussão unica); . 
-sa,rio -especial .'l'emetterú, -ao ·Clll'SO supellior :N. ~ l'T, . ma.nrla,mlo _pagar a. differença de 
.qne .o nomeou •uma r~lacüo dos •alumnos que .soldo ao coro~l -refoirmado Augusto :Cezar 
·houverem·sido approvados com o•sen assen- de Araujo Ba.'>tos .(cliscussií.o!!lDicaJ; 
•timento, .e .uma •outm .dos que,não •houve- N. l67,•reconhoc0ndo.01direito á.·percepção 
.rem oblido o•seu ·placee, e a primeira dessas tlo meio soldo a o .. Paulina Huet Baoellar 
relações sera publica.da, -sómente tendo di- Pinto Guei.les e suas írm!Ls (discussão ucica); 
.reito à matricula os candidatos nella, in- 3:i. discussão do projacto n •. 215 A, fixanijo 
cluidos. ns despezas.do'.1)1tnisterlo,da Agricultura~pam 

.Art. 5.,_, •Serão.dispensados ·tla :fiscalisacao .18Q2·; 
·de que-tratam .os·arti&"os anteriores, ~,,,ida ,2J'.discussão do.proj.ecto n •. 2~, !fixando:as 
.léi, 1aqnelles ,-est.aheleai.meutos·de .ensino que despezM do Mini~terj.(),dailns~i:11CQ1l:o Rublice.., 
.d~ôte ,dez iancçs ,bouverom obtido .o . .placet .C~r.aios . .e·íl)ele.ge:)ph!JS pa.r~\~1~92. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 06/02/201 5 14:48 . Página 1 de 27 

424 Sessao em i 9 de Outubro de 1891 

.2" parte (até às 4. horas d:i. tarde) 

20. discussão ilo projecto n. 233, i•egulando 
3.S eleicões para os cargos fetlerae.,;, nccom
po.nhado do projecto elalJorado pela commis-. 
são mixta. · · 

Levanta-se a sessão ás 3 1/4 horas da 
tarde. 

930. SESSÃO EM 19 DE OUTUnn.o DE 1891 

/Jresidencia do Sr_ Malta Machado 

Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrig-ues Al
ves Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Ru
bião Junior, Leopoldo de Bulhões, Azeredo, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donQa., Marciano de Magalhães, Eduardo 
Gonc:dves, Lnuro Mulle1>, Carlos Campos, 
Schimidt Lace't'da Coutinho, Victorino Mon
teiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
Borges de ,\1edeiros, Alcides Lima, Abreu, 
Homero Baptista, Cassia.no do Nascimento, 
Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa. participa.da. os Srs. 

Pedro Americo, Bellarmino Cn.rueiro, Arthur 
Rios, Oliveim Pinto. lndio do Brazil, Roza e 
Silva, Pontes de Miranda, Cyrillo de Lemos. 

Ao meio dia, procede-se á chamadu., A qun.l Vin.rito de Medeiros e Leonel Filho, Cnrva
respondem os Srs. Matta. Maclmdo, Pn.lettn, lha!, Fleury Cura.do, Carlos Garciu, Guim:i.
Nina Ribeiro~ Ret11mbn., Rodriguas Pernnn- rães Natal, Thoma.r, Florei;; Thomaz DelfiM e 
tles, Belfort Vieira, Uchóa Rodrigues, Inno- Rocha ozorio; e sem C[1llSa participada os 
cencio Serzedello, Cantão, Matto. Bncellnr, Srs.: couto carta.xo, Almino Atronso, Miguel 
Costa. Rodrigues, Casimiro ,Tunior, Henrique Castro, André ·Calvacanti, João de Siqueira, 
tio Carvn.Jho; Anfi-isio Fialho, Nelson, No- Theophilo dos Santos, Marcolino Moura, 
gueira Paranaguá, Pires Ferreira, Martinho Pri::;co Pami:r.o, Joaquim Breves, Froes . da 
Rodrigues, Rnrbosa Lima, Bezerril, João Lo- Cruz, Erico coelho, sampaio Ferraz, Lopes 
pes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, Trovão, Jacques Ourique, Furquim Wernek, 

·José Avelino, José Br,vilaqua, Gonçalo de Jesuioo de Albuquerqna, Feliciano Pena, 
Lagos, Nasnimento, Pedro Velho, Amorim Ferreira Brandão, Martinho Pri\.clO Junior, 
Garciah Epitacio, Sá Andraile, Tolentino de Ferreiro. Pires, Monteiro rfa Silva. Moreira 
Carva.l o, Gonçalves Ferreira, Jos~ Mariano, dn Silva, Fernando Simas, Julio dé Castilhos 
Joaquim Pernambuco, Ra.ymundo Bandeira, e Fernando Abbott. 
Annibal Falcão, Pereira de Lyra, Meira de , . 
Vasconcellos, João Vieira, Luiz de Andrade; E_ Ilda e ~em debate approvada a acta da 
Espirito Santo. Oiticica, Gabino Besouro, Ivo sessao anterior. 
do Prado, Oiiveira Valladão, Leandro Maciel, . o Sa. 1° SF.CRETAR.Io procede á leitura do 
Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula seguiate . 
Argollo, Tc:>sta, Seabra, Zama. Garcia. Pires; 
Severino Vieira, Santos Peroira, Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphilo
phio, Francisco Sodre, Oionysio Cerqueira, 
Ll!ovigildo Filguei.J.'all, Barão de s. Marcos, 
Sebastião Lanâ.ulpho, Pires e Albuquerque, 
Moniz Freire, Atha.yde Junior , Fonseca 
e Sil'V-a., Fonseca Hermes, Nilo Peçanh:1., 
Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Al
berto Brandão, Virgilío Pessoa., França Car
valho, Luiz Mura.t, Bnptista. do. Motta, Al
cindo Guanabara, Aristides Lobo, Mayrink, 
Vinhaes, Figueiredo, Antonio Olyntho, Ba
daró, João Pinheiro, Pacifico Mascarenbas, 
Gabriel de Magalhães, Chag~s LoM.to, Jacol> 
da Paixão, Alexandt•e Stokler, · Francisco 
Veiga., Costa Senna, Lamounier, Alvaro Bn

·telbo, Amarico Luz, Dutra. Nicacio, Corrôa 
Rabello, ·Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Mafa, C~rlos das Chagas, · Frn.ociseo 
Ama.!<1-1, Domingos Rocha, Gosta Macha~o, 
Domingos Porto, Jo:"io, de Avell:w, Ferremi. 
R.abello, Bueno de Paiva., .Toão Luiz, Bernar
dino de Campos, F1•ancisco Glicerio, Moraes 
Barros, casario Motta, Lopes Chaves, Do
mingos de Moroes, Adolpho Gordo, Mur:;a., 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. I 0 secreta.rio do Senndo, de 17 do 

corrente, remettendo o projecto daquella Ca.~ 
mara, que autorisa. o governo a conceder 
dentro dtt verba-Soccorros Publicos- o · 
auxilio indisponsa.vel ao estado do Piauhy 
para acudir as necessidades produzidas polo. 
secoa-A' commissão de orçamento. 

Do Ministerio dos Negocios do lntorior9 
de 15 do correote,em respost<t ao officio desta 
Camam, de 9 deste mez, tra.usmittindo inclu
sa, de . ordem do Sr. Presidente da Repu-. 
l>lica, a copia. do decreto que publica. a reso-. 
luçiio do Congresso Nacionn,l, prorogando a 
actun.l sessão legislativa :ité 15 t.le novemb1•0 
proximo vindouro-loteirad:t. 

Do mesmo ministerio, de 16 do corrente, 
em addita.meuto ao officio dàquelle minis
terio de 2 deste mez, trtmsmittindo incluso 
o ofticio do governador do estado de Per
nambuco sob o n . 56 de 29 de setembro findo, 
acomp[l.rih!ldo da copia. do que lhe f<>i dirigido 
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pelo juiz municipal e ele orphãos do termo de 
ouricury, solicitando, em vista da grande 
falta de generos, motivada pela secca, ttiU:ilio 
para soccorrer a indig-entes da respecti'9'a 
comarca . ....... A' commissão de orçamento .. 

Do ministerio <los Negocios <ln. Justiça trans· 
mettindo, devolvido pelo Presidente da Re
publica, na fórma <lo art. 37 § 1° da Cons
tituição Federal, o autographo incluso d<h re-

. solução do Congresso Nacional, aposenta.ndo 

. Bellarmino Brasiliense Pessoa de Mello no 
cargo de director da Casa da correcçã.o desta 
capital e a qual negou sancção pelos moti
vos declarados na seguinte exposição que 
acompanha o referido autograpbo. 

l'tego sancção a ostn. resoluç:"i.o do Congresso 
Nacional, por julgai-a inconstitucional e con
traria aos interesses da nn<;lto, pelo~ moti
vos declarados na exposição junta. 

Capitál Federal, 17 de outubro de 1891. 

MANOEL DEODORO DA FONSlWA, 

Antonio LuizA!fonso àe Carvallio. 

Deixo de sanccionar a resolução do Con
gresso Nacíonal, que concede a Bell::i.rmioo 
Brasllíense Pessoa de Mello aposentadoria. no 
co,r~o de director da CttSa da Correcção desta 
capital, com os vencimentos a que tive1· di
reito. por j ulgs.l-a inconstitucional e contrnrfo. 
aos i.nteresses da nação. 

E' inconstitucional. porque, nos te1•mos· do 
art. 75 da Constituiçao, a aposentadoria só 
podera ser dada. aos funccionarios pu.blicos 
em caso de invalidez no serviço da. nação., e 
não prova aquelle cidadão, o qual jâ deixou 
de ser funccionario, achar-se invaLido e de 
invalidez adquirida no serviço publico. 

E' ainúa inconstitucional, por ser attenta
toria. do principio da divisão e independeu
cia dos poderes politicos (a.rt. 15 da. Consti
tuição.) 

Aposentar é acto do. administração, que 
compete ao Poder Executivo, sómente per
tencendo uo Legislativo estabelecer em lei 
ns condições tia aposentadoria a, quando mui
to, u.utori:>ar o governo a conceder certa e 
determinada aposentação. 

E'· contrario. aos interesses da. naçiio~ por· 
que aca.rretu. onus indevido aos cofre:; publi-

. cos; u.posentadol'ht é premio de bons serviços 
o não o póde te1· esse ex-empregado publico, 
contra quem, no exercício do proprio cargo 
em que o Congresso Nacional o quer u.po
sentt~r, se provu.1·am gl"J.ves irregularida.des de 
a.dminist1~.i.çã.o (1•elatorios u.presuntados pelas 
commissõe8 de inquerito na Casa. do correc
çã.o nos a.nnos de l~ e 1890.) 

Negundo, por estes motivos, sancção á 
resolução do Congresso Nacional, devolvo o 

Cnma~n V. IV 

respectivo autographo :i. Camnr11. lnlt!huforn, 
na fórmu. do art. 37, § 1° <la Con!it1tulçfí.o. 

Capital Federal. 17 de outubro de 1891. 

.MANOBL DEOnoRO DE FONSECA.. 

Antonio L1.tfa Atfonso r.l6 . Ca.,.w.lht1. 

A. commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. 

Requerimentos: 
Da COmpa.nhia In<iustrial de Construcções 

Hydmulic.'l.s, pedindo isenção de direitos pn.ra 
os materiae.c; qne tiver de importa:r.-N com
missão de fazenda. 

Dos officiaes honorarios do exercito, pedindo 
a decreta<;<\o de unia lei quo faça vigorar o 
decreto do 7 de janeiro de 1865, favorecendo 
ao mesmo tempo a.os voluntarios da patria que 
não percebem soldo.-A· eornmissão de mari
nha e guerra.. 

O SR. VrnGILIO PE:i:SOA (pala ordsm) .par
ticipa que o Sr. deputudo Oliveira Pinto não . 
tom podido compari:icer ás ultimas sessões~ 
por motivo de molestüi em pessoa de sua. 
familia. 

O Sa. PRESIDENTE declara que niio ha
vendo no recia to numero para votar as 
ma.terias d<'lsignadas em· ordem do dia, vae 
entrar .em 3" discussão o projecto n. 215 B, 
que nxa ns despezas do Ministerio da Agri
cultura para o aono de 1892, devendo estn. 
ser ioterrompida. para proceder-se á votação 
logo que huja numero . 

São lidas, apoiadas e postas coÍljunctamente 
em discussü.o as seguintes 

Emendas 

Ao art. 6°-Depois dAf! palavras-dos pro
tluctos-ü.cresceote-se: -do Bru.zil e especi
almente- O ma.is como está. 

Sn.la dns sessões 19 de outubro do 1891.
Prancisco da Veiga, 

Onde convier: 
Aos coucessionarios de engenhos contrae8, 

cujas concessões não tiverem sido 011 nfü> 
forem julgadas c.~ducas ajuizo do Poder EXI'· 
cutivo, · é facultativo o uso e estabelecirnentv 
de fabricas pelo systema da diírusã.o ou ex-
pressão. . 

Sala das sessões, H~ de outubro de 1891 . 
F. Sodrd . -Se'Oériri.o Viei.,.a .- Díonysio Cer
queira.-Paula Argol!.o.-Tole11lir.o de Car-
,,alho. · 

G4 
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São lidas, apoiadas .e enviadas á commissão 
as seguintes . 

Emendas 

Emendas ao .art. jo 

Ao n. 5. Auxilios à agri-;ultur:a. 
Accrescente-se: ioclnidos para escola agri· 

cola. ela Pernambuco conforme orçamento de 
1891, 200:000$000. A.o .titulo - Ob~as cliuersa~ .nos .estados, ac-

crescente-se: Sala (las sessões, .1 g . de outubro de 1891. 
-Jo.wi Jlfariano .- João Olfoeira. - Taienti>io 

Melhoramento tlos .portos do ~\iracaty, Ca.- de Ca.r.ualho.-Percfra .de ,Lyr,a.-1..uiz d:e 
mocim e Chacal, no estado do Ceo.rá, .AmZrade.-.Joaquim _Pcrriambuoo .• - Armi~ai 
100:000$000. Falçao.-J .. V. Meira de .Vascanceltos • .- Es-

Augmente-se a. verba. respootiva com a. im· pir.ilo Santo.- Go»çalvos Fer.r-eira • .- Ray· 
.porta.ncia necessaria. rnwvlo Bandeira.- Jut:enci(J.de Aguda'Y'. 

·1f.Sn.la. dus sessües, 19de ontubro do 1801.- ·Para conclusão do.s,obras <lo·porto da ·For-
J. de Serpa.- Jos,J Bevila1p,1a, - Gonçalo da to.l13z1\ e ~tt'abttlhos accesso11ios, molusive dra
LrJ.gos. - Fr"cdct"ico Borges,- .i11aiwel Occlho g<1.gem ·indispensaveis pa;ra corregir o estado 
iBa~os do Nascimcnlo.-.ilfartinlio Rodriyucs. actuatdo me~mo porto, e ·mantel-o, ·fica o 
-Joao Lopes. governo autorisado a inoovar com a «-The 

Ao art. 3D.-Depoi!! das palavra.s-Rio do cear-a Harbour Corpara tion "Limii:ed» o con
ouro-accrescr>nte-se:-e cor,Potle IJombeiros-. tro.to existente, elevado seu c:.ipital á somma 
especificando no tiual do artigo o numero que: de 4:874.·000.$ com o garantia de ·ôº/o ao 
nas tabellas e:tplicutivas corrospot1de a esse anno .pagos na forma até a~ora pbservada, e 
serviço. 1 pelo tempo de 25 annos, e nem assim a lhe 

Ao art. 5'>.- E>ep.:Jis •da palo:vra.-juros,- conceder p1·aso sutnciente para a execução 
diga-se :-·:.mbvenções, isenção.de direitos ou das ob~s, encetadas e das que accroscerem . 
. transporta ·wra t~ i to. O m!lis como ~tá. . Fi:ederico Borges . - J otJ.o .Lopes. _. Goriçalp 

A~s §§ l e 2 do ;-aferido art. 5 ~.tambam de -Lu(Jôs.- M. C. B astas do Qascimento ... -
.cle pGlS .da palu vra-J uros, accr;escen .em-se as Justi»iarto de. s erpa. - Bezcrril. -;Bar.bo ~a }:.ima 
,mesmas 1palavrns da emend<t s11pra do art. 5• ~Josc B evilag.ua..-:Josi .A:17eLino_,-Rodro .Vc

Sala llas·ses:;t:ies, ·H:licle,outubro de 1891.- lho.-Frões.~Bellarmin.o Carn ~.iro..,,,..;Sa~o.~ 
.Francisco da •Veiga. Perei""a .-Co>ito Cartawo.-Pires de Albuguer-

.A.o n. 1.-Cred~tos especiaes.- Em v.ez de, quf?.-Garcia Pi;es ,-:- N.ogueira.- :P. Gui:
tí00:0~0$. diga-se:_ l.000:000$ pura poços maraes.-An~or1m. Gare~.- C. _ao 

1
Nas.ci

arlesiaoos contractados. · mento. - .1.~f~isso Fia!ho: . . Jicven cio d ~guiar 
! _ JoCf.ri 'V1e1ra.- .Esp irito San to .. - Paula 

Sa.lado.ss~ões, 19 de outubro .de ;189.1.-: Argoio 
Martin/Lo 'Rodrigues. 1 •• 

Additivo 

i 
Fica consig nada. a verba de 200:000$ sob a! 

rubrica «Obi·n.s diversas, 'I> para a .cons trucçao' 
de uma ponte provisor-ia, cfoporto de Santos, 
par'.1 embn.rque o dcsomllarque de merco.
aorrns. 

Sala das sessões, 19 do outuoro d e 1891.
Domingos de •lfol"aes.- Paulino Cartos.
Adolpho Gordo. - BerncmJ,ino de •Campos. -
Mor.afJS Bar.r.os..- .R1Jbi1to Junior .. - .Lopes 
,O/w1J~.-Wic~r:fo. - Costa. -:M iH:sa. ~AlPr.edo 
.Elli,s. -Cf!sar;io .Mc tt.~. 

o n. 3 do ~rt. :1° .. subs~~tuar.se ;pelo ,se
guinte .: 
serviço da immigraçifo -e colo

nisação, sendo ·para : 
lnspoctoria Geral, r eduzido o 

rpessoal ·a ·um ins peotor, ·um 
::ijudante, tlous ~hefes de. se
secçU.o, ·um offic1al Jtechorco, 
dous otllciaes, ·um•a.rchivis
to, ·dous ·amanuonses, .trcs 
interpretes, st~is ajudantes 

-de intel'pt•ete, '-um ·porteiro, 
dous con tinuos e'um ·guarda., 
,ffil\fttiLlos -os a<iluae::; venci-
·mentos ·e iac}uhlu. ·n. ·vurba 
para ·m<l. teria l. .....•..... , ·99:500$000 

Agencias nos esto.dos do -Ama.-
Ao credito especial, ,prolongam'!nto da Es~ z.onas., .p,ir<i.. Maranhii.o, 

trada de Ferro dt\ Bahia Piauhv, Ceará, Río Grande 

.Em v:ez,d(l l .OOQ:OOO$, digo, .l.501):000$000. 
,Sala.,das.sessüas, .19 de·outubro de 1891 _,.,.... 

Manoel Coelho Bastos do N aYcimeuto.-.Mar.
tinl11> Rodriq ues. - J, de S crpa. 

do NÓrte, -Parah yba , Ala
goas, Sergipe .e Matt.o·Gros
so, -quando se.tovnem·neces
·sarius , ;incluida. o.- •'1eroo 
paru expediente • • • . • . . . . . • Ai:.O.O_Q$00o 
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Delegacias de 3ª elas se em Per
nambuco, Bahi:.i e Minas, 
cada. uma.,com um delega.do, 
.tim escripturado, nm inter
,'{)rete, .um porteiro continuo, 
incluid:.i a verba. i1ara o ex
pediente e aluguei de casa .. 

Delegaci:\s d') 2" êlo.sse: no Es
pirito Santo, Paranà e San· 
·txCatharino., reduzido o pes-
8oa.l de cti.da uma a um dele 

·gado, um auxiliar technico, 
um escripturai•ío, um inter
prete, dous :i gentes ·auxíl íu
res e um por·teiro continuo, 

·incluída a ve1•ba paru. o ex· 
pediente e a.luguei de casa.. : 

"Delegacias .de l"' classe no 
·Rio Grt\nde do Si:d e em São 
:Paulo, · reduzido o ,pe$SOa.1 de 
cadn. uma a .um .U.elegado, 
:um . tijudante teobnico, um 

· escripturario,uzn intarpret~, 
tres t\gentes nuxiliares e un1 

~porteiro continuo, incluit.ln. 
a. verbn. pn.rn. expetfüm te e 
aluguel de.cnsa ............ . 

Hospedaria da. ilha das Flores 
e Pinheiros, e transport.j de 

Accrescont.·-se onde couber: 
As verbastlest:na.das aos estados do Ama

zonas, :Po.rú., Maranliã.o, Píauhy, Gearâ, Rio 
Grani.lo do Norte, Pa.rahyba, Alagoas, Ser
gipe o .Matto Gro~so, serão entreg11es aos es
tados ú pt·oporção qno el!es forem realisa.orlo 

46:C00$000 os diverso!:! trnb:1.lhos e serviços necessarios 
ao povoamento dos nucleos por na~ionaes e 
estr·nngeil'oS, competindo ao governo Di· tlsca-
lisnçã.o dos referidos serviços. · 

Os · liscaes serão p:tgos por conta. •dessas 
mesmas verbas devendo ser, para -tnes·ca.rgos 
e para as agencias, ·nomeados de ·prefü1•eocia 
o; !'unccionarios que Corem dispensn.dos da 
insjiecloria, <lo legacia e -. commi;;sõcs de terl'as, 
0111 con:sc•1uenda d:L retlncç;io do pcs:;oal. 

i0:400$000 l•'icn. tamlie11H> g-ovorno autori~ll<lo •~provi-
dcncbr do modo que, :;;om prej uizo do serviço 
de ímmigraçào, soj;l ti•ansrcrido o do coloni
snção aos esfudos, it motlida que cnda. um 
li.estes ~e hal!ilite parn a~s1unir a!! responsa.~ 
bilidades do um tal cnc..'\rgo. 

Sttl(l, das sessões. 19 do outubro do 1891.
Antào ele Faria.._:Alfredo Ellis.-Gabino Be
sou1·0.-Potlro V~Lho.-Josú Bovilaqua.-1•'. 
Sctlmidt.- Leanlll'" Mnciel.- A1·t11ur Rios. 

52:800$000 -~evorino 'Víeirt<.- Victol'ino Mooteiro ....... 
Santos Pereim.---BetlarrniL10 Cumeiro.--.Leita 
Oitici~t. -Sá Andmde. - Joaquim Perna.m

immigrantes ,p::ira os es-
tados .•• , • . • . . . . • . . . . . . • . . • 1 • 092: 884$000 

Pago.menta de passagens a im- · 
ouco. - Amphilophio. - Aristides Ma.ia.. -
.Mattt~ BaceUa.1·.-Mnnoet Coelho Bastos do 
Nascimento. - Athayde .Junior. - Casimiro 
Juoior.- Nogueira Para.nagu<i..~Pires Fer· 
reirn.. -Dioaysío Cerqueir"a.. -Frederico 'Bor~ 

mig rantes, propagand:1., etc. 5.850:000$000 
Serwiço·de colonisaçiio .no:i es-

tados, serido para. : rres. - Amorim ·Gareia.. - 'R.aymundo Ban-
Perna.mbuco ......... . . ... . . . 
.Bahia ... . . ...................... . 
. Espil'ito Santo .. . ... .. ........ . 
.Para.o.à. ... . . . : .... . .. . . ..... . 
.Saota Catharitrn .. : ........ . 
. s. P:i.ulo ••.....•...•.•.••...•. 
Rio Grande do Sul. .. ..... . 
Mium• Gel.'aes . ........... .. 
A lUU.ZOlli\S ••••.••••••••••.•• 
Parâ ...................... .. 
Maranhão •.• . .. , •......••• 
Pi1luhy ..................•. 
Cen.r::i. .•••••••••••••••••••• 
Ltio Gl'and;) do Noi-to ....... . 
.P.:W<\\~yb:i ........... ,. ....... . 
Alagoas .. ..• • .............. 
Sergipe ....................... . 
.Ma.tto Grosso . .•........•.. 

•Introducçáo•e loca.lisaçifo de 
1':1.miliM em nucleos, em 
virtude "le contractos va
lidamcute celolira.dos .e 

· qu~ 11~ ·tcnham ' incorrido 
•em c.wucidade •.•.• • . •• • 

300:000.000 8eirt1.-Pires de Albuquerque.-Toleotino de 
.300:000$000 Carválho. - Auguiito de Freitas. - Paula 
325:000$000 Argollo.-J. Retumba.- Epitncio Pessoa . 
300:000$000 -Joilo de Si.queiro,-:T. J. seu.llra.- cae-
450:000$000 tnno de Albuquorque.-Felisbello ·Freire.-
300:000$000 J. de Serpa.-Mursa.. -Roctrigues ·Fernandes • 
SOO:OOOS(>OO -Baptistn. dtt Motfa.-Alcidcs Lima..-Cus
.225:000$000 'todio de Mello._;Luiz de .'\ndr::icle . - Belfort 
l50:00Q$000 Vieira.-G. Pires.-Ut·l!::mo ~farcondes-:A:l-
150:000$000 varo Botelho. -J .tL vellar•. -Francisco ·Veiga. 
100:000$000 -Frües lia Cruz.-Nilo Pcçanha.-Nelson de 
80: 000$000 ·v11sco11cellos. -Loovigilclo Fi Igneiras. - .;\. 
80:000$000 Azerodo.-lndio do Bra:t.il.-Cesar .Zn.ma.-
80·000$000 Costti Rodrigues.-Couto Cartaxo.-J. Pon
.so:ooo$ooo ·tas tle Mirunda..~Iguncio Tostti.~Pn.ufa. Gui-
100:000$000 ·mnriícs. - ·Pereira ue 'Lyru. - Gonçalo Ue 
100:000$000 'Lug-os._;lvo do Prndo. - Thom:i.z Delfino .-
80:000~000 Ni!-lt~ Ribeiro.-AaoHiril Fu.lcão. -Uchôa Ro-

----~ dr1gues. 
4 . 000:00ü~OOO l.º J~m vez de-2.000:000$-pa.ra :..s estr:i.-

·746:.416$000 
'12. 000: 000$000 

dns Centr·al e Sul deP~·mmnbuco, diga-se: 
2.000:000$ par~t o prolon gamento da es

trn.1h~ Central do Pernarnl.Juco, ex:cluido o 
rnmal tle 'Tapem ú Goitâ.; 

1. 000:000$ para. n. construc;<"io tlo trecho 
entro Tililbaúl.Jn. e 'Pilar m~ t;strada. Sul de 
'Pernambuco. 
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2.ª Em vez de-2,000:000$-diga-se: 
3.500:000$ para o prolongamento da Es

trada de Ferro de Porto Alegre a Uru
guayana. 

3." Para estudos <los melhoramentos do Rio 
Branco, no Amazonas, de modo a tornai-o 
franca.mente navega•·el no maior percurso 
possivel e para a exploração necessaria a 
determinação do traça.ao de duas linhas fe1•
reas quo do ultimo ponto navega.vel se tliri 
jam, uma ô. fronteira da Venezuella, outra a 
Guyana lngleza. ...•. 100:000$000. 
. 4.n Para as despesas com o materia.l,pessoal 

De<!6SSarios à desobstruçii.o dos baixios da 
Feitoria, Cangussu, Leitão e Pombo no Rio 
Grandedo Sul. ....• 350:000$000. . 

Sala das sessões 1 \'.) de outubro de 1891. -
Aniao de Faria.- Cassiano do Nascimento.
Borges de Medei'l'os.- UchiJa 1.?.odrigues.
Bel(ort Vieira.- Victorino Monteiro.- Alci
des Lima. 

O Sr. Antão de Faria-No desem
penho do compromisso que tome1 perante esta 
Gamara., quando teve los-ar a 2:. Uiscussão do 
orçamento do Minister10 da Ap:ricultura., 
venho submetter à consideração da casa à!' 
~roendas, que julgo necessar;as para que esse 
Ot'Qamento corresponda aos interes.:;es du paiz 
e ás aspirações da maioria da representação 
nacional. 

Pru.•te dell.o.s, esp~cia\~eot~ as que s~ re!e• 
rem ao serviço do 1mm1~raçao e colomsaçao, 
foram já por mim justincadas desta mesma 
tribuna e a respeito do :i.ssumpto nada r.:m.is 
teria a dizer si um illustre collega não hou
vesse procurado refutar as opiniões que 
emitti. 

Antes, porem, dç encerra.do o debate usou 
da palavra, o digno relator da commissão de 
orçamento, o Sr. Rodrigues Alves, que, de
clarando não oppõr duvidas as modiffoações 
que eu lembrava relativamente ao serviço de 
colonisação propriamente dito, affirmou, en
tretanto, que nãojulgavaacertado reduzir·-,e 
a verba destina.do. il, introdução de immigran
tes, verba que era de 8.000 contos na proposta 
do g~v~_rno e q!lé fora ja, por essa mesma 
comm1ssao, redu:nd:t. :i. 8.000 contos. 

O illustt'e deputado pa.ulistu., como argu
mento unico pti.ro. justificar a sua proposição, 
a.tikmou qlle o pa.iz cat·ecia de ondas cfe povo 
que viesse sat isfazer ás necessida<l.es de nossa 
lavoura. 

Ni'ic tenho duvida em declarar-me. quanto 
a este ponto, da p léno ttccordo com S. Ex .; 
mas cumpre distinguir. 
. Em primeiro logar, 6 peri'eitamente discu
~1vel o processo empregado até 110je pa.ra a 
importação dossa população estrangeira, na 
qual o honrado deputado vG a sal va.ção da 
nossa agricultura; em segundo, ó incontes-

tri.vel que entre os dados diversos de que de
pende a solução do problema, nenhum esta
aista, oenlmm homem de governo, nenhum 
legisfador tem o direito de desprezar aquelles 
que se relacionam com os interesses de <>rdem 
moral da sociedade que dirige ou para a qual 
legisla. 

Precisamos de ondas de povo, sim; mas de 
povo que trabalhe, concorrendo para o ~e
seuvolvimento das forças productorus do pll.lz; 
de povo moralisado, para não perturbar a 
evolução brazileira. . . 

E pergunto: podemos ficar tranqmllos, s1 
fór mantido o actual systema para a impor
tação de immigrantes 1 

Niuguem justificadamente o poder(!. af
firmar. 

E sabido que cerca de 40 ou 50 ° /b do pes • 
soa.l que temos recebido nestes ultimes annoB 
nü.o se1•ve pura os serviços da lavoura. e deste5 
a maior parte é coni:;tituida por indivíduos 
sem profii:;são de especie alguma, pelos vugo.
bundos das grandes cidades du. Europa, pelos 
elementos má.os que no velho mundo vivem 
sob as vistas im!Iled.ia.tas dos agentes de segu
rança publica. 

Não estou emittindo uma opinião destituida 
de fUuda.men to. 

Aqui tenho (mostrando um papei) um dociu
men to ofticial de grande valor na questão que 
se ventila, porque alle refeM-se a um dos 
nucleos coloniaes do meu estaà.o para. o qual, 
todos sabem, se . di\ige n. maior q u<1.ntidade 
dos v~rdadeiros ngr1cultores que rec:ibemos. 

Nesse documento, que é o relatorio com que 
o director do referido nucleo confia essa di
recção ao seu substituto, em janeiro de 1890, 
afflrma-se .:iue 30 °/0 do pe~oal q_ue para alli 
se dirigia era composto de desordeiro;; e espe
culadores que viviam nos barracões e nas 
picada~, provocando desordens e allicíando 
companhefros para o crime. 

Mais tarde, quando a essa gente se faz a 
distribuição de lotes e della se exige a occu
paçã.o e cultura dos mesmos, não os acceita e, 
abandonando a colonia, se dirige aos po
voados, ala.rmando, por onde passa, as popu~ 
lações. pacificas. 

t<;' este, infolizmonte, o facto. 
Não extranho, porém o ponto de vista em 

que se collooa. o digno áeputado a quem 
rsepondo; as suas opiniões resultam da s.cção 
tlo meio em que vive . S. Ex . fali.a como 
paulista. que suppve que todos os esta.dos da 
União esüto em condições identicas as do rico 
e prosperó estado que r epresenta. Dahi o 
erro em que labora e o absolutismo das pro~ 
posições que onuncia. 

Os elevadíssimos salarios que os immigran
tes sem profissão encontru.m em s. Paulo,, 
quer nas fazendas de café, quer nas cidade.s 

' 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 06/0212015 14:48 - Pêgina 6 ae 27 

Sessão em i9 de Outubro de 1891 429 

são um poderoso correctivo a'">s seus má.os 
hn.bitos. 

Não se illuda. porém, o povo p::.ulista. 
No dia em que essa população a.dvanticia 

fór numeroso bastante para que os sala.rios 
baixem de modo a se tornarem iguaes aos dos 
outros estados, e certo que os males a que 
me tenho referido apparecerão tambem em 
S. Paulo, occasionando serias perturbações, 
mesmo nus relações economicas. 

E' uma questão de tempo. 
Presentemente os paulistas não precisam 

fa.zer e não fazem questão da qua.lidade dos 
immigra.ntes, porque todos alli se tornnm 
bons, graçns ao exagero que ha na i•emune
mçiio ao tra.halho; o quo elles querem ó im
migro.çã.o em grande qun.n tido.do. 

O Slt. Piu.~s l>& ALllUQUimQUF.-Como füzor 
n. tlescrlrninn.ç.ü.o entre o Lom e o muo immi
gro.nte n.ntes da embarcarem ello~ pnra cá'' 

o SR.. ANTÃO DE FARIA- com o systemn 
em vigor essa descriminação é realmente dif
tlcil, mas ainda assim ha um recurso para evi
tarmos que os màos u.qui llquem. Pelos con
tractos existentes os introductores de immi
grantes sito obrigados a rep11triM· •1 sua custa 
os g ue não são agricultores ou não tenham 
aptidão para as diversas industrias. · 

UM SR. DEPUTA.no- Isso seria. a peior pro
paganda contra a. immigra.ção. 

o SR. ANTÃ.o DE 1'1A.RIA- Isso prova que o 
!Jystema aetual para resolver o problema do 
povoamento do solo brazileiro é mâ.o e o 
2.parte do nobro deputado' ê um grande ar
gamen to em favor das opiniões que tenho 
sustentado no sentido de modifi.ca.~se esse 
systema; do qual resulta, como lembra. o il
lustre apartista, que para. evitar um grande 
mal, qun.l o d6 conta.minar a sociedade bra
zileira de tão mãos elementos, é preciso pra
tica.l' um mal talvez tão inconvoniente, como 
s3ja. o de repatriar individuas que na Europa 
levantam contra nós uma campanha de diita
ma.ção. 

A m~~id~ salJador:i a a.doptar-se é aoobar 
com a 1mm1graçao contrn.ctada a tanto por ca
beça, da qual resulta essa verdadeira c:i.çadti
de homens que os introductores do immigrnn
tes füzem no velho mundo. Adopte-se o sys
tema que indiquei no meu ultimo discurso e 
teremos dentro de pouco tempo estabelecido a 
immigração erpontanea, que nos trara o tra
balho, com o pe3Soal emprehendedor e labo
rioso, e o ri.ugrnento da t'ortuna publica pelos 
eo.pita.es que com essa. populaçU.0 havemos de 
importar füta.ltnente. 

E que o processo que temos seguido não ó 
o melhor, prova-o o empenho de alguns pai
zes da. Eui·opa em obstar a immigraQão para. 
o Brazil. · 

O problema e excepcional e por isso mesmo 
é necessa.rio muito tino e perspicacia para re~ 
solvei-o de modo conveniente . · 

Na. Constituinte citei um facto que agora 
relembro. 

A Constituição da Pensylvania. continha um 
artigo que estabelecia uma taxa a cujo pag-a
manto era s_nge.ito o estrangeiro que. pene
trava no territor10 dn.quelle estado. O mtuito 
do legislador foi evitar n. entrada de immi
grantes completamente destituldo:; de recur
sos pecuoiarios, desprovidos do c:i.pitaes ne
cessarios ao augmento da riqueza. estn.doal, 
tio dosonvolvimento da agricultura. o indus
trias . . 

Nem por isso loi interrompida a correute 
lmmlgrnlorin; no contrario, ella. nugmontou 
extrn.ordlntu•iamente, fazendo triplicar em 
poucos nnnos a populacii.o desse e:?tado. 

Isto não quer dizer que eu queira. no Bru.zil 
o estabelecimento de um:i. to.xa semelhnnte ' 
áqualla; o que de~ejo ó que a acção do 
governo se limite a enca.minh:1.r a corrente, 
au~ilíaudo o ma.is quo fôt• posslvel os prl
men'Os colonos. 

Feito isto e mu.utido de modo sabia o ser
viço da, propaganda, tudo o mais deve ser 
deixado a espontaneidá.de das populaç~es agri- . 
colas que desejamos importar e a solicitude 
dos estados aos quaes cituerà a demarcação d~ 
totes, a construcc;ão de caminhos e de casas 
provisorias, de modo que as familias, à pro
porção que forem chegando, se vii.o imme
diatamente localisando nos lotes que esco-
lherem. · 

Para o sul está estabelecida a corrente ; 
cumpre agora enca.minhal-a para o norte 
que até hoje tem sido completamente es• 
quecido. · . 

Findos os compromissos resultantes dos 
contractos que temos, o governo federal 
deve deixar exclusivamente aos esta.dos, para 
o~ quaas pôde j<\ estar encaminhada a. cor
rente1 todo o serviço de colouisação. 

Até lá o que devemos fa~er é pl'omovor a 
vinda sómente de agricultores e operarios 
aptos para as diversas industrias, evito.ndo, · 
tanto quanto possível, a immigração dos va~
bundos e criminosos europeus. Urn dos meios 
~:Lra isso, blvez o melhor, é limitar a 50.000, 
o0.000 ou, quando muito, a 70.000 o numero 
de immigr:mtes que n.unua.lmente estamos · 
recebendo. 

Esta limitação concorrerá efficn.zmente pa.ra . 
reduzir o numero dos imprestaveis, principal
mente si o governo fiscalisar devidamente o 
serviço. 

Nem o govel'Do federal deve continuar a. 
fn.1,er o serviço de colonisnç~. porque, eu já 
o disse, elle o faz do modo peior possível, a 
muito embora. os interessados na continuação 
desta. desordem pretendu.m fazer acreditar 
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que elle obedece a um l)lano conveniente
mente systematis:tdo; a verd;1de Que re!":tlta. 
dtis proprios documentos olllciaes lhes nnl
Iit!ca por comrleto· todos os argmmmtos de 
que fazem uso . 

o SP. PAULINO CARLOS-Assim mesmo tem 
trazido .grandes beneficio:> para o est ado de 
s. Paulo. 

lia valles difficeis da tran;;pór como seja o do 
rio·das Antas. 

um outro argumen to, apresentado como 
ftm de jusfüienr o grande desenvolvimento 
de caminhos, que cen~uroi'uo.p1•oposta dogo
ve!'no, consiste em n.ffirmat• que não se' deve 
calcular em menos de 500 metros por tote- de 
30 hectares· esse desenvolvimento . 

Sr. p1•esidente, não que\'o suppot• que neste· º' Sn.. AN'l1ÃO DE FArtIA - Já affi,imci is3o arg-umeuto haja, o proposit al intento de ob-
mesmo .• Desej(1ri::t, porêm, que os ~onGrosos scurcce1· a verdade <'I por isso mesmo o aHri-· 
filhos desse estado· se I'ecordnssom das cou- buo nntes a, falta de conhecimento do as
clições ex:cepcionae;; om que alio se :1clia a nilv sumptn. 
se viessem batei• llAStri. Camara ps lo nug-monto J.:~sos lotes do 30 hectares teem, om regra, 
da verlJa pam n. introduc~úo do irnmigranlm; umn larg-ur~\ do 275 metro,; e p:tt·a cada um 
slmplesmonto por sor o sou ostado o 41110 dollos osta seria a extensão do cnmi t1ho quo o 
maioL'es vnuta~uns colho, no ll['os.:mtu, com do\·o 1ürn.vcs~tLl' si osto po:1ossa s1impr13· s01• 
esse s1ü•vi1,:o. - t1•aç,ulo om linlm roctu. tl lll~ diMc~fto normtil' 

s. Paulo e hnslanlo rico pnl'lL m11nto1· 1\ s1rn :'t~ Jinhn.s lato1•aes tle C:ldL\ lote. Ascondicoos 
custa a ímtn ig'l':tr;fio rio 'Iliº CIU'IJCO 811111 so to11ogTil pliicas rlo tec-rouo our·i;:;ttrn (JIR ~<mtl 
importar com ns nplitlüo.-; 1 o i111111i~t'.111lu <1uu n. um dosonvolvinwuto mu.im•, quo si niio ~ 
importo.; clcixr~, 11ois, h Un!ii.o o diro!to (lo J10sr:1ivol rlotcrmlnar tlo modo preciso nntos 
fü.zer, 1m.rn os outt·os ostados, qnostao <lo (los ostmlos póde ser quando nniito estiml1.do 
qualido.ilo; 1!0 oncnmi11ll11.1• tl co1•ro11tu ]ll\l':l .º :uldiciont1nd~-so ao numoro que representa ~ 
norto, !lsmllsnn1lo-a do mDrlo qno <!ssa hlluH• larg-ur:i do loto 25 •/0 rnais. 
gru~üo concorm p~irn o dosonvol v1~m11to dn. E' csto o 11rocosso g9ralmento applicado om 
ngrlcultura 80tn 11orturbar u soronidndo quo ·tuas ostimativas o totlos sl1.bem que dom~·, cm 
preside ii uossn. ovolucilo, rogra, resultam erros por 1Y.ecesso e não erros 

Contlnüo, Sr. prosiclente, nu. 01•Llcm <lo con- 'zwr dcffcito. Excedo portanto dos limites r <\
siderncõos que comoç1wn a fozor quo.ndo fui 'soavois o computo de 500 metros feito pel'a 
honro.do com o npnrto 110 nobro doputa.do por administração publica pa:ra a extenscr.o do ca.-
S. Paulo. . :mit~ho correspondente <i cad::i. lote colonial ; 

Reconboço que não ó esta lt·ilmna o lagar : quando muito ossaex.tensii.odevfa. ser el:itimada 
mnis apropriado p::ira. di~cuti r o que a nosso em 3~4 metros, o que aliás é e:xagerado como 
respeito poss11 dize1welas columnns das folhas a Camum vne ver .. 
diarins,nm deSOCCUp:idO qua!quor, desses que, Compulsando O> documMtóS que pOSSUO 

. no.da..tendo a perder, fJCO:mm ud quirir respei- com relação aos diversos nucleos do estado 
iabilidt-:.de, pulJlicaudo urti~os contra os repre- dO Rio de Grande do Sul , tlocumentos que 
sentante~ ela nação quo sabem cumprir o de- tenho mostrado a muitos Srs. deputados. en· 
ver ioillud.ivel que do seu mnndn.to resulta; contra, nos orcamentos org-~m1sados pelos. 
entretanto, (] ••aurlo om taes puli!ic:içues, ao directores tle cormnissões," calculada a exten
lado da irlj.uria, que niio attinge o alvo a. que são kilometrica de ca.minhos n a razão de 300. 

· ·ó dastinadn, s~ eue<:iutrn o urgumonto1 ca.- ·metros por lote, mesmo nos nucleos situados. 
pcioso ou nÜI',. do 11nu 1 poss n. porventu.r(l. ro- à margem do Alto Taquary, região cuja to
sultar rnoi:':ifl-:!J~"'~' ii••','111izo que a respeito dos '[JOgraphi<\ offerece serios obstaculos no esta..,... 
negocios pnlJJico.~cadn. mn de nús tlove formar 1.Jeler.imen to <ie commuuicn.r.ões. 
exige t\ prudrmcia. quo tn.es argumeutos sejam . A verba, pedida pelo governo pnra esfo sor
reilnzidos ás suas ,justas proporcões, que n viço é, p01s, exagerada; n ão só quanto ao 
v.erdu.de sejo. restalJoll'lcicla. . custo kilometrico de caminhos, mas ainda em 

Affirmei, Si'. prosidento1, quo n. verba de rolnçfo ao desenvolvimento qu :) a estes n:ttri-
500 mil réis -podicln. polo govornopn.ra a cons- btm t• tabelfo. offici:1l. 
frucçil.o do kllometro do caminhos coloniaes Só este fucto uastaria pn.ra convencer ú. Cn
orn. muito ex:agger:i.dn. e si necessario fosse mun do nenhum valor <los dudos com que 
demouslrar a, verdade desta proposiçilo eu o )ogU" o governo para orçar as d espezas do ser
faria apreseutaudo i~ Gamara um documento viço de colonisação. 
official, jâ conhecido de diversos coUegas, no Occupar-me-hei ainda da desordem, da 
qual se voriâca filie OSS') custo kitomotrico u.n(lrchia e da. fülfa de 1iscn.lisaçli.o que se 
foi, e m 1889, de 200 mil róis ntts coloniu.s Ott- notam neste serviço. Faço-o constrnn:.dcla:
Xias.e Antonio Prado, isto é, naquellas em que mente porque serei forcad'o a. referir fllctos, 
um tal serviço mais ca..·o deve custo.r pelas que exigindo severa punição, deveriam, entro
confüçues excepcionaes da topograpllia do. r e- tanto, sei· estudados pelo potler administrativo. 
gfüo em que sa ucllam situadas, rogiilo onda e não º1!1 uma. assembléa desW. ordem, onde 
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o que se diz vae, cedo ou tarde, ser conhecido providencíou, porque o denunciado continua 
fôra· do paiz; mas é' preci:;o assim proceder no · exerci cio do cargo, ou não teve, e,. nesta 
para. que' se saiba: que a. príhleira. assembléa hypothese, não·r::n.be dirigir o servic01· permit
republicana do Bruzu· esta disposta a cohibir t intlo que se mn.nrenha uma. prf1t-ica coudem
abusos e a·denuucio.r todas as irreguladi\des e n n.vel quàl ó a de não ser trazida ao seu 
fra.udes que até aqui e desde· muito tempo· couhecimento• uma. il'regularidade desta. 
eram impunemente' praticarl~s. . :ot>dem, umn: nccusacão tão· séria em relação ae· 
. Sr. presidente, V. Ex. so.be que do Thesouro 'serviço· que iospecciooa. 
PublieO' sahem annualmen{·e grandes sommas . · . . ' 
para pa:!?'Milento de medição e demarcação de . . O SR. B. DE ll~E~D<?NÇA -O mspector de 
Jotes colouiaes; não saba poi•êrn que• muitas terr~s é um fun~ctonar1.o qne tem .24 anuo~ de 
vezes esso.s mediçi1es são feitns de• . modo· in- serviço. A respeito de S0)l zelo pode dar m
completo . Ha no Braúl, CJu tem hlllvido pelo formações o Dr. Dometr10. 
meoos, chef-es de commis.c;Oes de farras· que O S1t. ANTÃO nE FAltl'A - Nfi.o trato desse· 
mo.udo.m abrir os travessões tia fron lo e· funde · fun·ccionnrio e nem preciso· ctessas informn
dos lotes (H\ponns füzoi:i· apontai: as linhn.8 ,çoes quo. aliiis, porlcrn interessar mais 
lateraee. Este f,1cto é mmto conhecido o mesmo no nobro tloputn1Jo. Qunuto no outro nl'g-11-
uosto. C"mn'm' hn collega8 nossos quo o toem meuto 11irei slmplosmont() qno S. Ex. orrn.1 
ousarvado. (ApoilJJlos .)' qnnntlo quo1· julgar dns nptidõ~:i do um 

O serviço é, porém, po.go· como si l\' metl içü.o ompl'cg-:Ldo polo nu moro <lo :11mos que tem 
fosse re&:ular e completamonte foita, . lle o:-:orci~io 110 fuucçoas PJ.lblicas . A uoa 

Mas nao ó tudo n\ndn;, e. pnrn. ciue se ve.1a. l'ogrn. ó .1uli;nr pelos serviços p1•oslo.dos o 
a.tá que ponto de desmoralisnção chegamos ulio polo tompo tlo oxorciclo. Assim ó que um· 
em mo..te1:ia d.e coloaisaçilo, 1•oíorirei :l. casa o individuo pÓ<lo <!Xorcer um cn.rgo durnnta 50 
que• se cmeon~1-a em doeume!1to convanient~- :nnoos o só prostnr miios serviços. · . 
mente· !eg:ahsad~, qu~ ,aqui t!?nho e do cuJa o- Sn. n. nv. Mr~NI>ONÇA _Pelas mãos <lo 
nu~hent.1ctéia~e nu.o é hc1to duv1d~r. . , inspector de terras não pnssa. dinlioiro· n.lguIU;. 

Desse <l~c~mento, q11e é a publica form'.i do ai i·e partição comnaton te ô que fuz os paga-
nma cert1da.o, constam os ·termos da ttmar : · 1• 

denuncia; dada contra. o director do· um11. com· :meatos. 
missão de terras pelo sou ex-ujudante. o· o O Sn. ANTÃO m: F A 1uA - Não lta ctuvid'a.,· 
inq~erito a .Que se procedeu parn. syndicar ~tis n. ello c.1 ~e n~innpeccii.o suprema do ~er
dos fa~tos.delictuCJsos que ti.o deuuncin.do ernm , v1co de colomsncao e por isso mesmo é ainda. 
a.ttribuidos. · : eHo o maior dos respouso.vcis l~gaos pelos 

Esse directo1• é offlchlmente nccusndo de · esbnnjo.men.tos qu·~ os seus <lelAgados e mais 
falsario, foepfo o i'mmoral. nuxitinres commettem ou consentem. 

A piimeira dGssns nc:cuso.Çoes c~nsistf;l em o sn. B. mr M'E:-:no~çA - V. Ei. ~ão 
nfilrma.r que esse fu11001onar10 fez 10olu1r ni:s . prova que olfo não tenha tomado providencias' 
foJ.h~s d'e pagamento o nom.e de sou eos1- ·sobre o fac~o a que alludtu. 
nbe1ro, tres turmas de trabalhadores retira.dos _ -
do ~rviço public~ piu-a. serviçode plantações . O ~R · A N TAO Dl!l FAtnA ~~1 as ~~l.lv~a 
e obras . realisadas 00 . lote occupado pelo ; t?mado, o chefe de c<_im.m1s~a.o referido tel'm . 
escriptut>ario da. commissiío,. operai·io.s em- sido processado. e demltlldo. . . . 
p,regados nn. construcção <le lm.uheiros, carca- . . O SR. B .. DE MENDONQJ\-Competin.it. justiça 
dos o estribarias cm sua propria ca.~,. etc. civil instaurar o llrocesso . 

Todas ost:is aceusnçi53s foram lev(\dns no O Si~. ANTÃv DE l<'A·RIA - Verificado. ai ct>i-
conbecimento dn lnspectorin. E~peoial e do · mi-nalidnde, o funccionario devia set> demit
inquerito :l. que procerleu O llOVO :Jjttdnnte tido e O' faClO )evado n!O Conhecimento- clÔ' 
da :teferitlo; c1>mmissi'io·resulto1ú1; con·flrmação ,Poder Judicio.rio. Sú assim este estaria h abi-. 
de q\mSi· todo· o· o:llegado-na denull'Cia; .. ~ litado. para intervir na 11 ueslão . 
Entretanto~ ~sso funcc~ona.rio tão. sol~i:ine- i o·S&. B·. r>E MENllONÇA'. - A demissão· só 

mente denuncia.do conhnún, no ex.wc1c10 do podin. ser eludo. pel<>·ministro e não pelo inspew 
cargo. ctor de terras . 

O Sn.. BELLAR.MINo DE M ENDONÇA-O in- : w _ • • 

spector de te1·ras e colonisa:ção· 115:0 é- disso- o : S1~ • .Â;NTAo DE FAmA - :Nao affirme1 
culpado e si teve conhecimento do facto pro- . que· o· 1nspoctor de terras tem compe
vi<lenciou. \encia para dimitti~· c!iefes de commissões e o 

O SR. ANTÃO lJg FAIUA - Não estou dis
cutindo a pessoa do inspector de terras, mas 
t·ospondo ao nobre deputado: 

Ou elle teve cooheeimsutn do facto e não 

nobro deputado estiL pi~tindo em terreno falso •. 
O inspector não pôde dem-ittit', e certo, mas 
d~v.eexigir do ministro essas demissões quando. 
a. convenioncia o. a. moralidade de. administra
oã.o o exigirem. 
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E de duas uma:. ou elle propoz essa. demis
são e nü.o foi attendido, pelo que devia im
mediatan:lente abandonar o cargo onde não 
podia ma.nter-se com a precisa força, morn.l, 
ou tinha a confiança do ministro e neste 
caso si o empregado que prevaricou não está 
demütido é porque :.i sua demissf:Lo não foi 
exigida. 

o Sa. B. DE MENI>ONQA - E' porque 
esse empregado naturalmente justiíicou-se~ 

o SR. ANTÃO DE FARIA-Mas, si assim foi 
devia. ter sido d~mittido o ajudaote que con
firmou as accusaçoes feitas pelo denunciante. 

Bem vê o nobre deputado que ha em tudo 
ist" provas exubero.ntesda anarchia. que reina 
D.o serviço dé terras e colonisação. 

U:.1 Sn .• DEPUTADO-V. Ex. não o regula
risou no Rio Grande do Sul? 

O SR. ANTÃO DE FARlA-Não tive tempo 
para isso. . 

Nomeado pelo Sr. Demetrio Ribeiro, só 
exerci as funcções de superintendente n.té o 
dia em que s. Ex. abandonou o ministerio, 
dia em que a meu pedido fui por esse amigo 
exonera.do. A minha. administração durou 
menos tempo do que a deste ministro, que, 
a.líà.<i,esteve no governo quarenta e tantos dias 
apenas. 

A desordem que encontrei era tal, as me
didas a applicar para regnlarisar o ser
viço eram de tal gravidade, que entendi de 
men dever levar ao conhecimento do minis
tro as irregularidades que se davam e .pedir 
a minha substituição por µessôa que só e ex
clusivamente se occupasse daquelle ramo de 
serviço no meu estado, o que eu não podia. 
fazer, visto como estava então á testa tam
bem dos serviços de fazenda e obras publicas. 

Cheguei mesmo a redigir telegrammn ao 
ministerio neste sentido, telogrammo. quo não 
teve destino por ter o Sr. Visconde de Pelotas, 
então governador, appelludo para o meu pa
triotismo, exigindo que continuasse, pelo 
menos até cessar a. perturbação que ha.via em 
alguns nucleos, devida u.o a.traza <los paga
mentos • . 

Durante a mioha curta administração con
corri para o restabelecimento da. tranquilli
dade nas · colonias Caxias e Antonio Prado, 
conseguindo que fossdm feitos esses paga
mentos; combati sempre o augmento de pes
soal na delegacia o commiss!Ses de teJ>ras, 
glosei despezas injustifica,veis, .prohibi o abuso 
que se dti.va com a pratica estabelecida de 
qualquer empregado das commissõas assignar 
"ales autorisa.ndo os negociantes a fazerem 
adiantamentos o.os colonos, p1~tica. que abria. 
margem à desenfreada gatunice de que eram 
victtmas constantemente o Thesouro e o mi
~ro iro.migrante. 

Tomei esta ultima medida por ter obtido 
seguras informações de que da importanch1 
consignada nos taes vales o seu portador só 
aproveitava uma parte mínima em · generos 
que a altos preços ·recebia, sendo o excedente 
dividido entre o negociante e o fanccionarío 
que assignava o vale. No sentido de punir os 
deliquentes providenciava, qua ndo a retirada 
do Dr. De::ietrio permittiu-me abandonal' o 
c11rgo ond~ só e possível fazor-se alg-uma 
cousa de ut1l quando se tem, como eu tmha, 
a confiança, absoluta do ministro. 

Esforcei-me ainda para que se tornasse 
effectiva a fiscalisação do lbrnrJcimento de 
viveres aos immigrantes emquanto estavam 
na capital ou em viagem para os nucleos e 
finalmente J?l'Ohibi de modo positivo que as 
obras uas diversas colonias continuassem à 
ser construidas $em que os respectivos planos 
e 01•c;;amentoi> fossem devidamente approvados 
pela repartição competente. 

Não é muito, bem sai; mas, si taas ordens 
continuassem em vigor, posso garantir a 
Camara. que com ellas econornísarill<mos, só no 
H.io Grande do Sul, algumo.s centenas de 
contos ann1J!mente. 

Volto agôra ~· questão que me trouxe a 3sta 
tribuna e da qual fui obrigado a desviar-me 
para responder a.os apartes dos nobres depuN 
tados. 

Quando se esta.belcou o debate na 2"' dis
cussão do or~a.mento da agricultura fiz ver 
que era exagerado o pessoal dti inspectori::t 
de terras e das delegacias, aíflrniando que 
a.lguraas destas deviam ser supprimidas. No 
substitutivo, qu~ apresento, obdeci a esse pen
samento a tambem a necessidade de equiparar, 
tanto quanto possível, os estados do norte aos 
do sul e ainda á consideração de ser medida. 
de incontestavel justiça. dar-mos ao elemento 
nacional a.s · mesmas vantagens que tomos 
concedido a.os estrangeir<>s. · 

Por isso mesmo, tratando tla colonisaçã.o do 
norte, não esqueci aquolle oiemonto e au
toriso a localisaçã.o dos o.aciona.as. 

Diz a emenda : 
«O n. 3 do o.rt. l" substitu:v-se pelo seguinte: 
Serviço do. immigração e colonisu.ç:.to, sendo 

para.: 
Inspectoria. Geral, reduzido o 

pessoal a. um inspector, um 
ujuda.nte, dous ·chefes de 
secção, um official tecbnico, 
dous offlciaes, um a.rchivista, 
dous atnanuenses1 tres inter
pretes, selli uj udan tes de in
t erprete, um porteiro, dous 
contínuos e um -guarda,ma.n
thlos os actuaes vencimentos 
e:incluida a verba paro ma-
terial............. • . • • • . . . 99:500$000 
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Agencias nos estados do Ama
zonas , Pará , Maranhão, 
Piauhy, Ceará, Rio Gra.nde 
do Norte, Parahyba,Alagóas, 
Sergipe e Matto Grosso, 
quando se tornem necessa-
1•ias, incluida a 'Verba para 
expediente ............... . 

~eleg:i.cias de 3ª classe em Per
nambuco, Bahia e Minas, 
cada uma com um delogado, 
um escripturario, um inter-
prete, um porteiro-continuo, 
incluida i• verba pal'a o ex
pediente e <duguel do C:l\lo.. 

. Oe1cgnoias de 2~ classe no Es· 
pi rito Santo, Paranu o San-
to. Catharlnn., rcdusido o pos-
soa.l do cndn umn a. um dolo-
gu.tlo, um auxillnr technico, 
um escripturo.1•io, um inter· 
p1•eto, dous agentes auxlli!l-
res e um porteiro·continuo, 
iocluidn a verba p:i.m o ex
pediente e aluguel de cosa. 

Delegucias de l" clnsse no 
Itio Grande do Sul e em Sii.o 
Pn.ulo, roduziclo o pessoCLl de 
ca.da umtt a um delegndo, 
um ajudante technico, um 
·~scripturnrio, um interprete, 
tres agentes auxiliares e um 
porteiro-continuo, incluid:i. 
a verba '{lara expediente e 
al1'lguel de c1sit. ••.•....... 

Hospedaria da ilha das Flores 
g Pinheiros, e transporte de 

42:000$000 

46:000~000 

70:400$000 

52:800f:'OOO 

immigrantes para os es- . 
fados . ........... . . . . . . . . . l. 092:884::;000 

Pagamento de passagens a im-
migrantes, propaganda, etc. 5.850:000$000 

Serviço de colonisacão nos es-
tados, sendo para : 

Pernambuco ..••......•..•.. 
Bahia .......... . ........... . 
Bspirito Su.nto ............ .. 
Paran[L ; .......•••.••••••..• 
Sa.nta. Catharinn. ........... .. 
S. Po.ulo .. . ...•.•...•..•... 
Rio Gmnde do Sul. ......... . 
Minas Geraes ....•...•.• .• • . 
A.mo.zonas •................. 
Pari!. ...•••.••.•..••.. , •.... 
M:trauhü.o ........... .. ..... . 
Piauhy ..•.••. . ..•. - · •. ·· · · · 
CeariL •.. : ..•...•..• . .. ••... 
Rio Grunde do Norte ...•.•.•. 
Parahyba. .•..••..•.......•.. 
Alagóo.s . . . ..••..••. . •...•. · 
Sergipe .•• .• •... • ... . •. • •.. · 
Matto Grosso ............... . 

'CnmlLrJ\ V. IV 

300;000$000 
300:000$000 
325:000$000 
300:000$000 
450:000$000 
300:000$000 
800:000$000 
225: 000.$000 
150:000$000 
f50:000$000 
100:000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80:000$000 

100: 000$000 
100:000$000 
80:000$000 

Introducção e loca,Usação de 
familias em nucleos em 
virtude de contractos va
lidu.men te celebrados e que 
não tenha.xn incorrido em 
caducido.de., ...••.•••.. ,.. 746:416$000 

12. 000: 000$000 

Accrescente-se onde couber : 
As verbas destina<las áOs estados do Ama

zonas, Para, Maranhão, Piauhy, Cea.rá, Rio 
Grande do Norte, Parahyba., Ala.góo..s, Ser
gipe o Matto Gt•osso serã.o eot regues aos es
tados á proporção que elles forem realisando 
os diversos trabalhos e serviços necessarios 
o.o povoo.monto dos nucleo~ por nacioi:iaes e 
ostrnni;oiros, competindo ao governo a flsca
lisaçiío dos referidos serviços. 

Os llscaes serão pagos por conta dessii.s 
mesmas verbas, tlev~ndo ser, pa.ra taes cargos 
e para. o.s ageuci:ls, nomeados de preferencia 
os funccionarios que forem dispensados da 
inspectoria, dolegacios o commiss.ões de ter
ras, em conseq 11encia da reducção do pessoaL 

Ficu. i:ambem o governo autorisado a pl.'ovi
clenciur de modo que, sem prejuizo do serviço 
de immigração, se.ia tmuste1•ido o de coloni
saçuo aos estados, U. modida que cada. um 
úestos se habilite para assumir as responsa
bilidu.des elo um tal encargo.» 

Como se v4', recluzíndo, <:orno faço, 240 con
tos na. verba destinada ao pessoal e 2 .150 na 
que se refere ao pagamento de passagens de 
immigrantes e à propa.g-3.nda na Europa, con
sigo na despeza total uma economia de mil 
contos apesar de haver elevado de 3 a 4 mil 
contos a verba proposta pela commissão para 
o serviço de colonisaçã.o dos estados, sem contar 
com as quantias que consigno para as delega
cias ou o.gencias em cada um delles. 

Na distribuição.que fü, dou a oito estadosa 
verba de tres mil contos que a commissão 
consignava para dez, e os mil contos que go
bram são distribuidos pelo Para, o Amazonas, 
i'>fatto Grosso e pelos outros onde o serviço 
de colonis" ç:;io não está ainda creado. 

Alem disto) e no intuito de conseguir que 
cada estado se va habituando a fazer por 
si o servico de colonisoção, auloriso !'.. entre
ga, aos doi do norte, das Yel'blls que a elles 
i·espoctivitmoute cabom, fiscalisar..do, poróm, 
o govorno fedeNil a. a.pplicação dellns; :i.uto
riso ta.mi.mm a tr:i.nsrerenci:i. do serviço 11a.ra. 
os mais estados â medida q_ue l!adu. um tlelles 
possa assumir às rcspousali1lidades de um tal 
encargo . 

Cuidei tambem de aproveitar o pessoal que 
vae ser dispensado rla rnspoctoria e delegaci
as, estabelecendo q11e este deve ser _preferido 
p:ir:i. a.s n.gencias e ]iara a !isca.lisa.çao a que 
allude a emenda. 
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Supponho que o unico ponto a respeito do 
qual maiores esclarecimentos devo dar a Ca
rnaraé àquelle em que reduzo do 8.000a 5.850 
contos a verba po.ra passagens de immigran
tes propa.gn.nda na Buropa, etc. · · 

O illustre relator da commissão de orça
mento teme que estt\ reducçllo vá. embaraçar 
a corrente immlg1•1.1.toria. 

Não posso concordar com S. Ex. neste 
ponto. 

Quem se der ao trJ.bn.lho de compnlsar ore
la.torio ultimo do Ministerio da Agricrltur::i., 
~erá. que só em 1888 e em !800 o numero -de 
immlgrantes para o Brazil excedeu u. 100 mil; 
nos outros nnnos foi multo menor, attingin
do a 40, 50 e 60 mil apcnns o nem por isso 
foi interrompida n. corrente. 

Demt\is,si dos 5.850 contos reservar·m0s 750 
:i)ara o serviço de propaga.oda, restar-no::;-hiiu 
5 . 100 contos para. pagar as pns&1.gons dos im
:migrantes que, no ma.ximo, é de ~ 1}·.:-15 por 
cada. um. Comprehend,,.:.se portaato que o nu
niero de immig-rantes a introduzir ~ dependerei. 
do ca.mbio, variando na razão dircctu. das os
citlnçüas deste . 

Si essa oscillação se tlzer entro 15 e 22 di:... 
nheiros por. 1$000, o numero de immi
grantes variara tambem entre 50 e 70 mil. 
Addir.ionando a estes a immigr<Lcão csponta
.nea, que se elevajá itcerca de. 20 mil, chega· 
remos ao n.lgarismo mínimo dA 70 mil <f ao 
máximo de 90 mil. · • · · 

São, poisi destituídos de fuodameuto os te-
mores do Hlustre deputado. . · 

Si liquidarmos com saldo o exercício cor
r ente, como annuncia o governei, si para 
1892 organisarmos um Ol'Q[Lmnto equilibra
do ou com um dt;:ficit provavel redusido, si 
o Congresso, no projecto sobre fint\riças, qua 
vae ser votado, a.d.optar metlida.s salvadoras, 
indubitavelmente o cambio se elev llrá e cou-
5eguintemente importaremos um numero de 
immigrnntes muito maior do que o mínimo 
de 70 mil por nüm. Mlculo.do. 

Passo agora a trMar da questão das estra~ 
das de forro. 

P ermitta. a illustre commissão do orça
mento que eu faça um reparo com relação a 
injustiça com que foi tratado o Rio Grande do 
Sul. 

Sa.bà a. Cilrnar:i. que o governo pediu 5.000 
contos para. o prolongamento da estrada 
Je férro de Porto Alegro a Uruguaya.Ol\ o 70 
mil p::i.ra. as ostradus Central e Sul de Per
nambuco. A commissão redusio estn. consig
naç:J.o n. 5.802 coutos o aquollo. a 3500 coatos : 
ambas fort1.m, porém, aiuda redusidus a 2000 
contos pel:1. emenda. do Sr. Glicel'io, jô. np
provada ?ela. Càsa. . 

Sr. presidente, foi injusto o governo, foi 
injusta. a. commiss~o nn. reducoão que féz> foi 

finalmente injusta a C:i.ma.ro. approvu.ndo t\ 
emendo. do Sr. G licerio. 

Para demoustrar esta proposição l.iastu. jo
gar com os dai.los ofilciaes que encnntr·o no 
relatorio <lo ex-mioi::itro da agricultura, o sr. 
Lucona. 
De~se •locumen to consta cst:ir i niciada a 

coastrucção 1fa E:;tmda Centr;.11 de Pernam
buco apenas nos tr<:.'Chos de . Casca.vel n. Be
zerros, com 36 kilometroil, e de Bezerros a 
Pesqueira., com 42. Deste ultimo ponto em 
dennto foz-se apenas o reconhecimento. 

. Na Estrada Sul do Pomam l.Juco estão ap
provados os estudos de 15 lü lometros na li
nha de Paquevirn. a lrnpomt1·ir., explorados 
58 Jdlometros des ta mesmn. l inht\ e 48 do t re
cho entro Timbaulla e Pilar. Com relação 
ao::; trechos de Angclim a Correntes e de Mu
luugli a· Lagóa Grande nada .diz o relutorio . 

Nesse esto.tlo, ó, poi::>, de 121 kilometros a 
oxtcnsão dns linhas estudadas o do 78 kilome
tros ti de linha som construcçüo. 

No Rio Grnn<le <lo Sul estU. co11lrntada a. co11-
struc1Jào rle 466 kilometros. 

Não comprohenc!o, pois, como se consigna 
pn.ra esta estado verba meuor- do que :t que se 
cJU. p:.trn Pernambuco, como foz u. commi!:lsão; 
nem verba ig-ual, como dispõe a emeud:.i do 
Sr. Glicerio, priuciptllnifmte. estando no Rio 
Grande do Sul o Sl·rv iço contratado e reg u
ludas, pol'tanto, de modo positivo as condições . 
e prasos para os paga~cntos. 

A Camam eleve . rêparar esta inj ustiça , :ip
provando ~ emenda em que . elevo a 3.500 
contos ·a verba para o prolongamento da Es
trada de Porto Alegre a. Uruguaynna, e a 
3 .000 a que se refere ás estra.das de Pernam
buco . 

O SR. Er1TAOI0 - A linha de Pa.quevirri. a 
Imperatriz já está. em consti-ncçã:o . 

o Sa. A NTÃO nn: FAIUA - Do r c,latorio não 
coosta, isso ; mas. i\ vista. 1.h tlecl:i.raçã.o do no
bre deputado. ni'\o tenho duvi<lu cm retirar 
opportuoame nte a minha. omondo, compro
mettendo-mo a votar pel::i. com;ignação de 
verba pa.rn. esse serviço. 

Chamo tambem a. :i.ttenção <la Camnra. pttrn 
a. necessidade qu~ iemos de consignar verba 
para. estudos do rio Branco, no Amazonas. 

Estou informa.do pelo Sr. Dionysio Cel'quei
ra, de que esse r io póde se tornar , tnedeantc 
peqtieoa. despeza, fra.nca.mõnte n:wegu.vel ate 
acima de S. Joaquim. Convém, pois, ttprovei
tal-o o estudar tambem duas linhas ferreas 
que do ultimo ponto navegavel se dirijam, 
umn á fronteira da Venezuela, outr;1 11 d:t 
Guyaua Ing leza,. . 

Peço ainda a consignação ela qua.ntia. de 
350 contos para us despeí'..as com · o pessoal o 
material necessarios U. aooobsti·ucçüo dos b.'\.i-
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xios da Feitoria, Cangussú, Leitü.o e Pombn.s, 
no meu estlldo. 

Estit verb~\ não póde ser reduzidn. Deve ser 
integralmente concedida on negada de modo 
completo. Consignar menol' quantia é o mes
mo que nada consignar, porque o serviço niio 
se poderú, füzec . 

De todas as emendas que apresento, l'esulto. 
ainda um saldo <lo mais de 2 mil contos soure 
o orçamento que a commiss5.o apresentou a 
esta Camat•a. 

ESte saldo póde servir para. augmen tar a 
verba do prolongamento !la Estrada Centrol e 
para occorrer ás despezas com o serviço da 
coostruCQã.o da · Estra(la da Lagõa. Grande O. 
Campian <1ran<le, no estado da Parnhyb:i.. 

Esta linha não faz parte do plano rlti vin
ção, n:lo está. por isso nó cnso do ser feita á. 
expensas do Thesouro Nacional; mas, atten
deodo â Câlamidade que assola aquellu. parte 
da Republica, melhor ser::\. empregnr em um 
serviço de utilidn.de ~\ população destituída de 
recursos, creando-lhe um st\lario que lhe ga
ranta a subsistencia, uo que sermos obrigados 
amanhã. a autorisar gran<les despezas parn. 
soccorrer as victimas, despez::is de que meno:::. 
aproveitarão estas do que os especuludoi·es 
que tudo e:i;:plora.m. 

Tenho concluido. 
Vozr~s_;Muito bem; muito bem. (O o,·ador 

J comprimentado.) 
O Sa. PRESIDENTE declam que já havendo 

no recinto numero para. votar, fica inter~ 
rompida a. <liscussão; antes de iniciar-se a. 
votação, entretanto, vae proceder-se ti. leitura. 
de umtt cnrtu. que. relativamente ao fücto da 
sua. reuuncia, o Sr. deputado Lopes Trovão 
dirigiu no Sr. l 0 secretal'iO. · 

o Sa. 1° SECRETARlO procede t\ leitura da 
. ~eguinte 

CARTA 

voto solemne da Gamara e ã. iosistencia. 
publica do seu egregio presidente, o deputado 
Mineiro Matta. Machado. 

Penhoro.do por tão eloquente marca. do 
coui:iideraçito, volvo, pois, a occupar o posto 
que entre vós rne conforiu o eleitorado da 
Capital Federal, sem desvio da moderação e 
prudoncin. a que me submetti como delegado 
do povo, nem quebra da solidariedade que me 
estreita aos meus companheiros do repre
i;en taçã.o e qLte cu não illudiria mesmo quando, 
com a annuencia a minha resignação, elles 
me houvessem libertado das dependencias 
enfadonhas da .politica. otHciaL · 

Limito-me a. estns palavras, em que ponho 
todas as abundancias do meu cor.ação agra
decido it. Assembléa de que sois merecida.
menta secreta.rio, porque os motivos que me 
levaram a abrir mã.o do meu mandato só 
podem interessar a.os meus committentos. 
perMte os qunes heide explicar-me logo a.pós 
o encerl'amento dos nossos trabalhos legis
lativos deste anuo. 

.ti.cceito.e os protestos da. minha mais sabida. 
consideraçfi.o e da miohti. mais sincera cor
dialidade. 

Lopes Tro>Jêio . 

o Sn .. JUSTINIANO DE SERPA (pela ordem) 
requer dispenso. de impressão paru. que im
media.tamente sejam submettidas a conside
raçilo da Camara as redacções que lhe cons
ta. estarem sobre u. mesa. 

Consulto.da, a Gamara concede a dispensa 
pedida. 

São successivamente lidas, postas em dis
cus!;ã.o, que é encerrad:l. sem <leôa.te, e :i.ppro
vadas n.s seguintes . 

Redacções 

N. 203 D- l89l 

Rio de Ja,oeiro: 2, avcnid;). de S. St\lvaclor de Do projccto n . 203 B do corrente armo, qt1e 
Mn.ttosinhos, 2. fixa a despcr:a do i'l:!inistc1-io da i.líarinha 

Ao cidadã.o Constantino Luiz Pn.Ietta. 

Digníssimo Secretario da. Cnmu.ra dos OGJJU
l.'1.clos: 

Acabo de rocel.Jer o vosso ofilcio de hontem 
o com elle a mocão proposta, em ses.>ão de 
::inte-hontem, polo meu honra.do collegn. 
Alo:mndre Stocklor e pefos meus eminentes 
pares significativamente :.i.pprovada. 

Li-os e reli- os com a ponderação que 
requerem documentos de tão elevada origem 
e vnlia. tão gru.nde; e, por ma.ior qne seja o 
sacrilicio pessoal que Ull) impõo a 1·etiratla da. 
minha. renuncia, ou o füço em obdiencia ao 

para o cxcrcicio d e 1892, 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica ê au~ 
torisa.do a despender no exercício de 1892. 
pela repartição do Ministario dos Negocios da. · 
l\farioha, a quantia de 14.359:i06.$490 

Assim dlstribuida: 
§ 1. 0 Secreto.ri~ do Esta.do : 

Pesso().l redu
zido a. um se
cret.-irio tlo 
ruiui:>tro • •• , 123 ! 330$000 
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Material- Re
duzida a con
sígnaçiio a. 
l 0:000$ para 
a impressão 
do relatorioe 
a.ctos officiaes 

§ 2.° Conse
lho Naval: 
Pessoal - Sup

primido , fi
cando o ac
tual membro 
civil Dr. Joa
quim de Sou
za Reis an· 
nexo à Se
creta.ria de 
Este.do, como 
au.xilia.1· jari
dico; visto 
como conta. 
ma.is de 25 
annos de ser
viço neste 
cargo •.•••.. 

. § 3. 0 Quartel 
Gene1•al: 
Pessoal - At

teudendo aos 
veucimeatos 
fixa dos na 
tabella junta 
decreto n.389 
de 13 de ju
nho de 1891. 

Material- Re
duzidt\ a co11-
signação t1. 
5: 000$ pnru. 
in1pressões e 
enct~de r na
ções .•••••.• 

§ 4.° Conse-
lho Supremo: 
Pessoal. •... . . 

§ 5.° Cont~
doria: 
Pessoal. •...•. 
Material. .•... 

§ 6.° Commis
sa.riado gera.l: 
Pessoal - Sup. 

l)rimído. 
Material- Sup

primido. 

16:420$000 139:750$000 

• 

5:600$000 

67:218$200 

8:620$000 75:838$200 

35:215$200 

146:700$000 
8:300$000 

155: 000$000 

§ 7.º AUdi-
toria: 
Pessoal ....... 7:370$000 
Ã-la terial ... , •. 100$000 

da 
§ 8.° Corpo 

armada e 
classes anne-
xas. 
Pessoal. ...•.. 

§ 9.º Bata-
lllão Naval: 
Pessoal •...... 137:258$800 
Material ...... 86:500$000 

§ IO. Corpo 
de .Marinheiros 
Nucionues: 
Dos 100$ con-

cedidos pelos 
regulamen-
tos em· vigor 
aos paes dos 
menores das-
tina dos ás 
companhias 
de Aprendi-
zes Marinhei· 
ros, · deduza-
se lL quantia 
de 20$ para. 
facilitar a sua 
conducção: 

io9: 858$000 Pessoal ••..... 
Material •..... 40 l : I 30$000 

§ 11. Compa-
nhiu. de Inva-
lidos: 
Pessoal - Au· 
~mentada de 
~69$250 para 
occorrer ao 
paga monto 
do soldo de 
praças ac-
crescidas .•.• 56:017$050 

l\fa. tcrial . ..... 1:500$000 

§ 12. Arse-
nn.os: 
Pessoal - Re-

d uz ida de 
70:000$000 a 
somnm desti-
na.da ao pes-
soal a.l·tistico 
extraordina-
rio,e a 1_:200$ 
os venc1men-
tos rios dous 
e n fe rmeiros 

7:470$000 

l . 633 : i00$000 

223:768$800 

1. 110:988$000 

57:517$050 
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do ai·~ano.l da 
capital, e at
tendido o au
gm e~ to de 
v e nc1men tos 
de accordo 
com as t a.bel
Jus de 13 de 
junhodel89l 2.886:204$000 

Materfrll -- Ac
c rescentem
se ús ve1•bas 
destinadas ao 
Arsenal d e 
Marinha. do 
Parà as se
guintes: -
córte de mu
dei t'a. - pa.ra. 
o côrtfl de 
m1.1.deira e 
pagamento 
de frete na 
es tt'3.da · de 
Bragança 
15 : 000$000, 
-Mortona
p ar u, :!oa
strucção de. 
umacomcar-
1·os de 60 me
tros de com
prime uto, 
ferragens e 
a competente 
ma.china mo
tora para 250 
t o .n e !adas, 
60: 000$000.. 129: 800$000 . 

----- 3.016:004$000 
§ 13. Capita

nin. de portos: 
Pessoal- Sup

primidas as 
sommas po
didas para :is 
p r aticagen!! 
das barras e 
portos dos 
d i tr e rentes 
estados l<>go 
que estes se 
or g ~nizem 
em associa
ções particu
lares como 
de termina
ram o decre
to n. 79 <la 
dezembro de 
1889, para 
o que o go-

vorno m"'r
car:i. o pr::i.zo 
da tres mezcs 
:L cont:u d~\ 
thita da pro
mulga ç(l.f") 
desta lei, e 
as que sedes
tinavam aos 
n. u x i l iare:; 
destas e das 
demais capi-
tanias ...... . 

Materia.l .•...• 

§ 14. Forç:i. 
Naval : 

Pessoa.1-Re
d u z ido de 
200:000$, a 
somma pedi-

2.50 : 730$200 
14:220$000 

284:950$200 

da .. .•. , .•. • 2.194:965$li4 
M:i.teri:i.I.... .. 8:500$000 · 

----- 2.203:465$li4 
§ 15. Hospi-

taes : 
Pessoal - At

tendidos os 
veocimeutos, 
d e accordo 
com as tabel
las do decre
to de 13 de 
.i u uh o de 
1891 .••••••• 

Material ..... . 

§ 12.. Repar
ti~i.o da. Carta 
Marititna d o 
81.'<J zif; fundidos 
os §§ 16, 20 e 
21 nesta rubri~ 
ca., consigue-se 
a s seguintes 
verbas de ac-
cordo com o 
nrt. 2° n . l 7 e 
sua aiineas dii. 
loi de tixaçilo 
de fo1·ç<isdemur 
pam l892; 
Pessoal . .. ... . 
Mu.teri1\l, in-

clu i d a a 
quautiu. de 
15:000$ para 
:i. construc
Qão de dous 
pbaróes de 6" 
classe,com o 

148;340$840 
93:500$000 

1413:248$500 . 

241 :840$840 
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alcance de 
oito milhas, 
e o 11 o e o.dos 
nos I,JOl'tos de 
Macaoe Mos
soró no es
tado do Rio 
Gronde do 
Norte....... 210:310$000 356:558$500 
§ 17. Escola 

Naval: 
Pessoal - Au

gmen tada. de 
400 . para 
completar o 
paga.meu to 
de vencimen
to do mestre 
do ensino ac
cessorio do 
curso prévio, 
de accordo 
com a respe-
ctiva fabel-
ltl. .•••.••••• 

Ma teri:i.l ~- H.e
d u :t: ida de 
2:700$ . <le
ma.is pedida. 

§ 18. Refor-
·mados: · 

Pessoal - Au
gmeo tado do 
24 ; 295$200, 
em virtude 
de reformas 
concedidas 
posterior
mente a or
ganisac;."io do 
orçamento .. 
§ W. Obl"a.$! 

Reduzida de 
l 00:000$000 • 
§ 20. Supri

mido. 
§ 21. Sup

primido. 
g 22. Eta

pas: 
Pessoal. ... - . 

§ 23, Arma
mento: 
M a t e rial, re

duzi d a de 
300:000$000. 

181 :602.?000 

17:050$000 

§ 24. Munições elo bocca : 

l 08.:652$000 

578:622$535 

300:000$000 

3GG$000 

200:000$000 

1 
§ 25. Munições nava.as : 

Material ............•....... 
§ 26. Materfal de constru'l

cão rnwal: 

700 :000$000 

Materfal. •.•. , ...... , • • . . . • . 100 : 000$000 
§ 27. Combustivel: 

Material.................... 300 :000$000 
§ 28. Fretes, trafamento de 
praças, enterros, ditl.'erencas 
ae cnmbios e commissões de 
so.ques: 

Material-Reduzida de 40:000$ 
demais petlida....... .. . .. • G0:000$000 
§ 29. Eventunos: 

Material - R e d u z i d a. de 
1511:000$, sendo 50:000$ p3.m 
passagens, 50:000$ pn.ra aju· 
úas de custo, 30:000$ para 
serviços extrnordínar ios e 
20:000$ para despezas não 
previstas .•................ 150:000$000 
Artigo (additivo.) As tabellas por venci-

mentos dos officiacs das ditrerentes classes d.a 
:i.rmad:i. serão revistas de maneira que os 
omciaes e1Tectivamente embarcados nos nu.
vias do guerra tenham sempre maior venci· 
manto do que aquelles que se acharem em 
qualquer outr::t commissão, isto, porém, sem 
aogrnento dv.. despez::i. que netua lmente se füz 
com esse pessoal. 

Artigo (additivo.) Fica o Poder ExecutivCJ 
nutorisndo a mandar construir na, pOnta de 
lta:pocoroy, no est~do de Stouta. Catharina, um 
phn.rolete. . . 

Artigo (additivo.) O governo mandarà 
col!ocar um pha.rol de 4ª c lasse na ponte do 
Mung-unry, estado do Para, correndo a des
peza ~la verba-Phüróes. 

Artigo (a.dclitivo.) A taxa de µr a.tic::i.gmn 
nos portos de Ita,iahy o La:runa, do que trata 
o urt. 30 do regull\mento que haixou com o 
:i.viso de 22 de allril do corrente, fi~a redu
zida, pn.rn. os vapores a $2QO por tonela1a por 
entrad:\ e s::i.hida. 

Artigo (additívo.) Fica. o Poder El'.ecutivo 
nutorisatlo a mudn.r o pharol de J oao Dh1s no 
estado do S:i.ntri Cathurinu. µar:.i.a ilha d::t Gr:Jçn, 
collocundo um pharol~te em ponto conveniente 
:'~ nu.veg~Cti.o destinadtt ao . ancora.douro de 
S. Francisco. 

Artigo (n.dditivo.) Fica o governo autorí
sndo a ma.ndar collocar um pharol de pe
quena luz no Pontal do H.lo Doce, estudo do 
l!:spirito Snnto. 

Artigo (a.dditivo.) Fica o governo autol'í~ 
srtdo n mo.ndal" ba.lisnr a barru. e o porto drt. 
Victoria, de ncoordo com a planta. organisadrt 
pelo 1° tenente lndio do Brn.zil. 

Ma.teri:.ü • • • • • • • • . • • • . • • • • • .. 1. 65D: 000$000 
Sala. dns commissões, 17 de 011tubro de 189[, 

- Baptista da Matta.- Felisbcllo Freii·e. 
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N. 228 C-1891 1 
1Jo p1·ojacto n. 228 A do corr"C-.ite ai-mo, que 

jJ:r:a a despe::a do ]l,Jinislerio da Guerra para 
o exerci cio de 1802. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art •.• O Presidente da Rapu

blica é autol'isado a dos
peorler, no exercicio de 
1892, pelo M1nisterio dos 
Negocios da. Gu<:H'rn., a. 
qu~inth\ de .......•..•. 29.37g:453$'101 

Assim distribuída,: 
1. Secretaria de Estado e re

partições annex:as; re
dusidas a 3 :000$, cadu. 
uma, as verbn.s para. o 
fornecimento de ohje
ctos de expediente a 
Secretari:t da. Guerra e 
ú Reparti cão do A.i u
dante General ; a 2{)0$ 
a destioadu. l1 assigna
turns do Diario Officiat, 
t\lmano.ks e annuarios 
para a. Secreta.ria da 
Guerra, e eliminada a 
de I); 000$, para. aluguel 
de cn.rro do minístro ..• 

2. Conselho Supremo Milltu.r 
ue Justiç" e allditore'> .. 

3. Contadoria Geral da. Guer
ra, redusidas a 4:000$ a 
verbn-(ornecimento de 
artigos de expediente, 
e a 200$ assiguaturas do 

208:253$200 

115: 884$400 

Diario Offlciat, alma-
naks etc.............. 187:670.$000 

4. Directoriu. Geral de Obras 
Militares .......•....•. 1. 765:780.$000 

5. lnstrucção militar, inclui
tlos 600$ pnr;t o aug
mento dl;) ordenado do 
pre parador de chimicn. 
u::i. Escola Militar dn.Ca
}'itn.l. o qual ó tixaLlo 
em 1 :200$; olc:J'vailos, de 
2 a 5 o rrnmero ele ama
nuenses ll{l. Escalo. Tac
tic<\ e de Tit·o ; <lo 58 tt. 
61 o ntlmcro de profes
sores e adjuntos das Es
colas Regimenta.es ; eli
minada a verlm e:terci
cios pra ticos, do 4:000$, 
destinnda n. gratit1cnç~o 
~os fan.tes e pessoal ad
ministrativo; supprimi
da a de 2:400$ pura alu
guel de cmm, pu,m o di~ 

rector da. Escola Supe
rior de Guerr,1; e redu
zidas n.s seguin te$ : a 
l :500$ a de artigos de 
e:- pc11iente piira, <• Es 
cola Militar do Rio; a. 
l : 200$. a consignada. 
})a1'<l amnnucpses da Es
cola. <la Tiro de 1:ampo 
Grnntle, corresponden
úo a 5 o seu numero 
cm ver. de 1 ; a 500$ :i. 
de concerto e !ímpeza de 
a.rmamonto : de igual 
qua.nttn n, do concel'tO e 
li mpezrt de instrumentos; 
n 5:u00$ a de foi•ueci
rnonto donrtigos de expe· 
diont8, compra de com
pendias, despezas miu
das para. o collegio mili
t:u•; a. 8:000$ a de acqui· 
sição e encadernação de 
livros, material ix1ra as 
aulus etc., para o mesmo 
colle;;io; e à 2:000$ u de 
expediente e u. despezn.s 
miudns, para escola mili-
tar do H.io Grande do Sul 1.566:230$000 

G. lntemlencin.; reduziLlas as 
seguintes verbas : sor-
ventes bracaesu. 24:000$; 
fornocimonto de artigos 
do expadiente a 2:000$; 
frotos o carretos de ge-
tloMS o mitteriaes u. 
4:000$000....... .•.•••. l 3í:709$600 

7. Ars•JilrlCS : i-euazídas, uo 
do Rio tle fanciro, a 
:1ü:OOO.$ :~ verba para 
1,;u1Tontes passnndo a ser 
110 on. o num ero destes; 
a \O:Oon:;, n. '>'orbn· p.1ra 
- ope!'1U'io~ e patrões 
disponsndos do t1•abn.lho 
com rn re~pectivos jor-
1mes : no material a 
281:000$ a. destinada. a 
artigos de expedieute, 
mitlet·i<~ prima, utensi-
lios, etc., etc ......•.•. 1,358:216$600 

8. Depositos de artigos bel-, 
licos; dednzidas d<I. ver
bl'I. 61 :507$200, por te
r em sido extinctos, por 
decreto n. 448 de 18 do 
julho ultimo, todos os 
'ctopnsitos. menos os de 
Santn. M11.1•la da H0ccn. 
do Monte, no Rio Grau~ 
do do Sul o o de (;o-
rum\Jt\ om Malto Gros~o 6 :000$000 
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periores e subalternos 
reformados. emprega
dos nos comm<indos de 
fortalez~s e servindo de 
vogaes em conselhos de 

9. Labora.torios : reduzidas, 
a ~:000$ a verba - ope
ra.rios dispensados do 
ponto e a 6:030$ a tle 
m:iteria, primn pam mix
tos, chumbo para bal11s, 
cobre em laminas, l'.ltc.. 161 : 102$000 23. 

guerra................ 122:520$000 
Classes inn.ctivns; eleva.da 

n. verbti. de 81 :720$ des
tinados a.os capellães 
reformados por ctfeito 
da extincção do corpo 

10. Inspectorfa Geral do ser-
VÍQO Sanita.rio do Exer;. 
cito. • . . . . . . . . . . • . • . • • • l. 085: 084.i~OO 

l l. Ho,;pitaes e enfermarias i 
reduzida a verba. total 
de menos 90:480$ proYe
níente da transformn
ç-ão dos hospitn.es de 3" 
classe em enfermarias ; 
10:000$ das reducçues 
das verbas (Capital Fe-
deral) e:;:pedieuts ; car-
retos e despezf.l.S roiudas; 
\ttensilios cornprehendi-
dos e vasilhame para bo-
tica e moveis ; e da 
identica a esta para os 
Estados............... 863:404$000 

12. Estado-maior General... 442:848$000 
13. Corpos especiaes; dedu

zida a quo,n tià de .... 

24. 
25. 

ccclcsiastico ......•.•.• l .877: 16G$684 
Ajudas de custo........ 150:000$000 
F;ibricns i reduzi da a 

5:800$ a ve11b.'l. - Coa-
certos de offlcinas, trans-
portes, guisamento pu.ra. · 
a ca.pella, etc......... 282:541$800 

Presídios o colonius mili~ 
tares; -deduzida. a quan
tia de 50 : OOU$ na verb:L 
total afim de que sem 
perturbação possa. o Po
uer Execmtivo realisar 
a extincçilo ou ema.n
cipaç':l.o das colonias, 
confot'me o que foi ven
cido na lei de tb::acão de 

· 152:643$600, nor effeito 
àa extincção' do corpo 27. 
ecclesiastico •......•... 1.380:622$800 

forc;io.s......... .• .. . .. 142:590$177 
Diversas rlespezas e even

tuaes i eliminada a ver
ln~ de 5: 000$, para. r.n
O'a.mento e ~uisa.mento 

14. Corpos arregimenta.dos .. 4.568 :728$000 
i5. Praças de pret, reduzida 

a verba. por eifeito da 
reducção de 4.877 pra-
ças calculado apenas o 
soldo de soldado e da. 
reducção a 300:000$ 
de premios de volunta.-
rios e engajados ... . . .. 2.931 :064 ":~00 

l 6. Etapas ; l'eduzida. a verbt\ . 
pela mesma. razão acima 11.492:000$000 

17. Fardalllento ...•..•.••••. 2.979:533$830 
18. Equipamento e arreios; · 

reduzida em conse
q uencia. d:i reducclio 

19. 
20. 

21. 
22. 

das 4 . 877 pracas ...... . 
Armamento .. , ......... . 
Despe~a.s de corpos e q u~~r-

teis; eliminada a verba 
de 5G: ::í00$ destinada a 
ma.nutenção da Coudela
ria. Domestica. ; e redu
zidas a 20:000$ a de cn.r
retos e fretes de rwchivos 
etc. e a 40:000$ a de 
expedientes, livros, ta-
lões, etc ..•.....•..... 

Companhias militares .. . . 
Commissões militares; re

dúzida a 30:000$ a ver
ba-Etapa a.offlciaes su-

159 :661$000 
64:520$000 

743:550$000 
49i:813$i00 

âe capellas · ·e reduzida 
a 50:000$ a de eventmtes · 

28 . Bibliothec:~ do Exercito ; 
eleva.da n. 3 :000$000 tt 
verba de 1 :500$, desti-
nada. a pnblicnção da 

Revista do E xercito que 
passa. para auxiliar a. 
publicação da Revista da 
Commissao Z'echnica Mi-
litar .. .•....•........• • 

29. Ob~ervatorio do Rio de 

910:000$000 

7:310$000 

Janeiro.. . . . . . .. . . . .. . . 171 i 640$000 
A1·t. (adtlitivo). - As instruccões de l de 

novembro do 1800, rognlnndo o n.bono de ven
cimentos militM•es, serü.o observn.d:i.s com as 
seguintes u.lterações : 

1.0 Os officiaes e praças tle pret que lmixa
rem ao hospital em consequeucit~ de fericncm

. tos ou desM;tre occorrido em a.cto de ser viço, 
perceberã.o, durnote o tratn.!nento, o soldo 
integral de seus postos. 

2.0 Os auditoros de g-ue1•m perceberão as 
mesmas v:i.otagens que tiverem os dn 
marioba.. 

3.0 Sãol extensivos aos demais officiaes do 
quadro etrectivo as disposições do art. 55, que 
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a.bracgerão os de que trata o art. 56 das cita
das iustruccões. 

4.0 A gra.titlcn.ção especial n. que se rcítirc o 
art .. 57 será, . no maximo, ele 200$ pu.ra os 
offic1aes superiores e de 100$ pur(l. os capitães 
e subalternos. 

5.0 O quantitativo para nlug;uel de ct•iado, 
marcado na tabella de que t1·a.ta. o art. 59 
será abonado ::i. todo o officin.l do quadro effe: 
ctivo qüé não se o.c:hur ao sct•viço de minis
terios estrn.nhos no dll. guerra. ou ele govomos 
ostadones. 

8.0 Os offioiaes qu() forem memu1·0~ <lo 
Congresso l''ederal, assim como do~ congi•cs
sos estadoaes, serão no íntervallo das sessões 
considerados em disponilJililltlcle com os veuci
mentos do art. 55 das instrucções, sa.lvo os 

. casos ~e .exercício p :rmittidos . pelo art. 2:3 d1• 
Coustitmção. 
Sala~as commiss<Jes, 19 de outubro de 1891. 

-Baptrgta da Motta. -Felisbcllo FJ"ofre. 

N. 12 D-1891 

Do projccto n. 12 B e emenda do Sc~lldo, fi
xaru.lo. cn~ 120: 000$ annuaes a peri.~ao a que 
tem_ dwetto o Sr. D. Pedro de Alcantara, 
ex-impera.dor do Brazil. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.0 E' fixada em 120:000$ n.nnuaes a 

pensão :i. que tem direito D. Pedro de Aléu.n
t.ira, ex-imperador do Brazil, a contnr ·de 
15 de novembro de 1889. 

Art. _2. º O pa.gamen w desta pensão se fará. 
por meio de prestações mensaes ao r.ambio de 
Z7 dinheiros por mil réis, pag:1odo-se de uma 
só vez todas as prestações vencidas até a dat;~ 
da. publicação desta lei. 
. Art. 3.'' O ~r.esid~nte da Republica ê auto

rizado, na. defic1enc1a da receitu., :i fa~er as 
operações de credito nocessarias par<.\ o dito 
pagamento. 
A~t. 4.0 Revogam-se as disposições ein con

trario. 
Sal:~ das commisst'les, 19 do outubro do 1891. 

- Fehsbello F reire.- Baptista. da. iV:olta.. 

Do Projecto n. 177 de 1801 

O Congresso Nacional resol Ye: 
Artigo unico· E' o governo n.utCll'is;i.do a 

conceder as honras do posto de ca.piW,o do frn,. 
gata. da arma.tia nacioool a Aelolpho Fortu
na.to Ifassalmaon, actu:i.l nju~:inta do i nspe
ctor d:i. Alfandega. desta. cà.l_l1tn.l · revo<~a.d.a.s 
as disposições em contrario. ' º 

Sa.la. das commissões, 13 de outubro de l 8\11. 
Juvcncio de A.guiar .• - iJaptista da Motla -
FeUsfJclto F'reire. ' 

Cama.ra V. IV 

Do Pro;'eclo n . 162 A de 180 1 

O Cong-reso Naciona.l decreta : 

. Art. l. • Fazem p:wte, des1Je jit, do <lomi
mo elos estttdo;;, cm cu,jo to1•1•itorio existirem. 
nos te1·tno:; do ptw1ig-1•:1 pho 1111ico elo art. 64 
tli\ Constituição : 

1. Os P•~lo.cio:; pro;;i1lenciaes, ca.sa~ 1le Re
la~s e tollos os bens 11 Uí! cr;m1 tlcstinarlos a . 
s~r \•1ços, pot' rorçti lio 110\'0 reg'ilriomn clcvol
vulos aos <Jiil:itl<1~ ; 

IL. As partes Lle ca.mp~ ou rn::i.tto, prodios 
ou outl'Us . ~uaosq.uor 1rnmovcis provindo~ 
pnl':i. o ~01mn10 t~n t1go naciona l por dividi~, 
s11ccess:w om ultuno ;:ráo ou ti t t1lo legi timo ; 

_UI. A~ razortr!m; rlc Cl'ia.Çl.~O o campo~ que 
ntlo esteJiim 1lest1un.tlos a tierv1ços rln Uniii.o u 
por esta eff~ctivamento occu pauos, assim 
como ns partes desses co.tnpos que não sejam 
no presên te por el l:i. u tllistl<lns ; . 

Art .. 2.0 Revogam-se a:o <li~posiçüos em 
cootror10. 

~n.!:1 dos Commissüos Ig de outubro do 1891. 
Baptista <fo Mo/la. - FelislnUo Freire, 

N. 114 C - 1891 

])o ndàitivo destacado do pro.fecto de foi q1te 

fb;a a /"nrçn 11a1'at para u e:r.c1·cicio de f8f}2 

O Congresso N,1ciooal dect'eta : 
Art. l." Os inferiores do;,; corpos de mari

nh!l: qun.i~~o doentes._ nos hospitaes e enfer
marias m1hta 1•es, terao as mosmas V<tntagens 
que :.1 ct11n.lment0 percebem os ollici<~e:S nmri
oheiros e dem:1i:; iníerioi·os da armach1. 

:\rt. 2 ° As pra.ç:is do pl'e t dl1o armáda, que 
lmtx:arem nos llo~pttncs por motivo tia <lcci
d~n te:; occorridos iio ~e t•viço n. lioi'Llô elos Vt\
,·1os, porcebel"iio o soldo iutogral durante todo 
o tr-ntnmento. 

Art . 3.º H.e\•ogam-se as disposições em con-
trario. . 

Sn.ln das commissue:>, 19 <le out nb1·0 de 1891. 
hvel'!Cio de AyuiM .-Fclisbc/lo Frcirc.-Ba
plislll ela M.otta. 

!\" . 114 D - 1891 

Do additivn àc.~taccido llo zwoji:cto de lei que 
{i:!x~ a. (01-ç:a nctvat parlL o 11xcrci cio de 18!J2 

O Mng-resso Nacional decreta: 
Ar tigo uoico. ~· o t-:"0\'eroo o.utorisa.do n. al

te1~J.r nos reguln.:nentos du. ~creturio. de es• 
tado, contadoria, arsenu.es e mais dependen
cias do Ministerio ela. M:n.t'in tia. a. pn.rte que 
coa.cede aos empregados civis o uso de uui· 

50 
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fo'I'mes militares, no sentido de serem taes 1 O SR. MAYU.IN'K-VP.m explicar que da sua 
uniformes usados só e exclus1'1;'amente ntls p:u·le niio houvP. a rnonor incoherencia. 
repartições; revoga.das as disposições em o Sit. PttESIDENl'i·:-V. Ex. permitta-me 
contrario. umi~ obso1·v<.1ção: JJ1ío póde discutir esta 

Sala dns commisslies, 10 ele outubro do 1801. questão. 
Jw;cricio de Agiiiar.-Fetisbello Freire.-Ba- o Sa. MAYRINK-Não está discutindo; estó. 
pti.~ta da /líocta. dando as provas de que uão foi incoherente: 

O S1t. PR'ESIDENTE annuncia que vai sub- acl'etlibl. que astú. no seu direito. . 
metter a votos o art. l º do projecto n. 222, o sn.. Pn.ESIPENTE-Se v. Ex . quer, antes 
que providencia. sobre a emissão. J'<Jsg-:üc e dn. votação pódo pedir urgencia ii Camarn. 
con vel'$llo elo papel moeda. <lo Estado, do para. tum\ explicação pessoal e estou corto 
Banco da Ropnblica e dos ba.ncos emissores; que ellà não lll'n. negara. 
sobro os dopositos e !bcalisação ilc::;tos h:1ncos 
o d.is sodod:u.los nnonym:is; revoga. 0 do- O SR.. MAYR1;:-;cK- Ficará summa.mo!lfo 
ereto 1•1.3l:llivo ú cohra11ç:\ em ouro dos di1·úitos agr.-<lecidQ ao Sr·. presidente . 
do impot•tao.;ü.o o ML outl'as provillondas. o Sn.. PitESIDENTE-0 Sr. deputado .Mn~-

0 Sn. liAnuo1.A LnrA (pela ordem) _ rinck pede urgenci:\ para um:i oxphcnç:LO 
O \'Oto quo a Cama1•iL \'ao profel'ir con- pcs.>oal n.ntes da. votação. . 
stitue, !\ mou vo1•, a mai;; ;;ra.vu de qu11n- o Sn.. ZA,CA-Pela ordem l 
tn6 deliber;1ções tonim ju.mnis tfrrnatlo. 0 Sn. Prn:srnE:-<TE-Attenção ! vou con-
( Apoiados.) sultar a. Camara. 
· Cump1·e, pois, que o. rosponsa.llilidado ele 
cada um tique del!uidn, com a mttxinn pro- O SR.. ZA~IA-Niio se pócle 1nterrompor o 
cisio, nü.o se acoberta nú o com o aoonyma to neto d;~ votaçilo. 
commoJo 1fa col!ectiviúade. (llpoiados .) O SR.. CosTA JuNron.-Aiacla uão começou 

H.esol vo.mos o pleito quo so deseovolve a. votne<1o · · 
anto nús, e11tl'o a criminosa cubiç:t de :1./guns . ri SR. Prn::sIDEN'TE-A tteoçlto. O Sr. depu
nià.os cidadã.os, e a pacieacilL ern.ugelic:t, o tudo Zuma utto tem a palavra. 
pa.triotismo i11contestavel com fL LID 1~ qu:1si o sn.. ZAMA-l3iista que v. Ex. o rliga.. 
totalidnde dos brazileit·os esper;~ quo .i•ttitiça Pensei que m':.i tinho. dado. Não é pt•eciso 
seja feita por quem de direito, coutea os gritar. 
autores das ca.la.midades . que nos ufüigem. 
Severos, i11corruptiveis lavremos a courle- O Sct. PRESIDENTE".'""0 nobre deputado esti~ 
mnação do todos aquelles qae teem fülsi!l- gritando ma.is do que eu. 
capo a R.!3publica., mercadejando com elln, ( Gru.::am.- se varios apartes) . 
instituindo a cobraudo um . ::igio sa.crilego Consultada, u. Camai-.i. coucede a urgcncio. 
so!>re o suor do proletn.riado, s::i.ccando desor- pedida pelo Sr. Ma.yrinck. 
denadameutecontra. o futuro de nossos 'filhos, o sn.. MA Yn.nm: (para uma ca;plicaç,10 
fo~eotando as:;im tl. banca-rota, a miser ia e pessoal)-Agradece a.o Sr. presidente e á Ca
a 1ome. mn.'I'::i. a. clistincção com que o honram, con-

Espero que a. C;.im:i1•:i. não querer;,'~ ac:i.rrotnr .cedenclo-lhe e::.ta. urgeocia. 
com a respousa.hilidade tremenda de alimeo- continuando, declara. que nü.o foi incohe
tni·. e ~çuia.!' a -yoraci:;sima .n.lctttéa de joga- rente, ::1ss.igonndo o pm:ecer. da. commissü.o 
dores msac:mve1s que corveJ~im :;obre a for- mixtl.\, pois, qu;indo se discutrn esta CJUestão; 
tuna publica. declarou que a$signa.rin. o parecer com re-

Peço votnção nominn.l p[lra os ni·ts. lº e stricções. porque estava rcso1 \'ido u. tratar do 
2º do projecto. (Apoiado~:). assumpto p~r:;_nte 9 _cn.mara. . _ 

Consultada, ::i. Gamara. concede a votnçü'.o Níl. comm1ss;~o m1xta. d<,> Sen!ldo, orador d1s 
nominal pedida.. cutiu uma por um~ a~ ~1spo~~ções d_cst13 pro-

. jecto : os seus prmciptos era.m <l1ametrrtl-
O Sn. MA.YH.lNK (pela 01:_dem) dese.1a ªI?e- mente oppostos aos da. commis.:;ão . Assignou, 

nns. fazer umn. declttrnçao. _ Segundo m- pois com rostricçfw 0 pn.recer da commissão 
formaram-ih~ ao entrar nest:i. ca.sa, o Jorna.i mixtn, assim · cnmo outros collega.s que alli 
elo Con_imcrcrn .declarou que o oro.dor teve um esttwnm nesta. occ:tsiiiQ. 
procod1mento lncoherente... . ~ 

~ . . . O Sn.. S1m.z1mELLO (coni energia) - Nu.o 
Vmms-Nu.o T>odo discutir. :i.poiado .• • :icceitou n ~imitação da. emissão 
o Sa. SERZEDET,L0-0 procedimento não e p:ml. o Ba.nco da l{.opubllca.. 

correcto, ma~ nós o ouvir~mos. o SR. PnFSio'ETE-0 Sr. deputo.do Serze-
0 S1t. Pn.nsxnE'.'lTP.-Altençiío ! clello n[o tem a. palavra. Peço aos Srs: depu-



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 06/02/2015 14:48 + Página 20 de 27 

Sessno em i9 de Outubro de 1891 443 

fados que occupem os s~us 1ogn.ros p:tra que a MM o meu illustre cnllegn. o Sr. Mayrínk. 
mesa. -possa m::mtor a ordem o o decoro da. não tem itbso1ntamente rn.zao 110 que aC"abo, 
Cu.mar<\. (T'f'ócam-se 'IJarios ap(~rtes.) de o.mrmar sobre os membro:> dn. eommissão, 

o SR. PRESIDENTE-O sr. deputado MLtY- dizendo que todos n.ssign:wum com restrí
rick começou a füllar contra. a <lisposiçao ~:ues. E' oxacto que S. Kx:. '.issi.!.?'nou o 2° 
t'egimenfal. parecer ou o projecto du. commissã.o mixta 

A mesi1 nrto podfo. consentir que s. E:<:. com algumas re~tricções, mas tambem é 
fallasse sem que a Cu.ma.ra lho concedesse ur- cxacto que muitas das meili1la.s principues e 
gencia.. A Camaru. g-raciosamonto a concedou, ca.pitaes, que nelle estã.o consigrn:u.las, o estilo 
uno uso desse direito é que 0 Sr. Mayrink. com o voto t!e S. Ex. ; e umrL d<ts principaes 
occupa a tl'ibnon.. e ex:ictamento a. limitação da emissã.o nam 

Nestn1i condiçllos peço nos Srs. doputn.dos o Banco c.ht RepulJHca, que S. Ex. votou; de
que respeitem o sem proprio voto; 0 manto- cl::u·ando qne o fazia si nc:1so outr:\ imlicn.
nho a palavi•n. :ic1 orador concei.liifa nlio pela çào fosse cnnsig-natla : 1•oleria-se esper:ial-
mmm, nms pela Cil.twn·:i. 1t1011to á :tnullaçií.o do con tt•acto do rcs;,t;Lte do 

Tom tL pu.lnvru o Sr. Afayi•fnk. pnpel-mooda. 
Ul'a, tontlo sido consíg-nnda essa i ~ci:i ip3o 

O S:t. MAY!tINK (confüwanda). DiZi(l. que {tzclo esta.vn <ltülo 0 voto do S. ~x. a l"' mc
nssiirnott o parccot• Lia commissCi.o míxt!\ com <lida, quo ortt tL Jimitai;:ito <lo omi~sfio para 
rostricçõos, o com olle algouns membros tht 0 Biinca Lla H.opubtica. 
cotnrnissi:.o quo ostão presentes. Si t\ emissrto parn. os bnncos ro~ionaos foi 

Os col!eg-as do orador (1ue faiem parte de:;t:\ consagrn.d:t cm sun. totulidade, foi isso em 
Cnmara, püdum attesta.1• si o fn.cto é ou niio parto dovi~lo n. J?al:wra do s. E:t., que· r.u
ver<ladeiro. Em ultímo caso appoll:win. pam i;nou por o-:;sn. idén. em nome dos dirClltos 
o original do parocer que (lGvo estar no ar- i~dquirltlos e dn. ru dos contrnctos, de contrll.
chi vo do Sanado. Estü. corto que quando es~:i ctos colollrados 0 que n11o podiam n.lisolutn.
iUust re co1·poraclio mandou n. copitt par~. ser mente ser violn.<.!os conform.i assegumva. 
publican:\ o or<Ldor uito est:.>.va presou te; rn:i.s Nii.o quero cotejar o projecto da commissuo 
i1uo tardou a t~r coohecimento c.le se ha.vor mixt:: com 0 l" projecto que foi apresentado 
riscado n. palavra. restl'icçü.o de junto de Stlil a e . .;ta Gamara.; mi~s esti1 na C()nscieacia de 
assignaturn. Mandou inrn1ediatn.montc ao todos que as irléa.s pr incipaes do l " projecLo 
Dial'io O/ficio.l e teve u. contlrmaçilo do facto, estão eonsi;rn:tdas no 2• ; e o sr. l\Iayrinl~, 
dirigindo-se em ca.rtn. ao director do Dia.rio na commissu.o de ftminças desta co.mara, r.s
Of!icial pediu-lhe que restabelecesse aqt!ella signou 0 lº parecer sem rostricções, decla
palavra. rándo doante do nôs todos que ha.via um 

Mandou tambem um~ carta nesse sen- uuico ponto em que divergia : era sobre a 
tiüo a todas as rcdacçues de jornaes, para que mobilisacão do !astro em ouro; mas que 
<ln.do o ceso que na copia. do protecto fosse a. disto mesmo não faria questfio desde que não 
sun. nssignatura sem restricções, publicassem fosso a. condemn~çilo do pt•iucipio e sim as 
~ cn.rta.. couveniencias do momento que e:x:ígissem a 

No seio da commissifo mixta, mostrou-so recon::;tituiçü.o. 
contrario a todns us disposições qUe e.sW.o no Vê v. 8x., porl(l.uto, Sr. µresidente, que 
projecto e portanto o assignou com res- ns restrfoções do sr. ~fay rink são absoluta
tr:cçã.o. · meute in:;igniflcantes, e n~o teem a impor-

Eram estas as explicações que tinhri. :< dn.l' tuncin. que s. E~. lhes quer d<l.e. 
it. Camu,ra.. · d Ha, porém, um ponto que necessita. e ser 

o Sa.. s~lMÉDEl,LO re~uer urgenciu. para. explicado; ó aquelle em que s. g~. declar'!u 
l'espondc1• tto SL'. l\fayrink., o que 1j concedillo · qne teudo encarregado 11 um u.m1go no seio 
pela Camarn. dn. commissrí.o de n.ssignar o seu nome com 

O S:r~ Serzedello Ln.menta que in- re5triccues, il'.l emtnnto. estas l'estricções não 
felizme nte eu proprio sejl1 obrig-a.do ~t contri- appwer:omm. E' c.xti~to q~w oito ou nove 
lmir pn.ra demorai• esta votação impm•tn.nte, membros da commissao nssignrwam sem re
com questões que s;)'.o absoluta.mente secunda- stricçvos, ''inco ou Sóis co m restricçüas, a não 
riu.s, semlo a i:;so obrigado polo dover deres- to(los, co1. · o disse S . Ex. e :.i.lguns mesmo 
pondera meu digno collega o Sr. Mnyrink. divcrg'intlo apouas em ide:ts completamente 

NU.o vem absolutamente a pollo,nom 0 con- SClci~ndarin.s. 
vcnicnte o opportuno ncs to momento, em Mas, considernndo nus q Lia isto invn.lidn.vn, 
que vn.mos votnr um projocto de t:intn. ma.- cmrrariuecia, por assim clize r, o valor moral 
i;nitudà, responder 1l. artigo deste ou diiqnelle deste <locurncnto, accordamos todos em que 
jornn.l. E:;sa resposta, de,•et·ia ser duda fóra essus restricçlie:s seriam suppr imitlas, e que 
desta recinto nas oolumn:i.s dos jot•1111es e niio n::i. occasülo da discussão da \lrojecto ca.da um 
aqui. Llo nós torin. inteira liberdade de vir ú tri-
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huna e declarar quaes os pontos de diver- O Su .. PR'ESIDENn:-Approvado o :i-rt. lª do 
gencia que tinha com o projecto, que era a pro.jccto, fica prejudicado.º substitull'vo; .m~~ 
opinião victoriosa e que representava., por a Gamara tem de pronunmar-se sobre o n.lt.2 · 
assim dizer, o voto da maioria dessa com- o Sa. Et>ITAcro PE;;soA f.:Jjela ordem) -
missii,o. Votado 0 :i.rt. 1°, llcn. prcjudicadu. a emenda. 

O SR. PR.ESIDENTE diz que se vae votar de oa pi:irte substitutiva do art. 2• ·~ 
p1'et'erencía a emendasubstítutiv:\, o SR. PH.BSJDENTE - A emenda. ~ubst?--

0 SR. SER.ZEDELLO (pela ordem) requer pre- tiva dos dons artigos trn.tam de_ mate~1a~ d11>-
ferencia 11ara o artigo do projecto. · tinctns, pOl'que o art. 1° do proJecto limita a 

erni::;siio do Banco ela Repubhc..'\ e o 2° par-o Sn. PrtESIOENTr:-Não comprehendo qne mitte que 08 bancos regtona.es completem o 
V:\ntagem hajn em se :i.Uot'M' o systemn. nd- seu direi.to de omissão. . 
opta.do de votnr do pl'eforonci:i. <\.S ementlns En,.lobando 0 suhstitutiv:>, esses dous :i.rt1-
su1>smutivns. :;o~ cm um só, o ~0ndo possi\•el quo. u. Camn.r•a 

O Sn.. S1mzl.:01~r.r,o-[~m todo o cnso np- ponso de modo d1treroote om relo.cü.? :;i .cimi l
pollo pu.m o juizo d:i Camnl'n, o ospei·o que quc1• rlollcs, nesto caso, com a. r0Je1çao do 
V. Ex. n. consulto. nrt. 2" tlc:.1.1·i~ projmlicn.llo tnmbem o subs-

0 Sn.. CilAOA::< LonA1'0 (psla 01·dcm) por- titutivo 
guntn si todas ns omomllis fomm impressas . Em seg-uid:i pr:-ocede-se ii ch:i.rnatla, rcsr.n-

0 Sn .. PRESinENTFl diz quo todns ns emen- dando sim, isto ó, a.pprovatHlú o art. "do 
das fol'am i mp1•essas. projecto n · 2~2, os Srs. 

· d ) Belfort Vloira. Uchôa Rodrig-ue~. Innoceo· 
O Su •• AlUSTIDES Lona (palfl or em - Po:re- cio Serzedello, NimL ttihei1·0, Motto. Bacella.r, 

ce-me que para esclarecer melhor a Co.mara C<isimiro Junioi·, Barbo:;a Limt\, Bczorr.il.Joilo seria prererivel que fl)sse posto a. votos o ó B 
1 a.1•t. lº do p1•ojecto, salvo a emenda substi- Lopes, Justinininno de Scrpn., Jo~ ev1 a.q~a, 

· Pedro Volhv, Gonçalves Ferreira, Joa.qu1m 
tutrvn., Pernn.mhuco. ltuymundo Bnndc:ira, Annibal 

o S&. PP..ESIDE~'TE-0 :~rt. J• do projecto v'ulcão Pereír<l Lvrn., Mcirn. do Vascoocellos, 
da cornmissão limita. a emissão do Bo.uco da Espirito sa.nto, 'oitidca, Gabino~ Bes~u~o, 
Republica. á actualmente existente; e o a.rt.2° Ivo <lo Pra.do, oliveira Va}ln.uu.o, Fahs
concede aos bancos regiona.es o direito de bello l<'reiri~, AU"'Usto de F re1tas, Paulo 
completarem as suas emissões. O substitu- Argollo, znma, b Gnrcia Pil•es, s everino 
t ivo a.presenta.do trata da. mataria. em dous Vieira santos Pet•eira, Custodio de Mello, 
a1·tigos, como muito bem disse o Sr. depu- P•tula' Guima.t'ães Amphilopbio, 1''rnncisco 
tado Serzedello, porque em loga.r de mn,n ter S~ré, Dionysio c ,)rqueira, L~vigildo Filguei· 
a circulação do Banco da Repnblica. a.ctual- ra.s, Sebastião Landul pho, Pire~ e A~buquer
meoto feita, mantendo a dos ba.ocos regio- que Mn:1iz Freire, Athayde .T umor, Nilo Peça
naes, detormioa que a emissão, . para. ser nnn.', Urb:ino Mn.rcondes, l?r;tncn. Carvalho, 
completada, sejo. feiro l·ateadtimente por B11:ptist3 • !la Motta, At•istides Lol·~· yinh~es, 
todos os bancos de emissão existentes; por- l"i~u l)irodo, Antonio Olyntho. Jo<LO Pinheiro, 
tanto, abrange a. disposição do art . 2"; e P:Lcitico Mascaronhas, G:ibr1el de \fagalh ri.0~. 
nestas condições parece-me rea.lmente qllc o Chan·a,s Lob:ito. Fra.ncisco Veign..Cost;1 Senna, 
l'equerimeuto do nobre deputado tem razão La i~ouniel', Al v:iro Botelho. Americo Luz, 
de ser. Vi l>tti, Dutr<J. t\icacio, 00rrên. R.abe llo.Mnnoel 

E' possivel que alguns Srs. doput:i.dos Fu lgencio, ,\stolpho Pio, Aristides Mt\i:~. Fr~n
queiram limita,r a emissü.odo bn.nco no quo es- cisco Am•wo.l Dcrningos Rooh•1,C:osta.Mnch:.1,1lo , 
tava, e nã-0 queiram conceder aos bu.ncos Domio,.os p~rto Pallata, João de Avellur, 
regionaes o direito de complotM' a suo. Ferrei~<• H.[1.bcll~, Bueno de Pnivii,Joii.o Luiz, 
emissão. J3el'lrnrdi no r!e Campo~. Francisco Glic.e-

Nestas condições, parece-me conv'enianto rio Ces:irio Motb, MorMs Bt\rros, Dom1n· 
para que a Ca.mara. posa votar com pe1•teito "OS d"' Mot·Ms, Adolpho Gordo, Mnrsa., P~~u
conhP.cimento de causa., acceitar o reQueri- fino C:wlos. Costa Junior, R~rig-uos. plvos, 
mento do Sr. deputa.tio Serzed)llo ;. e cC!mo .:\ ,\lfredo lfüis, A!meidiL Nognmra., .Rubmo Ju
J>raxti ó vofar primeiro a.s emendas substitut1· nior Leopoldo de Bulhlies, Antomo A.?.eredo, 
vas, consulto n. cn.mara. sobre si Mceitn. o ro- C:lllt'..'\no de Albuquerque, Bellarmi~o. de 
quarimento de profereocia . . . Mctidoncn., ~duardo G.cnça.l\'es, Sch1m1ct_t, 

Consultada n. Cama.toa concede a. preforonc1:i. Victorino Monteiro, Pere1r:\ da Gosta, Antuo 
pedida pelo Sr. Serzedello. de Faria, l3orges de Medei,ros~ Alcides ~im1~, 

O SR.. CA.i."\'TÃO (pela ordem)- Approv~dO Abren, Homero Bapt!st~. Gn.ss1a!lo do N~set-
o n.rt. lº do projecto, fica salvo o n.rt1go manto, Damett•io R.tba1ro, Menna Barreto. 
substitutivo~ 1 (100. ) 
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Respondem 11ao os Srs. Cantão, Costa. Ro
drigues, Rodrigues Fernandes, Henriquo de 
Càrvn.lho, Nogueira Paraun~uà,Nel~on, Pires 
Ferreira, Mai•tioho Rodr1g-ues, Frederico 
Borges, José Avelino, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Amorim Gnrciu., Epitucio, Re
tumba, Tolentioo de Carvalho, José :Mn
riaano, Joã.o Vieira, Luiz de Andrade, Le
andro Maciel, Seabri\, Milton, füir5.o de São 
Marcos, Fonseca e Silvu; Fonseca. Hermes, 
.Manhães B~rreto, Alberto. Bran<lU.o, Vit'$'il_!o 
Pessoa, Luiz Murat, Bad~uo, .Jacob da Ptuxao 
Alexa.ndre Stock.ler, Carlos das Chagas, 
Lauro Müller, Carlos Campos o Lacerda <.:ou
tiGho (36.) 

E' approvudo.o seguinte: 
Al't. 1.0 E' limil:111:.l. à ~omnm aetualmente 

existonte, a circulac;<i.o <lo papi?I moeda. <lo 
ostauo e d~ notas do Banco d;i H.epuhlica. 

Procede-se t~ votação tio art. 2'' do pro
jecto. 

Respondem ttao rejeitando o . artigo, 
os Srs. : 

Belfort Vieira. Nina Ribeiro, Cant5.o, Cnsi
misc Juni0t't Rodrigues Fernandes, Henrique 
do Carvalho, Nogueira Pnranr ;;ua, Nelson, 
Pires Ferreira, Martinho Ro<lriguef;, Bar
bosa Lima., Bezerril, Joã.o Lopes, · Frederi
l!o Borges, Josà Beviln.qnn., Gonça lo de 
Lol?'os, Pedro Velho, Amorim Giwcia, Epi
tac10 P essoa, H.etumbn, Tole1:tino do Car
vo.lho, Raymuodo Bandeir(I , . Annibn l l~al
cão, Pereira Lyra, Luiz de Antlratle. 
Oiticica , Gabino Bezouro, lvo do Prndo, 
Oliveira Valladão, Felisbello Freir.), Paulo 
Argollo • SeaLra , Garcia Pires , Seve
r ino, Vieira, Santos Pereira, ·custm.iio 
de Mello, Paula Guimarães, Amphilophio, 
Diouysio Cerqueira , Pires e Albuquerque, 
Munir. Freire , Fonsecti e Silva, ·Fonsaca 
Hermes, Nilo Peçanhu, Urb•tno Mr1rcoucles, 
Manhães Barreto, Alberto Brandão, Virgilio 
Pes:;oa, Fr ançit carvalho, 1_,uiz Mur:.i.t., Vi
nhnes, Figueiredo, Badarô, João Pinheiro, Pa~ 
cifico :N'lasc.'\ren has, G:\liríel do l\fag-:i.l bãef;, 
Chutr::ts Lobato. J acob da Pa.i\:ão, Ale::rnnclre 
StoC:kler> FmuciS<>.o Veiga., Costn. Senmi, Ln
mounior, Alv;:i,ro Bote lho, Doming-os Porto, 
Americo Luz, Outra. Nirocio, Cor1·êa R:ü>ollo, 
Manoel Fulgencio, Arii.titles 1\1:.ifa, Carlo:; das 
Chugu.s , l?rancisco Amaral, Domingos l~och~•. 
Costa 1fachitdo, Pt\lleta, João de Avellar, Fer
reirit H.a.bello, Bueno do f>;\iva, Joito Luiz, 
Co::;ta. J unior, Antonio Azeredo, Caetano lle 
,\lbm1uerque, l\farciano da Mag«llhães, l:'ereira. 
dti Gosh1 , Antão de l"aria, Dorg-cs de Merloiros, 
Abreu, Homero Baptis t,i, CM;si<1.no e.lo N'1sci
mento,Demetrio !Ubeiro e Menna J.fa1•r 0to. (89) 

Nascimento, Gonçalves Ferreira, José Ma
riano, Joaquim Pernambuco, Meira de Vas- . 
concellos, João Vieirn, Bspiri to Santo, Au
gllsto de Freitas, Tosta, Zama., Milton, 
Ft'(\ncisco Sodré, Leovigi Ido Filgueiras, Barão 
<le S. Mtircos, Sebastião Lu.ndulpho, Atht~yde 
.1 unior, Baptista da. Motta, Aristides Lobo, 
Antonio Olyntho, Violti, Astolpho Pio, Ber
nal'do de Cn.mi:ios, Francisco Glicerio, Ce&irio 
Motta, Mora.es Barros, Lopes Chn.vcs, Domia..; 
gos de Moraes, Aclolpho Godo, Mursl\, Pau
lino Cariris, Rodrigues Alves, Alfredo Elli s, 
Almeidti Nog-ueira, Rubiã.o J unior, Leo poldo 
de Bulhoos, Bellal'mino de Mt:ndooQa, Eduar
do Gonçalves, Laut'o Muller, Carlos Campos, 
Scllimidt, Lacerda Coutinho, Victorino Mon
teiro e Alcides Lima. (49) 

E' rejeítn<lo o ort. 2° d" projecto . 
o Stt. PRESIDENTE- A rejeição do art. 2° 

poiloria purccot• a primeira vista que sígni
rtcava approvação do substitutivo. Mas, á. 
vislu. do modo porque foi feita a votação, esta 
conclusiLo não pôde ser tirada, nem tão pouco 
se póde considerar prejudicada a materia do 
substitutivo. · 

O Sit. GARCIA PmE:; (ptJla ordem)-V. Ex. 
acaba e.lo c.leclara.r qno a. votação a que :;e 
proccdcn nrr.o implica a. prohibição dos baocos 
r~gionaes ruudirem-s~ no da Republica. 
Ent1·ctanto ~ ultimu. parte do arhg-o que 
vot:imos di?. que o Ra.oco da H.epubhca nli.o 
pô:lc fllndi1·-se com os outros bnocos <le emis- · 
sü.o . Parece·me que o pensameuto da emenda 
e~tii. consignado no nrt. 2° . . · 

O SR . SER.ZEDELLO (pela ordem)- Senta 
clívergit• nüo só da opinião do seu collegu. 
como dn intet•pretação que o Sr. presidente 
dá ú emenda. 

A emenda. estú, prejudicada. Não compre
hende que possa. hn.ver direito de fusão sem 
tmnsforencia dos direitos que os bnncos 
teem. Estando limitada to emissão do Banco 
du. Republica ::to que aetualmonte existe, crê 
que este artigo estâ prejudicado. 

o Si~ . PRl!:Sinl!lNTg-0 Sr . deputado Gn.rcia 
Pires ch::tmou n.ttenção do. mes<i. po.ra a Ultima 
pa.rto do artigo que diz que os b:tllcos regio
naes não podem t'lmdir-~e com qualquer outr o 
l.Ja.uco do emissü.o. 

Si a Camar:i re.ieitolt este n.rtigo em sut~ 
integridade, rejeitou do facto a idea nella 
con:oignud:\ de prohibir-sa •~ fusão dos bancos 
i·eg-io1mes com outro qua.Lquer tle emis:sií.o . 

Vot11m sim os Srs _ Uchôa. Rorlrigues, lnno
cencio Serzedello, M3.tta. Bacolla.r, Costa. Ro
drigues, Justioiano de Serpa, José Avelino, 

O St'. deputado Sorzedello sustonta que o 
sub~tituti vo ostú, prejutlicauo, porque os Lancos · 
regiomws não leem direito tio fu ndir-se sem 
transferir os sous direitos· de emisS<'to aind:.~ 
não esgotada.. Nestas condições, parece que 
tom ru:t.ào o S1-. deputado que chamou a at-
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t enção da mesa. -para. a ultima l>al'te do ar- }~· posto a votos e approvaclo o seguinte: 
tigo que foi rejeitado pela Camara . Art. 5. º Ffoam igualmente revogadas as 

Po?·taoto, considero prejudicado o substitu- disposições Jegues e clausulas controctuaes 
tivo do Sr. Mayriuk, por ter de l"acto a Gamara relativas a redncç.fi.O e i:i. app!icaçii.o C!Specin.l 
rejeitado a idea consig·nada no final úo mes- dos juros das apoiices depositadDS no Thesouro 
mo artigo, isto é, a prohibiçii.o de fusão. pelos diversos bancos em garnntiu. de su~s 
(Muito bem; apoiadas). emissões. fic,1ndo-!hesa.s!1egurado n pagamento 

O SR. 01T1c1cA (pela órdem). _ o mo- integral dos mesmosjuros. 
do porque v. Ex. concluiu 0 incirlerite E'' posto o. votos e a.pprovado, salvo emen-
declarv.ndo que julgn.va prejudicado o . art. das, o seguinte= 
substitutivo, cm virtude <le ter sido re.iei tn.do Art. 6 .• Os bancos emissores sã.o obrig11dos, 
pelu. Co.mnra o pensamento da fusão rlo::; dontt'O do prazo de cinco annos, u. liqu1dn.r 
bancos rogionnes, vo.e antorisn.r um argu- as oparaçOe3 que hajam foi to sol.Jra cauções, 
monto que convem desde já destruir. contas correntes garantidas, dobltos de bancos 

O pons.'l.monto tb commissão s:i.nccíonndo e c9mp:~11hias, sem prazo ou :i longo prazo, 
pol:i. vot:lç.i.o <la Camara é que :i. circuluc,:U.o o.ss101 como ::soiJro acvües o dc/Jc11turcs do com
d:i. moe<l:i Uducit\riu, tiquo limitada uilo sú pnnllias, potloudo transfot·ir ns rcspectivns 
em relação uo Banco tia Repnblica, ·como aos cm·tcit-n::i imlustriaos ou hypothcca1•íns, e não 
regiooaes. A obsc1•vac;ão do meu illustre p:>uerão desdo ja opora1• ru:us sinii.o: 
collega dá. lognr r. que na 3" discussfo <lo a) em descontos de lottrns ou efl'eitos com
projecto o art. 2• que contem 0 priccipio ca- ·morciaosa prazo do quatro nrnz~s no maximo; 
pi tal de concedei• aos l.lancos regionaes com· . b) em cauções de apoiices da tlivid::r. publica 
pletarem as emissões facultadas, e 0 t!ual geral e titulas de diviclu. estadoal oll muni-. 
do art. dizendo que não podem fundir-se cipal; em cauções de ti tu los intogmlisu.dos d r) 
~om qualquer b:u1co, não quer dizer que fi. uaocos ou compnnbias cotu.das llu praça, com
quo desde já autorisadu. a fusão dos buucos tanto quo as rcf0rhins co.uçõcs não sejam do 
regionnes com o do. Republica.. o que quero prnzo liupcrio1• a tres meí\es, soffl'tlm pAlo 

· que fique nos aonaes é que os bancos rer,:-io- m0uo$ a rcducçü.o do 10 º/a u. 20 º/o do sun. 
nnes fiquem como csiilo. o:fo podendo tnn- ultima cotação cnlculallo. sobra o valor uo
dir-se com o c.Ja I~epublica, porque este tem mi uai sempre que excedel-o, o fique o banco 
o direito de ernissã.o a.o triplo, 0 que é coo- o.utorisa.do a. liquidar o titulo, logo que entre 
trv.rio ao a.1·t. 1. 0 lsto se fe:,: com o Banco a declimw l1. margem dess:i gara.utia-nito 
Nacional e o do Brazil. podendo empregur nessas operações ma.is uo · 

1/4 de seu etipital; o Sn. PRESIDENTE-A Ca.mam rejeitoll o c.) em compra 0 venda àe met..'l.es e pedras 
art. 2° e o substitutivo. · preciosas, ouro e pra.tu. nmoedados ~ 

Fica l)rej udicada. u. emenda a<l<litivn. do Sr. d) em caro biues de con tn. propriu. e nl heia ; 
Gooç:üves Ferreira. e outro. d 

E' posto a. -votos e rejeitado 0 substitutivo e) em compt•a, vendo. e subscrição e .ti tu los 
d S M 

· l gcraes ou dos estudos. 
o r. ayrrn '- "º art. 3º. E' po!':ta a votos e approvnda a seguinte 
E' posto a votos o approvado o seguinte : emenda: . 
Art. 3. 0 O governo dn, Republica provi- () em recebimento de <linllr:fro com ou som 

dcociar:i. sobre a reconstitui\'ÜO iutcgral do juros. 
deposito ~etallico recolhido no Thesouro pelos Sala das sessões, 13 de outulJro do 1891. 
bancos emissores. -F. p. Mayrink. · 

E' rejeitadti. a cmeuda a.mplir.tiva do mesmo 
artigo, otrerecida. JJClo Sr. Oiticica. O SR. Pu.Esrnr.:~TE ti.nnnncia que vae pôr 

n. votos o substitutivo do art. 7° apresento.do 
E' posto o.. votos o approvn.do, salvo a pelo St•. Moniz Freire. 

emendo., o seguinte: O SR. MoNrr. FREIRE (peta ordcm)-0 peu~ 
Art. 4.• o governo deverã, desde ja, re- sarnento desse substitutivo esta subordinado 

scindir o contracto celcbr!1do com o Banco da a um artigo additivo que apresentou ao pro
Republica. pa.ra. o resgato do papol-moeda. jecto o, por isso, podo prererencin. para o 

Paragrapho uoeco. Todos os bancos emis- artigo additivo. 
soros eutmrão annu:.i.lmcnte parti o Thcsont•o 0 Sa. PRl•SIDRNTB-Enti'í.o submotteroi :i. 
com a. quota de 2. º/u sobre a somma. d:\S suas 
emissões, que sera destinada ao mesmo res- votos o artigo do projecto e, si este for l'e
'•l\to. jcitnllo, submettorêi it volttçllo o additivo e o 
0 E' rejeitado 0 n.ddilivo do sr. Oiticico. 3. esse substitutivo a presentMos pol' V • . Ex. 

t
. Posto !1 votos, o approvac.lo o seguiu to m- 1go. 

E' rt•jcitt•.do o snbstitutivo do mesmo sr. Art. i . 0 Os bancos emissores são ourigados 
deputo.do ao o.rt. 5•.. a. começar a conversão de suas notus, :10 
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portador e á yista, uesde que o c:i.mbio attiuj:i. 
a 27 pene i: por 1$ e so consfo!rve nei;sa taxa ou 
oscille eutre ellt> e a de 2G 1/4 durante tt•es 
mezes consecutivos. 

P:li'agro.pho unico. EsS:\. obrigação tornar
se-ha. ig-uulmcnte etfoclivn, logo que por lei 
sej:~ decretndu n. aboliçiio do cur~o forçado. 

Fic:tm prejudicado$ o <1dclitivo o o substitu
th·o otrerecidos pelo Sr. Moniz [•'reire. 

F..' rejeitu.da a emendai ampliativa offcrecida 
pelo Sr. l\fayrink . · . 

Silo successiv~unente postn.s a votos e ap
provadus as seguintes cmemlns .: 

Sub.nitun.-se no para~mpho unico llo ::trt. 
7°, on<le dit.: o:;sa olll'i:;ilç<lo toruar-sc-hn. 
ig11nl1ncote-rliga-se: t\ convcrsll;ili11u.J0 1lrc. 
notti. iL vista em ospccio rnotalicl\, toruu1·-;;c
lm. (o mais como est::i no pal":lg't'tLpl1u). 

S:Lb das sos~vos, 13 uo outul.Jro t.lo 1801.
F. P. llla!Jrinl.'. 

Ao art. 7° o ptlmgrnpho unico. accrescon· 
fo-so ;w tinnl-ne~to caso, u. propt·icúaLlu das 
npolicos0 lfopo;.itadas polos lln ncus, tic:it•á per
toncoudo u. estes intoiramcutu; revogadas as 
disposições om contt·ario. 

SnhL do.s scssuas, 10 Jo outubro do l80l .
Ber11ardino de Campos. - P(tutino Carlos. -
Aclolpho Gvrdo.- Domi11~10.ç (fc JlfnrMs .-Ar
tlwr Rios. -Scucroino ricii-a.-Mursa • ..;..."'1n · 
t(to de Farfo.-GUccrio.-lr1dio . 1.lo Bra::il.
A. liiorcir<.1 cfo S:'li;a. - Josd J1/aY"iano. - S , 
Landulp!to Mcdmclo.-J. J. Scab1·a.- Pi.rcs 
rlc Al/Jttque,·qiw. -Fr1.mc isco kr'f/Olo. -Garcia 
Piroes.- Cesm· Za11in.- Amorim Ga1·cia.
Pircs lierreira.- Alfredo Ellis.- Ccsario 
M otta. - .llloraes Bcm·os . - B. M crulo>1ça. -
Bcllarmino Crzmeiro.- Lttiz de Andrat.le . 
J"líontefro de Ca,"Oalho .-Pàula. Guimanies.
Jodo Vieira.-Nilo Peçonha.-E.-1ii~ito Santo. 
-L. Fil[juciras. -Rodrig·ues Fcrna.ndcs.-Ru
úic'lo Junio1'. - Cyrilo de Lemos. - .Santos Pe
reira. - Victorino Uontei.,.o.-AlvaYo Botelho. 
-Cassiano do Nasoimento.-Atcicles Lima.
Aristill<J~· ,1Jaia.-A. Sloclitcr . - LaccY"cla Coi1· 
tinho.- Carlos Campos.-F. Sc/l.miclt.- Bc
ze>'ril,-J. Retumba.-"Vo,qucira Parant19uci. 
- Carvallwl.- Eduardo Gonçalves.- Lauro 
MiWcr.- Costa Juri.ior. -Fra11ça Ca?'?Jallw. 

E' postn. a votos e approvn.d:i a omend:.i 
suppressiv::i. do art. 8°, ofl'erecida polo Sr. 
Oiticica. 

Fica prej utlic..-ido o art. 8°. 
E' posto a. votos e n.pprov:ido o scguinto : 
Art. 9.0 t 1s bancos não pod~rtí.o emiti.ir no

tas <le v:.i.lor inferior' a 10$000. 
. E' posto a votos e rejeita.do o sub$titutivo 
do art. 10, oíl'erccido pelo Sr. Oiticic<t. 

São succossivumente riostos u. votos o u1>
provados os sog-uintos artigos; 

Al't. 10. O I.faoco da H.epuulica e as socio
di•<\cs •monymas ou bl\llOOS que pelas leis e 

rei;ulamentos vigentes estiverem sujeitos tL 
!i::;calisação elo governo, ficam no. Cu.pit:d Fe
!Jcral colJ a iusp~cc:.ão <le um liscal e dous atl
j untos tlc oomcaçü.o cio mesmo goYerno. 
. Art. 11. Ao' lisca1 por si e seus adjuntos, 
incumuc: . 

Syndicar si o banco pratica. :is suns opera
ções dentro cios limites e faculdades estahele
cidos nesta, lei e em disposiç<"íos de seus esta
tL1tos e con tractos que nfí.o hajam sido por 
cll~t a lte1·a1los; 

Submetter ;t igual syntlicancia as dcnrnis 
sociedades ou bancos; 

Assistir ao recenseamento <las carteiras, 
cai xas o cofres uus ostn.halocimcntos, podrmtlo 
exigir coul'orouci:L srn11p1·e <1110 julg:l.l' conve-
11ie11te: 

Vcrillcar e oxig-it· n. 1n·est:11.;iio tlo cout;1s <las 
:\ti mi nist ru~·iie:>; 

Visar o:l IJ:il1u1ços gcl'Ucs o a.nnunes, o miln
tlnl·<•s pul1lic:n• pot• cónta do cst;d1elecimento; 

Apl'uson l:u• annwil111ento :Lo goveruo um 
rol:ltut'io rninncioso, em que, n. pat· dos d;idos 
cstatisticos u i11f01·111:1çuos sobro a cil'cu:ação 
Htluci<.u·ia e os uc111ais serviços a. seu cargo, 
otrerecc1·iL sun::; ouservuçoes o indicnçõos, sug-
0erinJo quaesqm•r metlidns administra tivas 
ou legisbtivus cuja con veniencia occorl'er
lhes. 

!ficn, prejudicada u. emendo. do Sr. Oiticica 
ao nrt. ll. 

g• i>osta a votos ó approvado o seguinte: 
Art. 12. Os lbcaes tlo governo junto aos 

bancos de omisdio e caixas tilines dos estados 
tr.insmittirão ao lisca.l da Capital t-'ed~ru.L to
dos os documentos. dados e ínfol'm.uções ne
cessal'i:1s pn.rn o desempenho tlo encargo ue 
que t;ra.ta. n. ultim.:.. parte do artigo nntecc
dente. 

füc:i pre,judicu. a emenda do Sr. Oiticic:..1. o. 
esse artigo. 

E' posto a ' 'atos e n.pprovado o seguinte: 
Art. 13. Os fiscu~s tfo gove roo e seus ad~ 

juntos nuopotlonlo s01· nccioni::;tas de compa
nhias sujeitas ú sna. i11specc:ão, nem ter com 
cllas t ru.usacção de qualquer oaturez:1; outro
sim, lhes ó vedtido o exercício de fJLlalquer 
outro emprego, commissão ori funcçrí.o de ca
racter publico, on de caracter indust1·ial. 

Fica pr&judicncla <\ emeudn. suppressiva dos 
arts. 13, 14 e 15, offerecid:i pelo Sr. Oitícic~. 

São successiva.mente postos a votos a :i.p-
prova,do~ os seguintes arLigos: . 

Art. l·t. O tiscul do governo n;i Capü<tl 
Fcdei·a l terii o vencimento anuual d~ 
18:000!3, o ~\iln. um dos adjnnLoso <le lO:ll008, 
pagos pohls cotnp<tnhias o Lm.ncos em pro1>or
çilo no seu capilnl. . · 

Art. 15. o f;'Ovcrno fi~:i,r:i o numero, as 
attribnições e os vcucimenlos dos lisca(;!S que 
nos estados for~m necessat'ios p:i,r~ serviço 
identico a.o dn. Capiml Federal. . 
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O Stt. Pm~srnENTJo: nnnuncia (]Ue vae sub
motter· a votos a emenda suppressiv:i. do nr
tigo 16, otrerecida pelo Sr. Oiticlca. 

0 Sn.. JOÃO PINHEIRO (pela ordem) segun
do iuterpteta. a votação do artigo 1 ºem rela
ção i C-Jmissão par::i outros bancos, que uão 
ao Banco da Republica, parece-lhe que era 
pensamento da Gamara limitar a emissão 
para todos os bancos. 

0 SR. Pn.F.srnF-NTE- Bnncos regiouaos. 
O SR. JoXo PINliEmo- ilfas não 'Vê rnztio 

para que se distingi\ entre os bancos rcgio
naes e o Banco de Credito Popnlar. 

o Sa. PaF.smRXTE-Nff.o se pócle conside
rar prejudilla.do este artizo pela reg-eiclio do 
:;.rtigo 2º, porque o a.1•tigo 2° tmtava. dos 
bancos regionnes. questão essa que ó dive1•sa 
do, do Banco de Credito Populn.r. 

Em todo o cnso n, opinião do nobre dépu
to.do (, uma. questli.o â. parte, e a. Ca.mara pbt.le 
manifüE't..'tr o seu pensamento rcijeltnndo ou 
approva.ndo esta urtigo. 

O SR. SER:mDELLO (pela ordem) dir. que pa
rece-lhe que as votações, pelo modo com qua 
tGm sido feitas, n5o exprimem completmnente 
o pensamento da. Gamara.. 

Ainda hn. pouco se votou o. regoiçü.o rlo 
ul't. 2° com a prcoccupo.ção <le não dllr mais 
emissões, no ~ntn.nto o r'Jlle iicou cortvátlcío
nndo foi o continuarem os b:u1cos regionne~ 
nas condiçõl'!s da legishi ciio anterior. 

Pal'ece-lhe, pois, mais con venieate votar 
o nrtigo suppressívo apresenta<lo polo Sr. 
Oiticica, que reduz o Bnuco de Cx•m\ito Po
pular ás condiçõo~ om que fiet\m os bancos 
i·egionaes, po1•quo u1:;sim se tomn. real o 
pen:;a.mento da Gamara, qun,nto à. suppressão 
das emissões. 

Postt\ a votos, e approvn.clu. a emeudn. sup
pressiva do nrt. 16. 

Fica, prejudicado o a,rt. ·lú e usslm tambem 
u. emenclu. substitutiva offereclila polo Sr. 
~hiyrink. 

E' JJOsto n. votos, so.l vo a omemla, e rippro
vado o seguinte : 

Art. 17. Os bancos omissores publicarão 
qulm:enailmente os balanços <lo seu activo o 
passivo, de u.ccordo com o modelo quo for dado 
pelo :!·over·no. 

E!igu<tlmente n.pprovauft n.sogLünte emendu: 
Substitua-se no nrt. 17, a pl•ln,vra quin

:-.ennlmento peln. - mensalmente. 
sala. elas ses~ões, 13 de outubr·o do 1801 .

P. P. Mayrinh. 
Sfio successivameuto postos a voto$ o ap

provudos o.s seg·uintes artigos: 
Ar t. 18 . As notas bancarias serão do mes

mo typo. o 'l'lrn!'.ouro Naciontil as rorneceri 
por conta do banco que tiver de emitil-ns. 

AI't. 19. Os bancos emissores reformarão 
seus estatutos, de accordo com a presente 
lei, e sujeita.l-os-hão :i. u.pprovação do go
verno. 

O Sn. P·REslDENTB annuncia que vae sub
meLter á votos o a.rt. 20°, ao qual há um sub
stítntívo otrerecido pelo Sr. Mayrink. 

O Sn.. VINHA.ES (pela ordem) requer que a 
votação seja nominn.L 

Consultada, a Cnma.ra não concede a vota
ção nominal pedida. 

O Srt. ZAMA. (pel.a 01·clem) pede que se sub
mettt1 i~ votação o artigo 1.lividido em duas 
p:irtes, sent!o a priméit'a nté a puln.vrn - im
portnçã.o:-porquo o oro.dor nã.o pôde votar 
englolmrlnmooto. Votr\ poln primelra e contra. 
n sugnurlo.. 

o Stt. Pm·:smtrnT..: <locln.l'l\, r:uo aubmotteru 
11. vototl om prímoit•o log1ir o sul.Jstltutl vo 
M1\yrlnk. 

Posto n voto~, ó l'l'joitndo o !!Uballtutivo do 
Sr. Mayrlnk. 

O Sn.. P1msm1~NT1~ doclnru. quo a.lndn. hu. 
um sul.J~titutlvu :~o urt. ~", otr01·ocldo polo 
St·. Cltn "'ns Lobnto o outros, o qual vna sei· 
submottlclo n Votos tio proforoucia ao artigo. 

O Sn .. CHAOAS Loll.'l.'ro (pala ot dcm) peda 
que n sua omulll.la l!u,li\ tliv idid.i um duns 
im 1·tes, uma que se refere a.o pugu.mento em 
otlro, e a outra que autoriso. o goveruo a 
rovo r ns pautas da alr,rnilega. 

Posb a votos por partes, é rejeítndu. a 
emenda. 

Bm seg-uida, ê posto a votos por parteH e 
approvado o seguinte 

Art. 20. Fjca revogn.do o decreto n . 804 de 
4 de outubro de 1890, que manda ~obrar em 
ouro os direitos aduaneiros ele importação ; 
esses direitos serão nccrescidos de uma por
centn.!!'em fi.:rnua na lei de. orcnmento. 

E' po::>to ::1. votos e approvado o seguinte · 
Art. 21. Continuam em v igor todos os di

reitos e privjlegios dos bancos emissores, em 
tudo qu:mto não estiverem implícita ou ex
plicitt1mente revogados pel~ presente lei. 

Pnragrn.pho unico. Fica. revogado o art. 4° 
do decreto n. l 154 de 7 de dezembro de 1890, 
na. p0irte em que estipula o pt·uso im1,>roro
gavel de dous tumos <lOS bancos reglOnaes 
pnm completo..rom as suas cmissl5es. 

E.' postit a votos e rejeitadt1 a emenda do 
S1· . Mayrinl-. a esse artigo. 

E' posto a, votos o a.pprovndc o sogniuto 
Art. 22 . Na diHposiçã.o do :i.rt. 6'' dost:i lei , 

relativa à e limin11ção das cal'teiras hypotho
c:u'ias dos lJaacos emissor es. não estão com
preheodi1los os bancos regionaes, que pode
rií.o continuar a operar em emprestimos dessa 
natureza. sob a oondicU.o, por(im, de far.el-as 
sobre lêttrns hypothacn.rias. 
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·E' po~ta a votos e rejeitada. a emenda am
pliativa desse nrtigo, otl'erecida pelo Sr. May
I'iok. 

!!:'postou. votos e approvado o seguinte 
.Art: 23. São revogada:; as disposições em 

coo tra.t'io. 
o SR.. CORRE1\. R.ABELLO (pela C'rdem.) diz 

que parece-lhe que o S1': Ml!-yriuk. ap_res.e~
tou nma emeoda relativa. a reconst1tu1ça.o 
de lastro de apoliccs, reduzindo de altS'uma. 
sorte as disposieões que (\ este respmto o 
decr·eto do 7 de dezembi·o tinha estatui1lo. 

Orn, .toudo sido votatla. a emenda do Sr. 
Bernardino de Campos o outros, compro
hando-se úe quanta import:i.nci:~ é que esta. 
01uonda sojn. submottida U. vnta9ão . E por 
isso perrruntu sl o Sr. Mtw1'ink a.presentou 
~u 11:10 ~stii omondu, ou si Õll:~ foi rotirc.du.. 

o Stt. P1u,s11>1·:NTt~-As om<m<las nprosen
t1\úas Cúmm toúmi publimr.la~, o estií.o collcc· 
ciona.úa:,i no projocto. 

O S1t. Co1m1r.A. lt.\lll·:r.r,o uosej1\ sabor sl o 
~1· . Mnyrluk. retirou o. omenun, porque noi:;so 
cnso o 01•:ul01• lill·:t s111L. 

O Su. P1u~~rn1~NT1'!-Nom o Sr. .Mayri1.1k. 
retirou, nem V. Ex. pôde lhzol-a suo.. 

UM SH.. DEl'UTADo-De que se tratn. ~ 
O Sn. Pm.muENT.l:l - O S1'. deputado Cor

rêtL H.alJello declara quo foi apreseutada. um.a 
einooda do S1·. Mayrink, sobre a recon.ot1-
tuição de fundo metullico ou da lastEo ri~ 
apoiices do banco, e que essa. emenda nao fo1 
lida agora nem votada. 

IP lbrmo á CamarR. que · tai emenda não 
consta tlo quadro o:ganisa.tl~ pela secreta~ia. 
O Sr. deput:\do diz que SI o Sr . l'vlayrrnk 
1·otirou essa emenda, e.lle a faz sua. 

Não consta à mesa que nenhu1na emenda 
tivesse sido retimda pelo Sr. Mu.yrinl\., e 
qnando jf;tO ::;e de~se, declaro, tirmi•ndo um 
precedente, que não ncce~tari1\ e~endtL a'l
gumn. na occasíiío da votaça.o. (Apoiados.) 

O Sn. MA YRINk (pela ordem) requer a 1·eti
rnda do seu additi\·o,qne antorisn. o Bri.nco dá 
Ropublicá a crcnr cn.ixas fllin.os . · 

Consultada n camarn concede :L re timtlu. 
\)edida. · ' 

E' posto :i. ·votos e upprovado o seguinte ad
ditbro: 

Art. Os membros dn, <lirectorio. tlos llan
cos emissores, além da.s pcn~ls em q~ie inco_r· 
l'erem lll\ ró1•ma dt\ legislação em v1gor, sao 
respousaveis pelos prejt1izos que causarem 
1ior desidin. ou fraude, 11camlo t odos os seus 
bens sujeito3 à. s:itisfücfio dos mesmos pre
juizos. 

Sn.la das sessões, 12 do outubro de 1801. -
lfat•bosa Limn. . 

C:imnm v. TV 

E' assim adoptudo o projecto para, passar â. 
3 .. discussão . 

O SR. JOÃO Lot'.F!s (]Jeta ordem) re~u9r a 
prorogaç:io ds:;tu parte da ordem do dia pot· 
~O minutos até terminar n. votação das ma.te
rias encerra.das. 
. Consultada, u. Ca.mara concede a proroga

ção pedida. 
t) S1t. COSTA Ju~!OR. (peli; orrlcm) -Já. que 

se vae entrar nn, seSS<"io propriamente phi
lantropica, e oomo no meio dos projec~oi:; 
dados part~ Yotação ha alguos que augmen
tum a despez•t, podo ao Sr. presidente que 
consulte a Ci~ma.ra sobre si concorda. em que 
elles sejam remcHidos a commissão de orça
mento para dar parecer . 

Posto a votos, ó :ipprovado o 1•eque1•imento 
do S1·. Costa Junior. . 

:5ii.o successivnmente postos a votos e up
provado8 em discussilo unica os ~eguintes 
projectos: 

N. 220, concedando licença por dous anom;, 
sem vencimentos, ao tenente Aloxaudro 
Vieirn Leal ; 

N. 232, concedendo licença por um o.nno, 
sem vencimentos, u.o tenente Joito do Albu
querqno Cerejo_ 

O S1t. Ptt~SlDl!lNTE <Umunciu. que vaf.'I sub
matter tivotos o projecto n . 208, ao qual ha 
dous additivos . 

O Slt. SEVEltlNO VrníRA. (pela urdem) lom,
bra que em tempo apreseo•ou um requeri
mento para. que esses additivos fossem us com
missões de m•lrinha. e guerm e de orçamento, 
e reitorn o seu requerimento no sentido de 
serem olles envio.dos á commissão de orça.-
monto. . 

Consultada, a Camnm npprovn. o requeri-
mento do Sr. Severino Vieira.. · 

Vã.o â conunissiio de orct·tmento os seguiu~ 
tes 

ADDITIVOS 

Art. Fie<l. iguu.lmentc readmittido uo 
quadro activll do e:cercito o tenente de info.n
tari:i. reformn.tlo Fr<i.ncisco Pedro dos Santos. 

Sala das sessões, de outubro de 1.891 .-
Martin/io Rourigues.-J. etc Serpa.-Manoel 
Coelho Bastos do Nascimento . . 

Seja readmittido no mesmo flOSto o capitií.o 
i•eformrtdo do oxcrcito Elydio Fernandes da 
Silveira depois de inspccciouu.do. 

Su.h1 cl:ts sei::súes, 15 de outubro de 1891.
Dioaysio Cerqueim.- Pires li'errcira.-Ous
todio de Mclto . 

E' posto u. ':'otos e approvntlo o~ d.iscussão 
unictt o prOJecto n. 2181 r 0'.i.dm1ttl!ldo 110 

&7 
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exercito o tenente Rn.ymundo Pe1•digão de 
Oliveira.. 

Vão a commissão de orçamento, de accordo 
com o raquerimento do Sr. Gosta Junior, 
approvado pela Camnra. os Seguintes pro
jectos : _ 

N. 2.24, concedendo melhora do aposen
tadoria a Joê1o P11ulo da Costa (discussão 
unica) : 

N. 190}, autl}risando o abono da g-ratific::i.
ção ao professor Dr. Evaristo Nunes Pires 
(discussão unica) ; 

N. 194, elevando de 50$ o. J00$ a pensuo 
de D .• Maria. Josephina Pereira Pio do Andra~ 
de (discussão unica) ; 

N. 217, maudaudo pagar a lli!l'erença de 
soldo ao coronel l'Oformndo Augusto Cezar 
da Aro.u,lo Bu.stos (discnssüo unict~ ) ; 

N, 1671 reconliocoodo o dit•oito U. porccpçilo 
do maio soldo a D. Paulina Hnot Bacollnt· 
Pinto Ouoclas o suns lrmas (tliseussfi.o unlcn ) ; 

O Sn. LA<ll.:itDA CoUTINllO (pala ardam) per
gunto. 110 Sr. 11r0sldonto si nua ~o devo pro· 
cotlor i'~ votnçito do lll'Ojocto n. Hl9, vindo do 
Senado, nutorisundo o o.bano da. gratiticnção 
no professor do Gymnusio Nucionnl Dr. Eva
risto Nunes Piras. 

O S1t. PrrnsnmNTE-Em virtude du. nppro
vaçito do rcquorimonto do Sr. Costa Junior, 
osle projecto vno n commissiio da areamento. 

o SR. LACERDA c~rnTlNHO-Mas isto é uma 
iniq,uidade, tratr..-se de serviço feilo. 
. o SR. PRESIDENTE-E' materfa veucitla. 
o Sn. LACERDA COU'l'lNHO-Parocc que este 

projecto não devia. ser incluido entre nquol
Ics o. que se referia o requerimento. 

Tendo soo.do a horà rogimontnl, o S1•. -pre
sidente declara adiadas as outras m<1iterias 
designadas para discassão 1m ordem do dia. 

Passa-se á hora destinada a apresentação de 
pro,jecto, indicações, I"eq uerimentos; etc. 
. Ninguem pede a pulavm. 
Veem á mesa. as seguintes 

J)eclaraçiJés 

Declaro que votei pelo a.rt. 20 do p1•ojecto 
n. 222, extinguindo a cobrança. dos direitos 
em ouro. 

Sala das sessões, 19 de outubro de 18ül.
Vfrgilio Pessoa. 

Declaro que votei a füvor do art. 20 elo 
projecto n. 222, que é concebldo nestes ter
mos : «Fica. revogado o decreto n. 804 de 4 de 
outubro de 1890, que manda cobrar em ouro 
os direitos nduaneiros do impo1·taç~o ; esses 
direitos serão accrescido d" uma porcen
tagem tlxada na lei do orço.monto». 

Sala das sessões, 19 d
0

e outubro de 1891. 
-J. V. Mcfra de 'Vruconccllos. 

Declaro que votei pela. revogação do decre
to n. 804 de 4 de outubro de 1890, que mnndn. 
cobrar em ouro os direitos aduaneiros de im~ 
portação. 

Sala das sessues, 19 ilo outubro de 1801. -
Lamcnmíer Godo/'rcdo. 

Declaro que votei contra a emenda substi
tutiva do ar-t. ::l" do projecto n. 222, nssi
gnado iielo Sr. Mayrínk, o a favor do rpesmo 
urtigo. · 

So..la. das sessões, l IJ de outubro <lo 1891.-J. 
V • .llieirn dr! Vasconcc llos . 

Declaro que, si estivosso prese:ite no co
meçar n. vot:ição do pl'ojecto n. 222 rfa com
mis~:io mixta, tmfa. votado polo art. l• desse 
projecto o contra. o n.rl . zu, par:1 os qnaes se 
requerou votn~·ii.o nom inn.l.- Alci:i1do Gua11a-
Óa1"a, '· 

Docln,ro que votei ii fuvol" do nrt. 20, pelo 
qual foi rovogndo o docl'eto n. 804 tio 4 do 
outubro do 1890, que m~nda. colJl'al' em ouro 
os direitos aduaneiros de importaçâo, 

Su.la. cias sossües, 19 de outubro da 1891. 
- Canl<7o. 

Declaramos que vot<lmos contra a 2" {'llrt o 
do art. 20 da projecto da commíssã.o rmxtn. 
--Pires Ferreira.-]. Reti1.mba . 

Declaro que votei pela suppressli,o dos di
reitos em ouro. 

Sn.Ia das sessões, l <J de outubro de 181:) l .
Augus!o Yinl1acs. 

O S l~. PR1~srn1mTr. designa. pam, n. sessão 
de amanhã. a seguinte ortlem do ufa 

Íª parte atJ ás .') horas da iardc 

2" discmssU.o do projecto n. 233 do Senado, 
regulando o processo de eleições pura os car
gos federaes; 

3" discussü.o do proj ecto u. 215 A, fixando 
~s despezn.s do Ministario du. Ag1•iculturn 
para 1802. 

211 parte 

2"- discussão do projecto n. 2·15, tl::rn.ndo as 
despozas do Ministerio da lustrucção Publicri, 
Correios e Telegra.phos para 1892. 

Levan tu.-se •~ se::;s5o as 4 horas. 
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Presidcnciu dos Srs. },fatla. llfacltado e Niria 
Ribeiro (2° scc,·etario.) 

philo dos Santos, Pontes do Miranda, Arthur 
Rios, Anphilophj.o, Cyrillo de Lemos, Olivei
ra Pinto, Virfato de .Medeiros, Goncal
ve.~ Chaves, Cn.rrn,!hal; Carlos Garcia., Al
metd.,. Nogueira, Fleury Curado, Guima
rães Nnlu.l, Thomnz Flores e Rocha · Osorio; 
e sem cl\USa participado. os Srs: Belfort 
Vioit·a , Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Barboi'..a Limti, Justiniano de Serpa, Almino 
Affooso, Mi.!rnel de C~sL1·0, José Mariano, 
Aooibn.I I<'itlcão, Seabra, Marcolino Moura, 
Dionysio Cel'queira.. Pires e Albuquerque, 
Joaquim Bt·eves, Luiz Mura.t, Baptista da 
Molta,, Alcindo Guaual>ara, Sampaio Ferraz, 
Lopes Trovão, Yinhaes, Jacob dn. Paixão, 
Ferreira Brandão, Feliciano Pénnn., Carlos 
das Chagas, Francisco Amaral, Monteiro rln. 
Silva, .l\fartinho l"r1\1lo Junior, Angolo Pi
nhoi!'ô, Fernando Simns, Jnlio do Cnstilhos. 
Ahrou, Cnssiano do N11scimooto, Fornanrln 
Ahbott o Monni~ Barreto. · 

E' lidn e sem dobtitll C\PPl'OVíl.dti a actii d:i 
sossU.o anterio1•. 

o Sa. 1° S1·:c1u:1'Attro procouo ii loiturn do 
seguinte 

MMNSAGEM 

Nego sa.nc"ão a e.;; ta resolução do Congressó 
Nacional, por.julgai-a incoostitucionnl e con• 
traria aos interesses d:i unçfí.o pelos motivos 
declarados nn exposição junta. 

C<lpitnl Federal, 17 de outubro de 1801.-' 
Manoel Deodoro ela Fonseca. 

E :J."]JOSi çci.o 

Consideramlo que o fo.VoL' outorgauo pela. 
deliboraçã.o tomada polo Congresso em seu 
a-Cto do 8 do corrente me;i; estabelece um 
pt·ocetlente àe excepção injustiftca.vel, quer 
perante os pi•eceitos claros da lei, que regem 
u.s t\[)OSoatudorias, observados sempre com 
sever•a cxactidão, quer em referencia :1 pessoa. 
· o ex-fnncciouario, beneficiatlo com tão sin
gular dist incç;lo; 

De ,feito: 

Ao meio dia pt'ocede-so à chamada, á qual 
respondem os Srs : l\fatta Macha.do, Nina Ri
boiro, Retumba, Rodrigues Fernandes, Ucltóa 
l-totfrigues, lnnoceucio Scrzedel lo, Cantão, 
Matta Bacellnr, Hcn!'ique de Carvalho, An
frisio Fialho, Ne lson, Nogueil'a Purn.naguu, 
Pires Ferreir•\, Martinho Rodrigues. Bezer
ril, Frerjerico Borges, José A vali no, José Be
vila.quu, Gonçalo de Lagos, Nuscimento, Pe
dro Velho, Amot•i m Gai·cin, Epihcio. Sá. An
dr:icle, Tolenlino ele Carva lho, Gonçal ve,; 
Ferreira., Joaquim Peroamuuco, Juvoncio de 
Aguinrd H.aymuouo Bandeira, Poreirado l...yra, 
Moira e Vasconcellos, João Vicim, 1,niz do 
Andrade, Espiritn Santo, OHicica, Gnbino 
Besouro, Ivo do Prado, Oli\·eir:t Vo.lltidilo, 
Lenndro Macio!, Folisbello Freire, Augm;to 
elo Freitas, Pn~lu. Argollo, Tosta, Zamn, Gar
cia. Pires, Severino Vieira., Sn.ntos Pereira, 
Custodio de J\fallo, Pnuln. G11im1irãt:s, Mili:on, 
Amol1ilophio, Francisco Sodrà, Leovig-ildo 
Filgueiras, Barão de S. l\farcos,Sel.Jastlão Lan
dulpho, Prisco Pl\raizo, Athayde Junior, l<'on
seca. e Silva, Fonsec.,. Hermes, Nilo Pe<;:\Dh:i, 
Urbiino Mnl'conde:;,Manhiles Barreto, Alberto 
Br~indito, Vi1·g-ilio Pessoa, Fl'i\UÇU. Ca.rv:ilho, 
Fróes <ln Cruz, Aristides L.ol.io, Mayrink, Erico 
Coelbo, Jacques Ourique, Figueiredo, Anto
nio Olyntho, Bar.lar<J, João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas, üabriol de Maga lhil1!S, Chagas 
Lolmto, Fnrquim \Vemeck, Jesuíno de Altm
querque, Thomaz Dell1uo, Alcxn.ntlreStockler, 
F~:.i.ncisco Veiga., Costn. Senun, Lamonnier, 
Alvaro Botelho, Amarico Luz, Viotti, Outra 
Nicacio, Cot•rü:i Rtillello, Manoel · Fulgencio, 
Astolpho Pio, Aristides .l\1ain., Domingos Ro
clH\·, Gosta Machado, Domingos Porto, · João 
do Avellar, Ferreit•n. Rn.bello, Bueno de Pai
va, Ferreirn. Pires, João Lui;i;. Bernardino de 
Campos, Ft'lli'lclsco Glicerio, Moraes Barros, 
Cosn.rio .Mottn., Lopes Chaves, Domingo;; uo 
Mora.as, Arlolpho Gordo, Mur::m,, Pn.ulioo Car
los, Costa. Junior, Rodrigues Alvos, Alrreilo 
Ellis , Rubfüo Junior,)4.eopoldo do Balhões, 
Azerollo, Caetn.no de Albuquerque, Bell:n·
mino de Mendonça, Marciano do l'vfag-n.lhã.es, 
Eduu.rdo Gonç::\.lvos, Lrrnt•o Müllor, C:lrlos 
Ca.mpos, Sclimidt, Ln.corda. Coutinlio, Victo
rino l\toutciro, Pereira da Costa, Antão de 
F.1ri:1., Borg-os de Medeiros, Alcidos Lima, .ao
lllcro Baptistn. e Dometrio H.ibciro. 

Al.Jre-so ::i. sessão. 
Faltam com ca usa pa.dicipad<i os Srs.: Po.

lctt'1, lndio do Brazil, Jolío Lopos, Pedro 
Amarico, tios:L o Silva, Andrô 01tvalc;\nti, 
João ele Siqueira, Bellarmiuo Ct\rnciro, Theo-

Considorarnlo que o ~ :3° do art. 57 do 
decreto n. 7:3B de 20 de novemb1•0 de 1850, 
applicntlo aos empregados das nlfrindogas 
pelo art. D3 § 3° tlo decreto n . 2047 do 19 .de 
setembro de 1850 e pelo o.rt. 80 da Co1isolidaçüo 
das Lois das Al(ar1dagas a Mesas de RenW:s 
exige o effecLivo exercicio pelo decurso de 
tres annos. como condição substancial para. a. 
aposentação no ultimo logar que o funccio
no.rio occupa.r, e emquanto não houver preen-
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chie.lo este est<.1.<lio-SJ lhe ci.á ditei to ti obter vei•sas dividas provenientes de fornac~mentos 
pa.ra. o seu tempo de inactjvidade os venci- e serviços prel:itados na importancia total do 
m:!Dtos <lo emprego que. t'~r anteriormente rluzentos e noventa. e nove contos duzentos 
occupado; e tri nta. e sete mil quinhentos e ttintu. e seto 

Consideraudo que e a este prec~ito que o réis (2()9. 237$5::!7 réis) . 
acto do Coug1·esso pretende abric· excepção Competindo ao Podei· Lagislativo a tlecrn
mandando que a .. aposentadoi·ia concediclo. a tn.ção do:; meios necessarios paro, a Solução de 
Antonio Pereira Bast os, po1· tlecl'eto de 31 de cornpro1nissvs nes.sas condiç.-ões, submetto n 
<leiembro de 1S90, o seja . no empt·ego de m:iterio. :i. al ta. consideração do Congresso Na.
iuspector da Al fau<leg<i da Bahht, pelo mesmo cio1ml, ao qual transmitto inclusa., com os 
exerci1lo apenns dui·ante o curto prazo de- uece::;::;at'ios esclarecimentos, a relação tln~ 
corrido do ~O úe maio ú. 31 de d~z:emhro me~mas dividas . 
<laquelle anuo, isto é, )leio tempo tl~ ::;ele Ca.pita.L Federal, 10 de outubro de lRtl l .
mezes e determina.udo qne lhe sejum pagos MauoelD:.iodoro da Fonseca.-Joií.o Bo.rbalho 
os vencimento~ de tal Jogar ; Uchóa. Oavalcanti. - A' cornmissão de orr,m-

Considorando que uem siquer os !:il!l'Vi<;os rnento. 
tio agraciado o o seu tlC'ocellimenlo e levam o !Jo Ministerio elos Negocio~ da Guerra, do 
seu merecimento a ~tltura <.la di->tiucç;i.o com 1:, do cortente, tmusmittindo, de ordem tio 
que o sa liouta o acto do Cou~re~so · antes do s1-. Prcsitlente da Republica, tlovillumeuto 
ioquerito a quu rnantlou prooodor n~t All'an- it.1 l'orm:ulo, '! l'Of'JUOrimento do tonouto Hou
don-a do estudll da Ullhia, e por um seu dolo- r1que Ctu•no1ro do Almoltla, 1·01ormutlo po1· 
gado, o ministro. da füJ.omla, ficou aput•ado o i..loc1•eto do 24 <lo outubro de l8!:l6, 11odindo 
compromettimeuto de Antonio Pereim Bastos molhommento tle refo1·1mi.-A' commissltu 
ern graves frreg·ulnridudes, quo importa- de marinha G guerra. 
vam i'roude lt:siva aos intorossos du F;i- H.aquorimontos: 
~-Onda Nacional, o que !ovou o mesmo mi- Do Ma.rin. Pinto de A mujo Cot•rüu, viu \':t 
nistro a ordenar que o inspector dn. Tho- do gouernl PeLlt•o Pinto de Al'nujo Correa, 
so1.imrin. do estado du. Balti{I. procedesse à. reco1•rendo do indeter·imento que mereceu o 
cuidada iovestlg~ção sobro o procedim~nto do seu requerime.nto de . pem;ão, a pedindo, no 
mesmo ex-fuucclonario-durn.nte o tempo em c..1so de lhe ser esta negada, mo!horn.mento 
que exerceu o cargo D.'.1. alrtiudega do referido do mP.io solLlo que peroobe.-A' commissão 
estado: por todos estes motivos uão me llOSso de i'az1.mtln. 
conformar com o acto leg·islativo om sujeito Oo ex-2" sargento Cosme Di11s de Arnujo 

. a minha SUllCçilO. . . peLlilldO UIDll. peo~fo OU U.Uéorisação pam Sllll 
rc?forma.-A' comm issão de llllLriuht\ o guerra. 

Capita~ Federal, 17 de outubro d(:l 1891. De João Rodrígues dos Srmtos Mello e ,\ l-
ftoetlo Dias da Cruz, a lmoxu.rifüs 1la. lule11-
dencia du. G:iel'rn, pe1liodo que se.ia arbitrada 
a tlnuça d.e .cuda um em 10:000$, prestada 
por hypotbeca de immovel ou caução de ti
tu los tliL div ida publica . . - A' commissão de 
orçamento. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA . 

A' commissito de Constituição, Legislação e 
Justica.. · 

Oftkios; 
.Do St•. l 0 secreta.rio do Senado, de l9 do 

correotc, communicando que a.quella. Cnmi\l'.'\ 
;;im sessão de hon tem, adaptou sem emenda. n 
proposição desta. C~\1mra. qt'le fixa a despez:\ 
do Ministerio uns Relacües .Bxtcriores pa1•a o 
oxercicio de 189~.-lnteirn.dn. 

Do Miuisterio dos Negocios rl:t Ag'l'icult.nrn. 
Commarcio e Obras Publicas, de igu:d data, 
trausmittindo, de ordem do Sr . Presidente 
da. Republica, a seguinte 

Mensagem 

Srs. Membro~ do Cong1'esi!O Na.cional -Por 
doficiencin do ~aldo om diíferentes verbas dos 
orçamontos do Ministorio dos Nen-ocios ua. 
A~ricultura, C.otnmercío e Obra.s Publicas não 
hn l>iilo posslvo l, .nos tei:mos do art. 18 d•i lei 
n. 3018 Uf;l 5 de novembro d e 1880, solver di-

São sem dabn.te approvad('.S as seguinte:; 
redacçi'.íes : . 

N. 158 e, do projecto D .158 B, que regul:i. 
n. extri~dicão de criminosos, entre o.:; estados 
e entre estes e o Distric to Federal o cli~ outras 
providencias ; ' 

N. 135 do projecto de ig ual m11110ro, que 
concede ao coronel honorario do exercito 
Joaquim Ma uricio Forroit·a. urria pensão · 

N. 72 C, do proj ecto u . 7213, recon!te'ccmlo 
Vll.lidos p~~a a. matriculu. nos. cursos. supcr·io
res du. Un1ao os exames termmnes feitos únl 
cs tàbelecimeotos pu.rticulin•cs de ensino. 
, Ü $ 1~ . ~ln'UMUA (3º.secrctario, pela Ol'dlJ iU) 
i·~qtw!· tl1spcnsa de nnpres_sã.o para sertJrn 
t.hscnttdu.s e vota.elas na sessao do hoje diver
sas rcdacçoos que se ucha.m sobre a mesa. 

Consult:\da, u. c~im:i.ra concede a dispem:a. 
pedida. 



Câ'nara dos OeplJ:ados - lmp-esso em 06/0212015 14:48- Página 3 de 39 

-.~.-~ ..... 

~--:--- ·----.-.::)-Sessão em 20 de Outubro de 1891 453 

sito lidas, postus em discuss::í.o e sem debata 
:ipprovadns as seguintes . 

Rc<lacções 

N. Hl7 A - 189 l 

: 0 Redacr;<Zo rla.~ emendas r.lo. Can?ara do.• Sr.ç, 
Depiuados ao projer;to da aommi.çsli.o m i.r.ta 
vindo do Sena.d.o , .~obre processo e jul{la
mcrito do P residente da Ucpublica e (WS 
ministros de Estfult>· rios cr i mes comm.uns. 

Snbstitua-se o art. ~11 pelo seguinte : 
O proces~o <la que trata osti1 lei podera 

sor intentado, não sri <l111·:rnto o pot'iodo presi-
1lonci:tl, niu~ ai11uu. 1lo\1ois qno o prosiclonto, 
pm• quulquor motivo, lonvet• dni:rn1lo detlni-
tivameoto o ox~rcicio do cargo. · 

Ao urt. 11.(Sulistitua~se o poriodo tina! pelo 
sogulnta : 

No caso de nusencia, o presidente d11. Cam:1ra 
commetterú n. intimncão ao juiz seccioonl qne 
tivet• jllrisclicção no log:u· oode se achar o 
:iccusado. . 

Ao a rt. 23 . Depois da pn.ln. vra--:irguhla -
ac:crescente~so : e si o tribunal o condemna :i. 
pordn. do cargo. 

Ao art. 24. Substituo.-se pelo seguinte: 
Veucendo-se a condemnnç~ nos termos do 

artigo precedente, perg-untnr'ci. o presidente si 
a pen<t de perda. 110 cnrgo deve ser n.g-gravn.da 
com tL incapacidade pn.ra exercei• qualquer 
ontro. 

Ao :trt. 28 . ·Em vez da~ p:Ll:wras - m;cre
ver:io os olfü:iaes tle sn:is sec;·et:i.rim; -
clíga-se- escrever(L um offici:il 1l:i l'C$;pectiv:i. 
sec1•etarin., designado pelo prosi<Jente. 

CAPITULO I 

DA DNN UNClA E lJ)']CR ETO lJA ACCUSAÇÃO 

Art. 2.0 E.' permittido a todo cidadão dê
nuncinr o Presidemto dn. Republico. pern.nte 
o. Ca.mara dos Deputados pelos crimes com
:11uns o:t de l'espons:i.bilidade. 

As cornmissoes dn. Cn.m:i.ra deverií.o 1lenun
ciat' os clelictos do que ti \."erem conhecimento 
pelo exume ele quaesqnet· negocios;. as do 
Sen;\(ln, por intermedio da mesa. deste, re
rnctterão os papeis, em original 011 por 
célpia, á C:im:irn dos Deputados plll".1 proce(ler 
elo :iccot•do com os arts. 5° e seg11intes. 

At't. 3." O processo 1le quo tt•ata esta lei 
SÓ potlertL SCr intentado uuranto O Jlllk'iOdo 
presídencin 1 o cessará . quando o P1•esidon te, 
por qu:dquol' motivo, doix tn• dofl nitivnmcntQ 
o CXOL'Cicío uo ca.rgo. 

Art . 4.0 A denuncia. devo1·ii ser ussigoa
da polo d1munoianto o :1.comp1tnlladt\ dos elo- · 
cumentos. !]Ue façam acrlldiLtu• <L existoncia. 
do delicto, on 1le umi~ declaração concludente 
Llii impos:sil1ilidud<:l de apresentai-os. 

Art. 5." A Camara dos Deput!\dos elegerit 
uma com missão de nove membros pira e:tami
n:ir a denm)cia. 

~$t:::. commissão, dentro de oito dias, emittirá. 
parecer sobr~l si deve ou não a deuuncia 
set· ,j n lgn<l:i ot\jecto Je <lei i ber;1 çli.o, podendo 
pàta est e tlm .promover as diligencias que 
entender necessarins . 

Art. 6. 0 O pnreci~l', <lepois de publicado e 
di:striàuido com antecedr.>ncü~ de 48 horas, pelo 
menos, sera !->nbm.etttdo ;L umu. só discussão. 

Art. 7 .u Si a G:\mn.l'a..iulg:w que :L donuu
ci:t t! olJjecto «le d<?liberaçã.o, remetterú. cópiit 
de tudo ao denunciado pn.rn responder pores
cl'ipto, no p1·a.zo <lc 15 ilias, que podera Sl!rpt·o-

PRo· F. o 10- ( o!l'~11~ - \ rogado a requerimento do mesmo denunciado. ,J .Cl' DO SE::-1',\DO N . 1 C ... ::;SAO ~!CXTA. 

O Congresso Nàcion~l.l llec1•e1n.: 
· Ait. 8. º Findo este JH'azo, voltarão os pa

peis, cum u resposta ou sem ella., n. ser ex
amina.dl>S pehi. cornmissão, que, depois de ouvir 
as testCJmunlws de :imbas as partos e omprc

no processo e Julgamento do :i>restüente g:11• todo~ os meios para o es<:l:wecimento <la. 
da. Republica. verd•ule, interporiL o se ll parecer ~obre :i. pro

codencia. 011 imprcr-e<l~nci:1 1la n~cusaçã~. · . 
Dito1posiçã.o prelinl.inar A rt. 9. 11 O 1lennncmclo podera :iss1shr pes

soa.lmen to ou por procurador a. to1los os actos 
ou diligencias do que tr<Lta. o artigo.:> :u1ter ior, 

Art.' I." O Presidente 1la. Rnpublica. . ser:'L devendo para isso ser convidado pala com
su\.Jmettido a processo e ajulg-:trnento, depois· missão, e poder{i igunlmente contestnr as tes- . 
que a Cn.mara dos Deputados declarar pro- temunhns e requerer que ell:i.s sejam t epor-
collente a · accusação, pcmnte o Supremo guntn.dt!s ou ac:weadas. · 
Triuuno.l Fedem!, nos crimes communs, e, nos Art. 10- O p:Ll'<icer u. que se refere o ~.rt. 8°, 
tlo rospouso.bilidado, parante o Seua<lo, qua, depois tle pnblicado o distribuido lllL füi•ma rlo 
neste caso, set•ii prcsijido pelo presidente art. t;0 , serit. submettitlo n. duns <liscuss<ies com 
claquelle tribunal. (A1•ts. 5:3, o 33 § 1° d11. Con- o i1itorvallo ilo quatro dias, depoia do que a 
stituiçã.o.) · Cn.ma1·n. decirlirí1 si tom log:i.r ou não a nc-
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euSllçiio, e, decidindo pela affirmativa, a . de- antecedencia, o rol das testemunhas que hou-
creto.rá nestes termos : : ver de pPoduzir. 

4. A Camarn. dos Deputados decrefa a accu- Art. 18. Entre a notificação e o corapa.ro-
sação contra o Presidente da H.·~publica B'... cimento do accusado medea:ril, pelo menos, o 
e a envia. ao Senado (ou ~o Supremo Tribuno.l espllço de oito dias. . . 
Federal) com todos os documentos relativos, Art. rn. No caso de rcv.cho., marcara o 
paro, se proceder na fôrma da Constituição e presidente novo dia para. o julgu.mento e no
dn. lei. > mea.ril. para a defesa do accus,~do um advogado, 

Art. 11. Si o accusado estiver na Capital a quem se facultara o exame do todt\S as peças 
l"edero.l, o decreto de nccusnçií.o, assig-nado da accusaçfio. 
pela mesa da Cam:ira, lhe serà immeaiata- Art. 20. No dia. aprnzado para o julgamento, 
rr.ente intimado pelo l 0 secreta.rio. present~s o accusado, seus advogados ?ª o 

No ca~o de· ausencia, a ín~imnção será. feita defensor nomeado à sua. revelia e a comm1:;srí.o 
pel? magi.str-ado que o preEidente da Ca.mara. accusadora, o presidentl3, . abrindo. a ~~ssiio, 
designar. · · . mandará. ler o proces~o preparator101 o hbello 

Art. 12. Os efi"eitos do decreto de ac- e os artigos du defesc., e em seguida inquirirá 
cusaçuo 'principia.'11 do dia da. intima~.ão o sito as t estemunhas, quci d1n·erão dspôr pulllicn
os se~u.intes: l", ficar o accusado suspenso do mente e fór~da. presença. umas das outras. ~ 
exorc1c10 de suas funcções até sentença final ; Art. 21. Qua.Jquer membro da comm.isSRO 
2°, füm.r sujeito á accusaçilo criminal; 3•, sus- accusndo:•u ou do Senado e bem assim o 
pender"."se-Jhq metade do subsidio ou pe1•- accusatlo ou seus advogoados poderiio exigir 
del-o ell'ectivamente, si não for a final allsol- que se façam ás testemunho.s as perguntas 
vido. . . quojulgarem ne~essaria.s. . _ 
· Art. · 13. A Co.mo.ro. nomon.ru. uma com- Paragrapho umco. A comm1ssu.o accuS~\dora 

. missito do tl'os membros para produzir a ac- c . o uccusri.do ou seus r.dvogados poderão : 
cusncuo no Senado. lº, contestar e rrrguir as testemunhas, sem 

comtudc in terrompel-a.s ; 
CAPITULO li 2º, requerer acareação de testemunhas. 

Art. 22. Ha.ve::rá debate varbal entre a 
DO PMCEsso DA A.CCUSAçl\.c B . DA SENTENÇA commissü.o nccusudora e o accusado ou seus 

advogados, findo o qual e retiradas as partes, 
Art. 14. Nos crimes de responsabilidade cio se abrirâ. discussão sobre. o objecto da. ac-

Presidente da Republica, são juizos todos os cusaoã.o. . 
sena.deres. · .Art. 23. Encerrada esfa, far:i. o presidente 

Exceptunndo-s~ ~ · um relatorio resumido das prova.s e fuod:t.-
. l 0, os que tiverem pàrentesco com o n.ccn- 1ilcntos do. uccusação e dt\ <lefesa. e pergun

.sado em linha recta ascendente ou doscen- lura si o :i.cct1sn.do commetten o crime ou os 
·dento, ou for sogro ou genro do :mesmo; em crimes d o que é arguido. . 
linha. collateral, os irmãos, cunhados, em- Art. 24. Vencendo-se quo o nccusn.do ó 
quanto durar o cuuhadio, e os primos co- criminoso, perguntarà. o presidcuto qual ti. 
irmãos; pena que lhe deve ser· impo~t:i, si a perdn. do 

2°, os que, como testemunhas do processo, cargo sómouto, ou so esta e :-, ínc..'\p::i.cidrul~ 
tiverem deposto de scienci!l. proprfa. para. exercer qualquer outro. 

Art. 15. Estes impedimentos poderão ser Art. 25. De accôrdo com a. resoluyão llo 
allegados to.nto pelo accusa.do, seus advogados Senado, o presidente lavrar:'i no processo a 
e pela commisSáo accusa.aora, como pelos se- senteoi;a, it qual dovertl. ser assigoada por 
na.dores que se julgarem impedidos. tot.los os senatlores que ti vorem sido j uizes o 

Art. 16. Recebido no Senado o decreto de transcripta na. a1.:tlt da sessão. 
a.ccusação, com o processo enviado pela.. Cn.- Art. 26. Si a. si:mtença. for ::i.bsolutorit'I., 
mara. dos Deputados e apresent.'\dO o libello ella produzira immodiatamente a. rohabilit:t.-
11ela. commissão aceusadora, remettera o ção do accusa.do, que voltn.t'á. a occupcu· o son 
presidente cópia. de tudo ao accusado que, nn cargo e terá dil•eito ú. metadfJ do subsidio que 
lllesma occnsião e nos termos do art . 11, sera lha fôra susponso. 
notificado para comparecer em din. certo No cnso de condemnação, entende-se que o 
perante o Senado. nccusado fica. rlestiluido do cp.rgo do Presidente 

Par-ag-rapho unico. Ao presidente do Su- du. Republica. uAsdo o momento em que a ~en-
-premo Tribunal Federal se envinrá o processo, tença for proferida. . 
emoriginul,esecommunica.ráo diu.dosigoado Art. 27. As questões de que tratam os 
pa1-a o julga.mento. arti;. 23 o 24 somente serão vencidn.s om 

.i.\rt. 17. O a.ccusa.do comparecerâ, por si ou favor tia. accusução, quando, em votação no
seus advogndos, depois de h~wer commtrnicado minai, obtiverem dous. t erços dos votos pra~ 
ú commissü.o uceusadora, com 24 horas de 1 sentes. 
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Art. 28. No -processo, em uma e outra Redacçcto de emenda da C'ama,.a; dos Depu
Cnmura, escreverão os ólfJciaes de suas se- · taclos, ao p~·ojecto do Serindo sob n. 1.~4. B, 
cr•ett\rias. reorgo.nisando os .serviços áa admínWraçao 

tadarat. 
Art. 29 . Qunndo forem precisas testemu-

nhas, a commis~Uo summa:ri::imeute ou as Ca.- Emenda da cumara dos Deputatlo:i : 
maras :is Carão notificar o as ordens para 
compallil-:i.s ser[ío mandadas executar por 
qun.lquer magistrado. 

Art. 30 . . 11. sessão lcgisl:ttiva. do. Co.mara. 
ou Senado sorá prorogat1n. pelo tempo que for 
preciso, si no . dia do encerramento não se 
nch:tr concluido o processso ou o julgamento 
do Pr0Sidente d:i H.epublica. . 

Art. 31. Nos crimes communs, o Presidente 
da Republica será julgado de a.ccôrdo com o 
titulo 3°, capitulo ~do regimento interno do 
Supremo Tribnna.l Federal, do 8 do agosto 
do 1891. 

Art. 32. Os Ministros de Estado, nos crimes 
communsoudo responsabilidl\de coonexos com 
os do Presidente fa R.ept:blicn, serão 1iro
cessudos e julgados pela nutoridada compe
tente para. o julgamento dei:ite, não lhes 
podendo o Senu.1!0 impor, no::; crimes de re
Hpousnbiliunde. outras I>enas mais que a pe1•da 
do Cllrgo a a incapnci(l::i.de pri.m 13Xercer qual
quer outt•o, sem prejuizo da acção da justiça 
ordinoria.. 

Al't. 33. Revogam-se us disposiçôes em 
contrario. 

Senado Federal, 22 de setembro da 1891. 
-Prtidente J . de M oracs Bar-tos. Vice-Pre
sidente.-Joao Pedro Bclfort Viei,.a, 10 Se
cretario. -G1l Díni:; Goulart, 2º Secretario.
-Joiio 8oares Nciva;3c Secretario .- Virgilio 
Climaco Damasio, pelo 4º Secretario . . 

Sal<1. das commissões, 19 de outubro de 
1891.-FclisbcUo F·rcire.-Juvcncio de .Agi~iar 

:neaacçao do p1·rjecta "· 218 de 1801 

O Congresso Nacionill resolve : 
Artlgo unico. E' considern.do. desde jú, re

ndmittido no quadro activo i.lo exercito e 
classiftcudo na arma de infantn:ria o tenente 
reformado Raymundo Perdigilo de Oliveira, 
sendo-llle descoutudo, para tOdos os efi'eitos 
n11. sua n.n tigt.ldade do praç:i. e de posto, todo 
o tompo que se seguiu u data de sua refor>mo. 
-S~\lvo o pe1·iodo 1lecorritlo, :itó ~10 presente, 
clesde 24 do mn io do 1890, cm qne começou i\ 
doseznpenhat• serviço por.'.tmeut(;) militar. 

R.evoga.<las as uispo!õlçues cm contrario. 
S'1-la das commiss<Jes, 20 de outubro de 

18ül.- Pclisbello li'reire~Juvtmcio de Agttiaro . 

No :1rt. 20 a) supprimam-s~ as palavras :~ 
assim como ao Juiio dos Feitos dl\ Fazend11.. 

Art. 2° a) do projecto de Senado n. 154 ~. ........................................... ......... .. ....... .............................. 
Art. 2°. E' da. competencia privativa. do Mj

oisterio <ln. 1''a.zenda. to<lo o expedieote do ser
viço concernente ú, fozeuda vublico., em to
dos os seus ramos a interesses, especialmente 
no que disser respeito : 

a) ao Thesouro Federal e ús repo.rtiçrfos 
ílscues o. elle subordiaatlus, as~im como ~o 
J uizo dos Feitos da. Fazenda. ; 

• t t . . ........................ ' ••••••••••••••• 

. ' ... " .. ' .• .... ' ................ ' .. ' -.... .... . 
Senado Federal, 3l de ng0Sto de 18~1.

Prudentc J. de M oro.es Barros, vice-p1•e
sidente. -JotTo Pedro Bcl{ort Vieira, 1° se
cretario .-Gil Dini:; Goulai·t, 2° secretario. -
Jofio Soares Nci-ca, 3° secretario.- Manoet 
Bc:;erra de AU;i1qiwrque Junior, 4° secretu.rto • . 

Sala. das commib-sões, rn de outubro de 
1891-FelisfJclto Freire - Jµwmcio d~ Agiâar. 

Redacçéto do projecto 11. 229 de 189 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o governo a.utorisado a.con

ceder ao engenheiro milit11.r Alexandre Hen~ 
riqnos Vieira Lea.l, dous annos de liceoca sem 
vencimentos, para praticar nos ditl'erentos 
ramos de engenharia, quer em obras parti.,. 
culu.l'es, quer nas do governo; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sak das commissões, 20 de outubro de 1891. 
-Fetisóclto !/reire - Jw1:1ericio de Aguiar, 

R edacçcio do pi·o}ecto ii. 232 rio 1891 

O Congresso Nucionu.l resolve : 
Artigo unico. Fica cooceuido·ao teuente do' 

ostullo m:üor de l" cla.sse João Albuquerque 
Ser t'j'o um anno ele liceoçti sem vencimentos 
para. praricar em trabalhos de enganburia; 
revog:ulus as dbpo:;içucs em coutru.l'io. 

Sll.lu. das commissõos, 20 do outub1·0 de 1891. 
..... Felisbello Freire.-.. Jiwencio de À!}uiar. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' anniinciada a 2" discussão do projecto 
n. 233 (do Senado), regulando o pt•ocesso de 
eleições para. os cargos federaes. 

. Síi.o lidas, apoiadas e postas conjunctamente 
em dh;cussão as seguintes 

Emendas 

Art. 32. Depois dns palavras - os favores 
- accrescentem-se as seguintes : - do go-
verno federal. . 

·Substituam-se os ns. l 0, 2°, :lo e 4,o desse 
artigo pelosseguintes ; 

1. 0 Garantia de juros, ·subvenções ou em
prestimos em dinheiro, ·apoiices ou quaesquer 
outros titulos ; 

2. 0 Privilegio do qua.Jqu~r natureza. e por 
qualquer espaço de tempo ; 

3.0 lsenqão ou reducçã.o de impostos, di
reitos ou ta.xa.s ; 

4.° Contmcto de turil'a.s, coneessões de 
terras ou de quaesquer outros immoveis e 
exploração de serYiços da competencu~ do 
mesmo governo federal. 

S. R..-J. V. Meira de Vasconcelfos. 
Art. 34. Ao n. 2° desse al'tig·o accresente

. se (.) seg11inte :-ou os que o tiverem sido até 
seis me1.es antes da eleição. 

De1>ois do u. 3° accresceutem~so os se
guintes: 

· § l. o A disposição do n. 3° deste artigo é 
comprehensiva dos substitutos do vice-pre
sidente, nos termos do :i.rt. 41 § Zo da. Con-
stituição ; · . 
. § 2°. Entondcr-so-lrn. pol' ultimo o.::mo <lo 

periorlo prosidencfa.I, para. os offeitos do pre
sente artigo, o em <lUa so der a vagn. qne 
tiver de ser preenchida, contan1lo-se atl\ no 
din.s- depois da mesnrn. Yag':i .. 

S. R.- J. F. Meira de Vasconr.allos. 
. . Substitu:t-se o§ 6° <lo ii.rt. 44 pelos StJ-
guintes : · 
. § O eleitor votnrá por meio ilo lista:; ilbl~r· 
tas, mu.nuscriptas ou im~resa.s em qllalquer 
papel e por elle propr10 assignadas, apre
sentando-as em duplicata a.o presidente da 
mesa, a fim de que esta, rubricando uma del
las lhe a restitua. e faca em seguida lar em 
voz alta. e apurar ::i. outra, depois da verifi
cada. a. sua conformidade com a primeira. 

§ · Os exemplares das listas, pelas quaes 
for feita. a apuraoão, serão remettidos no 
mesmo dia da. eleição ou no seguiu te o.o pro
sidente da commissão municipu.l, quo os guar
d.ar:i. em log-ar soguro, até que sejam requi
sitados pelo poder veriflcador ou se achem 
reconhecidos os poderes de todos os eleitos. 

Cousiderem-sg prejudicadas todas as dis
posições do pl'ojecto imcompativeis com a 
emend;i acima., si for ella appt•ovadu.. . 

Em 20 de outubro de 1891.- J. V-. Meira 
de . Vasconcellos • 

Accresceote-se onde couber o seguinte : 
Art. O cidadíi.o. cujo nome se achar in-

clnido na copio. do alistamento e que oão 
exhibir seu titulo allogando demora ou recusa 
de entrega do mesmo, sera admittido a vot0.r, 
sendo o seu voto tomado em separado para o 
fim de ser devidamente apurado por occa .. 
sião du. verificação de podeC"es, si então estiver 
provada a qualidade de eleitor do rnesmo 
cidadão ao t empa da eleicão. 

S. R..- J. V. Mcim de Va.~c<mcctlos . 

Al't. 31.. Seja substituído pelo so~uinte : . 
Não poderão ser voh\dos para senador ou 

deputo.do : 
1. 0 Os governadores ou pt•eside11tes de es

tados e · cli'cfes de policia ; 
2. 0 Os commandantes de districtos milita

res, e os de for~s de terr,t e mar, superiores 
ou equivalentes; . · 

3. o Os commandantes de corpos de policia 
ou mi licia ; . · 

4. 11 Os membros da. m~gistraturit foderal 
ou dos estad.uaes, que não estejam avulsos n 
mu.is do um anno ; . 

5. 0 Os fünciooll1·ios :.~dministL·ativos fede
rae!> ou estadoaes tlemissi ''eis independente 
de seutença .• -Sarnos P1:1·eira. 

Ao art. 3 - Em vez de - No dia 5 do a.bri 1 
do ultimo anno da legislatura. - digo.·s~: -
No dia. 5 de abril de cadn. a.nno - . 

Ao rlrt . 5 .0 - Accroscente·se: - tendo o 
presii.lente o voto de qualidade em cMo de 
emp::i.te-e snpprimn.~se por escusado o ::i.rt. 6.0 

No art. l6 : em vez ;Je <1. que pedirem l\ 
sun inclusão no :i.list:mientli -diga-se: -que 
pedirem ti sn:i. qu:ilific.açü.o por inctusilo no 
n.listamento . - .Santos Pereira. . 

Ao n.rt. 17 _gm ve:r. de-ser incluidos poln. 
commissü.o-di~·a-se - s1w qun.líficl\dos e nlis- · 
ta<los pela comnlissao-. 

No n.rt. 29 § 2.0 :-Sttpprimam-se por con
Lra1licloria.8 com a letm o o espil'ito da pre
scripção tiuti.l do § 3. ~do mesmo :~rtigo, as 
pal().vrns : - ou aos seus p1•ocuradores .
Santos Pereira. 

Ao a.rt. 27 . Desde :is pafavras ·- qu~ se 
comporá, até o fim - substitua-se pelo se-
gutn te: · 

Que 1.>e compori\ do juiz seccional, Mmo 
pre~idente, de dous membt•os eleitos pfllo go
verno municipa.l d:i mesma capital e de dous 
outros elei~os pelos immediatos áquelles em 
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voto~·· Estn.junta funcciomwá sempre que se 
reumrem tres de seus membros. 

Sala das sessues, 20 de outnbro de 1891 ;
Bellarmino Meridonra.-Ci1s~odio de M cllo. 

Ao rirt. 3~-Em vez de- No dia 5 ele abril 
do ultimo a.ano da. legislatum, dig~se-noclia 
5 de abril de cada anno, etc. 

Safa das sessões, 19 de outubro ile 1891 . -
Bellarmino Mendonça. - Cr.estorlio r.le ;lfello. 

Ao art. 61 accrescente-se :-e tanto pam 
esSt\ eleiç.'ío como ptira o preenchimento dns 
vagas de senadores occorridas oo mesmo pe~ 
riodo servirá. o alistamento vigente. 

So.ln das sessões. 20 de outubro de 1891 : -
B ellarmino Mendonça. -Custodiô de Mctf.o. 

Ao art. 43-Substitna-se o ~ 6° do arl. .J;j 
do pro.lacto cio Senn.do pelo § 4° do art . '13 
do projecto dr. commissií.o mb:tl\. 

Sala das sessões, 20 de outullro do 1801.
Ballarmino Mendonça. 

Substitua-se o a.rt. 60 pelo seguinte : 
Nas eleieões parn deputados e sena11ores da 

proxima legislat11ra e o preenchimento das 
vagas que até er:tão sg derem, a::J 1ne::>as das 
secçues eleitora.as, nos estados etn que aindn 
não_ se houver realisado a el0>,i~~ municipa.l, 

-serao nomeadas em cadti mun1c1p10 por um:i. 
commissii'.o composta: 

(O mais como esti. no prt)jecto) 

Sala das sessões, 19 de outullro de 1891. 
- Lav.ro Muller.- F. Schmidl. 

,. 

minante e positívn. do •Wt. 70§ l " n . 2 da 
Coastituíç.'lo politica, pela qua.l os analph:1-
l)(~los não podem ~er eleitores. 

Exigindo como contliçil.o de ca pncidade e lei
tot':\I a. instr1Jc~l.o prinmria, o 11osso legisla
hltlor con~tituin te olicdecen :i um principio 
superior-cp:al o de offtJ1•ecet· U!W~ garantia. 
sutncientc :\ sociechvlr. poli tir.:1, pois quo, des
de que os cid:vliios tcem Of; meios de se es
cl:rrccer :!m i) de 10t'ma1·1~rn j11iw sobre toLlos os 
assnmptos 1111e se riC!h:ttem 11a. téh politicii., 
podem mrilhnr comp1·olw11d1~ 1· :. in1portanci:\ 
do sen voto, e~ ox01•ce1· o !:1!11 dirflito de sul'
fr.1gio com ontm critcl'io, lj impulsion:ulos 
po1• ont1·0 :>t~ntimcnto 11!• r.ivi~rno. cp10 níi.n 
os eleitores analph:i!Jeto,:. 

Si toi mn at.tonçiío 11- con~idoraçu •s da.c;tr\ 
naturmrn, qno o le;;i:-:hdor• c:oustituintn dP.
tt:rminon que os analphchoto;; não pódem 
:;c:>r cleit.orcs, não posso coinpt•ohoncler os 
motivos f'jUe leva:·:~m o Senado a rlete1·miaar 
no refürirlo nrt. 2:~ qu13 duvcnn MI' mnnti
llos no ali::;tamont11 os oloitorcs annlphabe· 
tos! 

Nem so fn,lle cm 11il'eitos u.1lqlliridos : pri
meiro, porqne semelhante nllogaçfro seria 
tnrdia.; segundo, porq11c ~eria. improcedente. 
Titrdin., porque dc~verüi ser otrerocidn. qun.ndo 
se 1\ebate11 o lWOjedo constitucionnl ; hoje te
rnos dispo~içii.o termin:1ntc mi Const.ituic:i.o 
qne nilo [lôde ser rcvogw.b po1• lei or<li
n:win.. 

lmproccdent.e, porque 0111 ;\s:;umptos destà. 
no,turez:L nfi.o póde lnwer direitos :iclquirirlos. 

Com eíl'cito, Sr. presidente. o direito de 
0 Sr.. Adolph.o ·Gordo_ St'. Sllffr11g-io é fflo•1·0 1lit·1:"ito político, que não 

presidente, subi a esta tribuna para o.ffer20er pôde Ser confun!lido, C0010 O f: \Z :tliÍl.S n es
:L consideração da casa, algumas emendas ao coln: d1~ ilouss,nl.u, com n!o( direitos pl'imiti\'OS 
projecto de reforma eleitoral, :tpprov:tdo no qne com;titue rn a. Jihe1·d:ule indi vidual : não 
1:_;enado, e justitlcal-as ~11 ccintamerite. Nüs <:! um direit.0 inlic rcntc :·1. na.tureza humn.nn., 
todos comprehendemos, Sr. pre~iden te, qne como o ü a. lih•'!r.inde de peosamenlo, a Jiller
nas ac~uaes circumstancias cio pniz, flUe si'io ela.de de tr-a.b;dho, a. da ;1ssociaçit~. e tnntas 

l . · · . .. outr:t..<; nua cstii.o "ó1·:1 11:\ acçr:_" do po1for dxeepc1ona. 1ss1mas, necessitamos !:1zer .1t1 ·1 
1
• .... 

uesta. sessão :i. reforma eleitoml. (ilpoiwlog.) pnblico e e:n reJ:1(::i.o ús quae:: a loi nadn 
Nuo ~ meu proposito tom:i.r t<~mpo :\ ci\,:;n. m:.iis pi'nlo r~zer- do que reconhecer e :;n.

com um longo discurso. mesmo porque con- ranti1· · 
cor(lo com os ponto!'l capit:v1s do pl'Ojeet.o, e O diMit•-' llesutl'rngio 1loc01'r;3 1ÜL f'úrm:t 1lt\,Ja 
as minhas emenrlns Ml'erem-s1~ a .lh1posições n.o podei• pnhlic.:i, e n. sua. extons:lo, como o 
de orde1n sec;1rndari"'; m:1:;; :1crcdito pinment0 sou oxcrcicio. dopcnd0m d:\ Jci cons:ti tu tiva 
que essas emendas se!'ií.o approvndns, quer desse poder. A ttendendo-so p.lra :\ nntuNza. e 
µela C1\mt\ra, quer, depois, polo Senado. A pl'i - pttr!\ os tlns elo suJl'r:ig-io, ve1•ilica·~e 1.[llC tem 
!lJOil',\ omeod1t refere-se :.to :irt. 23 d1) pro-. cnrnctor essencialmente cnllectivo. o o inte
Jeoto, que so n.oh:~ concebido nos tel'mos ~o- resse solill:t.l'io fl1~ todn. :i. socicdacle, pondera. 
gnin tes (lê): «Serão mn,ntirlos ao alista- nmes• .. ri pt01·. exijo quê não soja exerci1Jo.po1• 
rueoto os eleitores analphn.beto~. l]UU!illcados motivos merl\rncmte pessoaes, mas qu~ se o 
em virturle da lei n. 3029 de 9 de jnneiro considera como uma. l'uncçito publica, t endo 
de 1881, salvo se tiverem perditlo os direitos em vista a ordem social o politica .. 
políticos, ou delles estiverem suspensos, por Dn.hi vem :~ ditl'orouç.a p1•ofnnd:i que s epi\t';\ 
algumn. das causa.s especificadas no art .• 71 os cfüeitos políticos o soci:1es, dos direitos in-· 
<hi Constituição. "i> • dividuaes. Si o múo exercício destes não póde 

Esta disposição, Sr. presidente, não pode pr~ju1licn.r i~ societln.rlc, mas sómente o se11 
prevalecer, em face da disposição clara, ter- ugonte, o mesmo j(~ não acontece com os pri-

cnninrn V. JV · :íS 
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meiros, cojas t'uncções devem obedecer a eer
t :is considerações de ordern soci:i l. 

Si, pois, o sufTl'agio à um direito político, 
cujo c::tercicio interessa. :i. sociedade e depen
de da lei, ó mn.uífesto que pô:le o legi~lador 
restringir ou ampliar esse <lit·oito sempre quP. 
entender con'Venieute aos iotercs:>es socines. 
A :i.llegn.ção, pois, seria, improcedente : em 
Msumptos de;t<J. natureza. nu.o hn. direi tos 
aclqniridos. 

Pelo.:; motivos de q 110 venho n. expenrler, or
fercço umu. oinencla, mandnnuo rnpprirnir o 
art. 23. · 

O nrt. 37. <lo [H'ojcclo ilutormina 11110 pal'<i. 
:i eleição <le cformtn.ilos, os ost:11los Rer1i.o 1livi
di<los em dh;trictos eleitoruo:: do tl'llS dcqmta
dos,· oq11ipa1•n.ndo-se nos e::;ta1lo:>, para t:il 
!1m, n. Cnpítal Fcdc!'ttl, o determina o§ :3u 
desse arlig-o C]llO c:1dn oloitol' vola1•ii arn dous 
terços do 'irnmoro dns rlopuhttlm; rio rlistricto. 

. · (.) ort. 36 rio projecto org-anisndo pela com
missã.o mixt:i rlel!!rmin:wa. qnc as 0lniçt>es 
seri:i.m foitns por ost:.ido.;;, "·otn.rulo cada eleitor 
em dou~ terços rio numero elo:> rcproscnto ntei; 
tio e~tu.do, elo mo•lo qua qnct• o pt•ojccto con
fecciori:1do pela. cotnmissilo míxtn., CJ ncr o pro
jento npprov •do pelo Sl!n:Hln cstnbelccom o 
systcm:~ Jo voto i11complcto, cnm a dilferenc(l. 
<lo que pelo primeiro :i eleiç:i o deveria. ser 
fe! t:~ por estados, e pelo scr;undo, por dls
tr1ctos. 

Uni e outro, porém, e;;Lahelecem o voto in
conipleto, em obetlicucia as disposto no o.r·t. 
2S nn. Constituiçrto, que g-:mrnte a repl'llsen
tação dn minorin. na eleição ele deputados. 

Rei1.we-me n. Crimnr:t nlgumns ponderações. 
O Jogislador constituinte com n. disposiç.'ío do 
art. 28 não quiz garantir a representação da 
nma mioorin, o q 1Je rp1iz foi ~::1.1·antir :.i. repre
sen tnciio de todos o>i interesses collecti vos cln 
nncfio. porqn e n'um systenia ""erdnrleir;imente 
rlemocra tico e verrlncleira mente represent:\tivo, 
a lei nlto tem ·intere~se algum em que os cida
dãos se dividam em dous ou mais partidos. e 
que apen:1s sejam repres ' n tados na Camara dos 

· Deputados, os dons partidos mais impor.tttntes 
-o interesse maximo du. loi consist~ em CJU'~ 
sejn o s:yõ;tema crrg"::.i.nisado, de modo tal que 
tenha em vistn. todos os interosses que se 
distr:buem entre :•s <li vars:\s esp heras da n~ 
frvidade social . (llfttitos r t.poc~idos . l · 

Como so podol'á eu tito determinar os direitos 
tla minori:i. ? O que é umti minorb? 

A minoria. t anto pódo ser umlt parte impor
tan te elo eleitorado, como ser nma porção mi
nim:\ : om um paiz com 100.000 eleitores, n 
rninori:t tanto pô,Je sor <lo 45.000 eleitores, 
como de úez elcltm~s. assim eolllo tanto pôllo 
h:wcr uma sú . minoria, oomo póde hn.vor 
vo.riu.s tninorins, gnnrdaudo 01lti•e si propor
ções dilt~rentes e cotn proporções variaveis 
om re!nçií.o á mniorin. 

E' arhilrnrio, porú:lnto, difloir n, priori o 
quo seja a minoria, como ó o.rbi trn.rio deter· 
minilr de antemü.o a p::i.rto que devo tc1• na. 
representaçfio: o texto ccmstit11cio1ml deve ser 
entondiclo em termos babeis, de accordo com 
o espírito e sentimentos da. Constitmnte. A 
phrase da. lei é impr1Jpria : a lei o que quer ê 
que sejam r epresentados todos os interesses 
e opiniões µroporcionnlrnente ao numer<? de 
surrr:.1g io:; e :1 titulo de intercss~s collecttvos 
da sociednde, o niío a titulo de maioria. ott 
miuori<1.. 

Si fosse possivcl, diz Leon Donnat, rellnir 
em nm Jogar l.Jt\Stante vas to todos os elei tores 
de umpaiz :tlim 110 submetfor-llies umprojecto 
rio loi, o recolher· solire esse projocto a opinião 
rio.;; diwrso.~ g-rnpos, ta l methorlo 1•enovo.do 
1ln tCfJ(,"l'a (l/h~ni1msc, do town.schip amcricawi e 
<lo lw1tlsgmeim.l11 sui.•so, serio. certamente 
o m1::lhot'. Eritrotnnto, ó inapplicavel em um 
grande p~tb:, mas si se <mcontrar um syi.;t0ma 
de eleiçii.o quo d~ n. photographia a reducçii.o 
exnct:.i do corpo eleitoral, esse systomn. sori~ o 
mn.is conforme com a.Justiçn, porque antão as 
minorias não serão opprimhfas pela. mriiorb, 
e terão no. C::unat·a eleít:i, a mesma impor
t:rncia que tom na. nação, poden:io nhi cle
fondel' os seus interesses o praticar tudo 
quanto entenilor conveniente ao;; ioteresses 
do paiz. Um parlamento a!;Sim constituido 
seri<t a. torm:i. <\ mais verda(loira . e a roais 
e 'l u i t n. t i v :t do governo ro presenta ti vo. 
(Apoiados.) 

E' condição essencial, diz Stuart Mill, de 
uma legitima r epresentaçii:o em um goveroo 
<lomocrn.tico que sejn. igunl e proporcionn._l ::i. 
todas as fracções quo e:l'.Crcom n. soboranm .. 
Mas, sr. presidente, so~elhante princ!p~o, 
hoje proclamado por: qunsi todos os pnbltcy•
tns de nota, é to1hwm ger::i.lmeute esq1.1ee1do 
na pratica, porqno quasl todas ;i.s legh.;Jações 
esta bel lecem a mn iorin numeric:i., pn.rn. · a 
a.preci:iÇü.o dos resultados das funcções da so
berania nacional. A consequencin. necessa.ria, 
é que a soberania é a sopremttcia. do maior 
numero, estn.beleceodo-se assim um 'previ
legio, om füvoi· da maioria irnmerica, que de
cido de facto com exclus:ío de todos os inte
resses, que se acharem fora. della . B assim 
a maioria se transforma. em classe l?over· 
n::i.nte; annulo.ndo completamente o principio 
do scl(-(1ov1:rnmc:n1, ou o ;;overno <lo povo 
polo proprio povo ! 

VA1uos Sits . DlllPGTA·oos-Muito !)em, muito 
bem. 

O SR. AnoLPrro GoRDD- B' preciso não 
confundir, como aliús não confnn<lo, o direito 
de i·epre:;entaçii.o, coin o <l~rcito de doc~:>iio : 
em uma :1ss1)iU bhh ê do r igorosa neccsstdado 
quo o. docísão pertenQn. ao maior numero. 
qner :i. mniot·i(l. consista em ::t. meta.do dos 
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votos e m:tls nm, q1101• siija. maior. To<l1i a dos esl:arlos mais 1lo dons ·rarti<los. com prc
q11est:111, 11 1!11:1) , hem 11110 so tmto tio 11rinci- gr;tmmas e h:mdoira.s ui fforcutcs? 
11ios, é iun:l quoslfül rio !'neto, r1 uo 1wcc sa. S<'I' Pam 11:1.o 1·omoutar a factos antigos, lom
resolvida praticn111011to :-ô uum. uoeossid:u lc lir:Ll'OÍ que rrn alcic;lo IJUO so feriu no meu 
mn.tnria.l rrue uilo tem outrn. inti~füç:1o pos- c:>t,1do no lli: ~ 15 tio sotcmlJro tlo a.uno pas
si vol. sillão a decisão pela rnaiorfa. O direito pa<lo, par:1 me muro~ <lo Congrcis::;o i.<'ederal, 
<le repre.sentoçã.o e diil'crente: nma.n.ssemhléa. ~lóm do pt\rtirlo que tinlw. como programma 
deliberrinte de 30 pessoas <leve submctter-se todaa. as idea.s e nspit•açõcs do partido repu
i1 decisão rlo· lG dos seus membros, mn,s se blicano histurico. e que roi o vencedor, mais 
esses 30 ~ reunissem, não p:i.rn. decidirem dous :.ig-ru p:i.mentos disputarain ess:i. eleição: 
\lm:t qnesWo, mas p:1m otegeram 3 represou- o dGs l':epublicrH1os dissidentes e o do pa.rtido 
ta.DtOS '1W~ de!iberttSSOm, eStOS represent:i.11tGS C<Üholico. 
<le,·eriam pertcrncor n. tO(los os representados, Mais tn.rde, ainrb lH\ poucos mozc.,;, na. 
c ::i.catln, nm delfcs cm particular, miis nunca olei~·ão quo illli teve logar, p<trn.. mP.~bros 
::~ uma ~ó i'r.'\ccffo. do coa;;1•esso estadot\l, t 1·os ptn•ttdos d1spu-

Não so trnt:i. rio decid ir um:i. '1uestilo, e taram n. clei<;ito: o p<trtido .;o,•ernist;t, o pa.r
mnito menos do docir.lir quaos dentro os 30 tido 1·e1mblicano o o partido catholico. 
cle\·em sol' representados, porque cnth um O Sn. GArn~o Bt~zouRo-Mas ·a 11isposkão 
delles tem ig-ual direi lo a ~ol~o, e e:üe direito do projecto uã.o ox:cllrn <\ represunt:içiio d.e 
inaltera.vel em sim essencia, urro tem pn.J>a q1talrp1er parlido, podendo c..'1.du. um orgnm
sens effeito>: outro limito sinão a condic~,fto i;iar <\ su<t li!;ta. 
<le ser exercido por um [.;rupo ~ufficiente de o Sit . Aoor.Pno Go1rno-Perü:io; o sys
vont.i.iles. Dahi est<\ conse('mencin: C.'\da. um tema do '(lt'Qjecto presttppõe u. existencia rio 
<los 30 Yotos tem po!' si mes~no igual valor e tlous gr:i.ndes partido~, 0 dei.xi\ sem possibi
equivule n. uma i!ertn porçrio de reprBsentn- litlacle de representação, quu.osque1· ou tros 
ção, c'lm a condic5.o flt'i IJU9 e ida frncçfio. p:ii•tidos com forens inferiores. Pois nilo á 
pnrn. que o seu valor sejn. etrectivo encontre sumnmmentc inj11sto 0 contru. to1los os prin
outl'ns fracções scmelhntltes, em numero sur- cipios n.nrmllt1r completamente o (lireito de 
1icio11te pnt•a constituir umti uuidadc. t•epr.:?sent:içã.o <lo c1thulãos que n[o potlam 

Em snmma, si os 30 eleitores t•euniclos pn:ra ohtor tt ma.ioriu numer:ica, muitas vezes por 
elegerem tros <lelegn.dos se noho.m dividiclos dons ou tre;; votos ~ ! 
cm dous grupo:: · ou unidades: um de 20 e Fere o systemn. o preceito de nossa. Con
outro ele 10, t\ justo que o primeiro tenha slituiçü.o politica., que comprehemlido em 
<.lous rcprosen tcs e o segundo um. O poder termos h~bcis. g•\rante n::i:o a r eprcsentnçií.o de 
tlt:! decisão é nm direito co!lectivo, impessoa.I, umn. minol'ia, mas a. representação dos inte
<1ue tem a. s;i:i razIT.o tle ser nas m'cessitl:ules resscs coll<?<:tivos de socicdn.de, füeilitnmlo no 
de facto, e que pe la forç;\ rncsmn. das .cousas, sdo das Camaras, o movimento tht opposição 
r eside cxclusivamonte na nrnioria, emquaulo de todas ns frnccõcs, em que se div idem os 
que o direito dG representnçlio, que se exerc·~ pat·tido;; potiticCls . 
por meio do sufü'agfo popnl:.H'. e um direito o sr~. GA't:IN'o Br.soun.o - Desajn.vri sa.ber, 
im~rescriptivel ·ria. socierl:tdtl, que cada cl1ln.- ueste momento, par(\ poder tar efteíto a lei. 
dão oxerco inrli,·idu:ilmoute pa.rn. constilt1ir :~ quaes sli.o as minot•üts que e:dgtcm no pniz. 
rDpresentn.ç;.Lô da soberania. 

O SR. A DOLPHo Gon.oo - NIT.o posso dizer 
Isto posto, Sr. presidente, vou exn.minn.r, qunes as minotfas que existem no pn.iz, o que 

ir. luz dos principios que venho de esta.belecer, di~o, é que poi:lom ro rmn.r-s:e mais ·rle dous 
quer o systemtt do projecto olnlxmtdo -pel:.i p:~·tidos, e nos ultimas t oleiçóes que tiveram 
commissli.o mixtti, quor o do projccto vindo logm· om s. Paulo, t res ugL·upa.rnantos con
do Senado, cumprim!o dizer <lesclo logo c1ue col'remm :.'is urnas. ·. 
uom um nem outro g-:wMtem plenn.mento a Em s. p,iulo Jm cerca. ue 70 mil eleitora~ 
repre::;entaç.<1o da vontade do eleitorado. - suppoudo que todos queiram exerce1• o seu 

O nrt. 34 d11 projacto elaboro.do pelà com- direito de voto, e que o pat'tido da maioria 
missão mixtn. dispüe que n. el ·,içüo dovo sot· su!fto:igne os seus c:u11litndos com 40 mil 
i'eitn. por estado, valando o eleitor om <lous votos, poilorn os p:tr lidos d<i minoria n.pre
torcos do n111noro cio roprnsent:intos dossn sentat' o seguinte resultado: um dos part idos 
estado. E.;te system:i tom defeitos gravissi- da minori:\ pó.Je do1·rot:ir o outro. com uma. 
mos, o ponderar•oi cru prime.ir·o l o.~nr fJU O dilTerenç~i <lo 2 Oll 3 voto;; sómen te! 
J1rovoc:i. n. forma.c;ií.o de dous grandes p:wti- Pois · sori~ justo que ei;te p:irti<lo da. minorfa, 
do;:;, deixando ::lem ropresentaçiío nlguma. voncirlo, í]He podo lóvnr as arrms, snpponhn
todos os :1;:;rupamentos quo se formcwem fór<\ mos 11 mil \'Otos-í]•msi que a 4:. parte de . 
desses partidos , todo o corpo oloitor:Ll do ostn.do, nii.o tenhi~ 

Pois não i:e podem constituir cm cada um urn só ropreseu l:\uto? ! 
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Não set•à isto um attentado contrn, o pre
ceito const.itueiontd, e contr:i. todos os pl'in
cipios funrlamentaes do regímen rlemoct·a~ 
tico e represeuta.tivo 1 (Muitos apoiados.) 

Ponderarei em segundo logar, S1·. presi
dente, que as exigencias da lut~ obrigariam 
os partidos a adaptar uma org~nis:içào com
µletamente militar, o que fü:r. dcsri.p:irecer a 
in_dependencia do suifragio, porq no o eleitor 
nao querendo perder o seu voto submeler~se 
ha cegamente a essa disciplina, sujeittlnclo-se 
a todas as deliberações torn<1d:1s µelo ceo tro
que sempre esta, muito sujeito :.i, influencia 
official. 

As listas dos e~ ndida.tos sii.o feittls pclM 
chefes da Capital, de •tccôrdo com convcni
encia e palavra de ordem do govot'no ostm; 
listas são sutrrag-adas, pela grande m;is~:1 1ln 
eleitores do interior, que nfo cooil<JCl1Jll a 
maior parte das ver.os os moclirh\tos, e nfin 
sabem, emconscquenci:.t, si ellas por seu talcrito 
por sua iliustraç5.o e sen patriotismo <lSt~o 
ou não nas condições de serem dignos r~pre
sentantes do paiz t (Muitos apoiados). 

O eleitor vota sem saber em quem, e o 
proprio candid:.tto para ag!'a.dar ao maior nn· 
mero. abstem-se de exprimir as snas op!uiões 
com frr.nque.za, e subordina as :;uas yj,;tns ~s 
dos o.gitn.dorci1 do po.rtido ou as dos seus c:llP.
fes, entrando muitas vezes no •'aminho cht8 
transações e concho.vos vergonhozo~ rpie 
são sempre tão dcsttstrosos parn. a cn.u::;;L pn-
1.Jlica ! (Muitos apoiados). 

Mas a isto não se sujeita.m os homens emi
nentes pela sua capacidade e illastl'nção, e ti 
facto averiguado em todos oa paizes que 
sempre que está em vigor um eysL1~mn. como 
o que ora a.n::i.lyso. o~ p:nlnmentos sil.o em 
geral com postos de verdndeims metliocri1lu1 les; 
o que, nn. phrase de Stuart-Mil\. constituo n, 
paste dos system:i representativo. 

Como coosequencia ainda d'este s~·sfom:i, 
v&m ::is obsténcões:- desde que uma grande 
massa. úe cid::i.dãos não pode fa:i:er-se repre
sentar, ou não quer sujeitar-se :~certas ca pi· 
tulações repugnantes, abstem-se do plt~it•). 
como de toda e qualquer intcrlerenct:1. no~ 
nego!:!i.os publicas, e esta abstenção comec.-i. u 
1leg-eneta.r-se logo em abandono e loQ"n em 
indifferentismo, e no.da pode haver <le mnis 
pernicioso, e do mais fatnl pnrn. n. cnns11 ria 
liberdade e do progresso de um pniz, do fJUe 
esse iodifferentismo ! 

VARlOS SRS . Dl>PUTADos-Muito \.Jem, mui
to bem. 

O Sn.. AnoLP HO Gon.oo-A est:'lti~titica. 1lil
monstra que q u:i.nto m::ds defeituosos srío os 
systemas oleitor:i.es, mnior e o lltllll0ro de 
:.i.bsteoçi'Ses, o essas 11bst0nções quann. Balgicri, 
por oxemplo, são de lU 0 /., que nri. Frano::i. 

s:io de 30°/., , jit n:.L. Prussi:L s11.o d e~ GO •/ .. o Dtt 
Sueci:\ sob1Jm ::i. 82 ~; •. ! 

No meu P.:>ta<.lo, como nos denwls, dcpoi,.; do 
15 de. novembro, todas ri.s eleiçue,; t ern s ido 
feitas pol' listus, e por isso n:i, eleiçã.o Lle l 5 
de SGtembl'O, :is :ihstenções fomm de 40 •/.~ 
n:io obstante tor siLlO feita sob n. n.drninis
tração do Dt•. Prudente de Moraes, f[ll 'J t udo 
foz para que c~~a oleiçã.o fnsse nbso lut:1 mente 
livre, 11fio intcl'vindo de qiznlqner modo rio 
pleito, e levando mesmo o seu escrnpnlo :i.o 
ponto do uã.o admittir em p;1 lacio qirn.lquer 
renniiío 1lns chel'es pol iticos que tivr•sse por 
ohjecto n.ssumptos eleitorae;;. 

Não obstau te todas essas circumstancins, 
q11c com :\ :ipplü•açãC'l de outr·o sysE!.!mn m~i~ 
•l''tnO(~ratico e livre d:.trin. liri lll n.n tc t•esnl tndo, 
toclavi:L, com o escrntinio <le lista, te\•o como 
l'o!;n ltado, all~trmcfio ein 1111mern ele ·10 °/., ! 

:\imln lll:lis. sob :.~ actnal nefastissim:l 
:ulminstr:\çuo do Dl'. Amarico Br:izilicnse, 
<JUB interveio fr:i ncn.mcute n:io> üleiçües. n,té 
com :L força, afim do re:tlistt r :L inglori:\ n 
tristissimu. missão ll\ll~ \he foi con fi:ld::i. pelo 
Si· . Lucen:\, :is abstençõe.:; subiril.tn n maior 
numero, sondo qne n ri. e leiç:'.i.o qne t eve .log:it', 
p!íl'a pree11che1• ri.s v :1 gn.s n.i.Jert ns rmst:L Cn.
m·1 t•n., cam :i. Mnnnei:i. do llr. Lub; Barr<lto e 
H.otlolplio de Mirnnda., n~ abstençues nà.I) 
t'or:i.m mais de 40 °/11 m :1 s de 00 °/o ! 

Estes algara.rismo~ deinonstrn.m com a ow.iot"· 
eloquencia. qne -- quanto mriis justo equitn
tivo 6 o :.<ystema eleitoral, qm\11 to mais pl'o
Mr:L ga1·antit· a representação de todos os 
grupo:; o perrnittir riue o~ movimentos da, OJ•i
uiü.o ~o maoif"estem eom totl:l. :i. Jiberdad1>, 
maior (• o r,onrmrsn d os eleitot•es às urou:::. t~ 
qu::into mais os cidadãos se in teressam pelos 
ueg-ocios pult! ims, n mis g-;q·;i n t ia.s off1:1 rRrw o 
govm;no dr~ 11m p:1.iz. (Jfoilos ílpoi.a.do~.) 

Pol'l:1uto o pt'(\jecto c.b conimissi'lo mixb . 
niio é n.cceil::w e l e alongu1~i-nw nesbs eon~i
d··1•:ições, ~r . presid01ü•< porq1rn lin nm 1~nr l :1s 
1·1 >it:i belec,~ndo esse systam;i, . 

Em minlm 01•ini<"Lo, o me lhor ,:;ystt>mil. seria 
o •le districto>. rie :1 on 4, com :i. elr~ içã.onn ino
rnin:.il. vota.nr!o porta.nto, cud:i oleito1· om um 
>;Ó c:rnrlidatn : r\ n s~·stcma da lei de 9 de ,jn.
ncii·o \)'n':1. :1 (l h~h:.iio flo,,: mcrnht•o;; dns 11\\sem
bléns provin ci:1 ('!> 1 e que tilo lteiwffro:; l'e!lnl
tados rlcu om gmi. execução . 

Nri.o :1 presento emenda at wum:t porém: 
l" por·qne o Senado depois lle to1· :ipreci:.vlo 
dmnomdarncnk~ r:~cb nm dos systomas oleito
raes, e clepoi~ <lo ln.rg-o do brite, acccitou di tin i~ 
ti vn.mente o do projecto em discussão, de moclo 
que, nma ernonrfa sobre es te ponto qne 1'i <:n.
pib.I , só teria o Jll'OStimo (le demorar e som 
1·e~m 11.u<lo idg-nm a eon l'3cçiío dosti1 r~forma. 
qno 6 nrgentissinm : 2'' porque o syste ma. 
a1loptado. · corn quanto a meu ver nil.o se,i1t 
perfeito, t o11n.vin. n.tlentns as condieões do prdz 
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lL f':tcilidudo tfa sua oxocução, o soiJrot111lo ú~ 
g-:lrnntia:; CJllO oll'tweeo á 1·0111•esuu taçãu dai; 
miuoria.~ . li incomptwavoltuenlo supcricw ao 
du. corntni::isilo mixta, e ai ncJ:~ fa11 honra a Hc
public:i. 

Bnsta dizer q llcJ co111 1!::ll<: p1·oco:;::;o .iit nii.u 
se pódo dizei• qne a lei prc:>upõe 011 lu1'ÇtL a 
existeuci:1 tio <lorn; g ruud03 ]l~\rtido$ e que 
cloixa. sem l'e!)l'í!::>eutação os p:n•tidos que ti
verem ('o:•ças menores, pOt''JllO, divi1lido o 
oi:;hitlo em va1'i:i.s circurnsc1•ipçõos uleitol'ae~, 
pôde dar-se íJUú o p::wtidu C)tW !'or uum ft•act\ 
mino1fa em refa~·ão ao <:!l~itor:l,(lo c.lt! todo o 
territol'io do ·e;;lado, pude tol'na1·-so uma 
;;t·•~mlo forli<~ em tun districlo determinado. 
· Sêibo V. EY., tlt'. presid1)tlto, que eni 185li, 

quando <~ Fr:in çc~ acltava-sc aha tirfa sol.1 o jugo 
•lospotico do Napoleão :J•, <111u udo o tlospotísmo 
imporia! (!:;magoava Lml:1:-; a.:; libc1,fatles pnbli
cas, quando cnrim ;\ cleiçã.o c1·1~ 11111ii vorda
deirt\ l'art.;a naquclle paiz, lodavitl, o syi>tGma 
de cit'cumsct·ipçõl.lS e!eitorne~ deu en tradtt no 
parlamento a. legend:ufa e glcll'iO~lt op
posíção elos cinco. que iniciou uma sel'ie de 
successos, que tiveram como tleslecho o le
vantamento 1.h~ Ffünç.i com o ·1 tio t;otemiJro ! 
(M-~ito bem.) 

Em nosso paiz, o que e1•a o po.rtido rcpu
blicauo, antes de 15 de DO\'emüc·o, om face 
dos potlerosissiroos partidos da. 1110:.Htrchia, e 
em relação ao el,~itorndo de todo o terito!'io 
do paíz '? 

Er:t uma. forç1\ minima, tão insignifk;tnto, 
qne um distincto estadista, com ;1!;::>ento ontão 
nos conselhos da corôa mferiu-s" a e~se par
tido de um modo desdenhoso, con viciando-o 
parn que crescess1} i: 1.1pw·vccs.~1!! · 

O SR. BA.DA.ttô - Quem tlisse isso'! 
O Sa ~ NILo PE~ANHA - O cnnsP-1 heiro João 

AlfreLIO . 
o SR. BADARÓ - Não e exar.to. 
O St~. ...\ no.Lt>Hfl Go1tno - G1\tretaoto esse 

partido, que em umn. !'orc;i minim(l., g-rac;as 
<10 systemo, de circumscripções uleitOl·:ics. con
seguiotcr rapt'csentantcs em algumas :issem
blét1es provincines. e rnesmo uo pal'ln.mento, 
e foi g1•aças ao i_nfluxo du.1; i1lcinf;; po1• oll e pre
g-,\dail, quo i::e fe:~ o 15 do Novomuro ! ( l poi<J.
doN !JCl'llt:S.) 

De modo qtw, St· . presidente, o systenia, 
abt•e espaço, e~;1 muito nmi\1r e.:;c:i.la , que o do 
projecto da co1•in1issão mixta, a 11ue to1L:1s as 
01>íniões ten lui; 'I entr:1d:t e fJO~:;au t so nmni
fostar lh're1nl!nte no padamonto, accrescou<lo 
qua os e!citore:; estii.o livt·os da. imposição de 
listas feit1L polos chefes cfa Capital, o es t<tudo 
ma.is c~m contacto com os CMdid:ttos, podem 
melhor conhccel-os. 

Eis<.\ ra.züo pvrque dou, uosto 11o!lto, o 1no11 
Yuto ao !ll'qjecte do Sellatlo. 

Entro em ontt·o assumpto. Sr. pt•osídente. 
nem o pt·o,iccto ela cum111issão mixtu., nem 
o projecto vi111lo do Senn•fo estabelecem pro
vi1lo11ci:L _ alg-uma, om rolaçiio á divisão dos 
tlistl'icl.os eloitoraes. I~' claro que nilo sa pode 
t:ornmottor esto sct·vic,;o no g-ovamo dos esta.
dos, porque trat:inuo-sé tle distr!ctos para 
eleiçoes federaes, o serviço é de na.tureza fe
deriLlj como e cln.ro tambem que não se deve 
contial-o oxclusivftmente ao Poder Executivo. 

. A lei de O tle j:i.oeiro de 1881, incumbin ao 
govoi·no a. <livisito do:> dis trictt1s, tioando po-
1•em o Sf)U ucto sujeito it :·1.pprovaç:ío do Poder 
Legislativo. · 

N estos mesul<.'i> teionio~ formulo urria ementl•• 
quo cuvio à me:m. 

O S1;,. AUGUSTO 1n.: l<'rn:lT.\S - V. Ex. est<i. 
1.liscutindo o pro,jccto do Senado, ou o da. 
cornmíssi:ú> mixt:i 't-

o Sic Anor.t•Ho Gomio - O do ~enu.do. na
tm·almeute. Outra. emeuc.itt que submetto ;'i 
consido1·n~~ào da. casa, ó reforente ao ar t. :JU 
do p1•ojecto que dh>t1õe o :c>eguinte: 

<1. As eleições serão fei tas por secções do 
muuicipío que ni'i.o deverão conter mais de 
100 eleitores, nom meuos de 50. » 

Ex::i.tamente .. ~ mesma cousa di:::põe o art. 38 
do projecto .th\ commi.s::>.'io mixta. Entrétanto 
Sr. presidente a. commissão mh:ta formulou 
es~a tlispusiç:.to, a.ttendendo as considerações de 
q ne polo sen proJecto as eleições seriam feitas 
pot' estados, o não por districtos. Feita a. 
e l~içtw, pelo primeiro systema, seria enorme 
o trnbalho tias mezus eleitora.os se cada 
secção ptu.Iesso conter mais de 100 oleitores, 
como ~e ver ificou rm eleição de 15 de setern
b1·0, porq ue e demoradissímo o traba lho de 
a.~ul'lLÇi! ú do v:.i.rias listas com muitos nomes . 
Ma~ desde que <lS eleições vão fazer-se, não 
1mtis por estados, mais por distl'ictos e desde 
ql.l~ cada aléit9r tem d~ vota:z.: i;.penas em 
dois nomes, uao ha mais razao para que 
subsista, aquell:i. dispozição, que só t em o 
merito de :i.ugmeutar considera.velmento o 
numero de mezas eleitoro.es . 

. fa 01·~\ difficil nas ult imas eleições enéon
tr:\~·-~c o. pes.soa~ pu.l'!!- todn.s as rnezus, e 
muito m l\is ddfic1l seta. a:;ora, em que o nu
mero de rnez:ls r; mais que duplica.do. 
Pot· isso, formulei umu, emenda nos seguintes 
termos: em vez do mais do 100 eleitores, 
oem menos do 50, iiga-se: · mais de 250, n em 
monos, de 100 eleitores . 

Sr. pre.-ddento a.o u.rt. 44 tam bem o fforeço 
:ilg-umas emendas . A disposição <lo § 7.0 é 
irrn:om prnheosi vel ~ pode dar togar a fraude, 
pulo que proponho o se:;uinte sub~titntivo: 
«às cctlutns que tiverem nomes em nume 1•0 
io l'erior ao que deverem contei', serão n:ln 
obsta.ute itpur:l.Clas. Dt1s que contiV'et•em n u
mero superior, serã.o despr~za.dos os uorrii?s 
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excedentes, g-uardaJa a ordem em que os 
mesmos esfrmrem collocrvJ os. 11 

commissão de seis membros, composta deve
readores ejuiies do pnz, do ultimo qnatriennio 
da. monn.rchia. . Dispue esse art · ( l OJ: As disposições relativas ás ceduln.s IJll~~ de

vem ser npurrulas em sepal'ado, e :ls que não 
devem ser n.pumda.s, são obscuras, e a.lgumas 
injustn.s. Não compreheudo '(lOr exemr,10 os 
motivos que le'Varam o Senado t\ determinar 
que as cednlas qlio não se 3charem fochadas, 
não podem ser apurada.s, mesmo em sep:i.ra.
úo. Porque~ Todos os que leem uma. ccrtn. 
pratica de tralmlho:-; cleitor:.tes sabem que con
stnutemente os el\liLores esquecem de fechar 
n. sun. ce1lulu, anti~s de coloc:i.l-u. na. urna. Eis 
o substitutivo; (lrJ): 

Art. 44 . § 13.- Substitun.-so pelo seguinte: 
AS cedulas se1•tto !'ec!tu:fas, e rotu \adas 

. conforme a eleição u. quo SG proceder, po1lcn
do ser manuscriptns ou imprcssns em qual
quer papel. 

EmlJorn. n~o se ache fechMla por todos os 
lados alguma. cedula será. não obstnnte 
apurada. 

Tambem serà aparada a cedula que não 
trouxer rotulo, excepto quando se proceder 
coojuncta.menté :i. ma.is de umt~ eleic:ão, e 
cada. eleitor votar com mn.is de uma. cedula. 

I. Serão apurãuas em separado i:ts ced ulas: 
"),que estiverem nssigoru.Ls ou contive.-em 

sic:"naes interiore:; ou <lXteriores; . 
b), que contiverem u.tternçi.i.o por fraco au

gmeoto ou suppressão _de sc·brenorne ou n p
pellido do cidadão votado ainda. qu& se refir:.:i 
viSi"'elmmte a individuo det.errnim1.do. 

II. Não serão n,purrulas ::i.s ceuulns: 
a), quando contiverem nome riscado ou 

substituido; 
b), quando procedendo-se a mais de uma 

eleição, conjunctamente, contiverem tleclara
çüo contrn.rin. a do rotulo; 

e), qua ndo se encontrar mais de uma. 
dontro de um sô iuvolucro; qu~r sejam es
criptas em lmpeis separados, 'luer uma dellas 
no vroprio 111voluro; 

d) , quando a.presentadas por cidadão cujo 
titulo forrccoollecido falso ou pertencente a. 
outrem. 

As cedulas e io\•olucros r1 que se referem os 
os . l e II deste pn:r:-ap-mpho, devida.mente 
rubricadas pelo '\)residente do. mesa., serão 
rernettidas ao poder vorilicador competente 
com as respectivas actns. 

Apresento tambom um a<lllitivo p:m'l. qne 
h:ijíl uma sô ch:tmu.da. de eleitores, o p:i.r:.\ quo 
a. eleição comece o tonhu. fim no mc,;mo dfa. 
Nito uecessitodemonstrn.r a conveniencia deste 
ad1litivo. 

Art. 60 Nns eleições pnl';'I. <leputados e 
se~wdores dt~ proxirna. legis.la.tur~ e o preen
chimento lias vagas quo a to ontao se tlerem, 
as rnosns das secçõtls eleitoraes em carla. mu
nicipio serão nomeadas Jior uma. · commissão 
tle seis membros, composta : . 

Dos <lous cidadãos que existirem mais v.ltn: 
do.') para veri'.a.ilores, e dos dous que nn. tur 
mtt dos immedlatos c:d~tirem mais votados na 
eleição municipal do quatrienniC' lindo; 
_ po cicladii.o que existi: f!l:lÍS yotivlo par:.\ 
JUIZ de paz iJ do '}U tl ex1st1r m:us votado na 
tiit•rna dos 8npplcn tos nn ülOiQfLo úo dito quu. . 
tricnnio no districlo dn 1:>éde do nmniciplo. 

§ l Cnda mombro ifa commiss:1o ser:'L substi
lUillo polo cidudüo que succossinunento se lhe 
seguir em votos na restioctivu. turmn, o, não · 
havendo ncst1~ substiluto, ser it substituido 
por um eleitor nomeado pela m<iioria. dos 
membros presentes da commissil.o, om co.d~ 
fuita ou YtLg-a que se dei'; 

§ 2° N.i nomea.ção e fanccion:imento da:; 
me::;as seccion•tes se obscrv:.ui~ o que dispõ~ o 
fü. 1° Cilp. 2° e tit.2o,_ctip. º· 

De moclo que, por esso art. para as olei
çvos, quer p3ra o preenchimento dns vagi!:; 
abertas ne~h . Cnmal'<1, e no Soundo, quer 
p:im ::i. prnxim:t legislatura. quo se tem de 
i·eatizar em_ outubro a 1803-- dalJHÍ ll. dous 
:ln no~, as mesas eleitor::ies se!'ão sempre com
postas de pessoas nomondos pelos vcremlores 
e juizes do ultimo qnatricnnlo dn, mo11archil1, 
muito <.>mborn. nas localitlmles ja tenha. sido 
eleito o novo governo .munic!pa.I, o que pelo 
arts. 41 § 1° deveria. ca.bcr n. organisaç..:í.o d~ 
quellns mesas. Por que semelh:mte tlis
posiciio ~ 

Comprebemlo r_uP, o Senado no patriotico 
intuito de evitar por qualquer fórma. a. ínter
fe:i:-encia do governo no "Processo e leitorn.l, nu.o 
quizesse que os ar-t1rn.e!> inteodente~ nom~a
dos polos go\'erun<lores dos estados intervies
ilem ua fol'maçtío cl:ls mesns, mas _o qoo é 
provu:vel ó qne em 1893 jt'L estejam eleitos os 
novos gover nos municipt\es. 

O!Iereço um:1. omencl:" deter minantlo que si 
ao tempo de Slll' executada a. presente lei j á 
estivel'Cnl eleitos os governos municipMs, as 
mos:is serão or~~mis:ulas tio •lccordo com o 
urt. 41§111 e C<\So nii.o estejam, cntiío da :ic
cortlo com o art. oo. 

Eis a Qmendi~ (lG): 
Art. 00. Snbslitna-se pelo sogninlc; O art. 60 dispõe que nas oleiçücs pn.ri\ De

putados e Senn.clores da proximu. Jo~·islatum e .-\d. 60. P:\r:\ p1•ooncl1imento dns v11g:1:; 
'J)reenchimeuto elas vagas que :ité ent;"io so nctnnlmoute existen!<~:> na l'cpr<-sen tnçü,o na~ 
dm·om us mesas das secções eleitoraos cm j <:ional, 1rrocctlor-8e-lm a (Jleiçii.o depois do 
catlti . m\1nicipio, serão nomeadas .por mnn. eloitos os mcmlJros do governo municipjl, do 
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aceordo com as leis quo nos. ostados forcin tl11, 

ciratadas, sendo observadas 'llla.nll) ao mui!! 
as disposições t.la. presente lei. 

O govern:ldor <lo estado em que tal organi
zação se hoaver ret\lisn.do, conrniuuic:.\l-o-ha. {1 
mes~ da Gamara:.~ que pertencer <~ vag;~ ou 
vagas, fazendo ao mesmo tempo proceder i~ 
eldção na conformidado <lestt~ lei. 

Par:ig1·apho uuico. Nos estados on municí
pios om que uiio tenha havi<lo eleições p:wa a 
constituição do governo municipal por occft
sião de ~er a.'l:~cut:ula. a pres~nto lei, compe
tirá a.os membl'os das ultimas camu.ras mu
nicipues eleitns o desempenho de toritlS as 
attribuições que mi. mesnm vii.o especin
cnda.s. 

Pura prchonchel' as vaga!' ou impedimen
tos existeotos, potler:lo ser chamado.~, depois 
dos suppl.:otos dos vore:icJores, o;,; j nizes de 
pn7. rla. sétle r.10 municip!o e dos districtos mais 
visinhos, guardada a snti or•i.lem succef.;siv:L » 

São estns as emendas quo lenho a honm. 
de orrerccer ·a cons1clel'açii.o cln, C;trnar:i. , e que, 
como repito, siio relativas it. disJ..iosições de 
natureza. secund:iri::i. 

Concordo plenamente com os pontos capi
tnes do projccto approvado pelo Sena.do, e 
estou sinceramente convencido de qne cum
priremos um verdadeiro déver d.o rmtriotis
mo, si t:i.mbem approvarmos e app1•ovtmnos 
com urgenci:l. osso prejecto. 

E' o que tinhn. a di:1.e1· . (Muito 1Jcm, muito 
bem. O on:rclol'.; {cliciCarlo.) · 

Sii.o lidas, apofa.tlus e postas conjuutnmou te 
em discusst!o as seguin tos 

Emendas 

Art. 23. Supprimn.-se. 
Sn.la. das sessüc;;, 20 de outubro.- A!lotp/10 

Gordo. 
Art. 37. Depois dns p:.iln.vras 4que derc1dn. 

districto" accrescante-se: respeitando-se ainda 
lltt divisii.o a. contig-nidade tio tcl'!'ltorio e a. 
integridade do muiiicipio. 

Accrescente-se: 
§ 5°. Nos casos de vag-as, qu(indo se pro

ce<lcr cm um districto a. eloiç:.t1o de dous tlopu
tados, cnd:i eleitor votn.ril em um só nomo. 

§ 5u. o ç;overno orgnniS..'\l':l. o submotter[\ u. 
approvação do poder' legislativo a. divis:.1o dos 
<listrictos. 

§ i 0 • Os tli::;trictos eleitoraes de catla ostado 
~er:í.o dosignudos por m1111oros or<lim~rios, e 

l):Lra cabeçtt de cadn um serii designnclo o 
ognr mais central o impOI·tante clelle. 

Sala. das sessões, 20 de outubro.- Adolpho 
Gord1>. 

Al'l. :m. 1•:111 voz do mnis 1lo 100 eleitores,. 
1111111 111n1111:-1 do r>IJ, ilig-a-~u: mais de 2!;0, nom 
111on11s ilo IUO oloil<WOA. 

Sala Llas scs80os, 2U do outuh1·0 . - Aclolplw 
Gorllo, 

Ar·t. 11-L Aute~ <ln § l• accre5ccnlc·sc: 
:1 cleiçü.o começ:;.u·i~ e torm i nnri~ no i110smo 
di.t. . 

§ 3°. Accrosccnlo'se: li:worâ um!l só cha-
matht de eleitores. · 

§ 7°: Sub,titu:t-se pelo ~cguiute: As ccdulns 
que tr vor~m nomes em numero . in íel'Íor no 
(1ue deverem coutcr serUo não obstante apu
radas. 

Das quo contivc!'cm numero supet'ior, 
seriio tfosprezados os nomes excedentes, gunr
dada a ordem em que os mesmos estiverem 
collocatlos. 

Art. ·'14. § 13. Substitn(\-se pelo seguinte: 
AS ccdulns serão foclrnd:\S, e rotula.das 

conforme n eleiçã.o :i que so procedor, poden-· 
do ser mnnusc!'i11tos ou impressos em qual
quer pa.pel. 

gmlJorn. não se ache fecha.da. por to1lo~ os 
Indos nlgumtt ceJ.ula, scr:'t não obstante 
:\pn :·:tda. 
· Ta.rnbem sorti. npurntla t~ cedula que não 
t1'0!lXcr rotulo, ex.cepto qu:\ndo se ])rocedei· 
conjunctamente :i m:iis ele nma oleição, o 
cada eloito1· votar com mnis do nmn. ceduln. 

l . Serão u.rurn.dns em sopn.rnr:lo as ccdnl:is: 
· a) qno cshvurem nssian:id:.is ott contiver<Jm 

sigu:tos interiores O\l extcriore~. 
b) quA contiverem altcr(\ção pol' fraco au

gmeu to ou suppressao de sobrenome ou u.p
pc llido do cidad;Jo votaclo, n.ioda que ::;e retira 
visivelmente n. irldivül•io determinado. 

1 l. Nilo ser~o apurad:is as cedulas: 
a) qua.ndo· contiverem nome risca.rio otI 

substituído. 
/1) ~uitrnlo proccdondo· so n. mais do uma. 

oleiçü.o conj untnmcntc, cou ti \•orem declara
ção con tmritt á do rotulo. 

e) qu u.ndo se oncon tr:ir mais do umn., 
dentro de um só irn·olncro , quor sejam es
cript:1S em papeis sep:i.rutlos quor uma dellas 
no proprio mvol11cro. . . 

d ) quando upresent(l.das por cidadão cujo 
titulo for rccon llccillo falso ou pcL·tcncentc a 
outrem. . 

As cednlas .e in volncr;1s a que se rorcrom os 
ns. J e ll Lleste § <levidn.mentc rubricarl:is pelo 
prcsi1lentc d<\ iresa, . sel'iío remeltitlas ao 
poder verillcador compotcn to com as respc
cti va s ac ta:>. 

Snl:i. llas ses!:lões 20 de outubro do 18\Jl.
Adotplw G oi-1.J.o . 
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A1•t. 60-Sutisti tua-se pelo seguinte : 
Art. GD. Para preenchimento das vn,g".lS ac

tualmente existente~ no. rept•esentaÇl.1o na.
cioual, proceder-sc-lm •~eleição sómente de
pois de eleito~ os membros _do governo mu
nicip11l, de accõrdo com as leis que nos esta
dos forem decr·etatlus,senqo observadas quan
to ao mais as disposições da pres~nte lei .. 

O rrovernador do o::;tn,do ~m que tal org-am· 
sação si houver realís:vlo, communical-o-htL 
iL mesa d;i C:Lnmr:t a que ve~tencer :i vaga 
úU va;:as, ihzeodo ao mesmo tt~mpo proceder 
:\ eleição, na. coni'ormidutlc desta lei. 

PaL·•~gmpho unico. Nos, estatl~s ou muai
dpin~ um que tenha, lmv1tlo cleiçõe.:; ptu•a u. 
constituiçilo do governo municipal, p_ol oc
Cllsião de ::;1JL' ex.,cutadn, a p1·eserite lei , con1-
petirh aoi:; rnemln·o:; dtl:; ultimm; c~•mtwas 
municipu,o:,; eleita::; o de::;empunho do tod~s 
as attl'ilmições f1UC na. mcsmtt vii.o especl11-
cadas. 

Para p1·eheuclwr as va.g·n.s ou impedim.entos 
e .... istJn tes, poderão ::;or ctiam:i.clos, depms tios 
.supplentcs. dos vereadores, os juízes de p~z 
da sede do munici pio e do8 districtos mais v1-
sinhoR, gua1•fü,da a sua ordem successiva. 

O Sr. Au''"usto de J.•'rei'tas ~ . 
vem a tribuna.1xú·a. cumpl·ir um dever, pois 
fez p<1rte d<L commissão mixta que elaborou o 
pro.iecto que acompanha o do Senado que ora. 
se discute. 

Ho, no projecto do outro rtuno do Cou~resso, 
diSJ?OSições que nem o\ledecem :1, um systenrn. 
pohtico, nem garuntem ú ve1•(bde ela eleição, 
nem pódem ser compreheudiuos, nmu. voz que 
o Súnad0 adopt:.i. o reginien do voto seci·cto. 

Sabe o Sr. presidente, so.be a Cnmara, que 
nma lei eleitol'al, bto é, a consu.gração do 
direito do voto i.\O cidadão, obedece sempre ao 
principio de um l'eg imen politico que ü naçio 
adoptc~. 

O voto conhecido, o voto consagrado por 
todos os p11blicistas os mu.is modci'.nos, como 
uma verdadeira funcção politicu,, encontra o. 
sua ru.zão de ser, nu. cn.pt\cidacle elcítornl-Oefi
nida na lei. 

01·a e, como na Belgic:t,L1. C..'1,p:tcidilt.le damon
strn.da, ueter•miun.tü.t, precis:t.dtt na lei, pel:1 
i·end:t quo tom o cid;\tl5.o ; oru, e como entre 
nos, neste momento confol'LllO a Const.ituiçtio 
fod01·,~1, t~ condiçftn de :;aber ler· e e:;ct"ever, 
e a mn.iod1fade deliníd;1, rn~ léi civil, o quo vem 
a. dar <tptitltio p;wa o exorcicio do t.lireito do 
voto. 

No primeiro ca;o u. )ei belg<t entende que ::i 
cn.Jlacidade eltJitor'a.l, isto ó, (Jue o bom ou mD.o 
exarcicio <les:;;1 facção politica - o voto -
deve estar na. rnzão das posses do individuo ; 
quanto ma.ii; rico elle é, tanto ma.is iudepen-

dente,. tar.ito .mais verdadeira será a eleição a 
que se proceder. 

No eut1~uder do orador, porem. consultando 
os ip.teresses <.le u~:.l, nução que se rege. pelo 
reg1men dernocratico, é melhor a capacidade 
scientitica determinada pela maioridade pre
cisada na lei civil, isto é, pelo deseavo lvi
rrtento organico do individuo, pelo seu desen
vol vimon to mor;t \, para j ulg-i,1r da grandeza 
dos interesses pomices; e a.condição de saber 
le1· e escrevel' para que o individuo po!;sa 
o.compauhar llai·i passii as discussões politi
cas, que se lovautarn no paiz dia. por dia ; 
julgar das vantagens dos progL•a rnmas políti
cos dos candidatos que se apresentam ; o de
cidir em sua com;ciencia., exercendo o seu livre 
direito de escolher. 

Qur~udo 'l Coustituiçü.o federal operou umu. 
revoluç~o, abolindo a. renda. considerada como 
condição ile direito pol!tico, e estabeleceu a 
condiçU.o de saber ler e escrever e a. maiori
dtlde civil, como unicas condições capazes de 
dar ao cidadão o direito do exercício da fUncçiio 
política do voto; vem o art. 1° do projBcto 
dizer que devem ser considerados Bleitores 
todos aquellcs que se ~listaram pela. le i de 9 
j:LUeiro de l 89l. 

Ora, isto é sacrificar intei1•amente todas as 
re,zras de urn systema poli.tico. 

Si a lai eleito1•al, em obcdiencin. à Const\
tuiçüo politina., estu.belece a condiçã.o de sf\.ber 
Ier e escrever, como :mica capaz de dar ao 
cidadão o direito de exercicio da funcção do 
voto, o Cl1ugresso uiio póde enxertar no <L li:;
tameuto nquel!es que fo1·am alistados sem 
saber ler nem escrevei·. Isso soriu. uma vio
laçio tla. Oon))tituiçf.io politica. 
Pas~ando a tmtur das :r.onas eleitoraes, o 

Ol'<t<lor diz que depois de pensa r multo ô que 
adoptou o systemu. de cit cumscripções, que 
no seio eh commissão sustentou e defendeu 
cotn o seu collega o Sr . Francísco Glicerio. 
Emqu~nto existir na nossa ol'ganisação po

litic11 ~ssa arma de guerra chama.riu. g-uo.rda 
nn.cíonal, emquanto os governos descurarem 
a edncação do povo, havemos de ver fn.ta.1 e 
llecessariameote a mão do governo arremes
sundo ... sc, por meio de seu~ agentes immedia
tos, aos contros dos estados, e então teremos 
ns cidndes onde o espírito dtt civílisaçi"io j it 
vae ent!'ando, onde n. independencia de caru.
cter já estú. fi r mada, veremos esses centl'o;; 
civilisados supplantados pela mil.o enfadonha 
e en!hdmfa do sertanejo e do ignorante. 

Com as cil'cumscL·ipçues o eleitor saba que o 
seu voto tem nnm iníluencin, decisiva no resul
tado nu. eleição, e desde que saiba. isto, clle 
darà. grflnde apreco n.o 0:-.:et·cicio da. func i;>fü>. 

As circums<iripçues trarão, necessaria
mente, a orgaoisacão dos par tidos politicos, 
a. unica. ;;alva.cão deste paiz. · 

E' a unica salvação deste paiz~ repete, a or-
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ganizacã.o pcilitic,,'\ dos partidos, porque a e 11 a 
fla de necessariamente succeclor, quer qulli
ram quer não aquelles que defendem o sys
tema presidencial, o systemtt da republica 
pllrlamentar, que é a unica posssi\•el entre 
nós. 

O unico argumento valioso que se tem le
vantado no seio do Congresso, contra o sy~
terna da eleiçi.Lo por circumscripcões e o da 
preponderaocia dos maui.lües de aldeia. E' um 
engano; essr1 ioiluencia nada tem de peruicio
sa. O orador a quer, p0rque elb traduz a 
or$'a.nisação elos partidos, com suas ideias po
líticas. O orador quer ter a sua eleição de
pendente dessa influencia e não tt quer am
parada pela protecção do govel'QO. Prefere 
ser deL·rotado pela. influencia benet1cn. da. lo
cn.lid1.1.do u. ser victorioso ú, sombra. do.. btin
deil'n do govorno. 

O Senaao adaptou o systemn. das circu m
scripçõas proposto pelo orado1·,mas nito andou 
muito acertadomente limitando esses cir
culos. 

O que orador quer é que cada circumscri
pcão eleja. 4 deputados ; esta é a sua unidade 
eleitoral. E como hn. muitos estados, em que 
o numero de representantes não é parfeita
meote divisivel por 4, faria por isso accres
cimo na, rep1·esentacão das minorias deste 
numero de mais l. 

Adaptou tambem no projecto que organi
sou o systema da lista incompleta. Não é uma. 
novidade, e o Senado acceitando~o sabia per
feitamonto que não faria mais do que repro
duzir uma lei que o paiz tinha. visto execi1tado.. 

O orador adoptou o voto da lista incomple
ta, não obstante comprehende que esse voto 
SÓ da lagar a representação de duas ideias po
liticas. Confessa que não conhece systema 
nppiic::i;vel e plo.usivel que· possa trazer t~o 
seio do parlamento a representação de todas 
as minorias. 

Por um dever de lealdade, cumpre-lhe di
zer :.i. Cama.ra, que qua'ndo no seio da Com
missã.o mixta defendeu as ideias do projecto 
eleitoral, notou a ideia do voto publico. 

Quando a commissão mixta, por unanimi
dade de votos, acceitou u, consa.grução do voto 
publico, estabelecendo estn. disposição termi
nunto no projecto eleitoral, a commissã.o 
mixta tinha certeza, mn.is que absoluta, de 
q~o iu. enfrentar uma grande luta que surgi
rm, dessa imprensa illustrn.tlrt mas que seria 
necessu.rfamente a opinfüo elo trudicciona
lismo. 
• A commissão mh:fa recaiava. que o seu pro
Jccto viesse morrer no limiar da Camnra; en
treto.uto niio o chamo a. ca.ma,ra de leviano 
Moptando o voto publico no projecto eleito~ 
ral, porque era isso tt conquista da, de
mocracia que queria levar ao saio do parla,.. 
Inento. 

ú:i.rnara V. IV 

Partimos de principias do que o voto nil:oá 
um direito, diz ainda o orador, é uma funcção 
publica, e sf o voto ó uma funcção publica, 
si o cidadão o exercer· por delegacia da socie
dade, esta tem o direito de 1iscalisar a exis
tencüL do voto, e em defesa dessa doutrimi., 
não recusará ante a declaracão de que é par
tid:wio dos julga.mentes à luz da \)ublicidade; 
quer um tribunal fimccionando a essa luz, 
quer o jni7. julgando, mas tendo a sociedade 
o direito de saber como foi que elle defendeu 
as leis soci<tes que foram violadas, corno {p
rnntiu os direitos do innocente, quem foi o 
sacrificado, como levou, pelo seu· acto, o 
exemplo ao meio em que el!e vive. 

Referindo-se as incompatibilidades, o ora-
1.lor combate as .absolutas. As leis de'Vem ser 
!'eitas de conformidade com os meios em que 
tem de reger; se nssim é as incompe.tibili
dados ptw!amenta.res podem ser mais ou 
menos limi tatlas conforme o grâu d~ civili...; 
sação <lo .paiz para que é feitn. a lei, conforme 
as conveniancias políticas quo dahi resultam. 

O orador cousa,grou a. incompatibilidade 
eleitoral limitado. aos governadores dos esta ... 
dos, aos vice-~overnadores, aos secrotarios, a 
todo o podar Judiciaria da União e dos esta
dos, por força da natureza das fuucções que 
sxerce, para. gara.ntia da justiça e do direito 
das pattêS. lncompatibilisa tambem, pela sua 
preponderancia, o ajudante general do exer
cito e o da. armada, os commrmdi;,ntes dos 
districtos militares. 

Depois de tratM' do processo da apuro.(;ão 
eleitorn.l, o orador concluo dizendo que no 
projccto do Senado, que é o da commissão 
mixta adultero.da nas suas. principaes dispo
sições e· sacrificado nos seus preceitos,ha uma 
disposição que e um verdadeiro mysterio. 

Assim e que quv,ndo estabelece o ~ystema, 
do voto secreto,sem que a lista seja asssigna~ 
da., determina (lG) : 

« d) O numero das cedulas recebidas e a1m
radns em separado, com a declar acão dos 
motivos, os nomes dos votados e os das eleito-
res que dellas forem portadores .> · 

O orador sô queria saber porque pr ocesso 
se conhece o nome d o portader a~ uma. 
cedula quando o voto é secr eto. . 

o Sn.. PRESID'RNTE - Tem :i palavra o 
Sr. Milton. · · 

O SR. BADAUÓ (pela ordem) pergunta. ao 
Sr. president0 si no livro da inscripção é essa. 
a ordem dos oradores • 

o SR. PRESIDENTE-NO livro da inscripção, 
ao~ Srs. Adolpho Gordo e Augusto de Frei
tas, que já, oraram, segue-se o Sr. Milton. 

O Sn.. BADARÓ protesta. contra. tal facto. 
Segundo a ordem da inscripç:i.o, devia ca
ber~ lhe a palu.vra. em segtüd:\ ao Sr. Au-

59 
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:pisto de Frf.'litas, e si isso não consta do livro 
e porque a pagina. foi raspada. 
. O Sn.. ~RESXD~NTE- O Sr. deputado pódA 

VIr e:tammar o livro. 
· O SR. BADARÓ tem a mais completa. cer
teza. 4e que o livro foi raspado, porque ja o 
exaromou. Protesta contra esse acto e de
clara que se abstém de tomar parto no de
bate. . 

dades, e proporei emendas ao projecto; por
que ninguem dGsconhece o .que vale, e o que 
é realmente, uma. boa lei . de eleições, que 
garanta., na rGalidnde, a manifestação da 
vontade popular, tornnndo-Sl3 dest'nrte um 
dos mais solidos esteios das publicas liber-
dades. (Apoiados.) . 

Convencidos desta verdade, foi que os esta
distas do antigo regímen trabalharam sempre 
po,ra ·dotar o paiz com umtt lei eleitoral que 

O Sn... Rl!lTUMBA. (3° secretario, peÚ ordem} satisfizesse a todas as aspiraQões. Assim, 
~ecla.ra. que quando se tratava. de organlsnt• n começaram elles pelu eleição por províncias. 
lista da inscripção, devia ser inscripto, antes que depois t'o! substituído. pela. eleioão por 
do Sr. Badnro,- o Sr. Milton, que primeiro círculos de um deputado, que !ornm ala.rga
havta pedido a. palavra. ; no. occasião, ontre- dos pnm districtos de tros deputados, vol
tanto, aconteceu que por um lapso dei::cou tando-se a.ioda à. elolet1o por pt•ovlncin. com 
de ser inscrlpto o sr. Milton. Corrlgiu-t10 reprosontnçito das rninorlns. E, llnn.lmanto, o. 
posteriormente esse engano, o nestes termos elolçüo qno se procedeu pnra orgnnlsaoilo 
foi a. explicação que hoje p0lo. mnnhit deu o.o dostn Co.mim:i. foi re1\llsndn. por esto.dos, 'Vo
nobre deputado por Minas, que com ello. tando o ololtor om lista completa. Sempro 
conformou-se ; estrn.nho.ndo, portanto, quo so tom demonstrado o desejo de garantir a 
venha. agora füzer essa reclamnçü.o, pela verdnde do voto o o.ssim prepo.rn.r um reii:i
tribuna., contra a mesa que sempre tem sido men de lfbardndes reaes ; pelo menos, o.clm1t
solicita. em attender o. S. Ex. no.s suas va- tido que se chegue a resultado ti'io lisougeiro 
riade.s roclamnçõas. e aatlsfuotorio, simpli3smento pela. a.dopçll.o de 

O SR. PRESIDENTE- Nos termos do .art. 78 uma lei. · . . 
do Regimento, desde que se levanta tecla.- Infelizmente, porem, parece que nenhama 
mação sobre a ordem da. ioscripçito. 0000 â. destas leis prodazlu, senhores. os fructos be· 
m s s b tt ,, + ..... ~ ... d 11 t neflcos, que era de costume esperar de cada 

e a u me er QI vo.........., a. Cu.mara a. s a. qual dellas·,de modo que temos ido sempre de organisada. · 
reforma. em reformo., em um verdadeiro pru

Voz:ss-Não e necessario. rido, quasi em uma vertigem, sem que ne-
0 Sa. BADA.RÓ- Apenas levantei o meu nbuma d'3ll0.9, aooeita. é ~pplaudida pela com

protesto; desisto até de tomar parte nesse munhã.-0 social, recebesse a. consagraçOO dos 
aebate. partidos e do povo, (Apoiados). . 

o SR. PRESIDENTE- A mesa. Yae dar ex- A lei que se discute agora.,sarà. 11or ventura 
ecucão à disposicãô regimental. uma lei perfeita e completa ~ Será uma. lei 

que de uma ve?. por todas venha pôr termo 
E' posta a votos o approvadn. o. seguinte a estas frequentes · accusações. que sempre 

ordem de inscripoão: Adolpho Gordo (fallou) appa.recem depois de um pleito eleitoral , 
l'tlilton, Badaró, Ballarm1no de Mendonça., quando é costume dizer-se que houve inter~ 
Caetano de Albuquerque, Nogueira Pa;ranar venção do governo, quo não faltaram violen
guã, Frederico Borges , Athayde Junior ; · cius, que deram-se 1'ro.ude~, de sorte que os 
Chagas Lobato,· cant:to, João Vieira, Erico representantes eleitos,ou que se dizem eleitos, 
Coelho, Meira, de Va.sconcellos, Sodrê, Mm-- não são verdadeiramente os escolhidos dn. 
tinho Rodriglles. nação ~ 

O Sr. Milton-Sr. prosidente.V. Ex. 
naturalmente comprehendera o constrangi
mento com que subo á tribuna. ; nã.o só pelo 
incidente que acaba. de dar-se. e que profun
damento lamento, como ainda pela circum
stancia. de ter de succeder a.o honrado depu
ta.do pela, Bahia meu illustre a.migo. 

Começo pedindC1. pois, desculpa à Cnmara do 
'Vir occupar sua atténção neste momento. e 
de fazer substituir o "Verbo s:vmpathíco e elcr 
quente de meu distincto collega J>Ella minba 
palavra pa.lida e desa.utorisa.àa. (Nrto apoia .. 
dos.) 

Entret.a.nto. como trata-se do cumprimento 
dB um dewr. arrostarei todas &S diffioul .. 

Creio que por ma.is bem pensada e re1Jootid:i. 
que seja a lei sobre este assumpto, ainda as
sim não ficnrã. ella escoimacla. da defeito. 
Acredito nisto, t::into mais quanto e CODV'iC<,:ií.o 
minha, o convicção inhaba.lavel, qn~ não sü.o 
us leis que podem estabelecer ~ liberdade das 
eleiçõos, não St\o as leis que '{Jodem g;irantir 
por si sós o exercicio dos direitos politicos e 
nntes, qúa.ndci uma nação niio tem costumes 
puros e sãos, não sabe rospeitar-se, não tem 
sabedori;i. emfim, torna-se incapaz de conse· 
guir os grandes ·ti.as sociaos a que se destino.. 

Ps.ra demonstrar este meu asserto, per
mittn. a Ca.marn. que lembre-lhe um facto 
que a. historia registra, e que é por si mesmo 
llaStante eloquente. • 
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O distiocto nutor d'A Democracia 11a Amc
rica, Mr. Bé:.ure, füz fL e;;te respeito urna 
apreciaçii.o, que vem a pello citar. 

Por ventura, perguuta elle, as llazes do 
governo, isto e, ns leis não eram as mesma:;, 
ou quasi as mesmas porque a tina\ achavam
se :ité melhoradas com n ct'ellcii.o dos tribunos, 
as leis não eram ::i.s mesmas no tempo de 
Cincion.to e oo de Sylla. '? Euti•etanto, qmindo 
Syllf' depoz a uictarlurn. prepnravn o r ogrosso 
dti lil.lerdado, e Sylla, depoodo·tL por seu 
turno, prep:iravt\ o tl'iumpho completo ele 
CGznr, :i. suhid:i secular dn. mnis vorgouhos:L 
oscrasidiio. 

Assim, leis ic.lonticns a ofl'eitos co1itrarlos . 
Po1·que 1 

Porque, Sr . presidente, niio t.n.nto nas leis, 
como na Gxccução dollas, está muitas ve~es o 
segredo dn re liciilnde putilicn; norque :i, n:H;ão, 
sc"'unda alllrmn. o mc:;rno e~criptor j:l. ci
t1~ao , niío vale sinão por sous costumes, por 
sun. 53.hedorin.. por sua firmeza, por sau aspi
l'ito político, por suas virtudes emtlm (Apoi
l:ltlos.J 

Dahi vem que por mais que nós procuremos 
garantir a liberdade do voto, impedindo us 
violencias o a. fraude, quasi que temos ante
cipada certeza de nada conseguir, n. manos 
que melhorem-se os costumes, compenetrem
se todos os cidnd11os dos seus deveres, e qu~i
rnm reo.lmonte concorrer para que seja 
sempre acata.da a vontade nMiooaI. 

ALGUNS SR.S. DEPUTADOS-Muito bem l 
O Sn.. MlLTON-POl' isto, Sr. presidente, 

de.Pois de qualquer pleito eleito1•0.l, entre nós, 
seJa qual t'õr a lei que o regule, levn.ntam-so 
reclamacues e protestos, teodautes n. provar 
que os eleitos não são na realid::i.de os legi
timos r epresentantes do povo. 

A imprensa rGpGte esta accusaçao, o tudo 
contribua P<\I':.li ~erar CSS.": indiff~rença polí
tica de que acha-se mvadida a triste alma do 
paiz. . 

E V. Ex., Sr. presidente, lembrar-sa-ha 
de quG J. ,J . Rousseau dizia-que quando o 
cicladiio mm•murl\-o que me importa'? A pa
trfa corre para sua rnina e sua. perda . 

Ainda me recordo de pahw1•as com que o 
orgão de um dos antigos partidos exp;:oimia-se, 
ti proposito de uma derrota eleitol'al . v l'o-· 
cebimento de um diploma de eleitor, escrevia 
ello, em uma condecoraçüo ao povo t hoje e 
uma oscra.vidão a.o poder . O '[lOVO aizia ou
tr'ora-escolhe, cidarliio; boje (liz o governo 
-leva, escravo. . 

Assim · eram, Sr. presidente. as eleições 
julgadas ; e nifirmo que · hito elo sel-o, errt
quanto a nossii educa.çíl.o politica for a mesma: 
venha a lei que vier. 

No .. emt;tnto, V. Ex. comprehende, Sr . pra,. 
sidente, que o corpo legislativo perde por 

este modo alguma corn;a do su(l. forç..'\ moral ; 
o hn. de perder todas as vezes que as mes• 
mas nccusaeões o censuras se reproduzam. 
(Apartes .) 

D':\hi concluo que não é probleruatíco, 
e antes incontasta'V'el, a importanch de uma 
boa l~i eleitoral ; e para organisnl-a foi com 
eertozn, que so abriu esfo debate, servindo de 
ha.se pnm eUe o projecto que foi votado no 
Senado. 

No meu entenrler, este projecto não podia 
ser approvado pela Ca.mam dos Deputados 
:-<em p-rnnde$ retoques . E para. provai-o· 
dosearei n.o exo.mo e nnalyse de alguns arti
gos nolle · cornprohendi<los. 

comecnrei pelo art. 7", § 1°, que diz (UJ): 
«Sor~o declarados membros etrectivos dns 

commissões (com,:iisi:ões de aUstamerito) o 1°, 
2<>, 3<>, 5° e 6° . mnis voto.dos. e supplentes o 
4° e 7°, deciuindo a sórto em cnso do empate . .,. 

Para n. orgn.nis:i.çã.o destn.s commise1fos de 
nlistnmento, segundo o projecto, cada mem
bro da mun icipalidnde vota em 4 nomes ; 
a. turma de vereadores em 4 e a. turma dos 
supp!~ntes em outros 4, por sua vez; da 
sórte que vem~. ser, em regra, 13 os nomes 
mnis votados. · 

O n.rt . 7° do projecto, porém, no§ 1°, refe· 
re-se apenas nos sete primeiros 'V'otados, dos 
quaes uns serão memoroi:: effecti.vos1 e outros 
os supplentas, conformeja li . 

De sorto q110 o oitavo 'Votado não é mem· 
bro effecttvo dn. mesa nem tambem supplen-
te. Porque 1 · 

o SR. AUGUSTO l:>E FRl::ITAs-Todos votam 
em 4 nomes apenas, podendo até serem os 
mesmos . 

O SR~ MILTON-Então pnra que se fülla no 
7° ~ ·Desde qne o vereador Yote em 4 nomes, 
õ o súpplente · tambern nos mesmos noines 
o r esultado ó que sômente serão votados 4, 
não ho. verá nem 5°, nem 6°, nem 7° votados, 
do que, aliás,o projecto cogita. 

. D~sde qne se dê a bypothese :fig11rada pelo 
d1stmcto deputado, qual ê o i•esu !ta.do ? Sen
do definitivamente votados quatro nomes 
npenns, não póde a lei falla r no 5°, 6° e 7• 
'Vot:i.dos, por estes não existirem. · 

o SR. AUGUSTO I>E FR'.EITAS dà. um a.parte. 
O SR.. MILTON - O mais natu~l é qqe 

umn. turma vote . em quatro nomes e a. outra 
em outros quatro, at~ porque Ct\da. partido 
lm de te1• seus candict;.tos. 

A lei fülla do primeiro até o.o setimo , mas 
não se· refere no oitavo. Porque não ha de 
ser este cidi~tli'Lo tambem supplente dos mem
bros da mesa 'l Nú.o vejo razão para excluir o 
oitavo votado, quando o 5°, 6° e 7° são con~ 
siderados supplentes, e tanto mais quanto o 
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projecto de lei no§ 4° do n.rt. 9" dix o se-, tiva. uo n.listamento, ser-vindo de prova respe
guinte: . ctiv::t a. certitlão, oil outro qualquerdocumeo-

« N:.t falta. de supplcntes, os membros <l:i to suppletivo » . 
commissão uome::trã.o quem os substitua de A certidão é o tlocumeato ma.is legitimo 
entre os eleitores d:i. sccçã.o. J> para provar-se a idade das pessoas; mas 

Pois, nã.o serfa mais Iogico, mais tlemocra- pol:1 amplitude em que está concebida a 
tico. ma.is justo que antes de d~ir-~·c tnmanho ultima. clisposicao deste artigo, fica ao ar
arbitrio; so dó lo;rar no nltimo cídaclão, cujo bitrio da mes:.i acceitar qualquer âocumen-
noma foi snrrrn.g:úlo tnmbcm '(: . to substitutivo da. certidão de itlade. E 

No art. /n )i:l 1° dir. o pro.iecto: . isto póde dar lagar a. muitos abusos, por-
« Serão tlccl:l.l':Hlos memliros effectivos <lns que :l mesa póde :i.cceifar um documento 

commissües o l u, 2•, 3•, !)o o G11 mitis votado;; ; qn:i.lrt~er de um n.tistando, no passo que re
o supplontos o '1° o 7°, docidincto :~ sorte cm cnsam de outro alistando um cfocumcnto per
cn~o- do om11nto.-. feitamente ignnl; desde que não ha regm 

J\•1ui ó a sorte 1no doci<lo . Vudo llem . No ccrt:L para. ella so 1lirlgir. 
a.rt. 'a"§ 2" clií:, c nlrot:rnto, ,, 111•1smo pt•ojccto: lfatondo quo om m:iteria. eleitoral não do-

« No caso do empa to cunsidc1•at•-so eleito o vemos <i('i:-rnr n. porta aberta ao :irhitrio. 
mnh1 velho . .,. · (Apoiar[(}.~,) A lei de i de j aneiro ern. ncsto 

A~nrn trata-se elo pi·o~i : lcn l1) da commi~são ponto muito mnis cantolos:i. 
dr; ;•).1st:1mcnto o alli dos membros 1.ln. com- . q SR. Ayausro nF. FREI.TAS- Com a di.sp~
m1~s.10. . . s1cao cons1g-nadn. no proJecto d:i commu:;sao 

Em nm casn, pot•é1~1. c a sorta quo ~ec1dc; mi.xfa, não hn. razão, porque si a secção alis'."° 
no outro cn.50, ó n. 1llncll), quao<lo h:1J:i. em- tou mt\l um individuo que usou de um do· 
pak. . . _ . cumento sem valor, ahi est:i. n. commissão dn. 

_ D~seJO Qll? ~ COlllffi!SS:t:O lll~ ~xphqu~ n, l'a• municipn.lidade. 
zao :1,~ssa <h!te:•eoça de d1spos1çoes,quc incon· .r • . • _ • 
testavelmeote nfio comiirelHmdo. (Apoiados.) O. Su .. l\.tLTON- SeL que das c?~p1ssves 

Nós estnmúB l':lzenúo uma lúi cleitornl, 0 é s~c~1oaa~s lla !ecurso para;~ comm1ssuo mu· 
ncccss:irio cscoimo.1-n. do todos os del'ortos mc1pal; mas s1 aquel.las estnre!'em. mn.ncum
po.m ohstar a. que se levo.ntem questões nn 11:iun::dns com esta, SL houver m teress~s par:
occo.si:'io eh veriticaçii'.o do poúoi·os, 0 CJUe t1dar;~ ~D: qu~ tod11S olla~ a.~terdam, na.o sem 
to.nto difficult:i. e prejudica 0 parlamento. funest1s.s1mo .... quelle arb1tno . 
(Ap1Zrtes.) o SR.. AUG'USTO DE FREITAS- Ha o juiz 

Creio que nfio procedo iocorrectamcnte en- seccional. 
trando neGtas minmlencia.s do pr•ojccto, e O S1t. MILTON-O :irt . 25 do projecto, § 1° 
apenas formulo its duvidas, qne se aproscn- est.:~ consignado assim: . . 
tam ao meu espírito, o poço fi commissão IJUO ~ § 1 . 0 H.eunida. a commisS<fo municipa.1, 
me cscfareça. com as suas luzes e sn.be- se1·vintlo de secrota.rio o fu11cciona1·lo que 
doría- esse cargo e::erce1• no governo municipal ou 

o SR. l\fo.NOEL FuLGENcro E ou-rRos-Vae ~ualquer outro .funcciouario municipal des-
muito bem. lo?nado pelo pres1de11t~, . lavrar-se-ha n.cta. oo 

O Sr~. Mtr,TON-0 art. 0° no seu §:~",diz: 
«As substituiçücs se farão irnlepeodente 

d~ :\Viso, ou communicaÇ!l.o elo<; impcclidos1 

desde que constar ::ios substitutos a. faltn. <le 
. qualquer membro effectivo. » 

Logn, o suhstitnto pócfo tomn.r n.ssonto l1n. 
mesa. da eleição uma. Vf:Z que lhe consta quo o 
c:trectivo n ii.o cotnpMeccu. 

Si esta mesa.rio que S•) strppõo faltoso com
parecer <lopois, IJUCm é qne om doHnh:n. fie:~ 
fnzeudo ptLrto dn. mos.'\ '? Porque nrto so de
termina. que n..pmsentu.udo-se o c.U:ectivo o 
substituto lhe <lever.1 cedoL' o log:n.r. 

O Sn.. Auausro IYE F1tEtTAS dit um aparte. 
O Sn.. Mn.'roN-Qmmto :i. idade dos n.list.n

dos, o projccto diz no :irt. 17 Jottra. B, o se
guinte : Deverão provar : 

<~ Quo teem 21 n.nnos de idn.dfl, ou que os 
completam na. da.b. da . organisação delioi-

h vro elas sessões ordinn.rlas do mesmo go
verno,que nssigna.rão todos os presentes ». 

Estn. disposição é um outro arbítrio, e que 
se permite a.o presidente da municipalidade, 
porque esta fica com o direito de escolher o 
secretario efl'ectivo, ou qualquor outro fuoc
cionario municipal que lb.e priireça, ainda 
mesmo que aquollo esteja, no exercicio do seu 
Jogar e não allo~ue motivo quo o impeça do 
servir na comnnss;.1o. Parece-me quo a. lei 
se1·á mrus prudente dispondo : na foltt\ do se
cretario, ucverú servir outro funccionnrio 
municipal. Asssim ficnriam conciliadas ambas 
as conveniencias: as do serviço municipal o 
os do serviço eleitoral. 

o SR. AUGUSTO DE l<'n.EITAS-Em umn lei 
olcitora.I prcci:;mnos consignn.r antes <le tudo 
o vrincipio politico. 

O SR.. MILTON-Sou homem pratico e por 
isto desço ti e:;tn.s minudencias . Os papeis es" 
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tu.o distribui dos: o mais importante em theo
riit, á V. Ex:. e sous dignos companllofros ; 
ri. mim compete procurar os moio::: de impedir 
que a lei seja deturpado. na sua execuçO:o. 

Diz o proj<Jcto no art. 20: 
« § 2. º Nenhum requerimento apresenfa<lo 

cm uma sessã.o podel'ú. ticar sem despacho, 
11or m:i.is de 24 horas; e de todos os que Lb1·crn 
ap1•esentado.~ it commi~são o sec~oturio <larà 
recibo, si a parte oxigir.» 

Sr. presidente, em um muninipio vaslo po
demos calcular em muitas couteua:; o aumet•o 
de roquerimentos quo serii.o tLpt•osotl lados ;\ 
commissã.o muuicipn.l. P•!l'g'llllto : ó pos~ivol 
que om 24 horas o. commis~ilo municiptil pos~:~ 
.:lospn.clml~os 1-. touos '! Porqno =~ comrni;;s:lo 
qtto oh\IJ01•on o pro,jocto nü.o :ilargon osto 
praio '( 

OuLt•o prtizo igualmonto curto <J ,·1 riuo csth 
llXL\do no urt. ~G, ~ '!'1 <t. Conclnin1lo o hwça
mento, serú co1dê:H'i·lo o assi;;nado polos mem
bros prese u te~, extrahi mio-se im 1w.:di<~t1 lmon to 
cópia, quo dovorit sm• publicad"' dont1·0 1lc 
tl'cs dias peh\ impren~a, e no. fült:t, por elli
tnl llrmntlo pelo p1·osidante, <levando constar 
do taes pubhcaçues que aos intoressaúos cabe 
interpor os recursos legoaes. A cópia do alis
tamento será assignntla. pelo secretario o ru
bric•1datlo. paio presidenta cm todns as folhn.s.» 

E' o que diz o projecto. 
V. Ex., St·. presidente, s:i.be quo no in tc

rior ha localid;t<les em que existe imprensa. 
mas n:lo imprenstt tlio.rio.. 

Pelo § 4° citado,concluido o lnnç::unento ge
ral do alistamento, será conferido e assignado 
pelos membros da commiss:lo presontefi, o G:(
trahir-so-ha cópia qu1i dovet•it ~01• publica.da. 
dentro de tres di.~s. Soi que nos log-tu·es em 
que ha. folha dfarin esse trabalho o focil ; mt•s 
para aquelles em que não ha, seguro.mcnto o 
prazo de tres <lias é curto. 

Demais, como se coutarü.o esses tros dias? 
Da dntn. da conclusão do alistamento, ou da. 
<la.ta em que a Gamara tir·(tr-llie as cópias ·~ 

Escapou, 110 meu entender, Sr. presidente, 
umn. disposição que se <leve incluir uo ri.rt. 2S 
t!o projeto, porque dii este : «Qm\i·ont'~ dhts 
lle[JOis do publica.do o u.llstarnl:lnto peb com
missüo municipal d:t ca pitn.l o sessenta di:1s 
depois <l<J. publicação feita i1ehts dos outros 
niunicipios, rounir-se-hiio ellm; pM'<• cou clusão 
do alistamento, incluindo ou oxcluimlo os 
contestudos, confo1•me a. soluçIT.o da junta, de
vendo este tr,1ball10 termiun.r no pr:.i.zo de 
cinco di11s, findo o quu.llavrar-se-ha nm[l. actn. 
onde se tieclara.rão as a.lteretções feitas .» 

.O. n.listamento, como a. Cam:i.1:'1. sn.bc, já está 
feito no momento, om que sao 1h1das e~sas 
docisuos a rcspoltú de recursos ol eitoraes in
terpostos. Volt:im os recursos com a deeisfo 
ou sejam ou nú.o procedentes; me parece que 
<lOo:vóm fü.zel-as avorbm• eutão. 

O ~itlo.dão. A, por exemplo, foi contemplado, 
vel:1 commissilo, mas req uol'eu-se con ka :~ su:t 
inclus'.lo, vem :i. tleci;,;ào do recurso decla
r:.i.n<lo que tal cidarfüo n5.o pô<lo ser alíst:.tdo. 
Polo artigo que acttbo do lei·, a commissã.o 
apenas tem de l:wr'w uma acLcL onde mencio
naril. ost<t circumstancia. Ora, digo, riuo al<im 
dest:l. acltt collvid;:i, quo se Hzes::;e n averbt~çi:Lo 
no ltv1·0 de q1w.lil[ç;11;J.o, em l'L't: ntc :to nome 
Llo i·cco1·1·onto. E' um:1. cttutch~ lH'e.:: io:itL. 

O noh1·0 1lcpnt:ulo cpto me pracndeu na tri
liumL, t1·atn11, 0 t:o1110 :>o rn pro ma;;·i:;t1\tlrnentu, 
da, r1ue~tii.o ilo i11cumpal i11ilidauos ti qno ~o ro
l'ut'l.J o a1·t. ;~ l llo pt•ojocto ; o ató corto ponto 
concordo com S. l~:o:: • 

Ct•oio ri uo a 1li:-:posiçfto consi:;nad:i no art.:H 
0 lllllll. dls[iosll.':1o lllllito :t!llpla, muito vasta, 
f[llO, a)tim 1!u llljUsla, púifu !lal' [O~lll" 11. SUl'iU::> 
uu\·idas, porquu Ji% ella : • 

"- Não pmlu1·ito ~ar votaLlú:; para sooador ou 
doputn.do, o~ ciJa1!ii.o~ i nvo~t irlos <la i'uncçües 
de Ol'dom j udhfa1fa ou ml ministmtivn, na· 
üniii.o ou no~ e$tados. " 

v. Ex., Sr. pi·o~idon to, comprehende que 
isto ó ama ródo que aurnngo todo o ftrncciona
lismo .; mils, parece-me, que nus cil'cumstan
cias em que no:> aclui.mos, sendo como somos 
um paiz novo, sem pessr.al aiu1h1 peri'eit<i
monto habilita.do ou numeroso, estas incom
patil1iliclade~ :ih~olnta:;, •tssim como estüo es
tabalecillas, nü.o conveem, nlio sito patt'ioticas, 
lll>l'I] uo vii.o pt•h·,u· a i><~tria. elos serviços lle 
muito,; 1le sell~ cir.hldfi.os. o annnllar capaci
dades t~proveittwei~, .ià não fall:i.udo em que 
a Constituicii.o 1fa n.opublica oppõo-se ti elln.s. 
OtimuiS, til? V:lg'<t e íl. expressão d~ que SO 
::;orve o proJccto, qus eu prefor ir üi, para cla
l'ez:t do a.ssumpto, qno em logur d0 art. 31 
nchnr-se redig·itlo po1• t::tl í'órmn., so o st1bsti
tuisse .Por t~quelle outro <irtigo que trn. 1:.ü 
tambem <las iucom1xitibilidadcs nu lei eleito
l'tll de j:ineit•o, que vigorou até o ultimo n.nno 
<l•t monarchict. 

Ao menos . ahi as incompatibil itln,de$ eram 
declaradas t:1xtttiv:imente; assim, nü.o podia 
llo.,ver ú11vid(l~ i:iobt·o o fnncclonnrio a quem 
se pt•ohibi:L sei• eleito deputado ou senador ; 
M pa.sso qne neste im~je~to nii.o <lil-SO o mes
mo, pols, cli?.endo-se sim plesmente - fimccio
nario de ordem jmliciai·ici oH admini8trativa, 
cloixn-so log-ar para iuter pl'etações r1rllí-
trari<":>. · · 
. Ora, 11e1·gunto: um lente do qualquor facul

(fado ost:·~ incompn.tillilisado para ser eleito ·~ 
o Srt. AUGVSTO DE F REXTAS - Ello ó de o~ 

dom adminh:itmtivu. 
O SR.. MILTON - Mas V. Ex. potlerâ no

me:U'-mo um funccionn.rio qnn.lquer que possa 
ser eleito, me~mo forn, do districto aonde 
exerça, o sou c:i.rgo '? 
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o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não ba ne
nhum. 

O SR. MILTON - Foi isto o que o Senado 
votou ; mas V. Ex. comprehennde que se:. 
~e!haíite disposição nli'.o póde prevalecer, e 
creio p:tesmo que não existe legislada em paiz 
nenhum do mundo. 

Tive o cuidado do procurar em Charbornier 
e mais autores que tratam deta.lhadamente 
d~stas questões, a legislação eleitoml dos 
clifrerentes patzes do mundo civi!isado, no 
que referem-se ellas a iocompatibilida.des · o 
não encontrei um só paiz em que taes inco~
patibi!i~a.de~ sejam tão absolutas como as quo 
es~o mse~das neste projecto. Os propr10s 
militares na.o escapam dolle. 

.Este ar.ti~_?, por cousoquenciu., proclsa, na. 
mmha opmiao, de ser omondado, . 
. o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Essas idóns 
não foram apresentadas por mirn. 

O Sn.. MlLToN - Fo.ço toda a justioa ao 
~obre deputado. Sai que muitas <las suas 
idêas não foram ucceitas peln. commissi1o 
mi~ta, o que sinto prorumlamente, tanto 
ma~ que estamos de accordo a respeito de 
muitas dellas. 

Chego agora, Sr. )2pe~idente, ao art. 37 
que éStabelece a eleir;mo por districto de tres 
deputados cada. um. Creio que o nobre depu
tado pela Babia. defendeu esta idéa, Niio é 
verdade i 

o SR. AUG'USTO DE FREITAS - Defendi as 
circumscripções de qu~tro deputados. 

O SR. MILTON-A respeito deste assumpto 
IJa.i'ece-me que ha. diversas opi11iõss nesta 
casa. Alguns querem districtos de tres depu
tados, outros. como o. nobre deputr1do os que
rem de quatro ; rtnalmerita, não fülta quem 
vote pela eleiç~o por estados. No numei•o 
destes ultimas alisto-me eu. 

O SR.. FRANCISCO SonRE-E eu tambem. 
O SR.. MlLTON- Não sei como é que o 

governo póde influir mais direct.a.mente sobra 
uma eleição pot• estados do que ínftue em 
uma eleição por distrfotos ; porque isto ó !L 
inversão de todas as i•egrns da logica ; o u:i.dtL 
menos do qi;:o o.dmíttir quo não possa o menos 
quem póde o mo.is. (Apartes.) 

Se trotando-se de umn. eleição em uma 
grande circumscripcão, isto é,em um estado, 
o governo pôde inüuir sobre o resultado della, 
porque não poderá. influir fambem qua,ndo si 
trata de uma círcumscl"ipção menor, cujo ponto 
fraco é mais facilrneilte conhecido, aonJe mn'1 
dezena não rl.l.ro decide do pleito, podendo 
assim o governo ou acen~r com promessas, 
ou castigar com n.meu.ças, mais commum e 
mais eficazmente i . 

Nota;veis esta.dlstas do mundo inteiL·o toem 

defendido a eleição por esérutinio de lista. 
exatamente por ser a eleição por ·circum
scripcões pequenas a eleição dos conluios inda~ 
centes, do campana.rio ambicioso, dos argen
farios aud3zes. 

O Sn.. FRA.NCisco sonn.É - Suffragio uni
versal por escrutinio de llsta, só para paizes 
pn,r la.mentnres. 

O Su .. MILTON- Bem comprebendendo a 
importancia <lesse principio na França, M. 
Gambetta, chegou n. dizer que a eleição por 
escrutinio de lista era. muito prerorivel a elei
ção por circumscrilJÇõe!::I poquonn.s, porque ella 
n.lari.;-u a uasll do e oito1·u.uo, oppl)o-se diroctu.
monto ao podor pessoal, o tlnalmonte t'nz 
triumphnr :i vontudo do 11ovo, 

g n. propo;iito, M. On.m1iotttt Co r. um1t oMer
Vú.çü.o cut'los11, quu nilo dovo o.seu.par ú hon
rad<t ns:.;omlilóo. ; disso ollo que todn.s n.s refor
mas socin.os mnlt; lmportn.ntos no mundo inw 
teiro, fo1·am, somp1•0, pelo oscrutinlo de llstn. 
prosididns. 

Esta. cnmnru. mesmn. Sr, presldonto. foi 
eleita por samolhanto systoma, o, de mnis, no 
<lomimo de um regulamento malsinado por 
tod:i parte • 

Mns, pergunto, não tem com certeza esta. 
camnra correspondido, po1• sul\ inrlependen
cin, i confiu.nça dà no.cão~ (ApoiCldn). 

Porta.oto, r,easo que não h~1, ra.zão para se 
combatar a eleição por estados, desde que o 
preceito constitucíonn.l da representação das 
minorin.s seja como deve, respeitado. (Apoi~
das). Não houve 1linc.la ltrgumento algum qml 
me convencesse do contrario; 

o SR.. FRANCISCO SODRÉ: -·E' a melhor 
garantia. da opposição. 

O Sa. MILTON :-Quanto a exemplos que 
são aqui t'roqueutomante invocados, nós 
vemos que na Republica Argentio:i., no Uru
guay e no Chile, republicas por cujas leis 
preteodemos modelar as noSS(IS, a eleição de 
uaputado:; é feita por provincias ou departa
men tos, e u.té hoje ninguem ai nela conseguiu 
c0ndemuar este syslema <Lli. 

.Aquellas republica,s continul\m :1 m anter a 
eleição por escrlltinio de lista, =~o passo quo 
nós queramos a eleiçií.o por districto de 3 
deputados, allegando que neste caso é menos 
etrectivai a intervenção do g-overno, quando 
tudo prova o cont~ario, como jà demonstr ei. 

Senhores ! Podia ainda referir-me no pra1.o 
fixado no§ 2° do <.irt. 40 pa.ra :i publicação 
dos edita.os, convidando os eleitores pam :\ 
eleiçao. Acho essê prazo curto, conta.rido-se 
principalmente com os recursos da. cl\ualo., o 
t\ grandeztL dn.s 1lista ncias; mas 1•ecoio incOT • 
rer no dosagl'ado do illustre députa.ilo pela 
B11hi:t que d.isse quo eu est:J..vti <lesceullo à mi
nudencia.s da Lei, que não tem va lor, nu, opi
n ião de s. Ex. 
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Diz o art. 42 paragrapho unico: < A re
messa dessas cópias (cópias do alistamento 
das secções) sera feita pelo correio sob regis
tro, ou por officia.l de justiça,; cumprindo 
dquelle a quem for en,regue accusar o recebi-:" 
mento. > · 

Senhores ! Va.e nisto uma originalidade; 
cumpre confessai-o. 

Por este artigo, as cópias do alistamento 
das secçoes não são remettidas a um determi
nado memb.ro da mesa, mas a qualquer · del
les. Fica. ao arbitrio mandar-se a este ou 

·àquelle, o neste ca.so se escolhera natura.I
manto o membro da mesa. que ma.is convier, o 
que póde dar Jogar a tristes ardis, mesmo a. 
que oito se et:rectue U:. eleição no dia desi~nado 
quando assim for do interesse partida.rio do 
presidente dll. cornmi.ssão municipal. r Apoi-
ados.) ' 

Diz o e.rt. 43: «Quando até oito dins n.utes 
de. eleic;iio, nenh~m dos mesa.rios tiver rece
bido o. cópío. do alistamento rererente â sua 
seccão,pocterà. qualquer delles requisitai-a do 
secretario do governo municipal que, sob 
penu. de responsabilído.de, satisfará imme.; 
d{atamen~e a requisição.~ 

Muito bem. Só tenho n.· fazer Ull! reparo 
Sr. presidente. 

Coroo podem os mesarios saber qual foi o 
companlieiro que recebeu a cópia. do alista
mento, ou que as mãos de nenhum delles 
ella chegou 1 . 

O SR. PRESIDENTE - Tenho a obser'i·ar ao 
Sr. deputado que· já terminou a. hora da pri
méiftl. pa.rte da ordem do dia. 

O Sn.. MILTON - Vou a.brovia.r n.s minha.s 
considern.ções, embora. tenha. aindti. muito 
para dizer. . . 

Dlz o art. 44§1°: 
« Proceci.er-se-ha á eleição sempre que com

pareoerei:n tres membros dos que compõem 
a mesa., sejam estes effectivos ou sup:. 
plentes. » 

Pelo mesmo art. 44, porém, um cidadão 
preside a mesa, outro serve de secreta.rio, 
outro faz n. chamada., e outro, amda, recebe as 
listas e examina os títulos. 

Devém sempre por consequanoia oxistir 
quatro membros na mesu.; li § 1° deste ar
tigo admitte Q hypotheso do estnr a mesa 
composta de tree membros unicamente ! Que 
con tradi~o ?. 

O mesmo nrt. 44 di:t no § go : 
«O eleitor logo que tenha deposimdo na 

~rna a sua. cedula, ou cedulns, assigoarà o 
Jrvro de presençti, aberto, numerado, rubri
cn.do e eocerrado paio presidente da. commis
süo municipal. » 

De rnodo que pol' este parn.g1•n.pho é o 
proprio elait.or quem deposita. sua. cedula na 
urna., ao passo que no corpo do mesmo art. 44 

e dispõe que um dos membros da mesa re
seba as listas. 

Não se sabe em que :ficamos. 
o s~. F.R.A.:NCISCO SODRE-lsso póde Ser . 

uma ficção. 
o Sa. MILTON-Se estabeleceremos íicções 

desta ordem ria. lei eleitoral, então esta.ramos 
bem servidos! 

o § 12 do mesmo artigo diz: «Aberta a 
urna, o escrutador quo assentar-se a direita 
do prosiden te tirarà da urna. uma cednla, des
dobral-a-ha, lendo-a, e passando-a ao presi
dente, etc. etc.» . 

Não se contam, portanto, as cedula.s para 
verificar si o nnmero dellas recolhido corres
ponde u.o numero dos eleitores que tiverem 
votado, formalidade aliâ.s que foi scmP.re re
commendnda em todas os leis ele1toraee, 
como uma. salutar garantia a um meio de 
evitar fraudes e questões futuras. (Apoiados.) 

O mesmo art. 44 § 13 lettra F diz;-Não 
serão a.pura.das as cedulas •... e. que forem 
apresentadas por eleitor1 oujo titulo for im
pugnado, no momento da votação, 'llºr outro 
que exhibir sesunda. via do mesmo titulo.> 

São dous eleitores, pol'tanto, que el'.hibem 
titulo. afflrmando cada qual delles que 6 o 
cidadão alistado ; não ha meio de conhecer, 
assim, ó verdadeiro eleitor. 

Eti tendo q uo n lllasa devai•á. tomo.!.' os votos · 
em separado o n.pprehender os dlplomn.s pa.ra. . 
sGrem depóis examinados. 

0 SR. AUGUSTO DE FR.EITAS-\reja. V. Ex:. 
o artigo correspoadente no projeoto da com
missão mixto.. 

o SR. MILTON-Estou dil!ct1tindo o pro-
jecto que passou no Senado. . 

Repito; não se p.'>de conhecer que.l é o ti
tulo verdadeiro e a. providencia unica é roce
ber os votos e os diplomas de ambos os elei
tores e deferir a solução do a.ssumpto para o 
poder competente. · . 

E' o que a justiça e a. prudencia. recom-
menda.m. (Apoiados.) . 

Diz o § 18 do mesmo o.rtigo: < Sempre 
que um g:rupo de 30 eleitores~ pelo manos, da 
secçiio indicar à ·mesa., em documento 
asslg.ondo, o nome de qualqUeL' eleitor p11ira. 
fiscal da eleição, deverá este sàr a.dmittido 
na mesa, gosaudo dos direitos conferidos aos 
tlscaes d.os candidatos.» . 

Temos duas qualidades de fiscaes: os a.pre
sentados pelos candidatos e os que forem 
indicados por certo grupo de eleitores. 

No primeiro coso, o fiscal l;lod.e sar qual
quer cidadão; no segundo, e preciso qne seja. 
eleitor ! 

Mas d~ onde vem, 81-s., tão profunda 
ditrereuça.1 . 

No § 22 do mesmo artigo ; lê-sa 11 Qualquer 
eleitor da secção e bem asslàl os .tiséa.l;)s .~ 
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derão oífürecer protestos por escripto, re
lativa.mente ao processo da eleição. 

Esses protestos serão rubricados pela mesa 
que, contra-protestando ou não, nppensal-os
ha ú. cópia da acta, que sera remettida ajunta 
apuradora.'l> 

Cuido que, para maior garantio. do elei
tor, convém que este protesto seja feito om 
duplicata.; o eleitor deYe tlcnr com uma 
cópia delle. V. Ex:. comprohende que nada 
mais simples do que cn.lar na neta ou suppri
mir mesmo o protesto foito. 

Pelo menos, fiquo o eleitor com um recibo 
do protesto. 

O nrt. 45 § 7.0 diz: «Em caso de tlupli
ca.tu., deverà. a junta apurar sómento os 
votos dados na eleição que tlver sido feita no 
logar provinmente designado.> 

Como se pode conhecer isto na acta., e 
principalmente ~m uma acta fraudulenta 7 

A junta pode reunir-se em logn,r não de-
. si~oado por lei e fazer a (;)leição,mas ha de ter 

cuidado de escr6ver que trabalhou no logar 
previa.me11te design!l.do • Nada ma.is facil, poL' 
certo. 

Creio assim que o projecto vindo do Se-
. nado, em vez de melhorar, peiorou a lei 
eleitoral de 9 de janeiro, porque por esfa. lei, 
havendo duas eleições, seria preferida â.qUella 
que fcsse realisada com as formfllidades 

· prescriptas na lei, o isto oro. mo.is difficil de 
illudir-se do que Iúeooionar simplesmente na, 
acto. a circumstancia c!.e que a eleição foi 
feita. no logar designado. Alli um exame ri
goroso e fecundo podia ser praticado, aqui 
nii.o. (Mui tos apoiados.) 

. Sr. presidente, 1JaSSo agora ao art. 55: 
" Os crimes definidos na· presente lei e os 
de igual natureza do Codigo Penal serão de 
acção publica, cabendo dar a denuncia, nas 
com.a1•cas das capitaes dos estados, ao ]'.lt'o
curador da Republica ou seccional, '[)arante o 
juiz 59ccional, e nas demais comarcas aos 
promotores pitblicos perante a autoridade 
Judiciaria competente.» 

A ex:pressão-promotorespublicos me parece 
que não é correctu, porque hoje, pela 01•ga
nisação judiciaria, que é lei de cada estado, 
em alguns, pódem ter sido supp1·essos os 
promotores publicas. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Como esta 
disposição estava no projecto da commissli.o 
mixta, refiria-se à a.uctoridade que promove 
a acção. . 

O Sn.. MA.NOEL FuLGENClO dá um aparte. 
O SR. MILTON-Podia a comrnissão servir..: 

se de outra expressão que comprehendesse 
melhor todos esses funcciouarios. Depois pr,~
cisa.mos considerar que, pelo o n.rt. 60 § 1° da. 

. Constituiçil:o, nã.o póde o Congresso commetter 

qualquer actode j urisdicção federal ás justiças 
dos estados. 

Ora, trata-se de um crime publico e entre
tanto, o art. 55diz que nas comarcas que , não 
rorem capi ta.es dos estados, os crimes a que 
elle se refere serão denunciados pelos pro
motores poblicos pera.nte a autoridade judi
ciaria com peten ta . 

Esta autorido.de competenfa dns comarcas 
geraes ó craada pela j ustioa dos estados, e n. 
esta. o Congresso Nacional níio póde com
metter incumbenciu. de tal ordem, por(]ue lhe 
ó vedado expressamente. 

O S1t. Au~usTe> DE FttEITAs-Apezar da fa~ 
cuida.de dos esta.dos legisla.rem sob1•e ma.teria 
pl'ocessual, ao Coogresso cnbe definir os de
Hctos eleitorfülS a llrmn.r u compotencia dos 
esto.tlos, como em relnoão no crime de furto de 
gado. 

o SR. MILTON - A disposição do art. 60 é 
inexequival. 

Nos municípios nova.mente eras.dos, e não 
são poucos, aonde achar-se vereadores mais 
votados do quatriennio findo, si ainda não se 
procedeu ·em nenhum dos estados da Repu
blica a eleição para as respectivas municipa
lida.des 'l 

Nos districtos de paz recentemente crea
dos, aonde encontrar igualmente algum jniz 
de paz do quatriennio tlndo, quando 0,hi ne
nhuma eleicão aindu se fez ? (Apoiados.) 

Diz o a.rt. 61: «.A eleição para o preenchi
mento das vagas durante a a.ctual legisla
tura, far-se-1m na circumscripção em que 
estiver comprehendida a capital do estado ~ » 

Não pud6 apprehender a · razíi.o desta 
disposição. Poi'que é que sómente os elei tores 
dn.s cap1taes dos estados vão eleger os depu
ta.dos que teom de preencher as vagas exis
tentes nesta Cama.ra ~ Qual o di reito que 
teem os eleitores das capitaes de fa zerem e:x:
clm;ivnmente por si esta escolha ~ Em que 
motivo de ordem publica ou razão de justiça 
semelhante preferencia repousa 1 

O SR. AUGUSTO r>E FRElTAS - 'fem V. Ex. 
tod('I, a r azão . 

O SR.. MILTON - Depois virá dar-se a in
coherencia de existirem nesta. Camnra depu
fados eleitos por todo o estado e outros eleitos 
por pequenas circumscripções ; incoherencia 
que tumbem resaltll da eloiçrío por dist rictos 
de tl'es deputados; porque, si esta idé!t for 
adoptadu, o restlltado seri1-que existirão nn 
Camar:i, futura. deputados eleitos -ror dis
t ricto& e deputndos eleitos por estados, desde 
que estes derem cinco de putados ou menos 
(;.i.rt. 37, § 1°, do projecto do Sanado) . 

UM SR.. DEPUTA.DO - Dirija V. Ex:. as 
suas vistas para o projecto da commissão 
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mixta e verà que a providencia tomada no 
projecto é esta. 

O S& . .Ma.TON - Mas o nobre deputado ar
gumenta com o projecto da comrnissão mixtu, 
e eu estou argumentando com o projecto que 
serve de base á discassü'.o e tem dé ser aq o.i 
votado. 

Sr. presidente, V. E:-c . .iâ por mniS de uma. 
vez observou-me que está dnda a hora, por 
isso 'Vou terminar. 

Desejo npenas qua n. camttra, prestando toda 
sua mustmdaattenção ao (l.SSumpto, faç(l. com 
que desapparecn.m tantas escaorosidades do 
projecto da reform<i eleitoral. Amanhã, eu 
mesmo apresentarei algumo.s emendo.s,jil. que 
não tive boje tempo de formulal-as. Contlo, 
entretanto, ua sabedorüt da Camara, espt'l
rando que élla vote urna lol <le eleicão l)Ue 
garanta a todos nós e seja um forte esteio 
dns liberdades publicas. 
D~sta fôrmo. a Camaro affirmará ma.is uma 

vez ainda o seu elevo.do criterio e o seu t\.Ccn
drado patriotismo. (Mv,ito bem, muito bcmi. 
O orador é felicitado). 

E' adiada. a discussão pela. hora. 

SEGUNDA PAR.TE DA OR.DEM DO DIA 

Entra em 2e. discussão o projecto n. 245, 
fixando as de;;µezas tlo Ministerio da. lnstruc
ção Publica Correios e Telegraphos, para o 
anno de 189L 

E' lida, apoiu.da e postn. conjunetamente 
em discussão a seguinte 

Ao art. 2. 0 
- Supprimido o Conselho de 

lostrucc\í.o Superior, passa.rito os dous em
pregados dessa secreta.ria. a servir em outra 
repartiçiLo n. a.rbitl'io do e:i.'.ecutivo. 

Safa das sessões, 20 de .outubro de 1891. 
-Nilo Pecariha. . . 

São lido.s, apoiad:is e envia.das iL commissao 
as seguintes · 

Emendas 

Accrescente·se onde couber 
§ Os empregn.dos da Repnrtiçã.o Geral 

dos Telegmphos perceberão vencimentos 
ig-uaos nos da Repartição dos Correios, revendo
se para. este fim os respectrvos regulamentos. 

Sala das sessõos, 20 ele outub1•0 de 1891. -
Gabino !Jesov.ro .- M. Valtadr.'Zó.- Victorino 
Monteiro .- Bcltarmino Menrfonça.- Leite 
Oíticica.- GUccrío.- Casar Zaina. 

C:uonr:. V. IV 

Accrescente-se onde convier o additivo 
seguinte: 

Consigno-se a. verba de tres contos e dusen
tos rnil réis,u.o projeeto n. 245,para pa.gamento . 
tlo secretario da. Directorio. du. Instrucção Pu
blicu. do estado do Río Grande do Sul. - Vic
torino Monteiro. 

Artigo additivo. Ficn. o governo ;i.utorisado 
a pagar a despez;,1. de 5:000$, autorisn.da pelo 
ministro da instrucçã.o publica e.lo governo 
provisorio,paraa. compra dos a:pparelhosneces
sarios a.o instituto ú. prepllrac:lo do llirm atte
n uado da febre amarelltL e do liquido pn.ra a 
cura. da tuberculose, éouformo o methodo do 
Koch para outras in vestigacões experimen tuas 
sobr; as molestias infol\to-contag1osa.s. 

Pnragmpho unico. Para custeio do mesmo 
instituto ó concediun :L c;uhvenção de 6:000$ 
n.onuaes, cootorme determinou o mesmo mi
nistro. 

Sala das sessoes, 20 de outubro de 1801 .-
Seh:edeilo. · 

Ao n. 29 -Augmeute-sc n. verba com mais 
10:000$ pa.1•a subsidio :í. Escola Domestica. 
N<JSS.'l Senhora. do Amparo, dn, cidade de Pa
tropolis. 

S. R. - Frederico Borges. - Victorino 
Monteiro.- José BelJilaqua. - .Azcredo. -
Leite Oiticicc,. - Ant.:mio O~yntho.- A. Mo
reira da Silva. - il1 anccl F-ulgencío. - La
cerda Coutinho.- Domingos Rocha.- Nina 
Ribeiro. 

O Sr~ Presidente - Na.ol'dem da inscripção 
co.be a pahivra successivarno_nte o.os s:r;s. 
Fr:i.ncisco Veigu. e Sa.:::itos Pero1ra que desis
tiram, Joiio V1oira e Aristides Maia. que nií.o 
esti1o presentes. 

Segue-se o Sr. Ca.ntU:o. 

o Sr, Oau.tão -Não subo à. esta tri
buna pu.ru. füzer um diseurso,nem mioucio~a
mente analysar o projecto do orçi~mento do 
Ministorio da. Instrucçã.o ?ublicn.. Venho ape
nas justificar uma emenda que vou ter a. honra. 
de apresentar .à consideraçüo .d~ Ga:m11ra., e 
aue tem por fim sanar uma. lOJllStiçu., que, 
s~m duvida1 foi comrnottida pe!a. _c9mmissão 
por nü.o conhecer :i.s razões que m1htam con
tra t al i uj ustiçn.. 

H.efiro-roe, Si·. lll'esidente ã subvenção que 
lm muitos rumos e dada. ao Colleg-io de N. s. 
do Amparo, no meu esto.tlo, o qual tem por 
fim dar educação a menina.s pobres o orphã.s. 

Esta subvonçã.o não ô favor que o esta.do 
faz i'.~quelle ostabelecimont.o; é como indemoi
snçiío. p1•ove11iente <le umn. douçüo que foi 
feita o. esse collegio, o Lla quo.l o govern'J se 
apoderou. 

Essn. doação é antiga; foi feita por occasião 
dn. extincção da ordem dos religiosos merce

oo 
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na.rios, cujos bens eram tlen<:>pinados dos _con-r P.:.i.rte <los se~s bens foi dada àquelle esta.bale· 
templados. P~r essa occas1~, o bs~po d1oce- csme_nto de caridade para constituir seu patri
sano ~o Paru, que era. entao o d1rector do momo, e. que até hoje não lhe tem sido ontre
Col.legio de N. S. do Amparo, fundado g-ue. 
po1. um dos seus antecessores, diri:riu-se ã. . . . . ~ . . 
curia. romana e ao governo da mefro:pole O S1t. G11.nrN~ BEzouno-Mas nao tem s1Jo 
pe_dindo que de uma pa,rte desses bens Toss~ dada a subvençao 1 . 
feita ~on.cão para patrimonio do mesmo esta- O SR. CANT:A.o-Tem sido dada desde 1845 
belec1mento. a de 2:000$ sómente, e anteriormente ~ 
. Então foi feita doaçfü> de alguns predios de 200$000. . . 

que a ?rdem dos iperc:_ena.r!os p~ssuia na ca.pi- O SR. GABINO BEzouno-E o total dessas 
tal, m,\S tal d?.açao nao foi realisa.da pelo go- subvenções não importa 0 valor dess s 
verno, que o.lias ficou na posso dos referidos bens ? · e 
bens. 

Mais tarde, outro bispo diocesano reclamou 
que tosse entre;:ue ao estabelecimento a doa
ção que lhe haVit\ sido feita, ou então que o 
governo por qualquer fórma indemuisa:;sc o 
estabelecimento. 

Em virtuúe desta reclamação, por portaria 
de 26 de julho de 1824, de accordo com o de
creto real de 12 de março de 1821 o do al
va.rã de 25 de junho de 1750, foi concedida a. 
subvenção de 200.$ ao Collegio de N. S. do 
Amparo, . ~orno indemnisação que ·o gov rno 
lhe dava dos predios de que estava de posse,e 
que n~nca. entreg-ou àquelle estabelecimento. 

ASSt!ll conservou-se esta subvenção, mas 
p~st~r1or~ente, em 1845, o governo da. pro
vmc1a, pois nesse tempo o asylo já. estava sob 
o pa.trocinio da provincia;j u!gando que a sub
venç~o era pequena. em relação ao valor da 

· doaçao, recl:i.mou pera.nte o governo imporial 
que, ou lhe fosse entreg-ue o. <!_ouçií.o completa, 
ou se augmentasse a subvonçao. · 

Em virtude desta reclnmaçào foi promul
gada .uma lei,em 1845, elevando a dous contos 
do relS a su bvonção do Collegio do Amparo 
scnd~lhe 3.0 mesmo tempo concedida escolh~ 
de. 01~0 escra. vas, para o seu serviço, ctas que 
ex1sllam oas fazendas nacionues que haviam 
pel'teilcido aos i'eligioSo$ mel'céna.rios. 

A lei era concebida nestes termos (~) : 
~ Hei por bem S:lnccionar o m:i.ndar que se 

execute a seguinte r esolução da assemblêa. 
geral legislativa: 

<o:Art. 1° E' concedida ao estabelecimento das 
menina s euucando.s d:1. Provincin. do Pa.rà a. 
prestação annual de dous contos de reis bom 
eo:mo o dominio e uso ele oito escravas,' asco~ 
lhída.s dentre as que pertenceram a.o extincto 
c9nvento e hospício dos religiosos mercenn.
rios calçado!: daquell?- proviociu.; em cumpri
mento da bulia ponttficill, o dos :wisos re"i
os expedidos para a extincção do mesmo c:fn
vento e hospicio. 

.Art. 2° Fico.m revog!ldas as disposiçües em 
contrario.» · 

Jà vê a Camara, que por ostt~ lei é de certo 
co!lfir~ado o que eu disse, isto é, qué quando 
foi extmctn. a ordem dos mercemirios, uma 

o SR. CANTÃO- o P o.der Le<>-islativo re
solveu por uma lei, que fosse da~a esta sub
veoção, e desde 1845 que se tem dado. 

Não sei qnal a. importancin. total da doação, 
o que sei é que um dos provedores daquelle 
estn.belecimento, o ex-senador Sr. Meira de 
Vasconcellos, reclamou perante o governo 
para. que fosse entregue toda a. importancia 
da doação, porque julgava isso preferivel a 
esta subvenção annual. · 

A visto. desta reclamação é de crer que o 
tot.al dn.s subvenções n[o importe o valor da 
doaçii.o,que si fosse recebida pod~ria dar maior 
rendimento. 

Esta subvenção continuou sempre a figurar 
no orçamento do imperio, e ainda. hoje na 
pl'OEJ?Sb q~e veiu do Ministerio da Instruçüo 
Publica. esta ella. contemplada. ; mas a com
missão no seu projecto a incluo no numero 
da.quellas qu<:; tem de ser reduzidas à metade, 
p~rque talvez a considere um favor, como 
sao as outras. 

Pelo que tenho exposto deve a Gamara re
conhecer que esta subvaaçã.o não esta no caso 
das outras, porque repito, b.ão é um favor 
que o gover no taz ao estabelecimento ·das 
educandas do Pará, como é a. subvenção dada 
a outros estabel9aimentos ; ao contrario, é de 
toda. (1. justiça, ser r.onservada., porque imp.irta 
!lm~ iI~d~mnisaçã.o que o Estaào deve àquella. 
mstituiçu.o, por isso, nesto sentido, apresento 
umo. emenda para. que seja. conserva.da a 
subveucão de 2:000$ ao estabelecimento 
das educandas no estado do Para. 

Aproveito o ensejo, Sr. presidente, para 
fazer n.indu. ligoims ponderações sobre o 
outro ponto do projecto,qual à o quo se r efero 
à t~utoriz.nção dadr.. ao governo para. acab:i.r 
com o Interna.to do Gymnasio Nacional e 
cr(.\ar mu.iB um, ou dous externat os . 

.A ve1•1Ju. que actuatmente se ~~~a com o 
interna.to .e externa.to é de 451: 000$ eu. com
missão r eduz essa. verba a 351 :000$ oxtin· 
gnin1io o internato e mandtimlo crcnr um ou 
dons exteroatos. 
. F_>u.rece-me q~1e _si f'?_l' posta em pratica a 
idem. da commts:iao, nu.o se realisara a econo
mia. que ella propõe, porque a. clespeza com o 
possou.l do externato, ootualmen te, ó igual á 
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que se fa.z com o possoal do internato, isto e, l Sei quo a commissã.o prO'l'.\Õe simples auto- . 
de 157 .000$ . · · risaçlio ao governo, mas croio CJ ue o governo 

O _que ::i.u~menta. a desp.izn. do interna.to, é teril. bastante cri.terio pa1-a ~i1o u5!1.r <lel\a 
a ahmentaçao dos alurnuos, vestu:irio pa1'<L os acabando com t.l mternn.to, pois com isso farm 
meninos pobres, <>rdeottdo a medices etc. rnas mal iL otlucuçU.o. . . · 
si so crear o externa.to como <leve set· creado, Niio dose.janelo tomar mais tempo ti. Cn.mara, 
porque a commissão diz que essac1·eaçiio deve concluo mandcndo i1. mez<L minha. emenda, 
ser de accordocom o plano de estudos actual- que é e:;ta: (W). 
mente e:s:isteote, tera de gastar-se ta.o to · <(Seja conservada. a, subvenção de 2:000$ ao 
corno o que se ~rasta _com º~ externa.to q~e collegio de Nossu. Senhom do Amparo, no es
actual men~e epste, isto é L::i7.:000$, qua.n.tw. h\t.lo do P•irá. 
esta su~er1or a que se pou1Jara. com t~ extm- · 
cção do mtornato. S<1la <las ses>ões, 20 de ou tubt•o <lo 1891 -

Alem disso, a. diiierenca. qua hit pam mais Canuio,Nirrn Ribeiro. 
na despeza com o internato, si nú.o é total- ( Muito bem, muito bem ) • 
mente corapensn.da,é o em gr:inde parte pel•~ E' i·d,,, ap ·,,d ... e onviad" ,:.. comrru·55;::,,, ... 
pensão dos alumnos contribuintes, pensa.:-o que 1 

,., oi .. •• ·• .. "" "' l;eguiute é paga. até no tempo du.~ fürias em que :\lu-
mn0s deixi'io o gymnasio e lá não füzom por 
issó despeza. :.i.lguma. · · 

Por ta.nto,embora me:smo haja um pequeno 
excesso de despe:..:a,me '[)a.t'ece oüo ser conve
niente acaba.e· com o internato do Gymuasio 
Nacional. 

O Sa. GA'BINO BESOURO - Dâ. educaçito tt 
muitos me.llinos pollt·os. 
· _O .'.5R· ÇANTÃ.o ~ Cortame.qte, da oduc:i.
çao u. mmtcs meniom; pobres. cujos pa.es nã.o 
terão tal vez recllrsos para. fuzel-os freq uen
ta.r o externato. 

Acl'e5ce que meninos de outros estados 
que aqui não ti.verem pessóa. que se enc::wre~ 
gue de vellar sobre elles, não poderão fre
quentar o externato, porque seus pae:; não 
os mandarão. 

Dir-me-hão qne de todos os outros es
ta.dos veem aluurnos para. as escolas de Medi
cina., Militar, Polytechníca.. 

Veem, é verdaue, mas são moço~jà de certi1 
ic!_ade, e que podem dir!g-i1·-8a por· :;j, o que 
nao acontece com monmos de 12 e 13 till-
nos. · 

O SR. SEv1mrno Yll!:IRA - Quantos alu
mnos teem terminado o cu1•:;0 ao iuternate 
do Gymuasio Na.cfonal 't 

O SR. CA~·m\.o - E qm1ntos leem tet·rni
nado no externato 1 

Mas direL ao iUustrc deputado que muitos 
alumnós a.li leem turmiuado o cut'SO, o que 
não pequeuo uume1·0 dos homeus que toem 
ilguradoe tigur•>.ni em uosso paiz alli ÍOi:'Mn 
et.lucaJos e L>achllrelado::>. 

Quando, pot•em, assim não rossc, e poucos 
sejam os lilurnuos que ali termituuu o cur~o . o 
este facto sei·ví::;sc p.1rnjustitica1• a C!Xtiuc<;ão 
do internato,dcvia. ta.ml>em se1· invocado p•~r•~ 
acab:\r-i:;e coin o tixtornato, po1·quo julgo quo 
o numero tios qu~ neste tcrmiunm o curso 
não é superior uo tlos que torminam no inter· 
nato. 

Emenua 

Seja conservada a, subven<,:<10 do 2;000.$ ao 
collegio <lo N. S. do Ampa1·0, no estado do 
PM'à. 

Sala, do.s sessões 20 de out11bro de 1891, 
-Cantao-~Yina Ribeiro. 

O S1t. P1msmi..:~·m-Na ordem da inseri~ 
pção tem a puhivra o Sr. João Vieira, que 
e:;tá ausente. T~m a p::ila.vra o Sr. Domingos · 
H.ocha. 

O Sl". Domingos Rocha co. 
me:.~•• observando que, si nntigamente as 
questões que $e prendem ao orçamento da. ln~ 
:.tr·ucção publica, eram Sllmpre de gmnde 
importancia, maior valor adquirem no actual . 
momeuto. 

Procla.ma.da a. Republica, o governo pro
viso['io, no u:;o dn.s fücultlades amplas de que 
se achou investido, fançou as hases de gran~ 
de:> reformas era todos os rn.mos do ensino 
·publico do paiz. Mas essas i•et'ornm.s concebi~ 
dru.; pelo espiri.to do ~miueote e immortal 
Benjamin Constaut, oucontr:iram em sua 
eiwcuçií.o muita1:; dillicuklades J.ependentes 
das circumsta.ncüi::; Jlmu1ceiras do 'fb.esouro e 
do estmlo intellectmil da n~tç;io. 

1\ssim ~ que o diroctor da inst['ucçuo pu
blie<.•. clu. Ca.[Jit.<.l.l Federa.! representou, mos
frando os emba.ra.ços que se oppunhnm ú. 
prntica do pl;u10 do r u!imnu. do Gymnasio 
Nacional e 11 propriti. congt·~gu.çã.o dos lentes 
desse o3tabeleoimento m:.mire<itou-se no mes
mo sontidti concluindo l.JOt' duch~11u· que nilo 
era. po::;::;i vol füi<;it'·i:ie :dton1\:õe::; ao programma. 
l!O ensino, i:illlU mutilar O l'lllDO goml ado
ptu.tlo, soullo vreforivel atlopta.r-$0 um out1•0 
m<1is clom~nt.Lr, ma.is simples e mais ade
que.do ao tlesonvolvimento intollectua.t dos 
alutnnos, Me que futuramente so podesse 
pôr mn pra.lica. ensino mulli iuteg-ral. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:48 + Página 26 de 39 

476 Sessão em 20 de Outubro de 1891 

Faz o orador detidas consideraçôes a esse 
respeito, entendendo que o alvitre que melhor 
consulta os interesses tlo ensino no momento 
actual é_ aut?risar o governo. a modificar esse 
plano, s1mpl1ficando-se o ensino. 

Passando a. occupar-se da escola de minas 
de Ouro Preto, historia a sua creação e o de
senvolvimento gradual que· teve, ·assigna
lando que o estado de Minas concede um~t 
subvenç5.o de 50 contos, destioada ao~ serviços 
do curso de engenlrn.ria civil; combate as re
ducc;:ões propostas pela commissão e justirica 
deseo.volV'idamente um:.t emendtt a esse artigo 
do projecto do orçamento, 

Tambem nQ;o a.cceita a reducção á metade, 
como propõe a commitiSão, da verba rlostínafa 

. as obras do Ministerio da lnstrucçã.o PUIJlica. 
Hu. mnitas obras em execução, µara as qua.es 
a quantia de 300 contos é iusutnciente; e ha, 
contractos eff'oJctua.dos, que não pouem deixar 
de ser mantidos. Nestas condições, julga. ue
cessario que a verba seja de 350 contos, pa.ra 
o que rtesse sentido mandara uma emenda. 

E' lida, apoiada e posta conj a netamente 
em discussilo a seguinte 

Emencla 

Fica o governo autorisado a rever os re
g-ulamentos das instituições de instrucção 
a-spendentes do Ministerio da Instrucção Pu
blica, não podendo ri.ugmentar despeza al
g:i.tmá, porem fazendo economias. - Domingos 
J:(,ocha. 

São lidas, a.poia.ua.s e enviadas a commis
s-J.o ns seguintes 

Emcridas 

A' verbc:1i Obras : em logar da 200:000$000, 
diga-se 350:000$000. 

Sala das sessões, 20 da outubro de 1801.
Domingos Rocha. 

Ao n. 1.2 do projeoto da oommissao de or
çamento, sobr-c as daspa::as nacessa?"ias com. 
a Escola de Minas de Ouro Preto 

1 director .................. . 
14 lentes .· • . ... . ... · ......... . 
5 substitutog •............... 
l professor de desenho .....•. 
l secreta.rio ..... .. ........ .. 
l bibliothecario ...•..•... ••.. 
l porteiro ........ . .•..•.••.. 
1 continuo •... .. ...•••..... . 
2 gual'das ... . ...••. • ....•... 

Differonça paru. mo.is nos venci~ 
mentas do lente contro.cfado 

· de ln.vra. de minas e metu,l-
lurgia . . . .. . ...•. . .. . ....•. 

7':200$000 
84:000$000 
21 : 000.~000 

4:200$000 
4:800$000 
3:600.$000 
2:700$0 o 
l: fi00$000 
2:i60$000 

4:000$000 

Gratifl.caç;í.o aos lentés de 'PhY
sica e chimica geral, minera
logia e geologia e docimasia, 
physica e chímica iudustrio.es 

Idem ao lente que dirige ex-
cursões scieutificns ......... . 

Idem ao lente que dirige as ex-
cursões as vias fer1•eas ...... . 

2:400$000 

400!!;000 

200$000 

Sonuna............... 138 :860$000 
A deduzi!.': 

Vencimentos de um lente do 
curso de engenharia. civil, 
pc:1igos pelo estado de Mina,s. • 6 : 000$000 

· Somma •••..••..••••• 
[\fateria,l como ostá. na fabella .. 

132:860$000 
30:200$000 

Total •. ,............. 163:060$000 

Aclditivo 

Art. 1. 0 E' o ~ovel'no autorisado a alterar 
o reguln,mento do. Escol:i. de Minas de Ouro· 
Preto, ma.atendo unidos os cursos de enge
nharia civil e de minas a reduzindo des
pezas. 

Art. 2. 0 Aos engenheiros forma.dos pela 
escola ser-J.o eonferidos dipl0mas de engenheiw 
ros de minas e civis e continuarão a gosar 
em todos os estados da Re'Publica dos direitos 
e reg-alias inherentes a esses titulos. 

A rt. 3. o A União continuara a n.ccei tar n. sub
venção com que o estado de Minas contribuo 
para a manutenção da escola. 

Sah\ das sessões, 20 ue outubro de 1801 .
Domin.qos Rocha. 

E' n.düufa a discussão "(!ela. hora. 
Passa-se à hora destinada iL apresantncito 

1le projectos, indicacões, requerlmentos, etc. 

O Sr. Alcides Lhna.· - N(l, hom 
udiantatla em que viro os nossos trabalhos, 
uff.o ha incentivo pn.;a tomar-se a paln.vrti. e 
prender-se n. attençu.o do. C:1mara. 

Mas, eutendo que o rig-oroso cumpl'imento 
do dever nenhum obstaculo encontra diante 
de Si. Tomo pois a palavra para. tratar de um 
n.ssnmpto especüi.l ao estado que re'(lresento. 

V. Ex. sri.be que hn. poucos dias foi decl'etado., 
pelo presidenfo da Republica, a abolicü,o das 
zonas fiscnes do R.io Grande do Sul. Estt• 
medida justissima. em si, era incessantemente 
reclamuda por tod:t a fronteira meridional dn, 
H.epublica com o estado Oriental é a.s Repu
blica. Argentina. Sendo assirn, não sei que 
funda.mentos possi.í.o tor ns censurM levun
tndus contra aqnelle neto do Poder ll:xe~utivo. 
E tanto ma.is me surprehendernm ta.os c~nH 
suras quando vejo que ellas partem tl.n illus
tm corpora.çã.o do Sonado, dn.quella. casa 
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onde a '6abedori:.i. costuma ter assento, mas 
que naste assumpto estâ completamente. falho 
de razão. Foi o nobre senador por Minas 
Geraes, Sr. Americo Lobo, o nr!meiro a in
quinar de inconstitucional o 

4

acto tlo Poder 
Exeoutivo. · 

Sr. presidente, eu attribuo ú falta Lle co· 
nhecimentos especiaes sobre as cousas da 
fronteira do Rio Grande do Sul as accusações 
por S. Ex_ feitn.s a abolição lin,s zonas fücaes. 
Si S. Ex. conhecesse perfeitamente a n:i.tu
rer.a. especial do assumpto, por certo, não 
teria expressões de desagrado, mas sômente 
de louvor pelo acto ~ue acn.ba de pratil!al' 
o Prosidonto dn. R.epubhcn.. As zono.s fisca.es 
não foram cre:i.das pelo Poder Legislativo e 
nom pelo Executivo ; forom emanadas do de
legado do ministro dn fazenda no Rio Grande 
do Sul. E' um Mto de simples :.vlministração 
que até podia ser perfeita. e len-itim:i.mente 
desfeito por ;:i,viso do !IIinistorio aa Fn.zendn. 

Como V. Ex. sa.bo, o delegado fiscal, Sr. 
Dr. Joii:o Cruvello Cava!canti, em circulares 
telegrn.phicas dirigidas a todas as repn.rtiçlíes 
thicaes do estado do Rio Grande, pl'ohibiu 
expressamente conceder g·uias acompanhando 
mercndorias destinadas a territorio situado 
n.lém de uma linhn. comprehondidn. entro 
certos pontos por elle determinados dentro 
do estado do Rio Grn.nde. Mandou, além 

· disso, considerar de contrabando as mer~a
. dorias encontradas fõra. dess:i. zona, embora 
acompanhadas de guias, que nesse caso se
riam reput:>.das illegalmente expedidas . 

Pnssn.udo n. referida linha por dentro de 
totTitorio brazileiro, comprehende-se desde 
logo que outro essa. linha e a fronteira política 
1!0 Brazil com as R.epublkas do Prata me
doa.va umo. grande zoua <le t orritorio uacio
nn.l, do qun.l não podiam sei." expedida.s pa.ro. 
tot'l"itorio tambe!ll nacional mercn.dorias re
cebldt1s do estr11ngeiro, en1born. tivessem lc
gaimente pago os· direitos da tarit'a e se 
sujeitnssem a todas as exigencias flscaes. 
Era n. revogaçiio 1u:press::i. do direito com

. mum, em virtude do qual, os effoitos com-
merciaes, uma vez legalmente introduzidos 
no pniz, podem circular livremente por todo 
Glle. O direito commorcial dl1 fronteirn. ter
minava na linha intern:i. dll. · 7.ori::i. tlscu.1. 
Nunca so vil1 maior prepotoochi elevada á 
categoria de medida salvadorn. dos interesses 
flsca.es. A Constituiçti.o oro ferida de morte, 
porque a liberdade commercial,solemncmente 
garantida por olla, acha.va-se violenta.mente 
peada. Não podia o governo da União mauter 
na. fronteira uma sittiac<'to por todos reputa.dn. 
indecorosa. para n. Republico.. Assim, pois, o 
governo. apezar do tardio, cumpriu o seu de
Vtir o a.gio dent ro de Joi i·estnbelccendo os 
prinolpios constitucionaes feridos do morte por 
um simples agente do Pocler Executivo. 

O SR. Fr:.ANcrsco GLICERio- O Poder Ex
ecutivo não podia, fazel.-o em face do art. 34, 
§ 25 d.a. Constituição Federal. 

O SR. ALCrnr-:s LrnA:-V. Ex. téria. ra~iio 
si o governo tivesse feito obra nova., mas, 
não o foz._ ~lia m.?dilicou ,apenns um acto de 
mera o.dm101straçno. Podia, o governo conti
n uo.r a. mn.n ter um acto íllog-a.l e inconstitu
cional de um sou de\e~ado? 

Sr. prcsidento. o nol.Jre senador o. que me 
referi no principio do meu discurso,procuran
do justificar ~. Ct'en.ç;1.o da. zona fiscal •• , 

O SR. FnANc1sco Guctmro-Sobre a eon
veniencia. ou inconvenionchi de t al medido., 
eu nã.o discuto. 

O Sn.. Ar.c10E5 LUXA ••• di&ie, como argu
mento irresp.:>ndivoJ, riuo depois de tão infeliz 
creaçã.o, as rencla.s althntlcgarias duplicaram 
em pouco tempo; S. ~x. osqueee-se, porém, 
que com a ~reação rhi l"oforltla zona coincidiu 
a extincção da tarifa ospoclal intogral das 
a.lfa.ndegns do Rio Orando do Sul, que reduziu. 
qunsi :1 ID'9to.de a cotirancn. <los diroitos adua
neiros, os quaes do então om dan.nta comec..'l· 
rum a. te~ um augmen to grndunl l\tá ficarem 
equipara.dos como estão desde o começo deste 
anno, nos direitos d11 to.rifn gemi, que por 
su:.i vez soffreu notn.val o.ugmento em quo.si 
todos os SP.US uriigos. Além disso, a.ccresceu, 
pouco depois da zona tlscnl, o. cobrança em 
ouro dos direitos de im.portnQão. Portanto, é 
mais provavel que estas duas circumstancias 
tonbum por si só determinado o augmento 
das rendas aduaneiras dn.quoUo estado. Para. 
se n.ffirmnr com segurnnçn. que o augmento 
das rendas-das alfündeg"ns provieram da li
mito.ção de uma zona fiscal, em indispensa
vel provi\.r que, outras causas não influiram 
nnqualle augmento. 

Não quero, Sr. prei:ddente, tomar tempo a 
cn.so. sobre este '[Klnto que reputo secundt\rio . 
Si na fronteira. se fai contrabando, e cont'esso 
que se faz, como se faz no littoral de todo . 
o paiz, p1•ocure·se impedil-o por meio de fis
calisacão minnciosn. e energic.1', com empre· 
gndos competentes o incorruptiveis : mas a 
prete~to de repressU.o de contrabando, e para 
o fim do mo.tM• o commorcio illicito, não se 
pt'ohihn. o commot•cio logn.l o legitimo do. fron
teira. terrestre com o interior do csfado, o 
nem se rostriojn. a liberdade do commercio, 
que e umn fn.culdndo constitucional tilo pre
ciosn. pam o commorclo do liltoml como po.rn 
o da. frootoiru.. E' isso quo desejo ver perma
nentemente ostctbolocido na Rey;ublic:i.. Nada 
do monopolios crendos cm fo.vor do littor<i.l, 
com úetrimcmto d.i ft ·ontoira, e nem a fü:vor 
desta <;0m prejuízo dnqu~lle. Em igualdade 
de circumsttincins, o consumidor levado pelo 
seu interesso oli:clnsivo iri~ sortir-se onde me
lhor lhe con'Vier. o mnis ó ostabelecer uma 
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espr~cie de distribuição do freguezias entre us 
praças commcrci11es rlo estado. 
· Sr. presidente. ha muito qu0 existe nesta 
casá um projecto de lei a.balindo as zonas 
fiscn.es. 

o SR.. FRANCISCO GLYCE1UO - Ma.is uma. rn.
zã.o contra o acto do Poder Executivo sobre 
este assumpto. 

O Sr. Victorino Monteiro
Dcpos d~t brilhante ex prn:dçi.i.o e da.s razões 
apresenta.das pelo meu digno collega D1•. Al
cide~ Lima, era -perfeitamente dispensavel a 
minho, presença nesta tribuna.; porem, só
mente pelo desejo que tenho de mais uma vez 
confundir os detrMtores do commCl1·cio da 
fronteir, . do Rio Gr:i.nde, aquelles que sob 11 

cn.p:i. de conLZ':ibando, veem entretanto de
_ O sn.. ALC~DES LIMA.- Perdoe-,me, V. Ex. reurlc:n· intf~!·esses pouco ,im:tiílca.veis do lit

ll<~O tem rnztto. O pro1octo a que me retiro torn.t; sómente por esse desejn ven!10 npr e
fo1 apresenta.do pelo Sr. deputado 1\1enn:1 Bar- sentar !1 C:tmaNt nos dados ostn.tistlcos 
reto, dê . pleno accord~ com muitos do sous ·fornecidos pelo 'flroprio ox-delegndo flsca.l, 
collegas elo ropreseotaçao euh'e os quMs me que incontestavelmente -procmleu da maneira. 
acho.·· n. mais p:ircii1l e inconveniente, mostrnndo-se 

O Sn.. Fn.AN'CISco GLYC1mro - E a Cnmara dAfonsor extremn1lo dos interesses ogoistlcos 
cumprida o seu doYer legislando. do commorclo importndor dn::; praças do lit-

0 SR. ALcmF.s LIMA.- •.• mas a comm!ssrr:o, toral (Ui) : 
a cujo estudo foi elle submettido, nü:o dolt « Os rendimentos das alfa.ndegns do Rio 
pnrecer até hoje. Grande fortim os so~nint<ls : em 1888, 

Antes de proseguir nestns idéas, preciso 5. 173 :270$473; em 1889, !) .678:450$172; em 
refutar o argumento que re~altn. dns pnrtcs JSQO, 0.457:13!$g!3 e no primeiro semestre 
com que me honra o íllustre deputa,do por <lesto anno de 3.033:658$686 . .,, 
s. Pa.ulo. Ora, sonllot'es, a recaita deveria tor nu-

s E parecei de'xar ontondel' quo se gmeotado. de modo c_o~sideravel , , porqmmto, 
· x: i. · t d 1 · t como mmto bem sabeis, as tn.rtfas que eram 

a.presentámos um proJec 0 0 61 ª es,a especinese póde-semesmo nffirmar especialis· 
Camar~ abolindo a.s .zonii:s fiscaes. é que. r~- simas, pois, ainda sófl'riam enormes reducções 
conhec1an;os n competen~ci~ . que lhe assistia. nas proprias repartições arrecadadoras, o que 
p:i.ra. leg1slat' sobre 0 < s,,umpto. constituin. o contrabando officiu.l füram ele-

Saiba, porêm, s. Ex. que isso êm nada vadas, ênl principio do anno passado, em uma, 
prejudic.'l. n nossa opinião. proporção ae cerca de 200 °/Q, além da co-

Se recorrermos ao podal' Legislativo ó por- branca do imposto em ouro, que deveria 
que já tinhamas perdido a esperança de ver o elevar a renda em mais de 50 b/0 segura
governo sn.tisfazor. as justas 1•oclamacões do. mente. 
fronteira. Por esses dados, nlias de fonte insus,eitn., 

Fa.ziamos um su1n•emo esforço 'TJar(l, obte1• vê-se que a ditierença. de 1888 para 1889 foi 
justiça das cn.maras legislativas, cuja, compe- de mais de quinhentos contos de réis, devendo 
tencia ó muito mu.is ampla e_ mais geral do continuar o accrescimo de renda naasn. pro
que a do Pra;;idente tln Republica. porç.ã.o pelo menos, P'='la n:ikro.l e~pn.nsão dns 

E tanto 11 competencia do Congresso neste trnns."Lcções commerciaes e consequente au
n.ssumpto a contestavel que o proprio relator gmento de importnc;ü:o, . do maneirri. que n 
da commissã.o de fazenda, a quem foi destri- renda deste anno serin. superior a. sete mil 
buido o projécto, me declarou pnrtioular- contos, embora Sobre o regimen da no.-a ta
mente achar mais con"\"'oniente ser a zona rifü especin.l e sem o imposto em ouro. En
abolida pelo proprio poder que :1 creara. tl'etanto. senhor>es, npozar da ele.-açã.o de 

Vou terminar. sr. presidenta, decla.I'n.ncio mtüs de 250 "/o no. o.rrec~dn~íIÇ> dos imposto~, 
que na defeza que acabo de fazer da. aboliQão á . rondt\ <lesto o.nno attingmi, 11pen11s a SEHS 
das zonas tisoaes, são solidarios muitos dos l'e- mil contos..; 
present(l.ntes do meu estado. (Apoiado/; da Onde esti'to, portanto, ostas grn.ndos ~an-
àcputaçilo riogranderise.) t.agons pr_?cla.mad~s pelos defensores da lmltt~ 

Não somos de forma alg-uma suspeitos. tlscal ~ >':.1.0 as YeJO; po1·que, calculand?-.sll 
Não tomos n.pofa.do o governo incondicional- µor. este:' tnesmos dados qu!'l acl!'bo d~ exlub1r, 
mente. Temos censurado-o e contimmromos ter1n.mo~ . uma renda muito mfer1or neste 
a. censura.1-o pelos Mtos que reputarmos ille- anno da 11ue era esperada.. _ . 
gaes ou contrarias aos interesses da. União ou Portao~o,o argumento é tu.o pllant~stico que 
dos estados sorve _umcamonte para defende!' interes~e~ 

. - . 1 que nao toem n.bsoluta.mente razi10 de ser. E 
Ma.s., a abohç:1,o. das. ?.Ocas :tlsc~es ó para. uos lamento que um illusti·e soa.· ador que lw. muito 

u:n acto de '.1lta. JUSt1çu. e por isso o applu.u- tempo mu hu.bituei n respeitar, pela suu. iUus-
dimos com fervor. J tl'~içú.o ~ caro.ater indepon~e~te, só pelo de~ 

(Muito bem, apoiados). seJO u.mco de fa.zer opposiçao extrenlada. ao 
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illustre ministro da, fazenda, que neste 
assumpto procedeu muito correctamente, ti
vesse censurat.lo tão acre e iniquamente um 
acto que só poderia despertar applausos da
quelles que comb[).tem interesses pequenos 
e não são apologistas dos mo.is censuraveis 
privile gios. 

Disse o nobre deputado Sr. Glicerio que 
ostn. medidn em inconstitucional por tor sido 
iniciada. e a.pprova.da pelo governo ; mas in
constitucional era a mnnutonçii.o do. zomi 
fiscal. E o governo para tor cump1•ido rigo
rosamente o sou <lover p;.•ocisu.vn. de, no di:L 
seguinte no dB- promulr;n.Qilo dn. Comitilttiçito, 
extinguir o. zonn, porque n sua consorvuçij.o 
l'!llportarin. em Un.gronto infrn.cçü.o com1lltu-
c1onnl. · 

O SR. ANTONIO AzEmmo- O Sr . Hitmh•o 
Ba.roellos tlisso que oru. o mnior serviço quo 
se podin prestnr. . 

O Sn.. VICTORINO MoNTtcrno- O illustro so· 
aador por Mina:i Ooro.os 11ppollou pum a ºj•i
nião de um illustro sono.dor pelo l~io Gru.11t ~; 
mas posso assegurar U. Cnmara qua s. gx, 
esta completamente illudldo, porque osto 
senador foi o primt3it•o, o nnuo pL\&saLlO, a. sui.J
screver um projuoto por mim nprosontndo n.o 
meu lllustre amigo Dr. R.uy Bo.rbosn, antito 
ministro da fazendo., o que con tin lrn. q uaal 
todas as medidns quo o.gora forltm tomn.tlus . 

E, portanto, só u.dmitto n intervencü.o in
foliz .do illustre senil.dor por Minas Geruos no 
desejo uuico de fazer opposição a tudo quanto 
pa.rtn. do acti.:a.l governo. 

Mas posso nssegura.r U. Camo.rn. que si o 
actae.l governo póde e deve merocar elogios 
e embora.s, é justamente nesta. occo.siü.o, por
que procedeu de confortnida.do com <'S dictn.
mes do. justioa e do direita. Sou, portanto 
daquelles que nesta tribuna, em nome dos
interesses renGs do R.io Gmude do Sul,louvnm 
o a.levnntado procedimento alt:imente hon
roso do illustre ministro dn. füzenda o Sr; B:i
rão de Lucena. E aproveito a opportunidade 
para tambem, em noma da. fronteira do Rio 
Grande, agradecer a S. Ex:. o serviço .im
menso que acaba. de prestar, serviço aue se 
baseou nrio sómente -em interesses dignos e 
confessa.veis, como tambem no. equidade e na. 
justiça do nosso direito. 

O Sr. Za.ma. observa que n. mudança 
da hora do expediente, si tem algumas van
tagens, teve tambem alguns inconvenientes 
sérios. 

Contra sua vontade, ó o orador obrigado 
a cho.mn.r a .attençã.o do S1•. prc,-sidente pnra. 
Q que se passou na ultima hora dn. sossão de 
hontem. Os poucos deputados que estão pre
sentes für-lhe-b.ão o favor de prestar n.tten
oão ao o~ecto de que vae tra.tar, porque re-

clamü {>Ola. justiça e pelo respeito ao regi
mento, que deve ser sempl'e observado em 
todas a.s deliberaçues dn. Gamara. 

o que se fez bontcm no Jlm da sessão e 
irrito, nullo, não pódo prev::ilecer. 

Esfavam m~ ordem do e.lia matarias 0nce1•
radas p:tr:\ serem ..;otadas, e o ora.dor conser
vou-se no recinto n.tá que llrocedou-se á vo
tação de um parecer dn. commíssão de fazendn.; 
aug·mentando n. ponsão tlo umo. scuhoro,, pens:t 
quo de nome Antlrado Pinto. Não hou\•e nu
mero pn.ro. so "Votnr, o foi depois disto c1ue 
retirou•so. 

l~ntrotnnto, leu hojo quo n.s matol'iM on- · 
corrndl\S foram n. requor1monto do Sr . depu
tndo Cost:i. Junior rotncttitfos ti. commlssã.o do 
orç:lmon to ; Isto ó conttia o rog-imonto, con
trtL tll!lo · quo ó r~A'ulnr. Nos pn.rlnm:3ntos, 
pl\ro. as m1LtorÍllS oacm•1-adns, sô hn. um ca
minho n. ~cgoulr: SOl'•'rn votndns. Si ns m0ite
rimi 111io mu1'ncinrrt n Hpprov:u.~1o tia Cnmn.ra., 
,fovlum soi• ir11111odinbmwnto rejeitadas . O que 
nito so prnli1L füzer om, 1hipois do oncermda 
uma. tliscnss.'lo, sul.nnott•ll-n, num ncliamento, 
quo n tortos Hur·prohor11lt'U, quo excitou roola
mnçvos i.lo todos os pontos. 

Apresenta. ostn. i•oclnmnção em nome dn. Ca..; 
mn1•11. Ello. potlin. si o j ulg-asse conveniente, 
aiastar-se do regimento, que, entrotanto, 
deve ser o modelo pelo qnn.l se deve pautar o 
procedimento rios deputados; mn.s não podia. 
deliberar, no tlm dn. sessão de hontem, o 
:tdh~munto das matcrir\S encerradas, porque 
niio havin. numero, e porque matarias encer
ra.das nüo podem ser adiadas a requerimento 
de urn deputa.do . · · 

o S1~ . OrTcrcA - Havia numero. 
o Sa. ZAr.tA - Si ha.vil\ numero, subsiste 

n. outro parte da reclamação; ma.teria encer
rod:~ ·nilo póde ser enviada a commissão 
àlj:?11ma, só póde ser votada. 

Espera que a mesa attendendo ó. reclamação, 
corrija o arro que a Cn.mara commetteu. 

Houve umo, omissão por parte da mesa~ 
A Ol\mara niio terh~ comnwttido o erro, não 
teria votado o requerimento, si a mesa nu.o o 
tivesse submettido a votaçilo' porque um 
deputado póde esquecer-se pol' um momento 
dadisposiç;fo regimental, mus iünesa cumpria 
declarar que uil:o aceita.va. o l'oquerimento 
em virtude de disposi<,;<ío rogimcnt.t l, clara 
e terminante • 

O Sr. Presidente responde que, 
ha poucos dins, tratando-se da votnção de 
vrojectos dispensando hnTJostos, cujo. vott\ção 
tlcaro. eucel'rad:t, nm Sr. deputa.do pediu que 
elles fossem remottidos i~ cominiSSt1o de orça
mento. Errun os projectos relativos à. isenção 
de direitos para a illumina,ção a. gaz de al-
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frUmas cidades, para o rnon.rmento de 2 de 
Jtilho .na Bahia e outros. . 

Suscitou-se questão sobre poder ser admit
tído esse requerimento, nestas condições, de~ 
pois de encerrada a discussão, quando se tra
tava. da. votação. O Sr. presidente de enfüo, 
Sr. Matt[I, Machado, achou que o regimento 
era omisso a respeito e submetteu a questão 
b. decisão da. Cama.1•a, µo.ra, firmado o princi
piot n. a conrormid~de do que fosse decidido, 
ficar estabelecido o µrecedente, isto é, si 
antes da votaçilo e depois do encerro.monto 
das discussões, se podin. requerer o adiamento 
àa mataria.. 

A Camilra votou o roquorlmento npresen
tado pelo Sr. Justininno üe Sel'pa, p:trn. quo 
todos os projectos acima imlicaLlos fo,som ii 
commissuô de orcamento, n.pozn.r tlo tor sido 
encerra.da. a. discussilo do!les o só so tratai• da 
'Voto.çüo. 

Ficou, portanto, estu.br.lecido o principio de 
que antes da votncü.o póde-se apresentar um 
roquerimento pedindo adiamento d;i. vofaçiio, 
afim de dar nlguma commissf1.0 pllrecer sobre 
a mataria. (Apuiados). 

O Sr, Za.~n. observa que pela narra
ção que o Sr. prGsld~nte acaba de fazer. po.
roce que as bypotheses são identicas. Ha, po
l'ém, umn. dlfferença, é que, nn. sessão de 
hontem1 tinha-se suspendido uma votaç1to 
por não haver numero. 

São esses os resultados da hora do oxpa
diente no flm da sessão. 

UM SR. DEl>UTADO : - Não foi na hora do 
expediente. 

O SR. ZA.MA :- Ri a Camu.ra continuar 
neste processo, moftcando por meio de vota.
Ções, como essas, disposiçi1es regimentaes ; 
si· deixn.r de ob8ervar com o respeito devido 
tudo quanto està. escripto no regimento, ha 
de ver a repetição desses factos, quo certa
mente não lhe darão força, moral. 

Si as matarias oram de importancin., si 
precisav~m da revisU.O dG uma outra com~ 
missão, não er::i. depois do enccrra.mento que 
essa commissão devi:\ dar seu pn.recer, porque, 
encerrada a m::iteria nlio lrn.via ma.is discus
são sobré ella. 

Quando é que ha de ser discutido o novo 
parecer, si encerrada ja estâ. toda o qualquer 
discussão1 a que vem este parecer1 para que 
este expediente protellatorio 1 porque não se 
rejeitar logo aquillo que mernce rejeição ou 
approva.r o q_ue deve ser approvado? porque 
afastar da ordem do dia aquillo que deve 
ser desde logo votado? 

Na sua iuClividu:iJidade, e protesto a. re
cltimaçã.o que o orador faz. e espera que n. 
mesa da Camara, procure attender a estas 

considerações, apresentadas unicamenfo em 
bem da Ol'dem e da regularidade dos traba
lb.os. 

O Sr. Severino Vieira diz que 
a Camara acabou de ter conhecimento das 
razões com que o Sr. Presidente dn. Republica 
justificou o seu vêto ao projecto de lei que 
melhorou as condicções de aposentadoria do 
ex-inspector <ln. alfa.adega da Bahia, cidadão 
Antonio Pereira Bastos. 

Não é occo.sião dn. discutir esta. mataria; 
si fossa, o orl\dor poderia mostrnr que o 
chefe <lo Poder gxecutívo, ao mesmo tempo 
que procuro. passar uma reprimenda a.o Con
grosso Nnclonn.t, incorre em uma censura 
por falta que tn.lvoz nüo soja menos grave 
ilo' Qlío itquella quo n.ttribuiu ao Cot:l;.:-resso. 

E' poss1vel que no estado vn.letudinario cm 
quo so nchn. o l 0 mn.gistrado <ln. nação e no 
ineio do.s occupncões dos seus secret:irios ou 
daquolle que dirige o serviQo a que se refere 
o. rnaterfa. do pl'ojecto não sa.nccionado, tives
s1-lhe csco.pado n falta de que se rosente o 
funda.menta do veto. . 

Si ê certo o f!Ue dispõe o § 1° do art. 37 do 
Pacto Federal, o Presidente da Republica só 
póde intepõr o seu veto o. quu.lquer projecto 
da lei do Congresso Nacional por sar contra
rio á Constituição e aos interesses da. nação. 
Si sómente nestt.s casos e com estes funda
mentos é que se pói.le justificar o veto, elles 
absolutamente não se encontram no caso em 
questão. 

Ao envez de mostrar em que o projecto 
emanado do Congresso o:trendeu. a Constitui- . 
ção da Republica, ou fére interesMs da na.
cão, esta. peça. não faz mais do que irrogar 
uma injuria ao ex-fllncciona.rio de que se tra
tava. 

Estâ. o orador prompto a provar t4 sua. pro
posição si por pn.rte do governo não forem 
exhibidos os documentos em que se baseou o 
juizo desfavoravel manifestado pelo che fe do 
Poder Executivo contra o mencionado ci
dadü.o. 

A peça n. que o orador se refere allude a 
um inquerito rnuito celebl·e que se foz por 
ordem do ministro da fazenda na alfandega 
du. Bahia, parece que com o fim ele expurgal-n. 
dos maus funccionn.ríos que concorriam par::t 
a defraudação das rendas publicas. 

Como em todas as outras occa.siuos em que 
se trato. de punir ~n.us f.unccionarios, ri. pen[t 
resultante desse mquen'o na alfandega dtt 
B:.ihia, akancou muito homem honesto, que 
dalli tirava recursos para a sua suõsistencia 
e que hoje vive na penuria o prlncip:i.lmente 
grande numero de trabalhadores que, parece, 
não podiam concorrer paro. o defraudamento 
dn. fazenda publica, porque eram empregados 
subalternos, simples jornaleiros da ca.patazia. 
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Esses homens, coascios tle seus direitos e nu.rio Autonlo Pereim Bastos, que o orador 
feridos em sua dignidadf;?, procurarn.m saber tem na melhor contn, possivel, conhecendo-o 
:... ca.usa de sun. tlemiss:io; e respondeu-se-lhe.;; como homem que foi sempt•e trabalha.Llot" e 
que tinbam sido despedidos por serem sus- honesto; e as incropações contra elle foitns~ 
peitos á füzeui.!a publica. Elles ropresentamm não estU:o sntncientemen.ta provn.das nos 
ao Sr. ministro da fazenda, nilo pedindo smts tlocumontos que inspii•ar1tm a.:; razões justi!i-
reintegrações, ron.s recl~mando, como cido.- cativn.s <lo veto. · 
dãos, omborn deslavorec1dos da. fortuna, em- Aproveitn o orn.ilor n, occasião n.firn de 
hora pri •: :idos de posição sochil, que os nui.n- chamar a attenção do 1° mn.gi;;tra.tlo da R.epu
cfo.sse submetter a processo, pn.ra., no caso l:ilica. para. os inconveuieotes de descer s. Ex • . 
tle se lhes ach:tr fu.lta, poderem-se dcrander. das alturas cm '}U0 se <'lchu. pa.m melindrar 

Esto r equerimento n.té hoje nii.o tevo so- um cidadão, seja. embora o mais obscuro e o 
luçito. ma.is humilde uo paiz. 

Si o orador tivesse pro!>tigio rn.rn pedir 11.l· g• lido. apoiri.do o posl•) orn discnssão, r11tG 
gumn. com;a , ch:.imtttfa t\ :i.tton~o <lo ~r. mi- é enco1'1'<\ÚI\ som t.lol.Ja.to, llc1~n<lo llllil\dL\ ·~ vo
nistro <la fnzcnd:~ iii:u•n. o neto de jtt,;tic::i. taçito, o soguinto 
que S. E:I:. pi'nlo p2·atica1·, utlondcndo il.quol!a 
rcpreso11h1çüo . Uc111cri nwrato 

Apezr.r do, pcht placidez do sem tempera-
mento G pela llo:i. accomrnot.l.aç;1o 1fa sim ltt- R(jqneiro rzuo so po;:t ao choro rio !-'odm· 
tlole, p:lss:ir por goverliistn, 0 oratlor informa R:.:cculívo, pot• iutormmlio 1lo Ministuriu da. 
que nii:o \'c<lo fü vot•es ao rrnvoruo nem nos i?a~.on• h1, cópia elo to·l:i.s as pol;as ilo i n1pw
tem poLlii. o. i:r · rito feito pot• 01·1lcm i.lo mosmo ~linistario nn. 

No inr11iorito a que se procotlGu nn. u.tr;\l\· alfandega tb B.ihia, o uc qu:tosriuor tlocu-
d d 1 · · l d 1 mantos outro,;, 'fUO i111lus:iin o coiap1·0111cui-

eg-n. a füi. tio, ver11 cou-sc, Sei7un o o re a- mcrito do ô;(·Íni;poctor dti•111oll:i :ill'.1 mlei..·a~ 
torio f}Ue foi publicn.•.lo, qM ttnlio. sido sub- ... 
tra.ltida u:na. cu.ixa. do amostrns . Estu. falta Antonio Pereira !.fastos, 'l111 fri-cg1t'ririd111lc,"' 
deu logar li. que fosse domittldo um escl'i- r;ravcs qtt~ i11iprwtm:cwi fh.lwlo lc!silla Hô~ in
pturariu 0 um nel tlo armnzem, qae nll~\s tercsscs da (a::cnrla. n<!cion·tl, como n.fürmn o 
provu.ra.m quo não ;;o aclmvam servintb nn o mesmo g-overno m1s 1·ar.crc:; com qu o .i u:>ti-
1~ ncoü o ucco cm projccto cio lei teni.lonte a 

a i!l.nclega. n0 tempo em. qLte de~·SO o. stüJ- molhorar a aposon ta1.lo1•ia dn.quello ex·fnnc- . 
tracçiio. . . 

Além disto, ueu-so conta no inquerito de ct0nario. 
ter entratlo na alfandega uma caix:t com 60 Em sessão ile 20 de outubro de ISDI .-Se .. 
duzias de beu~alas li nas; e essl\s bengalas uc1·i110 Vieira. 
foram s:i.hinuo uma a uma até que afinal ::i. vem.:~ mosa ::i. se.;uinto 
caixn. foi encontrada. vasia. 

Occorreu, poróm, no inquerito uma singnla- Dcclaraçlio 
ridade. o tiel do annuzcm em que foi depo-
sit:i.dn. n. .cai:-:a. de ::1.mostrns e o. ca.ix::i. das Decln.ro que votei n. favor do nt•t. 20 do 
bengalas, fo i ouvido, e mereceu tod::i. a consi- projccto n . 222 extingouindo o pagamento c.!os 
lleraçüo do deleg-ado do ministro d:i. füzeudo.. düc i tos em ouro. -Françri Carvallw. 

Oro., esse é o 'unico elemento de provn. que Vã.o::i. impdmir as seguintes 
existo no tal inquet•ito c<>ntra elle e contra 
todos os outros funccionn.rios que foram tle- Rcdu.cçücs 
mittidos. · 

Esses f<l.ctos devem merecer a at tenção do N. 71 B-1801 
illustrc ministro d:i. fazendlt. S. ~x:. do~·o 
com justiça oxaminar o que Stl tli s.:;e contra 
os empregados que fora.m injustamente de
miLth!os, p:trn reslituil-os aos seus log-:tros; 
o ao mesmo tempo, si s. g:,:: . quizer <lc
mitfü os dci'l".i.uda.durcs do. fa.1.and:t pubtic~. 
pódG encontrai-os entre n.quelles quo sonbe
:ra.m cousarvai•.so. :i.l li. 

De nccôrdo com os tramites constituciona.es, 
a tnateri:t do 'pro.iocto devolvido ii Camat•::i., 
ha do natur.1lmente mais cedo ou mais tarde 
ser trltzidn. a. debate, 

M:\s a Cam::i.ra precisa ter os documentos 
em que so bi\Seou o Presidente da Republica 
p:.i.ra in-vcctival" a. reputuçã.o do o:i.-!unccio-

Caruar~ V. I\T 

Aitlorisa et exploraçl'to e dcmarcaçao m> pla.-
11<,/to ccno·at elo foJrri/.oriu ela .Rcprcblica, da 
si'p~r /icic clesti11ada a wa noo~ capicai e dú 
o iitrCJ,S pi·ovicleitc ias. 

Retl::icção p!lra. 3~ discussão 

A Commiss:to de Ob1·a.;: Pubiicns o Coloni· 
saçii:o !.\ qua.l foi presente o substitutivo 
11. 71 'B do Sr. deputado Nogualra Pnt'.'l.na:;uà. 
no pt"oj ecto n. il A, da. mesma commi§ã.o, 
p11sst\, do accôrdo com o O.l't. 127 do regimento 
<la C;unaru, a. d"r o sou pn.rocor. 

A commissão insisto nus r~?.õos quejü. oxpoz 
no parecei• n .· 71 A, julga.udo inopportuna o 

Gt 
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inconveniente, presentemente toda e qual
quer disposição com relação á murla11ça eh 
Capital Federal, que não seja o estucln, explo
ração e demarcação da superficie, que, na 
forma cio art. 3° da Constituição, deve per
tencer :i Uniã.o, para o estabelecimento da sua 
nova Capital. 

O substi tu tivo do Sr. Nogueira Paranaguà, 
tdiz : 1<: opportwiamente serao apresentados ao 
Congresso a planta. da nova Capital, as plantas 
e orçamento;; dos edi ficiosnece;;sarios ao ser

.viço publico, indicação das commnnicat,:õc:,; ne
cessarias <ln nova capi tal com os di ver~o;; pon
tos da Repuhlica, em systema com o pbtno 
g eral d:t vi ação, a a vali ação dos diversos odi
tlcios publicas da actua l Ca1iital, etc.» 

Mns, em virtude do art. l 0 , o Governo fica 
autorizado tilo somente a mandar estudar, <!s
colhe1· e demr1rca1· a superficie de 14 .400 ki
lometros e, neste caso, quem é que fi cct ol)]'i
gaclo a opportuna11iente apresentar- a planta 
da nova ca pita l, plantas e orçamentos dos 
eélificios, etc.1 

O Governo mesmo, o autor do substitutivo, 
alguma empreza on alguem, que já tenha 
füito os est udos e prep:irado os trabalhos 1 
que o snbstitutivo se refere 1 . 

São por rlemais vagas !J' arbitrari<ts t aes 
·disposições, p:mt que a com missão po5sa opi
nar em Ltvo1· ila. sua approvação . 

-Nas mesmas condições pensa a commissão 
estarem os arts. '1", 5°, ô'.', 7", 8.0 e 9° do sub
titutivo, pois que as materias nelles contidas 
não são mais cio que as que continha o pro
jecto primiti vo do me~mo Sr. deputado No
gnei rii Par;trnigua e outros e sobre as quae:; 
já se manifilstar::tm, a commissão opi11(1r.do 
pela smt rcijeiçii.o, ea Camarn. r ejeita ndo-as na 
primeira discussão do referido proj ·cto. 

Com tanta an tecedencia ser:i um erro fir~ 
mar em lei o modo e as condições de f'Ootra·
ct~monto p:wa co_nstrucç~o ela nova Capit1il, 
pois que na occns1ao a mais opportuna, quan
do se tenha de deliberar definitivamente sobrl'J 
o assumpto, outras podem ser as condições clp 
paiz e, portanto, ns em que devam ser con
tratado:;; t r;1ba.lhos <le tanta ma gnitude fl 
responsabilidade. · 

. Sem os estudos preliminares n::ula se deve 
resolver de deti.nitivo, é a opinião da com
missão. 

. A respeito <los arts. 4°, 5° e seguintes elo 
· su·bstituUvo u,.71 B, repete o que j á disse , e é 
... que elles não devem ser presentemente ob
jecto de deliberação .. da Camara, não só por 
serem inopportnnos, como porque envolvem 
privilegias e favores, muitos dos quaes esca
parão certamente a sua cornpetencia conce
del-os e irão, sendo cedidos a uma unica ell\
preza, constituir odioso monopolio embara-

. çando a. livre expansão de emprer.as similares 
e encarecendo e diffieultando a vida das cla::i -

ses proletarins, como ora esta acontecendo 
em virtnde da monopolisação de muitas in~ 
dustrias.por companhias que explomm a vida 
por demais precaria dessas classes . ' 

A commísbão assim pensando e conside
rando t ambern ser exagerada. a quantia ele 
250 contos, com que se pretende a1·ma.r o Go
verno para :is des pezas de exploração e de
marcação, suhrnette â considernção d<t Ga
mara o seguinte projecto substitutivo: 

Art. 1. º l•'ica. o Poder Executivo autori
wdo a despellder a quantia de 150:000$ para 
mancltl r explo~ar .e demarcnr uo planalto 
ce_ntral do terntor10 da Republica, naconfor
n~1darie do Ht . ?º da Constituição, a superfi
c1e de 14.400 lo!cnnet~os quar.lrarlos, que de
vem per tencer a Umao, para o e ~ tabeleci
mento da sua nova capital. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo dará á com
mis~ão que tiver de executar os ti-ahalhos de 
exp loração e dem::ircação as ne::essarias in
trucções. 

~rt. 3_. 0 A mudança opportuna da Capital 
sera cleltlJerada pelo Congresso, em vista elos 
estudos e dos trabttlhos detlniti vos ela corn
missã0. 

Art. 4. 0 O Poder Executivo providenciará 
desde Jogo quanto â Sal Vltg'Uard::i. dn:> terras 
devolutas e mattas do novo Dbtricto Feder:i.l. 

Sa.l a das commissõcs. 20 ele outubro de 1891. 
-Antao de Faria.-Gabino BRsÓuro.-Josd 
flevilaqua .- P edro V el!to .-F. Schmidt.
.4lfi·edo Elli s .-Domin9os Rocha. 

Substitutivo ~~o . Sr. deput o.do Noguei ra Pam-
nagua rto proJecto n. 71 A apprornclo em 
za discussão . 

Concede ao P oder E xecu!ivo o credito de 
250 .000$ pnra mandar estudar, es cr,lheí' 
e demarcar no planalto central da R epubti r,a, 
a super(icie de 1'1 AOO hilometros, pam 

_ nelle ser estabelecida · a fut iwa Capital Fe
deral 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica. concedido ao Poder Executivo 

o credito de 250:000$ para 'mandar estudar, 
escolher e demarcar no planalto cen tral da 
Republica a superficie de 14.400 kil ornetro:;, 
p:ira nellA ser est:t belecida a futura Capital 
federal, de conformidade com o art. 3• da 
Constituição. 

Opportunamente serão apresentados ao 
Congeesso: 

a) planta da nova Capital; 
b) as plantas e orçamentos dos edificios ne

cessarios ao serviço publico · 
c) indicação das commu~icnções necessa

rias da nova Capital com os diversos pontos 
da R_ep~blica em systema com o plano geral 
da vmçao; 
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d) nvalhção Llos diversos er.lificios ]mblicos 
.:Ja, ncttml Grtpifal Fe<lernl, que d<~i x:11·em do 
ser nece~s 1rio~ o.o:; serviço~ ela lJniiio, pam 
se1·cm ve111lirlos oppol'tunnmcnte em cot)cur
rencht publka, A o pr·ouncto rias vomlm; a ppli· 
caclo aos cditicios da. rne:;rna categoritL r:n nova 
capital. 

Art. 3. 0 O Po!ler Executivo pt'o\•iilenciar[L 
desde ln.;o qu:into :'.t :;al va.;;m~rd<~ da:> tet•ras 
devolutns e nrntlas do novo D1slneto F<Jd1~t·al. 

Art. 4. 0 O Poder Execnth·o fic:1. nn Lorizado 
~·contratar, mclle:tnte concurrcnci:L pnblica: 

l . " Os esgotos füt no \":.t c1ipi ta 1 ; 
2. o O n.ll:18t.ecirneuto ele a.;;ua; 
3." A illuminnção pnlilica .. 
Art. G.º A illu111ifü1Ção ser;L (le prefomnr.in 

n. clecl1•ica, sendn concedido tn.rn bem ;L em· 
prez:i ciiw ~o o:imwrcgai· deslo sct'\'iço .ª 
t1•r1.1:1smi~são e <lh;tribui~~rro do i'o1·ç:1. rnott·iz 
electri~:L :'ts indu'"t1·ias <la nov:t c'1l1it:Ll. 

Art. li. 0 lk•pnls il~ rlonm1•c:ult1 o 11n\·o l)j~. 
tricto F()ll01°:d. o Poder 8xc>cuti vo J'a t•:'L <•'>t:l· 
llelocci• l1m·g-n,: :1gTicol:1s n:is. ~n,,s prnxi_mi~ 
tla.dcs, conccdc;rdo os f,u·ores J<ti c<1taliolec;do:; 
por lei. · 

Art. i. 11 O Poder Executivo conc~iler:·~ à 
cmpre;~a. merl<mnto concut•t·oncin., corto. nu
mero do loto:; u1·lmno5', pnrr. :;orem eon~tt•1whu,; 
lmhitriçui.:s para. etnpl'eg-:1dns pulillMs o clns8es 
mano~' ahnstadas, concodendo os fü,rnre~ q110 
.inl;;t11· conveni!:mto, pot•êm impondo :t comli
çno do inquilino t'()sgatnr a. ca$~ metl1!:1 :ite 
umn. qnota me~1~nl, paga. com o 1·e:;i)ect1 vo 
l'lluguel. 

Art. s. 0 O.-; lotes m·bnnos s:to concedidos 
nominalmente ás pessoas riue riuizc:rem e5tl\
belecet'·Se na nova Cn.pita.l, tlaterminanrlo o 
Poder Exocu li vo as coudiçües da vendn, e das 
constrncções. 

Art. o. 0 As em prezas quo se org·:tnisfl1·em 
pur:.i a constrncçào o melhoramentos i111J.is
pcnsrtveis il. nont cidade po.g-o.rito lll ~;" dos 
lucros em Loneficio dn. mnnicipalirhvle, e 
i•csgate dos cdHicios publicas do Di:;tt•icto 
Federal da futura ClLpital. 

N 222 A -1891 

Redacçao pCli-ci 3" cliscu.1·sil.o do p:··ojccto H. 222 A 
d(l commissao -mix:a, so1we li cmisi;1!0, Tt.:.~
gatc ll convcrsffo rlo papct moe{fo do E.,tri~o, 
do Banco da RepHbUca e dos /Jr.mcos 1Jni.s

so1·es; .çobr-c os depositas e: fiscalisaçtío dcsics 
bancos e âas ~ocicdaclcs aHmiymas; ''CVO!Ja o 
dccrdo relatfoo d cobrança. em nw·o dos 
direitos de importaçao e dle OI.liras provi
dencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 E.' limitn.dn. â sommn. actuoJmente 

existente a éircnlnção do pn.pol-moedro do ES· 
tudo o das notas do Banco d:t Republicn. 

Art. 2. 0 O governo d::i. Republica providen· 
chrú sohM :.L reconstituiçtfo intcg1•lt.l '10 rlepo
sito nrntal 1 ico recolhido ao 1' Jtcs0n1·0 pelos 
btLOCllS emissores. 

A t' t. 3. • o governo deverá, dos• le .i ú, re
scindh· o contract0 celebrado com o 8:1 nco tfa 
l~.cpublica, p:1ra o resg-a.te tio pa.pol-rnoH1l:t. 

P<L1·agrap!lo unico. Tot.los os b:inc% emis
sores ctlt1·:irã.o anaualmentc pa.t·:i o The,,;ou t'o 
com :t quot:1 de 2 ''/,sobro a som nm ih,; su11s 
emissvl:!;;, r1ne Set'iL destinmh ao rnc~mo i·cs
;·::ttc. 

Art. 4 .• l?ic:un igualmente r 1~vog-ailas tis 
di .. ~pm;içiíe~ lug-ae:; o t.!ltu1,;ulas conlrnet.11; 11:.- l'·)

lativas ii ret.!uc1;i'i.o o ú a.pplic11ç:10 e:>po ·ia.l dos 
jm•os l!n:; apolic()s 1.lepositadas 1111 Tli.:~0111·0 
peln;; din31%l::i banco:; em µ- arantia du ~ua:.i 
cmi;;~uus, 1icn11do-lhos asscg-ur·:u lo o pag:L
m1~ntu inttl~'t•:d do~ nrnsmo;; jnros. 

Al't. r>." C\;; bancos emi~so1•essfto ol1 r íg·:t1l:1s, 
thrnil'n 1!0 pt'azn de cinco annos, a liquidar as 
operaçüe:; •1u1i ltajnm !'cito soll r·o ca 11c;ü1~~. con· 
liis cn1·1·u11le,; ;:amntid:.i:s, dcuitos 1fo h:1t.l< ~us e 
comp:rnhi:is, sem pr:Lzo ou :t lon,:,:·o p1·:i:w, 
as,;itn como so!.n•o acçüos e cfoúcn!w·v.< de com
panhi11s, p11ilo11t.!o tt•n.nsl'orir t\S 1·espc•ctivas 
cart(Ji1·t1~ in·instriaes ou llypotl1oca r:as o id o 
pode1·:i.o, clo~do já, opet·:.tr m:ü~, sinCT.ú: 

a) om do~con tos tle lottrm; ou c fl'eito,; com
mut•ciaes a pt'tlZU de quat ro mer.cs no n1axi1no; 

ú) em e :111;111JS de apoiices da tli\'il<L pu" 
lllietL get·~tl 0 titulos Llo divida e.,;ta1loal ou 
municipal; em c..1nçüos de tit.u!os in te;!1·aJi. 
s..·v.los de u:mcos ou co mp:i.nh ia5 cnt: 1rbs na. 
pr~1ça., com tanto 11110 as referitlas c:uH.!tHis nfi.o 
s~,inm tio prazo supcl'ior atees mezl!s, so ll'r·am 
polo rw•no~ a retlncção de 10 °/ u <L 20 º/" \lo 
sua nltima 1!otaçfio, ca.J culndn. sobro o va lor 
nomi11td sumpro que excedei-o, a Jiquo o IJanco 
autorisrulo <L liquidar o t i tulo logo riue 01lt1•0 
a declina,r a. margem clcss:1 garauti: 1 -11 ~10 
pbllent!o emp1•egm• nossas op(H'açues niats Jo 
1/ 4 de seu ca pitttl; 

e) em compr<\ e venda de met:ws e ]Jer.lrns 
preciosas, 0111'0 e prat:1 amoetlados; 

d) etn c:1111biaes do conta prop1·i•~ e :i.llt<)ia.; 
t)) em compra, vcnclLL e suuscripçlo ele t i 

tn!os ;.:-er;1e,; oll dos estados ; 
/) Clll recebimento ele dinltciro COlll OU SCfil 

j lll'OS. 
Art. G. 0 0:; b:.i.nco~ emissores silo obrigados 

ni comcçttr a conver:;ao de suas notas, no por
tador o ú vista. desde que o carnLio attiuja l1 

27 ]J<JHCC pOL' 1$ e se con~Ot'VC 1)0$$(1 ttLX:l. ou 
oscillc en tl'c cllt\ o a do 26 l /'i dumnte trcs 
me:ws con~ecuLivos. 

Pat•agru.pllo unico. A conversil.lil iclado da 
nofa à vhita em ospecie metallico. tornn.1·-se
ha elfecti va log-o que poi• lei soja doc!'ela.tht 
a aboliçfo do curso íorç:tdo. 

Neste caso, a. propriedade das apoiices, de
positadas pelos bancos, ficari~ pertencendo a 
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estes inteiramente. rovogadns as disposiçües Art. 14. Os bancos emissore.<; publicarão· 
om contra.rio. mensalmente, os babnços de seu ~tivo o 

Art . . 7.0 Os bancos nií.o porlerifo emitt.ir passivo, de accordo com o motlelo que fôr 
notas de valor inferior a 10$000. dado pelo governo_ . 

Art. S. 0 O Banco da RepulJ!icrL e as socie- .Art. 15. As notns b.'\ncarins serão domes
d::t.des anonymas ou bancos que pelas Jois e mo typo. O Thesouro Na.ciomil as forneeerú. 
regulamentos vigentes cstiv01·em su,jeitos il. por cont::t. do banco que tiver rlc emittil-as. 
fisca.lisação elo governo, ticain nn. Cn.µital Pe- Art. 16. Os bancos emissores reformarã'.o 
•leral sob ü. inspecção de um ftsca..l e tlons ad- seus estatutos, de accor<lo com a pr-esente lei, 
,juntos de nomeação do mesmo governo. e sujeifal-os-hao á. approvaçüo do q;overno. 

Art. 9. 0 Ao flsc:i.l por si e seus atljuntos, A1·t. 17. Fica nvog-ado o tlec1·eto n . 804 do· 
iucumbe: 4 de outubro ue 1890, que maocl01 cobrnr em 

Syndicar · si o banco prntic~ as sun~ opc- ouro os direitos aduaneiros de impot·t uç.1o ; 
rações dentro dos limites 0 faculdades cstn.bc- ess:~s direitos serão a.ccrescidos de lllll<t [lor
lecid:ls ucstn loi e em disposições de scns es- centng-cm tlxadn, ua lei de orçamento. 
tntutos o conlt·nctos que lluo 11:.ij:tm sido ptlr Art. IS. Continun.m om ,·ig-or totlos os di-
elln. nlturados ; roitt1s o privitog-io:;; dos hu.ncos omis.<;01•es, em 

Suhmotlar n i;:u:tl syn<llcancia '1S domai~ tudo q1mnto não csfü•ot·crn implicit:i 011 cx-
socicdndc~ ou bancos ; plicitu.mcn to rovo;;ntlos pulri prc~ctlle b. 

Assislit' no roconscnmonto tias cnrtl!i1·a~, Pnrngrnpllo unico. l'ic:\ l'ürngmlo o •u·t. 4° 
caixas o coi'rcs dos c~tnbolecimontos, podenr.lo elo tlccr-eto n. 1154 d~ 7 do dcr.o-mhro do l ~QO, 
exigir confcroncitL sempre que ,julg-M cMvc- mt tiarto em qna o.:.;tipul:t o prazo improro
nientc ; . gn.vel de dons ::umos aos b~ncos rogiouaos 

Vcrifümr e exigir n prostnç:lo do contns Ll:-ts par:i complotnrom ns suas om1s::;lics. 
adminb;traçuos ; .Art. 10. Nn dispof:i i ~·iio do 11rt. :\•> ilciilti. loi, 

Visar 0::1 l.J:.1.l:mços 0 cr;1os e nnnunes, e man· rolntivn. ii oliminn.r,5.o i.111~ cartoit•as hypotllc
cln.l-o~ puuliccu.· pot• co11ttt . do cstnbolcct- cnrins d(IS bancos oiuissot•o,;, n~o e;;t:i.o com
mouto ; pruhontlidos os ba.ncos rog'ionac~, qne po<lo· 

Ap1·osentn.r aunu:ilmonto no governo um rJ.o continuar a operar om em pro;; timo>; dessa. 
rolatorio miuucioso, em que, ti par dos llaLlos w~turcíla, sob n condiç.1o, porc;m, do lh.zel-a~ 
ostntisticos e informações sol.Jro a circul:1 r;iio sol.ire 10ttr,is hypothecal'ia!>. 
1lduci::trit~ e os demais serviços a seu cargo, Art. 20. Os membro~ dn clircctoria. dos 
offcreccr:'t smls observ:i.i,:ues e intlicri.r;ul!S su~·- ba,ncos emissores, alem dns po1rns em que 
gerindo C'Jm'l.c~quer metlida.~ allministrntiv~s inco1•rerem, na fórm[\. do. leg-islação em vig-or, 
ou le;;islatirns, cuj<i. conveniencia. occor- são respousaveis pelos 1Wt!juii:os q1:0 ca.t1Sí1-
rer-lhes. l'em por desidi:t ou fraude, ficanrlo todos os 

Art. JO. Os fiscnos do governo junto a.os seus bens sujeitos â sn.tisfação dos mesmos 
buucos elo emissão e cní:rns tiliaes dos estudos pr<:lj uizos. 
transmittirrl<> no fiscal dn Cupitul Fcdornl Art. 21. s~o revoga.das as disposições cm 
todos os documentos, dados e informações contrario. 
necessarías pa1•a. o desempenho tlo encnrgo 
ue qne trato. a ultima pt'lirtc cio :i.rtigo ante- Snfa das commis.sões, 20 elo outubro do 
cedente. 1891.- Pigucirerlo. - Sel"::: erlello Corréa.-

Lcopoltlo de Bttlhões. - ncmeti·io .Ribei~·o .-
Art. H. Os fiscaes do governo e seus .:itmeida No[jiieira. 

adjuntos não iw1lerüo ser accionist:is de com-
panhias sujeit~is U. sun, ins1iecçrto, nem ter 
com ellas trans:i.c9lio de qualqner natureza ; 
outrosi.m, lhC~ e veclado, o a:-1:ercicio de qnafH 
que1· outro emprego, commi:>srto ou funcçiío 
de ct'l:ra.ctor publico, ou de cnl'ucter in-
uostrinl. . . 

Art. l'.?. O fiscn.l elo governo mt Capil:tl 
Federi\l tert'.i. o vencimento nnnual tle 18:000$, 
e cn.tla um do!> adjuutos o de 10:000.), p:igo3 
polas com'(>anhias e b:i.ucos em proporçü.o ao 
seu cn.pital. 

Art. 13. O governo fixará o numero, :is 
a.ttribuiçoões e os vcmcimentos dos iiscnes IJ.llO 
nos cstatlos forem necessarios paro. serviço 
iuentico ao <la. C.:1.pital Federal. 

N. 246 - 1801 

Fi:r:a a clcspaw do ]fiuistcrio da Fa.:an:la 
paa o axcrc:Cio . de 1802 

O Ministel'io dn Fazencln. podo pt\.ro. n. dos .. 
[>C7,a geral G2.661 :314$733, somnn oStt\ l'(llO 
excedo de 307:fü5$036, a vota.d:.i, p::i:r:i. o e.~er· 
cicio do 1889. · 

O quadro nlaixo mo:;tru. qna.es :is vorb:tS 
quo so:ffrorl\.m n.u~mento ou reducç~o, danúo 
em resultado tal e::.:cesso. 
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Quadr o 11. 1 

t 1HJ>l l'.\. 
J'.\tl.\ i S92 

\'O'l'A 1'.\ 1111'rl:RJ:~Ç.\ llll'f}:l\J'lo{ÇA. 
p,\%1.\ 1$.~1) !'Ali.\ )!A 1 ~ l'.\JtA lrtl'10S 

1- Juros, :i.n1ortiz:1.çtto e m:i."is dos pozns dn divílla 
cxtcrn<L .. ............................ ' • ••••..••• t3.3Si:sosrooo 1\).118:017~() 

ll• Ditos. !dem dos 01rtprc~ti1nos no.cion!\OS co i 86S, • 
187!> e i SSO. • • • .. • . . . • •• . • • • • . • • • • • •• • •• • • • • • • • . !l:03S:~$1)00 G.001:825$000 

3. Ditol!, idem da d1\0 id:t into1·n:i. Curulnd:i. . . .. . ...... '18. Sa2:8'Ji:-;1JOO i\J.OU0:209;5000 
04. Di~os ela divld:>- i!Jscript.~ 11.io J'1111d:icla............ 7:000~ 7:000.$000 
:>. Co.1xa <1 11 .1.111orL1~aou.o ........ ..... . , . • • . . •• • • • • • 225:200.':{)00 i8'1:a~2~uoo 
tl. Pen~ioni$tas ........ . , ........ ... . .... ........... , 2.'•32:2ol$1l~7 i.QGO:OS\$77~ 
7. Aposentados .... . ... . .. , ....... . . .... ..... ,... . .. 2 .4S~:2~>1:)6~S i.02~:20~ i75 
8. J;rupregados clo rop:it-lir;uc~ o logo.ros c:..:!inctas.. 88:13)~000 S:~25gnoo 
\t. !fhc8ourn Nncinnrtl... .... ..... .. . ... .. •• ... • ••• .. 651:581:,:c;EiG Gl2:.\24$G05 

iO, 'fl\OSoumritt~ do 1''11zou1fa ..... ....... ... ....... . , L2SS:tt1;;:ooo t .03{:330:MXl 
U . 'Juiza Socclon:tl . • , . . . • • . .. • .. .. ..... .•. . . ... . . .. • 12onus:;oo i3a;2\)i$-".0ll 
i~. Alf11ntlogn~ .. , ....... , ............. .... ........... :>.!lü2:\H3'32~ ~.i4S:H7:;2i'tS 
13. Hocob11<l ol'l•• '111 Ctt(lital l•'o<lcral ....... . , . ., •• •• ., 403:730!j000 :>OL:ll!0.-:000 
!1· Mo~M 1.1" ltoufas u Gollo~tQl'l"'l.. ... ... . • .. • .. .. t.ri111:~.03:';1l00 1,toG7:~o·.s:;oo 
1.,. Cl\s:i. d11 ~!nml11 o rosgnt.u de cobro............ .. tiH : ~~asooo . 1~ü:000.501.1() 
iO. Arlmtn:~trll~i'(n dl,.111nntinn ....... . . ........ ,. ... • • H:2GO~OO~ it:Ol<Wl()J 
i7. lllt:L o C118lul n Jus fozon<lrui o dospczus cout os 

proprlo!! nnclonno~... •• . • . • • • •• •• ... . .. .. . ... •• <H: J14~~000 
JS. l111pronN:. ?'ncio11al o Di<tf"w O/!i~wl... ••• • • .... • • :i13:0UO.)tl00 
iO. Ajutln 110 custo . ................................. 20:0UO.-:-OO'.) 
~O. Gr~l!tl~ttç;:õcs 1•oryorviços to111por·1rius o c:o:trnur-

d1111tr 1•>:1 .... . ....... .. ..... . ......... ... . ••• •••• 
:it. DO&(>o~m1 o\•on.tu:i.cs •••••. ; . ... . . .... . ..... ... . .. . 
22 . . Turns rlil'<Jr8n~ • .. . ..... ~, •.••••• • ••. •• •• •4 ..... ,, •• 

:J.'.l. DiloR dm1 hilhnlos cio 'l'll<)Sour o,. . . .......... .. .. 
:J-1, Dit11i; dos titul o~ rlo roncl:i. omittidos p:irn i.udcm-

. niznçiio dos sct•vlcns tio ingenuoi: • .•••.•• .•• , •• 
:r..· Cotnmi~sües o carrot:i.gon~ . .......... , •• •• •• , ... . 
~. Juros dos 0111pr6l<timm1 <l.o corra ilu orphüos •. . •.. 
~. Dilos <los tlo11o~itos dns Cnlxns Econouikn~ e 

Mt1ntes de :-;r>ccori•o .. ........ . . .... ... .. . . ... . 
2$. Obr:u: ........... . ....... . .. ................. .... . 
l!.~. E:<ei·cicios Hnc!os ....... ..... . ... . ...... . ... . ... . 

{:JO •. Adk1nLa1m.nl'tiu() da garanLia. [lrovi.ccaal do 2 .% 
· :is es.tr~dn.• . rfo t?r~o _da. Ihhi11 e Pcr1111mbuca .. • 

SI. Rcpo~tçuos o roslltu1çoes .. . ..... ..... .. ... . . .. .. . 
.32. Sccç~cs _do cs~o.tisti c:; Com111c1·ci:tl :i.nncX:>. âs AS· 

S0Ct3.Çu05 0UU'1Hl0l'Cl:l.OS .• • • • •. • .. • •• • • • • • ....... • . , 
!1cis ns. 1:;31 til! Z1 dn !;CU\mhro do 1S70, :i.rfüzo 

unico. o 234$ elo 2:> do :1;os to <lo 1$13, :irt. ; •>, 
p~rnf'r:.pllo uníco, n . 4, faurico do moc<l:is do 
nu:kol e bron~c., ... ...... ... .. . ......... ... , • , 

20:000~000 
iOO :000.SOOO 
~:;(): 000~00 
SOO :OOO~OOJ 

. i~: ooosooo 
tiO: ooosooo 

000: 0003000 

1.000:000~000 
GL1:200.~0:l0 
S00:000$0CO 

4~0:000$000 
\JO:OOQ.~000 

1<1S:Hl®'JO 

20:0008000 
·Lei n. 2:HS do 2;i do :l;;<'g~o de 1873, :ir~ . 11. ~ ;;Q, 

n. , 2, promin :i.os canstrllctoi·os do nrwio~ no 
p:i.rn ..... ...... . .... .. . ...... ~ . . ........... ..... 

1 
__ ::._o_:_o_oo_;;o_oo 

S:Oi-i.~000 
·l~>ã:ll~2.~000 

2;):000-3000 

20:0003000 
j 00: 000.'$000 
3.í(J :000$)00 
SO~;Ol.IO.'i(JOO 

:1$:000$000 
00:000$000 

llOO: 000.~000 

::;:;o :00~000 
<IH:i C:li'S303 
'.)18: S l:í~42G 

.i:>O~OOOSQOO 
\lO:OOO~OO 

üOO: 000.,.::000 

20:00IJ$00tl 

?:íO:OOOSOOO 

2. ~1C '. 9.~0~100 
"ºº . OOOSMO 

. 45:00Sii000 
520:45682 li 

Uii7: O!HSl>~5 
i9:'i'i0$000 
4:>:820:-:000 

2·.0:•86$(/()() 
i i: 920:;()()() 

1. 210: 2llli~1 
50:83~000 
~3:0i)'7!t500 

z;s:~so$1J011 
i \)0;$000 

M:OJOSQOO 
117:~0$~00 

.............. ~ . 

i 

7&i: 3iS.;ooD 

" :800$000 
t.s; 279$0SS 

21n: 1.211~00.e 

3G:~G()$000 

2'.::í00$000 
r,::;:500~000 
iSS:010~ 

S00$0UO 

4:11:00~ 

~.ola:ait-;733 02 .2üa:30<.l$GU'l' .s.oar.:133$"iGO 1. i;%:2lS.'3'124 
S"ldo d"s. dH!'~ronr;:as .. . ......... . .. . ... . ; • 3U7:01:i..~3ü •• .......... •• 397:915-~0SG 

G2.litH:rngi33 (j~.G:i1 :3H$í33 S.O\H:i33$7GO s.og'i ;i33$7GO 

V~::;e Ileste quadro que altim do uug-meuto 
com 1) sl\lrviço de ju1·os , (l.tnortis~crro de 
apolices e juros dos depositos dns caix:i.s 
economir.n.s veriticou-se tn.mbern o de •. . . •... 
3.ü27:50ü$i05. 

Sendo pura : 
300:308$056 

l\fenos : 

Ordena.dos e outrn..c; despezus 
com a. i-corg:wizaçã.o d.e re.-
partiçues ... . ......... ; .• 

Sil,ldo •.. . • . •. .• •...• ••. • 

:::so. 070$000 --------
3 .927:500$705 

Pensionistas .• .. ... ....• .. . 
il posemo.dorias •. .......... 
E011iregu.dos de rcpo.rtições 

e logares ex ti netos ..••.. . 
01'!lenados, pessou.l e mais 

l. 677 : Oül $92.."i Se 11:.t.o for.'.\ eslé u.ugmento, o. despow. 
-o -10 ··000 aeral S<)ri:1 da 58 .73:3:808$028. I : t :;i ~ 

dospezas • . . . • . . . • • . . .. • • 2. 15 I: 365$824 Assim constituida : 

.J..,208: 470$i05 Votada pn1•a, 188D ........ . 02.253:3\)9$697 
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Augmcnto 

Juros. n rn o r t í s ação de 
:qJCl lices e outros ..•...•. 

Mater'i:1l paraas repartições 
e oult'as despezas ....... . 

Rcdiicçao 

Juros e n.mor tisação 
de :i polices .•. •. ..••.... 

Outras despezas •.•.•.• . . . • 

Difl'oron~\ . .....•. ... . ..... 

Total. . ....• 

3.G2G:080$000 

258 .077$055 

3 .885:()57$055 

6. :117:587$000 
8!17 : (j(j l $7 24 

i. 41 ri:2·1HS'i2·1 
:1.r1:.!~t: ~\lll;ilili\I 

l\fn!l, timclo-so dndo. :i. despem ga1·:~l ~or;'i tlo 
G2 6li 1 : :li ·1$7 :~:! t;ujoltt\ nliús '1~ t'•JLl ucçõoi; 
quo n. corn111i~:iiio propuo. 
D , ~ Yl'l'UILS quu cun!>tituom o aug1nomto 

dcst11c:1-so n. do - Aposentadoria~ -, l'úPl'O · 
sont11n1lo o nlgnrismo de 1 .ü77 :0\l!$ll25 
quu olnvou n. 2.432;261$947, o computo 
dostn rlcspezn · 

1\ c11111missi10 ainda. que acate com a maior 
dofert•tJcia os netos do governo pro\'i~orio 
sente t>ntretauto correr•lhe o tlever ele pedir 
·voss1~ espe··ia.l uttençüo, senhores ueputados, 
para essa rlospezn.. · 

Crearlu. n. :1posentadoria. pa.ra proteg-er con
tro. :L rniserí::i. o fonccioonrio c ~icanecido on 
iuv:ilirla· 1o no serviço publico, vut g .. risou-se 
pur ta I f·•r•mn, que, desvirtnnnrlo Sll(I. origem, 
aliás elevada o .hum:i.oitaria, constituiu-se 
um ver1l:1deiro ouus pum o Estado, obri,r.in
do-o n s::1•riticlos, com o fim de m:1nter n 

· custa rh receita aposentados, que nem todos 
estiill no:; precisos termos dn. lei. 

H.ever os decretos dos l'espectivai:; conces
sü<::s, para :idquirir-se as prov,is, os funria
damontos justificath'oS de taes nposentar!.)
rins, ,julga a commissiio ser de m::i.xim~\ 
urgeocia. n·· intuito tle poderdes tomn1• c1•itc
riosi1 deli bcraçIT.o (1, respeito. No ent:i.nto, 
convlt'i!l. que nenhumn. nposentadol'ia l'osse n.t6 
então concedida, salYo a. que estivesse com
pr.ehendida uas dísposiçiJes tt!rminuntes da 
lei. · 

Não fnll:\ntlo no :wgmento <le vencimentos, 
de pe~Ron lede mais encars-os, qno tnmbem 
a.volumaram com somma. ue 2.15l:305$824a 
despe~a geral, · porque carta.mente t' gove1·110 
que n.nt<>t'l!;OU teve P!\l'a isso bons ruu<lurncn
tos, a cormuissão refürir-se-lm üs duns vor-
1.Jas: 

. -Empreg:i.tlos do repartições o lognres ox-
tmctos- o -Pensionistas. . . 

A p1•imeir::i. importa em 79:íl0$ e convém, 
no iuiuito de extinguil-a, scj~Lm os l'Rs~ecti
vns empregudos collocados de prcf<:!roucru. nas 
vagas que se n,bril'em no qu:1d1·0. do ac
cordo com ns suas categorias . Assim proce
dendo o governo nã.o só fara justico. como 
red~zil'á a despcza, cconomisaudo a som,m<1 
<lestmuda n. esse fim. 

A seg-nnd;\: -Pensionistas,-reprcsenta. o 
algarismo de 300:308$956. 

A import:i.ncia, votada. em 1889, para. esta 
verba. foi ele l. 960:684$7 44, o :i. pedida. para 
18Q2 de 2.432:2t'il$94i dltnilo port:into o au
gmouto de 47:2: 177$203, assim coustituido : 

Ponsõrs ..•...•.•• . •••••••• -
ldem pt'Ovisorias .•••. • •..•• 
~h·!o so lol o ató maio llc 1801. 
!\tont<!· pio ...•..• •• ...••••.. 
Co11.t1'il>uição pnra o monto-

)11c > •••••••••••••••••••••• 

l\Ienos: 
Pon:;Oo::; cnncollu<las ...•••.. 

Snldo •..•..••••.. , •..•.••.• 

212:582$nss 
s1:125sü68 

148:777$1:.!4 
68;907$00{) 

~. :373$102 

520:456$2Ul 

48:279$088 

472: 17í$203 

Dcstncnndo-se deste quadro o que pertenc~ 
:i -moio soldo,- l\ - monte-pio o sun re
spectiva cont1·ibuição- vê-se qn~ ns -pen" 
so~s-:1u~mentarum n::i. razão dc 300:308$955. 

Do mo1fo algum so deve ver on.s pnhwras 
tln. commisií.o, aconselhando a. maior pruden
cfo, e cscl'npttlo hn. concess.i.o rle tnl füvor, 
o clesejo do embarnçn.r, ou de escurecer asso 
tão graod~ serviço, que a nação pr.~stu a seus 
leaes servidores, ou a suas fa.mili:\S, quundo, . 
tocnrln!' P"ln. necessid:ide, · a. elle r~correm. 
Mas é j11stfünente por que :i. commissão reco
nhece n. gr:i.nde?.n. des,;e recurs1>, qn~1 <lo- . 
se.la vel-n 1list1'ibnido com a, maior justiço.. 
li: nesse intuito julg:1 conii·eniente um:i, revi
são nn~ respectivas concessões. solJrestnndo· · 
se n:~ etrectividnde de outras, nte que o Con
gresso N11cional resolva a. respeito como on- · 
icncler orn snn. sabedoria.. 

E-; pe~i:\li::>ando a commissã.o, como ·t em 
feito, u.s veruas fJUC contribuir~1m p:\r:i ele
var u dcspc,;r,<i, geral uii.o póde deixnl' ele r efe
rir-seu.o monte-pio e sua rcspectiv;l co1lt1·í
huiçfL'l . Como e sabido, esta. iustituição em 
favor dos emµregaclos de f;.1r.eo<la a outt'o.s, 
foi m:rn• lada orgu.uisar ·pol' dec1·vto n. '.)42 .1\, 
de ::ll de outubro de 1890, que lho deu regu
lamento. 

Col'tamente que ni"loO ó nccess::trio dizer o 
menos encul'ecel', porque é intuitivo. o gran- · 
dio~o servico que taes instituicüo.:; pre).. ttLm il. 
mora.l e à sociedade. Mas, o que c01t\'élll fir· 
mar é que as respectivas pen!!ões longe de 
constituirem um onus, devem sor, ao r.ontra-
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.rio, :~ rosultanto ilo ulcrncn to:; combina.dos 
que garantam o htibililc111 a im;tituição a 
solvor os compromissos dentro dos limitos 
da sua. t•oceit;i. 

Ora, dosconher~eo<lo a commis8iio os mcur
sos de q1w c.lispüi:i o Illontcvin d::1. Fazenda, e 
por ontro lacto, '·cndo qno no curto pet·iodo 
do mczes o u.lg-arismo do;;pl!1Hlitlo sóbo a 
7J:;;70$'201, j11 lg: ~ que no iutercsse do m:iu
t~w-se t:Io util instituição seju. examina.da a 
respectiva tal.Jella de contribuiç<'.!as e mals elc
ment'?s, :i.flm de })od_er o Cong-1•csso tomar :t 

· respetto um:1 reso uçao a.r.ert:tdn,. 
. A commissão ig-nom si :10 l:ulo <lo onus 

ha n. compenstu,ito m:1ter i;1l <JUCl lihol'tc o:; co
fres puLli•.!OS, si nii.o houve1·, tornnr-se-ha. pa.
tooto a nccc)::;Si<l:tilc r.h~ l'OOl';.;'ani:mçií.o, mo1!e 
l:\ndo-:i J •e la::; in>ti tníQll:):> co11 ;.;-l· n m·••s , po:·q 11c 
su tis::;im potlcrú preenr.!Jl}r os valiosos Jim:, 
quo ll111ll!\llita1·ia e vatt'iotíc:imcn to, tovo om 
vista o :>on tlisti neto fnndar.lor . 

No ornp•mho i[., contl'ihuir p:im o equil i
brio or•)'l111011t•1 ri11, s1!111 tnrl:~ria d•):;11r~i11ltmt• 
serviços, :t Mmrni::;são vem 1wop<w, Srs. tlupu~ 
tu.t.los, as so:;uíntos 1·01l11c~ui.;s u supr1t·c:;;:;;Oo::1: 

Nn vurlr:i~Cai:m tla Amor
tizuçúi>: 
E.m voz rJo SO:OOOS, ditm-so 

50:000:) , 1mt·:.1 0Ucoil1tnon
das dt1 notas. , . • .. • • , • .• 

Na verl.Jti-Thcsouraria. do 
Fnzont[(\ : 

Em vez dl3 1 .2s2 ~i IG$GOO, 
dip1-se l .CiOO:OOO$ p:•rti 
custei:n• o serviço t.lcstas 
rcpt\rtkúes ..• . ••..•••.... 
Na. ''1whn-Commissücs e 

Corrotag-ens : 
E m vez <le 00:000$, diJ.,":t-se 

:30:000$ .••.. - . ... .... ... ; 

Dn. va1•hn.-Reccbedorin dn 
Capita~ Federal : 
l?:i.ra. p:\ s;;:tt• ~t '.'íunicip.1Ji-

dade .....• . - . .. . . . · .. · • • 

:Jt) : o 00.$000 

28!?.: l l 6$GOO 

30 :600$000 

lJ • \'crhn.-Colloctorius
~b; · 1s 1lc ltemhu;: 

P;1 t·.1 ::i''l' cus toi:ulo pelo go
ve1•110 1!St0 serviço por 
c•.H: t:1. 1le cre1litos 8llpple
rncn t;t1·cs n.té que se reor-
g:1.n 1~c., .... . ........... . 
Da vel'ln- Admiilistr:lçITo 

di:i.rn:111tim~ ~ 

Pa.1•;1. pass:tr :tos est::i,<los i·o -
:;p .. cti vos ............... . 

u::i. \·1~rba-Juro,;; do:; bi~ 
llwl• ·,. 1!0 Thcsonro : 

Por 11:'t11 11xis ti1· tlivid:t 1lcsta 
11: 1tli1·i.;;.i.;1 • • .•••••••••• ••• 

D.1 '" ' rh:i-J111·os 1l11s tll11l1 1.; 
J!,• rn ud:i lllltillídi1s p:tl'• 
ili • :1 ·111 ril~:.u;i1 0 iln~ ,.111·dç1H 

· 1111 i: t;.! t 1 11 \ll ),tij. 

Por 11:'l.1 i ha Y•.'r ~ido 1·uda-
111 . .. ln 11l1\ tlg'l ) ('!l., , ., ,,, • 

lt1:siilh pnis, '}116 fi.!I L1~ :1~ 
!'!! l 11l•1;t1u:> IL S\I [1[11'1 • ~sii.• l 
:11::11i:1 :L . tl'-'~]lO~.a µ·ot•:Ll 
1i<·= 11.,·1 rr:tlu~.itla u: 

! • 2:3-1 : ~80$00() 

l 1Ull li i:;1100 

Petl:·!a .... . • ••. . .. , 14•.... n~.U01 : :1l'1 ~7~:~ 

~fni ~ p 1 J'll. ndministr.1çii.·, , 
··1111~1•!'\':\Q::Í.O tl:ls ca~n~. 
p:o l'ljlil' e d11pcudo11cia~ d:l 
Q: i 11 t :L Lln. Bon V 1st l\ •• • •• 17: ;)00$000 

Totn.J. ... ... . . . . 50. ~G5 :888$ !33 
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Quadro :n. 2 

I"Io;OIDô PELO ltlHlUCÇ ÜS S 
QOYHllNO G 

rM:A iS92 ~t.'C'l'R2'SSÜRS 

A~'I'OnJZADA 
l'Al~A 1892 

~ • .furo,;, :unorfüaçüo e lllais dc~pe:t!lS d:> dlviJn c:ttcrna,. ........ ta.381:81)$$000 .•.. , •• , • •.• •. lt3.3S7:S~ 
2. Dito,., ido1n dos cm"l'n-stimo,; Dlleion:.os d~ iSGS, 1S7\l o {ss;l, ..... 9.03S:SO:ii';OO-O .. .......... ··I 9 .Q3S :S05$000 
3. Ditos, idem da dívida. intcrnn fu ndad;i. ... .. ................ ... . .. !S.832:8JJ$000 .... . .. . ... . .. 1S.S32:li!li :)OOO 
4 . Ditos d::i. dividn iu~criptn, não fun dada. ...... ...... .... .. .. . . .. '7:000!;000 ... . .. •• . . • . . . 'i:OOO$(JOO 
.:;. CiúJ:l\ de A1:ior~lzr1çito.. . ••• .. ... ... . ... • • .• • .• •• . •. .. • ... • • • •. • • 225:200$000 30:000~00 1ns:2005000 
.,, Ponsfo11i11t1Ls . . . ........... ,• .. •• . . • . . . • • • . • . . .. • • .. . • • ... • • . .. . . . 2 . 432:2'118947 . • . . • . • . • . . • •• 2.432! 2018947 
7. Apos•!>11l1Ld o5 ... , .. . .... . ....... . ................................ 2.431:2G \$Ci>S .. . . . . .. ...... 2.4Sl• :2:>\IG98 
8. E1opregndc1s d1i reradi~u<•S o )ognrcs oxtindos. •• •• • • • .. • . • • • •• • SS:i~!~,~000 ... , ......... , 8:,1:135 000 
9. Tbcsouro l\":icinn.1 .. . • . •• ... •• • • .. .. . .. . . . . •• ... • • • . .. ••• • •• . •• • ()i1:5~.\$GGG .. . • •• • •• ... • • Gtíl :ãS4 GClll 

1(), 'l'h•:!ll)Ur:irias •lo l•'n~outln ............................... , •• • •• • • 1.:;l.'52:H<"SG00 282:110$-000 1.0()():000-:0UO 
1i. J'uito Mcclon"l .......... ......... ,...... ............. ........ i20:il7$51)0 .......... .... i20:7ii>;!i00 
1~. Ahhnilci;:i:1 .................. ..... ......... ".... ... • .... • • • ... •. 5.0.\ll: IH:l$32t ....... ' .... ' . 5.0v2:U13$322 
13. Rl!Cobouoria dn Cnpilnl..... .. . .......... ....................... •1(13:730,{000 ~03:7:JO~OOO 
i.(. MSS:\ll de rcn•lns o coll•Clorir.!I •. •.... . .. • .. . .• .. . . .• • .. . .... • . • t.títO:~>O;lS·lOO 1.2:l\ :SSO.~OOO 
í.;. CD...•!\ dlL :"\!ocd1t e rcYg:1.lB d" couro....... .. ... ... ....... ........ ·14i :4S0.<0:10 •••• ••• . •• •. ' 
i-6. Ad111i1>ist~11ti•o D1nnmntln:1 .................... ·. ,.... . . • .. • .. • . . H ::tOO>;OOO foi :200.:=ooo 
17 • . Dit:i o cuswlo <lnl' fnoud:ts o dc~pczris com os 1><0oprios nacionaci< 01: J 14$000 , • , • •• ••• , , • • • 
18. lmprc11 &.'\ J\nciunnl e .Diur!o OI/leia!,.... ... .. .. • • • • .. . .. • .. .. • tíi3:000$(!00 .. ... ... .. . , .. 
19. Aj11das do cus,o ....... ;....................... . ............. . ... 20:000.'00U ....... .. .. . . . 
20. GrattRcn-:üc~ por ~orvio;os tc1np<'.lrarlos u cxLm1J1'()!11nrios.... •• • • :!11:000$000 .......... ... . 
2t. D~>lpc~:tl< ovcn~uncs .......... ,....... •• .. • •• . .• • .. .. •• . . . . .. • . • i00 :00:' :000 •• , .• •••••• , •• 
22 •• furos dh·crsoR ........................ , • • . .. •. • • . .. ..... . ..... :i;o;OQl)$000 .... . . . .. ... .. 
;23. Ditos <lo~ hill1c\cs do Thcs"uro....... •• ......... . ... . .. .... . •• SOO:OOOtiOOO :;oo:oonsouo 
2~. l)Hl)Sd<>~ tituloM tl" re1ttfa. quo forem omiUidus par:i. inuo111niillçii.o 

dos sor'l'iços do inzonuos ... . ...... ... . ........... . , .. • ... . .•• tS: OOO:>Ollll ·t S:OOO~~OO 
25. C"mmi.S&iics . o corrct:i.gcns,... .. ...... ................. .... . ... ti0:0i>OS000 30:000$000 
2.; • .Juros dosetuprostimos do cofre do5 orpbtios.. .. ...... ... ...... . GO:>:tl00:4l00 ....... . ... . .. 
~- Juros dos d"posilos d:ts c:i.ii.;ns cconomicns e montes d~ scccor1·0 t.G1JO;Ouosooo ••• •••• •• ••••• 
2S. Obr:ts ............. ... . . .- .............. .... .. ............ . ....... 611 :200$()00 ... .. . ...... .. 
21. E:c'>r cicios lindor. ...... ........ , .• , , . • .. •• • • •• •• . • • • •• • .. . • . . • • • SOO:OOO~ . • •. . . . . . . . ••. 
30. Adl:1.ntnmcn\o d.'\ i:::irnnli:i pro,·incinl do 2 % (Ls os lradns du 

forro dn Bnhi:io 1' .. rn::i.mbuco .. . ... . ..... . ; ... .. ... .... .. ... . . 
3t. Hcposlcõcs e rusmuiçücs ....... .. .... ...... .. .. . . . ........... .. 
32. Seccücs <10 cstntlstlca couimercial, :mncxns ás ns.5oci:içücs cu m· 

n113r(';Í.'.\u~ • ••• •• , ••• , ••• • ;. .................... .. ... -·· · -· . . ...... . .. . 
Leis n. 1~7 uc 27 do setembro do iSiO, :irtigo uaico, e n. 23·\S 

do 2;; de ngosl<> <lo 1s73, 1tr~. 7o, pn.r~zr:ipho unieo, n. 4 -
Fa~rico de moedas ue mc),;cl o d e llrouzo: ........... , .. .. . .. .. 

45!l$000$1)00 ............. . 
!I0:000.~000 . . . . . ... .... . 

HS:liOQ~OO ..... . ... . .. .. 

20: 000.:000 .... . ........ . 

2i5;62J~OO 
0\H :·18-0$000 
.<;f:GM~ 
ll~:HI~~ 

;,7:1;1JO!l;::<JOO 

l:!O:=O 
~O: ·100 

iOO: 1!00$000 
350:00n$OOO 

30:M~MO 
M0:000,1,000 

1.000:0IJOdrulll 
uu: roufoõõ 
soo: 000$000 

~50:000SQOO 
~O:~<JO 

i '18 :<100$000 

20:000~00 
Loi n . 2:us d<> 2::; do :tgMt~' du tS73_. :1 1•t. 11, § 5º, n. 2 - Pr1mtit1 

:i.os c unstl'uctoras do n:i.v1os ;i.o p:1.1z, ... ..... ..... ........ ..... . 5o:oo<gooo ....... . .. .. "l t>O:ooo.sooo 
~H$i33 2 . S12:0~ 5).SJtí:SS8Si33 

,4ugmcn:to ila ·1abella ii p:ira admioistraçio e conscrvaçio <la Quinb da Do:i. Vista.. 11:500$000 

Additivos 

Supprima-se du. dospeza ,..,.ernl a verba. : 
-Recebedoria di1 Capila.l Fc'Cl.eral..- cujo ser
viço passa. para a !\Irwicipalid(tde ; 

Supprima.-se du, .uespezn.. geral a verb..~ : 
- Collectorlns- CUJO serviço emquaotc uao 
for reorga.nisado serit custeado pelo govêrno, 
:por meio de creditos supplementa1·es, dentl'o 
da.somma de l .234:88~000. 

Supprima-so da tlespozl\ get•:i.J a vorb:~ : 
-Admi oistra~'iio diamantina-por P'-'ssar nos 
respectivos ostttdos. 

Supprirno.-so da dospoza gorai, a vorbti : 
-Jm·os dos titulas do ronda- ami ttiuos p8ra 
indemnisacão dos serviços do ing-enuos por 
não h:wer sido ainda rccla.ma.dn. 

Supprimn~so nn. despeza geral n. verba : 
-Juros dos bilhetes d o Thesouro- pm• niío 
existir <.lívidti. (losta nntut'eza.. 

Fica o Gove;-no autorisado a aul'ir creditas 
supplementu.z·es para satisfüzc:ii· o pagamento 
do meio soldo, monte-pio e sua contL'iuui1:.ií.o, 
dei:dc maio proximo pMs::tclo ate o fim do 
exercício de 18!12. 

Fica o GoYerno autoris:l.(lo n. liquidar com 
o Estado do R.io de Janeiro a. impo1·tancia do 
l.425:320$89G p1·oveniento dn. garànti:~ do ju
ros de 2 º/u pagosá compnnhitl. emprezm•i1t da 
continuncü.<'.> da estr:tdn. de forro D . P oJ1·0 2° 
quo mais tai·de passou :to dominio da Nncão. 

Fica. o Governo autol'isado a reorg:rn isa.z· 
o serviço tla administração. o consorvação da 
Quinta dn J3ua Vista e todos as suns dei>en-
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dencias, supprimindo a pbarmacia nella esta
belecido., podendo despender com esse servico 
até a quantia de 17:500$ annuaes, além da
nxada no respectivo quadro. 

Fica o Governo autorisado a despender 
até :l. quantia de 20:000$, no actu[(.l exercicio, 
coro o mausoleo em homenagem á. memoria 
do fundador do, Republica- Bemjamin Con
·stant. 

Fica. o governo autorisado a rever o regu
iamento e tn.bella tlo monte-pio da fazenda, 
propondo ao Congresso as modificaçlles ou 
quaesquer medidas que julgar conveuientes, 
suspendeudo desde logo sua execução se assim 
o entender. 

Fico. o governo autorisado a indemnisar 
com a quantfa de 300$. o. viuv:i e herdeiros 
de Joseph Ho.ucox, pola rescisão do seu con
tracto pura cano.li~nçITo o esgoto do guns !Jlu
vinos. 

Fica. t•ovo:..wln o cfocroto n. 8~3 A de G do 
outubro <lo IHllO quo nutol'isou ti couversilo 
dus apoll ·os do 5 "/11 om 4 "/.,ouro. 

So.lo, d118 connni::;süos, 20 <lo ouluro do 1801. 
-Rorlti.qttos Afoc.~.-F. P. Mayrinh, re[;i.tor. 
-Scr:or..Lcllo Corrfo.- Rubiao J1mior.-Al-
bcrto lh"aad(to. -Mor<lCS Bai·ros, 

ÔRÇA~U.:N'l'O t'AitA o !·!X~;rw1cro DF. 1802, 
Al'lt~'~mJSTAOO Pl•:LO oov1mNO 

J\linisicrio dtt Fa::enda 

17. 

18. 

HJ. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

2G. 

2i. 

28. 
29. 

130. 

1. JUt'oS , nrnol"tizaçã.o e 
mais llespezas da. di-
vida. externa. ...... . 

2. Ditos, idem dos em
prostimos nncionnes 
tle 18~8, 1879 e 1889. 

3. Ditos, idem dn. di'Vida. 

31. 

13.387:808$000 32. 

iuternn fundada •••• 
4. Ditos da. dh·ida inscri-

ptrt., níí.o fundada ...• 
5. Caixa. de Amo1•tizaç:10. 
6. Peasionistas .•..•..• . . 
7. Aposentados .....• . . .. 
8, Em-pregados de repn.r-

tições e loga.res ex
tinctos ....• , •...... 

9. 
10. 

11. 

Thesouro N~tcionn.l ...• 
Thesom•n,t•ias de F•~-

zend:J.. •..•... • .• •.•. 

9.038:805$000 

18.832:89I$JOO 

7 :000$000 
225:200$000 

2.432;261$94i 
2 .484: 254$698 

88:135$000 
651 : 584$506 

l. 282; ll 6$600 
120:717$500 

5.902:913$322 

Dita e custeio dns fü.
zendas e despe z a s 
com os proprios na-
cionae!:: .•....•....• 

Imprensa. Nn.cional e 
IJiario Official . •.•.• 

A.judas de custo .. , ... 
Gratificações por servi

ços temporarios e .::ix
trao1•diaarios ......• 

Des1)czn,s eventuu.os .. . 
Juros <li versos .....•.• 
Ditos dos bilhetes do 

Thesouro ......... . 
Ditos dos titulas de 

rend::t. que forem 
cmitfülos para. in
demuisur.~i.o dos ser
riços de ing-cnuos .•• 

Commissücs e corrota-
g-ens .••••.••••••••• 

Juros dos oinpt•o:;timos 
do cofr..) dos orphiios. 

Jnros dm; depo:;itos das 
Caixas Economicas o 
Montes de Soccorro: 

Ouras ..........•..... 
Exet•cicios findo~ ..• . . . 
Adianta.menta \fo. go.-

rnutin proviucial do 
2 º/o 5.s estradas de 
fürro dn Bahia e Per
nn.1nbuco .... ~ .. ~ ..•• · + ·~ 

Repostçües e restitui-
ções ••............• 

Secções de Estatistica. 
Commercial , anne
:x:as ás Associações 
Commcrcia.es ......• 

Leis n. 1837 de 27 de 
seteml>ro de 1870 , 
a rtigo unico, e n. 
2348 de 25 de o.gosto 
de 1873, art. 7~, pa
rng-rnpho unico, n. 4 
-Fa.bl'ico cle moedas 
ele nikél e de bt·onze 

Lei n. 2348 de 25 de 
ngosto de 1873, art . 
l l, § 5o, n. 2 - Pre
mio Ms constructo
ret: do mwios no p::d:r. 

64:114$000 

573:000$000 
20:000$000 

20:000$000 
100: 000$00() 
320 :000$006 

800:000$000 

18:000$000 

60:000$000 

600:000$000 

1.000:000$000 
61 l : 200$000 
800:000$000 

450:000$000 

90:000$0$0 

14.8:400$000 

20;000$000 

50:000$000 

02 .661:314$733 12. 
13. 

Juizo Seccional. ...•.. 
Alfandegas • • . .•. ••.• 
Receuedotb dtt Catii-

tal. . . •...... . , .•... 
14. Mesas de Rendas eCol-

O Sn. Prmsrnm.:n: designa a seguinte ordem 
403:730$000 do dilt paru :i scssrro dCl ümtmhii.: 

lcc!orias .......... . 
1.5. Caslt d11 Moeda e res

gt1to do colire . •.... 
Adrnim;tração ditufüm-](l. 

t inu. ..... . ......... . 
Cnmnrn V . !Y 

l .510:503$000 
í" Jlctl"lc atd as 2 lioi·as 

444:480$000 
3~ dü;cussão do projccto n. 215 A, th::ando 

14:200$000 . as clespazus do Miuistcrio dri. AgdcUltura. 
()2 
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2° tliscus$áo do projecto n. 245, fixando as 
despez"s do Ministerio da ln~ti-u .. :ç:lo Publica 
Correio~ e Tclegrapros pa.rtt 189~. 

;?a. parte ate as.") hora:; 

no de Mendonça, Mareia.no de Mn,'?';tlhâes, 
Lo..uro Muller, C::trlos Campos, Schm idt, Vic
torino Monteiro, Pereira d a. Co$ltt, Antão de 
Faria, Borges tle Medeiros, Alcides Lim:i , Ho
mero Ba.ptista, Cassian(1 uo Nascimento, Deme
trio Ribefro e Menna, Ba.rre to. 

Abre-~e a sessJo. 
2ª discussão do. pro.iecto n. 223 (<lo Sennuo) 

reg-n tu.ndo o processo ua. eleição para os cargo:S FaHn.m com cn.nsni p ar ticipada o~ Srs: Matta 
fedet•aes: ·Machado, Pa.letta., lrnlio do Brazil, Henrique 

201 discussi:io do projecto n. IS A, garan
tindo erl1 SU~L plenitude O!; di rcrlos j;'t a,cfqui
l'i1los por empreg-udos em virtndo de lüi$ an tc
riores 11 Contituição Feúeml. 

Levanla-~c a ~cssão ús •l l101·a:s o :>:J miuuLos. 

-
951\ SESSÃO, l·:~r 21 Ili~ OL'Tt:!lltO Ili-: !Slll 

Prcsicl1:itcia dll~· Srs. Rclrtm/ui (.'I." sccrccario) 
a l•íina IUbcii·o (2." sf!c1·c;tw·io) 

Ao meio <lia procetla-so tL clrnmatla, it quo.l 
respondam os Sr~ NiUtL lW1cim, l\.et1t111ha, 
H.oclrig-uel:i Fernandes, Innocencio Sorze<lollo, 
Cantli.o, i\Ialtu, llacalfar. Pedro Ctwrn10nt, 
Cost1~ R0tll'igues. Cnsimiro ,J rmior', Nelson, 
~O:tneil'tL Pa.ranaguá,Piros r'ot'l'oira, Martinho 
Rodri;:rues. Ber.e1Til, Frederico Borg-e~, João 
Lópes. Jrn;ü Bevilaqu;i, Goncnlo <le L:~g-os. Nas· 
cim~·nto,Podro Velllo,Amol'im thrcia,Epitacio, 
Sá Amlrnde, Joaquim Perrntmllllco, Anniho.l 
FalcU.ot João Vieira, Luiz de Andt'a<le, Oltkica, 
Gabino Besonro, h·o do Prntlo, Oliveira. 
Vat lar~:1o, l?olisbello Freire, Pt~nlt\ Al'g-ollo, 
Tosta, Za.ma, Gnrcin, Pires, Se\·er:no Vfoirn, 
Snntns P1weira, Paulo. Guim::wií.e~, Milton, 
Am philophio, Fmncisco Sodré, Li~ovi,<:?fülo l~il
o-uei ms. B:1rã.o rle S. Marco8. S, L·i.nduiphn, 
~ri::;co Para.izo,' Moni~ Freire, ,\thaydeJuníor. 
Fons~ca e Sil Ya,Fonsec:.1 Hermes, N(lo Pcçan h<i. 
Bu.pti~ta d:t Motta, França, Ca.1·\•;tl ho, Fróes 
da C1•uz, Aristides Lobo, Muyrluk, l"<; t·ico C<!e
lho, Jo~uino de Albu~uerrp1e, Fig ncircrlo, 
Antonio Olyutho, Leon el Filho, P:H:ii'ico Mas· 
c:iret1J1as,Cltng-as Lobato, 1Hexa1Hrr. Stocldor, 
Francbco Veip1.,CostaSenna, Alv:i1'o Botelho, 
Arnerico !"uz,F'elicia,no Penna, lhitm Nimcio, 
Corr•tn f-(.tthe!!o, M:rnoel Fulg-endo, Demingo::; 
Roch<~,co~tn. Mu.chado,1)01nin l('oS Porto,JoãD de 
Avollar, Ferreira R.1.ibolto. - b'Prrdra Pires, 
João J,.niz, liernarclino de c~mrpo~. Frt~ncisco 
Glicerío, Mnraes Ba1•1·os, Lopes Ch:wos, Do
mingos do Morn.es, Murs:i. Pnulino Curlos, 
Ro1\r'igues AlVClS, Alfmdo g]lis, Moreira da 
Silva., l<.uhfüo Junior , Leopolrio rle Bnlhões, 
Azorado, Caetano de Albuquerqu.i , 13'~llarmi-

de. CtLl'Valllo, Barllo:a~ Lima, .J ustiniano de 
SePpa, Petlro Amet:'ico, Ro~a e Sil vn, Andt'ê 
Cavalc::i.uti, Belarmino Cameiro, .1\l'thur Rios, 
Ur·lJano Ma.reandes, Cyrillo de Lemos, Oli
Yeim Pinto, Vir'iato de i\fotleiros, Ln.mounier, 
Gonçalves Chaves; A~to l pho P io, Gonç:ilves 
H.n.Mio~, Cnrv:tlllal, Ca rlos G:u•cia, Almeidn 
Nog1wir:1, l•'loury Cti1·ado, Guilll:1rCT.es :>lntnl, 
Ed1rnrdo Go11~~:t [vil~, Thnnwz F lot·C!~, ThotnaZ' 
Dollluo e B.oclltL O,;<'ll'ÍO ; e sem C •ll1~a p:n-tici
)'adt~ os Srs. B.:llrm·t Vie ira, Uc!Lth l~odri· 
;._pt•!s, Anl'risio l•'ialho, Jo,;ó /1xeli;w, Alm lnio 
Afl'ü11su, Mig·nel C:\~tro, Couto Cal't:lxo, ·ro
lun Lino 110 0:1 t"l":d !to, Gonç·d ves fr~rreir<\, 
.Ja.;ú M:1z·iano, l<.a~'nrnndo Haorl r!i 1·n, Pereira, 
ue S•H'[i:L, Mei1•tt de \asconedlus. João do 
SiqncirH, Juvoncío da !\.g'uir1r, E::>ptt'i t() S\nto, 
Tlloiphilo ilos S:1ntos, !='ontcs rlc Mirnndn., 
A ugnsto d 1 Ft•eitas, Seabra, M:wcolino 
Mo1tr:~. Custodio de Me!lo, Uiony::;io Ger~ 
onoit•:;, Pires e Albuquerque, .Tonriuim Brev es, 
Vii·gilio Pessna, Luiz l\1ut•at, Alcindo·Gm1.uu,
bttt•a, Sa rnptiio i:erra;:, Lopes T rovão, Jac
ques OU1·iqne, Fut·quim \Ver n"ek . Vinlrn.üs, 
B::i.d:iró, .João Pinhei1'0, Ga.briül rle :\fngalh:!es, 
Jacoh da P~lixi'io,. Fer rei ra Brandão, Aristi~ 
rles Main, C<trlo:; d:is Cbn,g-:is, l~ra ncisco Am:i-
1•:1 l, Bueno de l~aivn, Monteit'o da Silva, 
Martinho Prado Junior. Cesa.rio Motta, Adoi· 
pho Gordo, Augclo Pinheiro, Cost :.i. .Tu niox·, 
Fernando Bimas, Lncenla, Cou tin !ln, Julio de 
Ctt!:óti!hos , A breu e r'e1•nu.ndo Abbot t. 

B' lida, e sem llob:tte npprov;~da a acta da 
sessão antePiOl'. 

o SR. :1° Sr,:c1rnTAH.t o (sor\·indo Llo 1°) pro
cede ú leitut•a do seguente: 

EX.PEDIEi:\TE 

Officios: 
Do Sr. l 0 Soci·ct~rio cio Son ncln , fle 20 do 

COl't'cnte, comtuunica ndo quu :ir1 uelht c:una.ra 
em se~s:1o rlo !O adaptou, s 1m t emenda, a 
propotiicfi.o rlcstn. Camn,r;\, I} tte ll:m a tlespe;m 
elo l\Iini~t1~1·io dai; Negocio:; ele J u st i.;~a. p[H't\ o 
exercicio ele 1892.-lnteirncla. 

Do !\linbt1!rio dos Ne~ocios do lnte1•ior, do 
ig1u1l rfat:1, l'emcltondo inc!nsn., ent :i. 1!1litll
me nto ás quo :1.companharam os ol'fl cios d e 21 
do jnlho e l l de se tembro ul ti mo~. tJ. r ela· 
ção das divl1!:1s do exor•clcios fl n los tierten
ceotes aquello minist erio, organizada de con· 
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Ao art. formidade com o disposto no decreto I0.145de1 
5 do janeiro de 1SS9.-A' commissão de or-
çamento. . . _ A Soct:tà P1montese etc: Depois da~ pala-· 

Da Junta D1rectora da .t\ssocmçao Qommcr- · vrus Ptlfü, ti.fa!'anhrLo, accre8cen te-se-Piauhy 
cial da Bahia, de 17 do corrente, remettemlo - o mais como cstà. 
inclusa uma rep~esentação daquo!ln, assocüiçã~ ~ali'L das sessu1)s, 20 ÜH ontutrn d·.i !801 .-
sobre a ne:essidude d!: SG'l' revogado 0 para- Noow:ira Parcmatnili- UçhJa Rod riqHcs- Pi-· 
grapho umco do art. ,., do \[ecreto a. <;)10 de ras Fen·eim · 
24 do outubro tle 1890, que trab do uso tle · 
firmas commerci:tes o seu reg-i~tro.-A' Com- Sub emenda á emendo.. dn. comtnissi.lo ao 
missi:i:o de constituiçU.O legis!<tÇii/.i e justic;-u.. 

Requerimentos: 
Do Arthur Jacegaay, p1•opomlo-se, me

deanto certos füvrJres, a loculisàr f>0.000 im
migmntes europeus e das il11i1s dos A.çot·es, 
Madeirn, Canarias e Cabo Verde, tollos d9 
proli~sões maritim:1s, em esta.hclecimento do 
nucleo~ elo pescadores. - A' commissão tle 
obras pnbliclls e colonisaçío. 

De lS<'Lllel Amalia dos Santos, pctlíndo pensão. 
-A' commis.;ã.o de fozend:~. 

Do Luiz Carlos Peroit·l~ rlo Castro, 1n·otcs
to.ndo contra o neto do aoYet•no, ryuo o nmud(1U 
opta.!· pelo logo.r lle le'iite cll'ec!l1vo tio Lycou 
do M:tranhüo ou pelo. ~iposentndol'ia qno lho 
foi concedida. como conta.tloi- d:t tl1esom·11rin, 
por decreto <le 5 de março rlo 1880.-A' com.· 
missão de legislação o justiça. 

PRIMEIRA PARTE DA Ol~DEI\1 DO DlA 

Entra em 3~ discussfio o prQjecto n. 215 B, 
füu.ndo as despezas <lo l\110i~terio du. Agri
cultura para o exercício d0 1832. 

Sã.o hdn-s, apoiadns e postns conjnucta
mente cm discussiio as seguintes 

Emendas 

Art. Inclua-se o estndo da Par(thylm do 
Norte entre os que vão g-osar de vant:J.geus 
dn, Società Piemontcsc, de Tnrim. 

Snln. dus sessões, 21 de outubro do 1891.
Sà AmfratJe. 

As desn.prcprfações por utilidade 'flttblica, 
no interesse d:t União, ou por concessões a 
emprezns inrlividuae3 ou collectiv,1s , sô po
dcrü.o ser íl Utol'isadns depoi::; quo o Podal' Lo
gislntivo regular o assumpto. 

Saln. dn.s sessões, 21 tlo ~otembro elo lS01.-
Glicerio. · 

E' permittido aos concossionurios de eu~ 
genllos contrMs, cu.ja::; concossi)cs nilo ti
vert1n1 sido mi 11ão forem ,iulga.rl:ts caducas, 
pelo Poder Executivo, o est:ü1alccimonto de 
fabricas pelo systenm de clifüu~U:o ou ex:
prossü.o. 

Stlla elas sessões, 21 de outubr o de lSGl .
Alvaro Bolcllw. 

tlrt. l. 0 n. 17 : 

Em Yez de Angclím a Corrento-1.l iD'a-se-
Angelim :1 Agu:ts Bcll:ls. w 

s~d:\ elas sessues, 20 ele outubro de 1801 .
Jdao V leira. 

])a verba- C:.ttC::cheso - Séj:t m do;;tin:.ulos 
45:000$ i.le r~is pam es te s0rviço 110 cstad.o 
do Matlo li ros~o. 

Sn!a d:is so~~rir:::, 2n rlí! ontubr·o do lS!l l .
A .• 1.=c1·er!1J- H11me.r1i B a11tigtr1- F 1•nr1çct Car
valho- Sc~criiw Vi1: in1.- Pmrla. Gtci ;11 ar(;;rJs
Cact<11W d<J A/!11.1'111u1·'!ue. 

Acc1•escentc-so : 
Tmnslbt•c·:>e do~tlo j (L p:\ra os c,;tn.dos o set•

viço 1le tciTas alreeto ás conuuissu1 ·~ i ncn m~ 
b1dn:; do litm 1loscrimi n~içfi o, mc:nliç:1o o do1mu·
caçüo do lote~. com as l'es p!:l~ li vns C] Uotas tlo 
prosents 01·çnmo11to. ns qmw::; continnarii;:, r. 
:SCJr servidas pela U11iilo llt~ quo tio torto os 
estaclos ~upet•inteu.-lam o po:>:>am cusbu· o ser· 
viço gol'al tlo cotouis<1çlfo. 

Sala d:i.s ;;essues, J!) <le outulim ri o 1891 . 
-H oi1~ e1·0 Haptista. - O. 1.lo ..:.YrJ~ cilllCrllO .
Penim da Cosla.- Bol'ges de Medciros .
Mcnna Bari·eto. 

Art. 1." n . S.0 

Depoi::i das palavr::i.s - Corpo do Bombei-
1·os - uccrescente-so - 1\s ckspez:is pnr ·~t a. 
m::i.nutenc;w deste corpo, ~ue con lin_nara. 
soh a c.lirecç~o do Ministerio rl:t 11.g-1·1cul
tum., co1·1·erfío pOl' conta dos corres · d:L in-· 
tendenciti do Distrido l?oder::il, logo que for 
ost:L loga lmnnte co11sti t11itln, o fe1LtL ;1. 11osori
min:içiio d:i.s respectivas l'OIHla~. : itt.~ntn. a. 
n::i.tm·e1,;\ do s0rviço q110. é destinado :1 pi·csttJ.l" 
o rne~mo corpo -

Solo, das sessões, 20 de ontubi·o tte lSOl. 
-Seuerino Vieira. 

Addilivo 

Pah1 sor collocado onde convier 
Art. Serli.o rcspeit:vlas n.8 servi·lCíos cou

stituidr~s liOl>ro ten·ns ctcn-olutai:i o as .uo~se.s 
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de mais de anno e dia oellas existentes limi
i:adas ao cultivado e outro tanto em rnattu., 
desde que os interessados provem cultura 
-effectiva e morada habitual anterior a 24 de 
fevereiro de l89l. · 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1891. 
-Bet'na.rdino de Campos.- Lopes Ohaves.
Ho'l"eira da Silva.-Nina Ribeira.-Nilo Pe
çanh.a.- Joaquim Pernambuco.- L. de Bii.
lhiJes. - A. Botelho, - Sd Andrade. - A. 
.stokler .- Joao Vieira. - Joei Bevilaqua.
Antao de Faria. - Athayde Junior.- J11aY
ciano de ~1:[ agal/1acs. 

· S i1b-cntenàas 

Ao art. « Depois da.s pal:i.vras - som 
· $,p11rovnç:10 do Coagresso, nccrescente-se : 
salvas as hypotheses de concessões de privi
~gios de invenci!o pelos estados da Unirw 
sobre objecto de exclusivo interesse "Pllrn.estes, 
'ªque dependam ele conflrmncão do Governo 
r:odoral p.ira que sejam respeitados e man
tzdos nos outros estados.» 
·Sala das Sesst:íes, 20 de outubro de 1891.

J'vogtieira Paranq.,gá ....... Coronel, Pires F.:r
·reira. 

}!:m,endas 

:Sã.o lidas, apoiadas e en:vfadas á comrnissão 
as seguintes 

Art. Com a creação de uma. C$cola de 
a gricultura. e zootechnia, no estado do Cearà 
.50: 000$000. 

Sal~ da$ sesslí~s, 21 de outubro de 1891. -
Martinho Rodrioues.- .Manoel Coelho Bastos 
-do Nascimento. - Fi·edci·ico Borges. 

Prolongarr:ú:mto da. Estr11,da de Ferro de 
Sobral à Cratelnis : 

Com a exploração de 120 kilometros -
. :36: 000.$000. 

Com a construcção de quinze kilometros -
-450: 000$000 

Sah das sessões, 21 dê outL1h110 da l89I.
M.atti1iho :Rorfrigue~ .- .1.1fanoel Coelho Bastos 
d~ Nascimento. 

Com as obras do Açudo do Quixo.dà, mil 
<:!!lutos de réis. - Ma.rtinlw Rodrígiws. 

Ao n . 8 - Corpo de BomueiI•os - Em vez 
do - Su pprimidn, 11 consignaçU.o de l 00: 000$ 
rara, as obras do qnf\:rtel central o 9:877$935 
no mnteriu.l , - diga-se : - Reduzid::i.. de 
'50:000$ a consigna.~o paro. as obras do quar
tel centrnl e ele 9:877$935 no mn,terial. 

Sn.l::i. das sossões, 20 ele outubro do 1891.
. .F. Schmidt.- Lacerda CoufirJw . 

Os tres engenheiros fiscaes dos tres dis
ti·ictos da engenhos centraes ficarão eqoi~ 
p::trados para todos os e.O:eitos aos engenhei
ros ffscaes de 2~ classe das estradas de ferro 
que são pagos pelas mesmas estradas e de 
accordo com n. emenda n.pprovada por esta ca
mara em 24 discussão no orçamento do Min:is
tel'io da Agricultura.-Pires Ferreira. 

Art.-Fica o governo autorisado a equipa
rar a ta.bella que baixou com o decreto n. 
379 de 8 de maio de 1890, ftx:ando os venci
mento~ dos officiaes e praças do corp" de 
Bornbe1ros, a do tlec1•eto o. 958 de G de no
vembro do dito anuo, relMiva a -vencimentos 
de ofilciaes e prltças da Brigada Policial, con
forme o disposto no art. 45 do decreto n. 
gg29 de 3l de dezembro de 18Bi, que reorga
nisou o referido corpo. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1891 .
Lacerda Coiifüiho.-F. Scltimidt. 

Ao§ 14 

Em ve:.. das palavras-com a Estrada de 
Ferro de Alagoinhas ac s. Francisco-diga-se: 
-Para a Estti:.dn. de Ferro de Alagoinhas ao 
S. Fro.ncisco e ramal, que a ligue á Estrada 
Central da Bahia-900: 000$000. 

Snla das sessões, 21 de outubro dê 1891 .
e. Zama.-B. d~ Vil7a Viçosa.-Saritos Pe
reira.-Leoriigildo Filgiteira .. 

Continua. em vigor o art. 14 da. lei n. 3397 
de 24 de novembro de 1888 que autorisou o 
Poder Executivo a resgn.tar as estradas de 
forro do Recife a S. Francisuo, e Bahia a. 
S. Francbco, nã.o podendo porem, arrendar 
qualquer tias vias ferreas d(L União sem ex
pross::i. u.utorisn.ção do Congresso Nacional. 

s. R. Sal~ dn.s sessues 21 de outubro da 
1891.-Fraiicisco dr;, Vciga.-Feiiciano Pemna. 
- Am cri e o L ttz. - .M arr.o el l 'Ulgen eia , 

Fi~a o governo autorlsado a encampar ai 
parte mineir-a. eh Estrada- de Ferro Leopol
dina,, do Porto Novo à Saude e ramaes da 
Sermrfa o Plitu. 

Sal::\ do, sessõos, 21 de outubro de 1891.
F1•ccforico Boroes. 

Sü.o revogadas ns disposiçuas 5~ e o~, d~s 
o!.Jscrvações g-eraos do i::.u;;Cll<tmouto n. 406 
úe 17 de Maio de 1890.-S. H •• - Ffcdcrico 
Borges. 

Fica o governo nutorisarlo n. dispender até 
a, quantia, de 60:000$000 com a constmccão 
de um poço urteziano na povoa.ç.ü.o da Caiuda, 
no estado do i;:.io grande do l\'ode. 

Salt~ das Ressues, ~o <l.c outubro ue 1891 .
Per.fro Vi:tlto . 
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Ao v . 17 

Depois da.s p:i.lu.vras ~Estrada de Fe1'ro 
Centrah> accrescente-se: verbt~ que, no exel'
cicio deve ser exgotada no prolongamento d::i. 
linh~ do centro, at.loptudo o traçaclo, que, 
possa. pelo Ta.boleiro Grúnde .-J. Avcllai·.
Pacifico ]fosoarcnhas. 

P:i.ra au:üliar o prolongamento da estrada. 
de ferro de Bragn.nça; ns estado do Par.i. 
300:000$000.-Cantao.-Niaa Ribciro.-Maua 
.8aoetlar. -Ser;;cdeUa. -P. C hcrmo11t 

Fico. o governo autorísn1lo a despcndor por 
conta. do credito de 1.500:000~ a.lierto pelo 
governo provlsorio, e n..~ora, conrtrmn.do pela. 
Cama.r(l., o que for preciso par:i. n, construcQão 
da linho. telei;r:i.phica. do Dolum a. Manào~, 
cujos estuclos jâ estão conclu idos. 

Sn.l:i. d:ls sessões, 21 ,(e outubro (lo rn01.
Tlchi~a Rod1·igi1cs. -l11tlio tlo Brct :il.-Bel.(o>·t 
Vieira.-Matta Bncellm·. -Pcc{ro Chennont. 
- O:mt110. - 1Vina Ribci.1·0. 

No§ 1° 

Fic(l, o gov~1·no :i.utorlsado a. despender atê · 
a quo..o.til\ de 400:000$ pnrn. ::i. re~lisaetio du. 
liga<}Ü.O d:\. estrada. de fen•o uo cstádo dn, 
Bahia, de o..ccordo com os estudo;; jó. appro
vo.dos entre as estradas Central o S. l•'rnn
cisco e S. Fmncisco e Jacú. 

Sala d<\S sessões, 21 rle outubro de 189l .
.:1mphito111iio .-Pault.i Citimaraes.- .1. llto
reii·a clu. . Sitlia . -Prisco Paraiso. -Flóes det 
Cru::.-Aristide$ ]tfaia.-Bai·ao de 8. Marcos. 
- Gonçalo de Layox. - J. Retnmba.- Pedro 
VeUio.- S antos P erei't-a.- li'. Sorlrd.- Lea-
vigildo Fili;ueims.- Garcit1 Pires.- Paula 
Argallo.- 'Pires de Albuquergi1c.- A. de 
Freitas . - S. Landu.lplio .11erfrado. - Pr.rnlino 
Cm·los. - C1,(stollio tle Jif ello .- Mai;oel Cocl/10 
Bastos do Nascimento. - Rudri,ques Fcrnan
âes .- Caetano ~le Alàu'1''ª'111e .- Cantao.-
N Cll'linho Ro(lrig11a11. - Sá Andrm/e. - M. 
~·aucu.Mo .-Scvc1·i110 Viciru.-l'". Schm;d1.
Lm1ro J,11'.illcr. - Ep!tacio Pc.•son, .- Vir9:'lic 
Pessoa. -D. Mw1/1<1tJi; Barrete. -Cttdo.~ Cmn
pos . - Cc!<ar Z anui. 

Ao o.rt. l " n. 5 
Suppt•ima-se- Di rectoril\ 

Central. ........••.•..•. 

No§ 2° 

Appronitl.o o n. 5 ncimu., nccr<:'sc<mt.EH;e-lhe 
3:600~000 o seguíute :-pn.rti a. colonia agricola orphano-· 

loglca. Isabel, do estado li~ Pornambuco, 
40:000$000. 

Restabeleça-se- Evcutm1.ss 2o:ooosooo 
No§ 50 

Sala das sessões, rn de outubro de 1801.-· 
J. V. Maira de Vasconcellos.- P ci·cira de . 
L y ra. - Joaquim Pen;aml;itco. - Goiiçal1:-cs 
Ferreim . - 'í'olentirio de Carualho. - Joa.c 
Vieira ._.:. F. Bcu:laro.- L 11i:; de .1!nd)-ada,-

R.est:\ bele~a-se-G(\r:.\n tio. tle 
juros nos engenhos cen-
tt•tiGS ••• • • • · • • • • · • • • • • • • • l OOO·OOO~OOO Espirilo Sarilo.- g;:ii.tacio P essoa.- Sú An-

. · " drarLe .- S. L andt,lplio Mecfraclo. - Fctísbello· 
Freire. - .A. FalciEo.-Mcr:r!in!io Roddgues. 
- .RcU(lnnino C aniciro. - Rciymimdo B1.m-

No§ 19 

Rest11 beleça-se-Estr:i.<l:\ d<} dcira. · 
Ferro Ccutrul. •· • .. • • . . • 3.000:000$000 Para custeinr (t. colon ~a «Croncleira :i> no 

No§ 1° 

Restt\beleça-se ns v-erbas : 
Officia.l de gabinete d.o mi-

nistro..... . .. . . . • . . • . . .. 3; 000~000 
Secrettwio do mesmo....... 9:600$000 
Carro . .. .. ..• , . . . . . • . . . . . . G ! 000$000 

Sala tbs sessuos, 21 de outt,1.Jro de IS9l.
Pires Ferreira. 

Ao!U't. 1° 

Pinuhy, dez contos elo róis. 
Sala dn.s sossues, 20 de outubro da 1891 .-· 

Pi-res Fcr1·cira.-;.Vogueira Pm·a12agiui. 
. Fica o governo autoristtdo o. despender a.tê 
u. qu:,i,nt in. do 10: 000$, P<\l'l1. o.uxiliar a ins
t::i.lttçüo do mmi linlm experimontl\l do,. 
noYo systema de viaçi'ío ncrea oquilibr~n.
da, por meio ue liuhas aó1·e:.1s, electl'icas, 
e de vehiculos Mrostn.ticos, denomirmdos 
Tretn-Yolez; applic3.vel p:i.r•• o transporte 
<le pnssa~iros e cargas e p:~r<1. a trans-
missão :i.utomn.tica., de correspondencias e 

N. I. Restu.ooleça.-se pa.m pequenos objectos; de uccordo com o p::i.l'ecer 
um secretn.l'io ou sub-se- . .. ua commissão do fazenda o industria apresan-
crebrio o. vel'l1a. ele· · . · · · ~ · 600?000 ta.do com o projecto n. 160 de 25 de agosto de· 

Idem nomn.tol'ial, mr1b:;_ • • _ lo :OOO!:iOOO 1891. . 
N .. 2. Even~ua.es - em vez ~ Snla dtts scsslles, 20 de outubro elo' 1891. 

de 10:000~. • • · • · • · • • · · • • 10: 000$000 1-AsloZplio Pio.-Antonio Olyritlio.-Polycar-
Saln. das sessüc~, 21 ce outubro de 1801.- 1· po Vioai.-l:eite Oilicica.-Bezcrrit.-A . .l:lo-· 

Joao Vieir a , , · · reira cfo SiliJa .-C. Rabclto. 
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O Sr. Epitacio Pessoa. - Sr. 
presidente. sul)inuo á tribuna, mlo tenho o 
intuito de fazer um estu<lo ger;ll sob!'e o or
çamento 1b n~t·iculturii, nlfo tenho em vi~tn. 
1h7.er·. nm:i. :iprecini;ão rios intuitos alt:i.meote 
pntrktico:; que actnnrllm uo e,;pirito tb hon
rn•fo comuds:;ão de orcamen to p:~ra reduzir, 
eliruimir ou omittir verbas de:;tinadas a ser
viço,; 'lllC poderi:i.m p:1l'(~C9r i1H1i"pensaveis, e 
muito mnnns tenho elll visti~ 0Xf1Ôr t\ Camara 
iuecrs on alvitres cuja ~dopç~o importe o rn.
pitlo e ec1inomico dcseuvolvim.rnto mate!'ial 
do pair., tarel·~~ que cu.be nwlltormcntc a 01·a
c.lores mais competente,-, 

O m·rn intuito ó sim\1!0::;111cnto ad1·o~ar o 
Uireito 1lo meu c:>t:ulo. 11justa111ut1tc po!'lter
g~11Jo rrn se::urul:t vot,:1~~ã·1 <l•!:Slo <1t·ça1111mlo. J, 
qu.ando nad 1 consiga llajustiç:i. Llusta C;1111:ira, 
dctXat' :10 ll:euos 1·cg:strado unl p1•otcsto cim· 

·t!'ii o aba111lono ~ystomatico a que tem sido 
votada a torra pal'ahvli:um, a;.:ora tnf!SlllO 
e:-()ur>eíila nes.~o orçtur1e1ito cm qno;entrolanlo 
tão l:11·;:os favot·cs so pt'llllig·,_disa.111 a outl'o.~ 
est:1ilo,;. nl:lii,; pro:>11oros e mais i•icos de olc
me11to~ Je \'il:tlid::uio e do rn·nn·1·esso 

St•. prosi.Jenta, a Pa rahyl.J;~ atr;n·c~sa. 
da;;de 1:11·µ-os 11.nnos nma vidu. de '1ilficul1ladcs, 
de 1fos:~l1rn tos e ])Or vezes de rlesespcro. SeriL 
que 11ao tenha os olen:entos neco~sario~ 
para. sc1· 11111 estitdo (H'O!spet•o, rico o feliz 1 

.N:~o, ellc os tem e muito~; ums os po kwcs 
publir:os teom so rocusa1lo systornatic~uneuta 
a aproveitai-os, teem ::;ido sempre 5m•<los ús 
reclnm:1çõr!S cfo suas neces:>i•latles nwi:; l_li\lpi
tilntes, e vejú com pezar que, mosrno na. Jte
pttblica, ella continua ~ser i·epudi:i.d::i. com a 

. mesma cln:rioro::)t~ iujusliç;i e Ollio.-;a incmfa. 
Nós temos um solo l'ertili.ssirno, apropria elo 

pequena P?-rcella da_ co;nmU:nhã.o braúleirn. 
~mi.ndo a Jome e n. 1mser1a começavam t1. ceí
~ar <lezenns de Vida.s,, e isto mesmo pllr:t a.ti
~ar-1 lte co~ as m1gn~has que sobmvam de 
seus csb:.i.nJamento~ cr1minosos. (.Apoiados. ) 

u~r Srt •. DEl'U'rADO - Com a Republica isto 
molhorum. 

O S1t. GPITACIO Pr-:ssoA - Oxalá qué eunüo 
tenha. em L•reve tle fo;1,er J n-ual accusu.ção aos 
porle1•cs <fa Republica ! "' 

Venho, pois, Sr. pre~iclente, intentar umn. 
r~iyin1lic~çlto.' Yen ho füze1· um appello :~o es
pmto eh JUtstrç:L 1loi5 meus honra.dos oollo"':i.s 
p:1ra <Jita pl'oporcíoncrn no meu est:iclo o~ 're
cu1•.,;os a qne .tei;i dirP.i to e 1le qne nocossitn. 
p;:ra se co:1stttnrr como entidade :uitoaornn. 
no seio cln. l'011o1·açifo . 

A clb;criminaçtio do rendas corno foi foit::i 
p~la Co11stit~i1;ii.o, lornóu <1ua'..,;i impcôsive l ~ 
vrtlti ll:l rnaiot• parte dos estados do norlo 
:;e111 vias-fo1·reo.s, SQtn colonisaç:io, som meios · 
'~ü nn;;rn•.•11 tw :1. sua. cxpm·taçito p:1r•1t fazei• 
foco aos on<H'o:;o,; o pesados úncat''"OS que 
:t noYa orga nisa<;ilo politict\. lhes 

0 
ct·cou, 

( .:1poiaclos) 
:\. · irnplantaçüo do re:_rimcn fodl!mtivo no 

pniz, ao pa:;so que oncon troa os csb.do.i llo 
:;~11 · ittv;1didos · pela {JO pn lação estmngoirn., 
1·1cl)s de todos os mr.lhot•amento::; mater.rHJS 
providos tle . t~tlos os meios precis:>s par~ 
a sun. cnn:)t1tn1ç:1.o r.omo ot':?n.ilísmo~ nnto
nomos, encontrou OS estados do tlOl'tO Csque
citloS dos poderns pnlilicos, lm!dos de todos os 
elcmmtos neces:sn.riosao seu desenvolvimento 
o p1·ospcrdt~tle, em verdadeiro est:1do de de
linh·1mento o de n.tr,,zo. Das untin-as pro
víncias a Pn.rahybn. era. uma das nÍais des
cur<tdas. · '.'- to~as :Ls cultur:Hl, lt:tbtt:Ldo por um povo 

-mtelhgc11te e l:i.lint•io~o; ma;; n:1.o temos li-
11Jm;; tdegrJ1phicns que (~Lcilit(:lltl as ll0$Sns 
commnnb1ções, nií.o temos Vit1s-ferro:1s que 
fücilitem o movimento rios no~~os proúuctos. 
não temos colouins que desenvol \'am as nossas 
iodnst.rias, nflo temos engenhos centl'aes que 
a~imem uma das nos~'lS princip:tes cnlturas, 

·nao ternos um porto que noi> pt'OJJ<1rcione ::i. 
nn.veg-n.ção dirccta. com o estt-nngeiro e que 
po~ esto modo incr~mente ~ noss\i ~·xportaçií.o, 
umca receltti. com que hoJe cont~rnos, não 
temos poços :u·teii:~nos 11em nçurles que uos 
acnutelem contra u. fune:stn Cclla.mirfade que 
periorlicamente nos clev;L.Sta .. 

Isto é devido no esquecimento, ao <lesprozo 
me~mo com que era tr'..ltadn. n. antiga r)rovin
da, cnjn. representação, como jà tive oêcusião 
de dizer uma vez, tinha comsigo o gravissimo 
per.<'~do de ~ão ser b~1s.taot~ numerost~ pa1•..i. 

· lilflmr na vida. dóS mnnste1•1os. 
Isto é d..ivido :\ cantralisação esmaga

dor:i. que nos opprimia, ii. desi<lhi. da a<lmi
<nistracão central que só se lembrava daquella 

Pa.rece-me, pois. que ag-ora, por uma justa 
compensaçüo, ~je tluve incut ir seiva nesses or
g:rnismos depauperados, so deve pt'oporcionar 
a esses est::i.dos empobrecidos os recursos a, 
~ue teem ~li~eito o ue que, desdo tanto tempo 
se acllnm lll.}ustn.mente prtvados. (Apoiados.) 

Sei quo. a.travessamos uma. quadt·a melin
drosa, sei que avultado deficit ameaça. do 
lles~quilibrio o nosso orca.mento;mas devemos 
a.ttollller a. que o governo e a Camtn·a ja toem 
realizatio er.onom1as nota.veis; <levemos atten~ 
dct· a. que vivemos cm u_m lJ:1iz riquissimo, do 
recu1.-sos i~oxgottweis, c_uja receita au~men
t::i. drn a drtL a. passos agigantados, nl'i.o ha
vendo logar ptiru. ns tristes a.pprehensües e 
uog1•os vi~t!c!nios que di:triamente atterra.m 
toilos os espll'ltos e nem devemos levar o espí
rito de economia e o proposito de cortti.r des
pezas o.té ao oxaggero, até à ferocidada. até 
tornar impossível a vid1\ do muitos estados 
e portanto u. vida dn. Uniüo. 

o Sn. •. Go~ÇALO DE LAGOS-Com prejuizo . 
dn orgamsaçlLo dos sorvicos. 
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O S1<.. El'TTACto P1~ssoA-Devnrnos :1ttcniler 
finalmcnto a que n Llistribuiç:io do:; credito,;; 
feita. uo 01·.::arncnto rl•t agricnJtum n:1o ó o. 
mais couseutanei~ com 0::1 priut:ipio;; ti'~ oriui
rlade e 1b ju:stiçn.: no::; esta.rim; p:·ovidos do 
todos os recur»os, muito; :1os u~tt1d11~ on t'm
quecidos em s1i;1. org-n.nisaçüo, poni.:o; (~ uns 
tudo, a outro~ n<tL!n. (1.rpoi'ados). 

En tl'e o,; mellwr::unontos quo o rnou eslntlo 
reclamil. como i1v.lispensnsois p;mt a sna or.., 
b'n.t1isaçuo ddinitiva., nvnlL;i ante:; de qn:il
quer oulr1.1 o pro!on,!::';unento d:L sna unica 
e:;tra1la rle l'en·o. prolonr,:·:1111011lo rio rinri. po-
1lc-~e tlizcr ~ern cx:1;.:::;r~!'o, d<'f"~ndn <L vida do 
cStfülo, p1·0Jo11g·nnt1•nlo IJUG N111~til110 o nni1~n 
1ni~io ([e a 1•rm1carrnc-nos :'\~ d ili 11'11 I ilad <':; qu;1si 
im;upcra V(!i!J mn que 1ws enl lon11r n rfücl'ilili
na~~lo de t'• 111!;1:; foita pdn C11n:.til11i1;:io. 

Ncslo S"llLldo :ipre~nnlni n:L :t" dis1•1rn~fio 
uma er1111ml:i om qnn i;n!icit:L\·:~ ci ert•ililo d 1 ~ 
ti00:11uo:~ pnl'a o pl'Olongauw11to d:i (!~tmil:t d1.• 
101·ro Cu11tlu 1l'Eu. ,~ parti1· tia ' 'illn iln Alngoa 
1;r<l111!i) 1~m dit·i.wç:'io fr cidndc do C;11?1piiw, 
co111'01•1u1:1 o~ u,.;tutlns feitos li nano pas,ado 
1101• uma Lm·m:1. dú nn;.:m1lwiro:; nomo:1dns 
pelo µ'O\;jrllO. (Arai·/,!S ). 

A qnPsri\o n:to ~da lig:1ç~o da estm.<b rle 
fort•o tia i"nr:ill~·b:t cn111 :i. 1ln 1~~1:Hlo rio l"ot'
nmnl.Jnco ; u que nós pcdim!l::; t'i o protong«t
mcnto do LJ(1ssr1. est!'t\dn, 1i:n·a o centro : 
ó n. 11oss:i questão vit:i 1. 

A miulrn emontla, l'oi com n. mnior injus
tiça, l'e.ioit;tda puh Camrir:L, q11e ccrt:1ment.r. 
por :simples inttdYertenci(l. ( lf'fJ•JÍHrlns) e niio 
poi• uma pa.rcinli:lade q1zo seri;t 1!ig1rn eh 
maior cen:;nra, l'»cusou ;,io m1~1t estat1o ''i"1ttil
lo que em ideuticns condiçOes conce1.len a 
muitos outros. 

No estat!o do Rio Grande do Sul r0i cstn
dudo o \H'olongamento d:\ e~tratb de l'erro tle 
Porto Aleg-1•e ;1. Crngu:1r:1 na; 110 ilo Cea6t 
foi e~tudad(I o iirolong-n::10nto da c~tru1l;i de 
fo1•ro de Raturit1~; M Bnhin o Pl'olon
camento dn estrado, do fo1·rn Centi·nt: 
Üm · Porn:unbuco e no l~io Lle Jn.neiro o pro.:. 
long:1n1ento chs rcspcctivns estL·:i.dns; mi 
PtWl1bylin, o rrolongnrnen to ria cstrn.1ht Conde 
d'Eu. A Cnruara. concedeu credito para. o 
prolongnmcn to rlus estnich\s do l\io U i•aude do 
8nl, do Oe~ru, da Ua.hiri., tle Pem:1mhnco e 
·da estruch~ ~;entrai do Drnzil, e l'er.u:>ou um 
credito comparativamente mesquinho para. o 
iiroJong-nmen to dn, estrada. da. Pa.rahy ba. ! 

Foi umn. inn.clvertencin, mas um:i. inncl
vertencht que envolve grn.vo injustiçn. que 

· convern ser repa1•ada .. 
Não po~so attribuir soluções tão di.lrerentes 

sol.ire ussumptos mo iden ticos tt unm. justiça 
de dous pe~os o duas mediclns, de que são in

. c:tpn.zes todos os meus collegns (apoiei.dos) ; 
mas não posso attribuil-n.s tambem n.o c~spirito 

·de economia., porque est[l. qunmlo muito levaria 

a. nma rc<ln~çii.o correspomlcntc nas verbns 
somellianlt!s, 1J11 nwsn10 (~ suppressão d(, todas 
as verbas iit1•nticas, mas nunca a. 1·cm1zar -se 
lt um n qu!ll o c1 trn cm ig-uaos condi1,,ões se 
pro11ig-nl i!:>011 a oul ro ( .·tpofo:dos ) . 

O p1•olooµ-l1.m"1.1to chL estrada de ferro da. 
Pn.r:1hy!.m eonstitnc ;ictu::i.lmcntc o principal 
de.~ir.l1,ratwn 1!0 povo pn.t•ahylrn.no, co1110 u nicv, 
metlida salv::i.dot•:1, como un icri rne,fül:t capaz 
de trazer ao estado rcaes benctlcios. 

A cidade de Campinv. e um do:; pontos 
mrds (]nr1~~centos do c.~tnclo. Rica. popu(Gsa., 
commcrcianlc, com uma granllc leira d~ ga.
do, l! o ponlo p:tl';t ondo conve>1·r;ern qua:;i 
t(1dns :1s ci;tralins 1!0 ~crtão, ó o ponto ol1l'i
;::; do tle p:1ss" ~·1~m paL'ª tl}ilm; o~ 111·mlndos 
tf11 1.oll:t ~L·l·tau<•.i•l do 1 ~st:irlo; nw~ adia 1H lo
~u a. qila~i 1::·11al 1\bll\ltcia d::s cidades do w•ci
('1) o d:t l';1mh~·li:1, ru~ulta dn h i q ue t otlo3 
:1q1wllos .[H'(ldudos 'º PSco:1m par:t a c:1pitnl 
1.i1! !'L•t•11:1u1!1111!n, p1•11n1·iro )•Ol'IJ ll C os in·orln
ctLll'e:o; ,·fu 1 u hi 1)11Contrat· Lll!l 1wn·ca1lo 
111:1is ri(~t1, m:.is r:1~,to, do mais la!'g-a c1>11CU!.'
t'cn'ci:t que, 111n11ti~11do !'1·c rtncntcs 1·elt1 ~,C10,; cli-
1·cct:1;; com o e~lmH;,:·eirn, vi~n, o lu<:ro de umn. 
:;1'1 i·cventlt\ ü po1· b~o 11a~:L a mcrc:1dod:L ::t 
pri:c:o wn:::; clo\·atlo; dúpoi:-: porque o com
llF'l'l!iO da P.1 ra hYba, nii.o tendo t n i.11::,ac\.:ües 
cli1cctas1·orn os tlwrcados europeus o scrndo 
forçnrlo :L Yemlci· o~ genero~ tle cxpot·tni;üo 
n:L prn<::i do Rccif"o, :i.hnto ucs11c lo;:o no 
prt'<;o da c•·rnpm o prcjuizo rclat~vo qnc vao 
tei· por vomJi-',-o~ cm u m podo m1c1unnl a pre
ço naturalmt·ritc in!'et•ior úquello que lh e pa
g-arinm r.m um rnerc:1do eStl';tllgeiro. 

Desta. sorte o cornmcrcio pnr<1.hyli n.no ve-se 
<le~!hlcndo !le~s:1. somnrn, i11Ctllcnl:1vel· de pro
dudos que vão nba~teceros mercu.11 0~ rJe P~r
m1mi.Juco; o por outro Indo . o e~t:1tlo deixa. 
Llc pui'COliOl' OS impo::;tos uevitlus pcht oxpor
tnç::i.o d(!Ssas rncrc:11lot'h1s) pois, limi ~arnlo-se 
orn tolb ~,· stm ex!cnsii.o nOl't.e com o ostndo 
<le Per11:1 mlmco e comrntmicnndo-se corn este 
pot· um sem oumcro d::> estrnilas, impos~ive l 
lhe é exercer uniu. fü;catisação completa e 
elficltZ pttl'a. a :.i.rrecadaçU.o total dos l l"ihutos. 

O Sr~. NASClllll:lNTO - T udo quanto v. E:x. 
di7' li exacto. 

o Srt. El'tTAcro PEssoA-Entrotn.nto, feito 
o rn·olong-:imento tl<L ostl':\d:\ nté C:tmpina, 
todos esses p1•01 lnctos, um:i. V-07. fLh i chcg:i r.lo3, 
scrii.o emlwrcnilos pai'!l. a. cnpital, tle prel'e
rcncin. :i. serem conclui.idos em costas de 
n.nlmnes parti. o .Fteci fe, a nma. distnncia de 
mais do 40 lec·uas. «E por esfa formo. te
remos att1·a hido os i1ossos productos i~ capitalf 
teremos f'ôrça1lo a sua. oxport(lçúo peto porto 
dt\ Parahyb:i, teremos assegurndo o governo · 
estadual a. inteirn percepção dos impostos que 
hc>jc constituom o. lino. rondo. ox:clusiva .. )) o prolongamento ó, pois, uma med.idn. sal-
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vaãora,unica capa.z de nos libertar ou <le pelo 1 S. l\fatcos- Inilio tlo Brnzil- Nog11cirn Pa.
roenos sua.visar a tutela IJUe sobre nós ex- rnnng-u:\. - Gnrain. Pires - Pnnltt Arg-ollo
erce a praça de Pernamb11co, unic[l, capaz de Ce::a.r Z:ima- llonriquo de Ca.rvalho- Pnul!i 
nos proporcionar os meios de que carecemos Guimu.1•ií.es- l\1n.rtinr10 Rodrigum:1 - Anfriso 
para nos constituirmos como estado. Fialho- Bellarmino Carneiro- R. :~ymundo 

E attenda a <:.'.lmara, não solicito o inicio Bandeira - · Jolío Lopes - Manoel Coelho 
de uma. obra nova, ainda não explorada; peço B:i.sto~ do Nascimento. - Nilo Peç_'\nha -
pelo contrario a continuação de trabll.lhos jó. Ferreirn. Pires. - Dr . F urquim \ Verneck . 
começados. - Aristides Lobo. - Fri.\ocisco Sodré. -

A estradajit fol estudada; falta apenas a Plres Ferreirn,. - J. de Serpa. - Victo-
-verbll. pat·a a construcção. riao Monteiro.- Severino 'Vieira.-Edunrdo 

Esta verba <le 600:000$ é mo,nifestamente Gonçll.lves.- Bell:irmino Mendonça. - Cos
'insufflciente par:a um prolongamento que to. Rodrigues.- Felisbello Freire. - Pires 
tem mais de. 50 !;:,1lometros .Lle cx~~nsão; mns, de Albuqucrque.-Caeta,no de Albllqucrque. 
attendendo us c1rcumsto.ncin.s cr1t1c'ls em que -Urb:'.l.no Marcondes.-Atignsto de Freito.s. 
nos achamos, não quiz, dn.ndo maior nilto a.o -Lopes Clrn.ves.-Ath:i.yde J unior.-Cantao. 
meu pedido, deixar togar a.que so coutc;;;tassc - Tolentioo de Carvalho.- Belfort Vieira. 
a moaestia e [L justiç:i elas minhas reclama- - Virgilio Pes~oa. - Uchóa R.odrigtrns. -
çues; contentei-me, lJOis, co~pouil· metaue <lo França Carvalho. - Fonseca. e Silva.- J. 
que n. Ca.mam de:;tinou i111rm co.d:i. um tlos J. Sen.brn .• - Nelson de Vasconcellos. -
:prolongamentos n que me rcfo~i. P~lletn. . - Fret!erico Borg-es . - Barbos:~ 

Peco, portanto, aos meus dignos collego.s L1ma.-Pereiro. de Lyru.-S. Lrrndulpho Me
que, levando em linha de conta ns ligeiras drado. -J. V. Meiro de Vasconcellos. -Leo
consideroçiJes que nc::i.bo tle füzer, pracnPem vigilclo l~ilgueirns. - Gonçalt'es Ferreira.
reparar !L injnstiçn. que eommettarnm, pro- Menn:1 Barreto.-l\1oniz FreiL•e.-l vodo Pra
curem collocnl' o estado dn. Para.llyba em pé do.--Vnllaclão.-Perair <t da Cost~-Augus
de ezu:i.ldnc1e pam com o:; outros estados, to Vinhaes. -Antão de Fnrin. -.Tos3 li. velino, 
decratando esb. medida, que desde tanto tem- -Prlsco Para.iso.-Matt:i Machado -'A. Mo
p~ constitue o obje:to cous~nnte 9~ totlns as reira da. Silva.-Jesuino ue Albuquorque.
m11Jhas Pr:~occupn.i,:ues e est.or?os, J~• P~[c,~nte o O Srt. A:"TÃO DE FARIA (pela o1·dem) -
governo, .Jª P,~mute n honr ... idu. Commi~~,~0 d: Peço o.o Sr. presidente, que corri.ia. um erro 
orC?"mento, J'~ perante ca.dw um de meu,, cal que vem n:i. r educr;ão do orçamento do mi-
le~us. . nisterio da. agricultura em 8° discussã.o. . 

VozEs-Muito bom, muito bem. Referindo-se a credites ospeci<ies pum pro-
E' lida., n.pofad::i. e enví::Lfü\ à commissil.o longameutos de ~str<Hfa.s de ferro, esta. nesse 

a seguinte orcamento cons1gno.tllt parn. a. est rada d.e 
Porto Alegre a. erugua.yn.rn\ a verb.:i. de mil 

Emenda 

A' i•ubricn.- Creditas osriecbes- accrescen~ 
to-se: 

600: 0008000 para o 1wolongame n to cfa Es
trada de Ferro Conde d'Eu, iio estado da Pa
rahyba, a começar de Alagua Graml.e cm di
reção n. Campina Gra.ude, confo1·mo os cstutlos 
já feitos. 

contos. 
Ot•a não foi isso o que pDssou cm 2" dis~ 

cussão. A emendit do Sr. tlepot:vlo Glicerio 
mm1dn. redu:ár a 2 milcontos t\ verba parn este 
prolongamento; e como nii.o é isso que estiõ 
no orçamento é llom que V. Ex. chame a. 
attenção da Cn.mar(l. para. esse ponto. p~rn. quo 
não possu. pn.recer ex::igeradn. umo. emouda. que 
ta.mbem apresentei. 

O SR. PRl~S!DEN'TE - A rocln.maç[o do 
nobre deputado ser:'i. attendit.l<t. Sala das scssüos, 20 de outubro <lo 1801.

Epitacio Pessoa- Couto Ciu·to.x:o- S:'~ Andro.~ 
de- J. Rctumbn- Ig•.Htcio 'l'ost•\- Borges O Sr- ~J:oreira da. Silva-Sr. 
de Medeiros- Pc1lro VL• 1ho- Rodrigues Fer- presiuente, forcado poln cireumsfancit~ espe
~o.ndes- Lo.uro :l:lüllor- Amorim Gm•cü\- cial de haver :tprasentado umn. emenda atídi
Glicerio- Angclo Pinbiro- Abreu- Mm·- tivn. ao orçamento dn. agrictllturn,, pedindo 
s:i.- Thomaz Delfina- Pacifico 1fascnrcmhas nron. verba tle 100:000z3 pa ra a installaçü.o de 
-Buono de Paiva-- Cost•• ~facllado- João nmn. escola agricoln e zootcohoico. no muni
Luiz- D. Rocha- Ame.rico Luz- La~enlu. cipio de Tti.tuhy, no E:;trtdo de S. Paulo, ve
Goutinho - Carlos Campos- F Schmidt - nho occupn.r a attcnção ilo. Cam:rni. <los Srs. 
Gonçalo de Logos- Josó Beviln.qua.- H. Ba- Deputados por alguns momeutos._~~X?~.c.!..~ 
JJtístn.- C. do Nn scimento- Alcídes Lima- parte neste debate. , . .______ -
·Polycn.q:io Viotti- J. Avell:i.r- Outra Nica.- Começarei por pedir licença. aos 1ueus:mus~ 
(:ic- F. Budaró- Santos Pereira- Biirüo de . tres collego.s parn lliier alguma cousatsobre 
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:i. politicri interna. do fü1tndo, do qual sou :\qui 
.o mais fraco roprescntt~ntc .•. (-'.\7iZo fJ]JOiar.l.os.) 

O Stt. NASCI71IENto-V. E:.:. faz honm no 
'Gstndo que rcpreseutn. E' um distíncto mem-
bro desta. Co.maro.. (lpaiC!llos.) . 

o sn. MoREittA DA SILVA-Creio muito D::\ 
bondnde do V V. EEx:. purn, commi~o ; mas 
. permittnm-me qno não seja. (JU quem con lle 
no meu merito; 

Como ia cli;~en<lo, começn,r.::i por petlir 1 i
cenç:t aos mens illnstres colleg-as parn foll:u• 
da poiiticn interna. de S. Paulo, t\Íim de ox:
plicnr minha J)Q,..,içCT.o exccpcion:tl pernnte o 
e leitor<ido de S. Paulo e perante a mai()ría. 
«la b.."l.ncada, que nqui dígm~mcntc e com 
brilho rcpreseut•~ aquelle Estatlo, e explicai' 
fa.ml.Jem o~ motivos que mo lev:\m o obr igam 
<i. reclam~r tlo Oon;1'esso Nacionnl o nti.o (!o 
Congresso do Esto.do, sua. inte1·venç:to, em ucm 
da zcina sul-p:1ulista., '-" qu0 me julg·o 01.n•i
~\do especialmente a serYir. 

Nós o;; p::tut:stas, mais ::ir l.Jitl'n.ri:tmente do 
.que corn fundamento g-eogmphico, em vir
tude de :tntig-::ts denomurnçues que to1n:n•t1m 
estrn.das de rodn.g-em, hQjc elo ferro, conv~r
~entes J1ü l":.1. a. c!\pital, damos com·:> certn. :1 
aivisão do Estado em tres gri\Udes zon:is : 
- Norte, a compreheadente dos municípios 
ao longo e u.os lmlos d~t Estrudo. ele Ferro 
s. Pnulo e Rio de Janeiro, prolon.g-:i
merito da Estratla. de Ferro Central do Brn1l, 
hoje pnl'tu in tegrn.nte desta., á nossa. ca.pitul;
Oeste, :\ comprehendente elos municípios a.o 
longo e aos lados dt\ &;trãdn. de Ferro do San
tos :t Junclia.hy, passando pela capitn.l, prolon
ga.ela cto J undhthy n. ca.mpinns e de J uu1füihy 
a. ltü, servindo estes prolongu.mentos de 
tronco ás importuntissimas rarnill.caçües ao 
servíço dn. riqueza. cafeeira do Estado ;- e 

· Sul, <\ compre1leodente dos municípios no 
lon<>o e aos lados dt\ Estra.dti. ele Ferro Soro
<:..'\b~na., rami!icatla, pnm T i1?tó e 'Pro.long;\da. 
p:ir v. Botucatú, com destino a. Til1:)gy p::i.r~ 
ligar o Estido à.e S. P;1.ulo nos do P::i.ra,n::i. 
e M:~tto Grosso t101:1 frnnc~1 naveg-ação dos 
rios Para.n::.qm.nema. e Paraoà, Suma.mbain e 
l vinheima, Brillrnnto e Vaccaria.; e prolotl
gadn, pt\rn. 'l't\tuhy com destino n Itararé, 
1)!1.SSl.\ndo por- ltn.potin ing1• o F:\xinn, ::i. uuit•-se 
no Estado do P:l.rnnU. com n. Clu:min~ d~ Fcr 
8url-Ouest Bn;silict1s, que é um prolongamento 
d:;. Estradn. do Ferro elo Santa, Mtwin da 
Bocca u<J Mou te, no Estado do lUo Grande 
<lo Sul . 

S:i.ntos, n. nossn. importante c.'l.pital mnri
timn e cornrnercinl, não faz pa.rte de zonn. al
gumn, -..·ive fratornisadr1. com t1. nossa populo!1a. 
ca.pital omcin.1- s. Paulo e com a. nossa. Ya
lort\Sn. capital .n.gricofa- Citmpinns . •• 

U!IC SR. DEPUTADO--Qna.ntn.s ca.piLnes ! . ' . 
C:miara v. IV 

O Sn .. l\fo1mmA DA S1tvA. ••• parecendo que 
ella 6 um complemento dcstus dua~, assim· 
como ostns com ellti so completam. 

Nós, os p::wlistns, tomos, como j(t oisse, umn. 
capit•LI olTic:ial, um::i. rn~l'it irn:t u commerciu.l, 
t1m'.1' ttg~·icol:i o outra, <leque ainda. niio fatiei, 
a l1?stoz·1oa cidade de Sorocnba, que é o. . nossa 
cn.pita,l indnstrhLl. · . 

U)r S1t. DEPUTAno-At<l 110 numero de ca
pi taes, S. Pa.ulo ó uma excepçüo. 

O Sit. MonEmA. DA. Su;1.-a - Es hi u ltima 
;;onn, a. ion::t sul-pnulistr1., n. esquecida para 
todos os beneGcios, n. que sú e lembrada pa.t'a 
pag~r impostos, excede <le nm terço do Estnclo 
cm torritorio, de uma quinta. parte em elei
torado e de mnis dn. sext:i. piirta cm populn.
çri.o . Bntreta.nto, :i. g-rande z.ona sul-p1iuli:st:i., 
a to :~ minlm eleiçEo, 11rw mandou nem um 
dos seus lilhos ii Represcnlaç;CT.o !\a.ción~l. 

O S1t. Au,rrnoo Er,r.1s- E o <li•. Angelo 
Pinheiro '4 · 

O Sn. . ~foitEIRA Pi\. Su:NA-Elle ó rio-gran
dense do su l. Só llxoa residancía no Sul do 
Estado <Li~pois de sun. formt\tnra em direito, o 
que não data de muitos 1mnos. 

O SR. ALFrumo Ettrs-Mas 'Veio represen
tai· o 5• ! 

o Sn. MOREIRA nA SILVA- Elle jà esUi.va 
lncluiclo n;t clntpa, quando SA ti·Mou de dar 
repro;;;entl\çãoú grande zona snl-p<i.u!ist::i. B.e
cn.ll.io em mim t\ escolha. p::tra represeut;:i.nte 
tlessn. zo11a rior ser1 acredito, um meio de os 
illustres chefes republicanos de s. Paulo 
pt·oyarem ao Estado que sabem compensar 
o morito, onde quer que elle se ache. Eu 
e~~plico em que consistin. o meu merito- em 
ser. uo sul do Esta.do, o republica.no, ha. mais 
:.u1nos, ~rre!;imentndo ao parfüto. em ter sido 
um iufati{!a.vel operu1·.ío da propaganda., em 
ter siclo ti.Lo docil ús ordens aos chefes, como 
a.quellcs que obedecem par indu ac cadavcr , 
em estar bom rolacionallO em toda a zona, 
sem desatl:eiçües, u, nü.o sei.• pot• motivo de 
política. . · 

o Srt. ALl"ttEuo Er..Lrs - Os chefes fizeram 
justiçt~ a V , Ex. 

o Sn.. Mon.lmtA DA, srr,VA - Agrn.deço a . 
V. Ex. o ap:i.rte . (E a 01.tl ros apartes .) 

Dei:s:em-mo, porem, continuar. 
sou o primeiro iadi!reua que vem represen

tar on. Ct•mara. n. i:ona pn u lista, compre hendida. 
ent re as mu,rgcns do Ticté e do _Pn:anap:i.
nema., do P~rn.on,p.'l.nemn. e do Rtbe1ra a do 
n.ilJeira. e o 1nn.l', ate os limites do Estu,do com 
os do Para.na e Mo.t to G-ro:;so . 

O Sn.. AI,Fn.EDO F..LLIS - Pelo que V. Ex:. 
dez. Iguapo do 5° districto fica fazendo.: parte 
do 5°. 
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O SR. l\fottEmA DA Scr.vtt - Pcrdii:o. V~ E~· · pos tn. dos sr~. 1lt·. lJl1n l1lino do,\ t11:• 1·: 1! , Luiz 
s~ eo_güna : en não trato rlo. n11tíga <liYi:>.<i.u ~Ja.yln,,J(y (ndtt: il Visco11rl11 d1! ~:q1ucahv) IJ 

d1stril!t:l.~ d:t 11os~a .ox-J!I'O\' in.c:it\ t1al':1 os ol!'ci- 1.•'1•,r1··~irn L":lo (si '!:io mo !'n I h:1 11. 1111.•m11r:ht). 
tos <ln. lei de Q de .1n.ne1ro. N:io mo lcrnln•:i.va O 111m.t1·ado o patt·10t·1 an11go rio Su1·11c:: d 1:i n 
mesmo ne::;te momento do uish•ictos <:loi l<>- rl11:0: so1·0(.'aliaw 0s, o U\!llllY:J'a la di·. 1; 1>:i.ld i11 0 1.lo 
raf?s. . Am:~t':1I, lev:tntou Jugo à altu r·:i. n:1<J tw1is do 

A ~ona~ o, q1;.; ny~ refü·o comprohende t~tlo pn,;,.:1 ,-e1, rn:t,,; J1, 1n·ov:1.ve l, :t io:lé:1 , qn.~ corriu. 
o ant1g-0 0" d1str1cto, a p~1rte :.fo 4° SC:!l'Ytd:i iln IJ11ec'1 ·~ni li11c~:1. C'll110 ~i 1lo~p1) 1 tilt'li. :t nm 
pela Estr·nrh de Fci·ro :?o!'ocn.hana t' :i. i1:1.i•te só l i:rn 1111 <llll toilo.,; os ccr,. bt•o::; ~t.>l'•>ca lnno;.· .de· 
do G• b•tnhada pelo Ribett·:i. e ~ens alil11c11 tc:s - 1·1·olcnµ- 11' a !'P.tTO-YÜ ltnau ;i :1t.é Soroc<t't1a. 

Por não tm· tido r:e pre8•rntantes 110 p::r\ :1 - · A' oppo:;;\ii.1) í1. 11:1 1!a.,que ni"'io :>e !'<) il 1·.:~p~rnr, 
mon t ti d:i monn r-clw1. o J'C>:· .a;;or•;i ll<Ío ter !::0 Cc•n t.rn p!•il i:rmierl ia tiiJJ ic nte a a w l:i.t.:rn dcs
aqui nmn. l'eprescntu\::1.o f'oz·tc. . . c:omtnun:i.l dl'1 :;cnio crn p1·ellco ledor do sr. 

O S1t. NA~Cl:\m~-ro- . v. E~:. vale por :.1:..-ylasky .. l~ J•L 9uc lt ú :_ião qnm·ia_t111(• sim 
mnitos. cslmd:t rio lcl'ro vwsst3 :L soroc:~li:1 , ::;01·oc:tba, 

O St-t . ":\fon.r-:1n.A T>A. S1 r.v A •• • <\ zonn sn 1-
pn u lista: tolll ~ i •lo tr~ ~t:ufa com u. ml\:dnm 
incliffllr'<,llf;1\ pelos ;.}'<l\-•'l'llO=' : oll:L nii.o mc
r econ nín.J;1 nem nm :;ó tie twlicio notn.vcl pnrn. 
seu rnel hnt•ament•J. 

. O ~r~. Ar.Ftumo Er,r.r<: - E' umn in.instica 
· que V. Ex. faz. A Estralh\ de F1~r1·0 ~o!'oca

br,n1l Sel'vc :\qúell:L r.on:i. tem a-nrn11th1 de:. 
juros d·' goYerno p1·ovinciul ·~e k Paulo o 
de\•G .'lctua lme11to Cl.ll'~t tle cinco mil conto;,:. 
ao'; ..:·.1:·ro;; <lo E~t:ulo. · 

O Sr:. i\1otrnmA n,\ Su.Y.\ - Permilt<\-me 
qun Cl)UCI lia o meu pensa uwnto . 
· E' por ilõ;;O riue, ne:,;tc particulnr, ilive!'~l 1.i:\ 
~O)itlea 1lo Govcr11u Pr~niSL)rio, corno tl.~ po
lit1c:\ do~ g-overnos de l1bcr.1cs e de conserva-
dores. . 

,-\ propria fü;tradn. uc F0i-ro rla Comrin11l1i:i 
Svrocn.l1alll1 • . lem ln~.d:1 como pr·ov:t Ô:! que o 
;;ove1·110 d e S. f>aillo n tten1le :·L ncco::;iii:i.;d;·', 
qoe t~m :i.cp1clla. zvn:i , . de rnclhot'amcnt.o. 
va.i me ser\'ir parn provar rnnis do <i11e jlT'O
tGni!b.. E11 1lisse cpie, i.:e111 sol:iç"i.o· tlo.:i C"nli
nui,fadc !-!"Wer11:tmcntn.I, a z1)11 ,, sul-p:1nli~ta 

" tefl'I ~ido tra,t:v la. C~lnl irnlifferrrnc 1. !~til ['.ice," 
porá m, tio a r;,rumento qn~ mo !::111'.t~t.!rio o 
illnsh·e colleg-a. que me ;ütri !ine u:n ucto de 
'injustiy.i , umrmo qne os ellef.~s pnlitico::: do 
Estmfo, . ~P.m lli-;tincçiio de rnati~, toem pe1·se
guirlo con~tflntemente 11. mnn. >'nl-1>!\u l istn .. 

Um r:1piilo hh;lorico demonstrat'Ú, <L minha 
nm rm fl çãn . 

e1•gwJn-S(• r• 0:11 um sttpt•en-w i ·s; ~i.wço oi1tovc· 
por ma il)l"ht l lltii~u i(k.11lte, l';\l'UC!ll-ltll! , do.! ll lU 
~ô voto, qno a :Lss.•11th l <~a pr-nviui:i:t l, IJ tt(;) "':1.
r :1nlia j n:·n'> n pr·idle;::o de ~.o:ia pant a 
Comp:1 nhia. 1 tt1:1 na. conc1Jrlr:~sc ign:~i·:i r:t \·ores. 
:'.L COlll J'all hi:1. q t?I~ Ol'f.'illl if:i11•;1 , 

i\ 111 t:l ing·~11 lo q 110 :t soroea ba un :.:nstr. n tou 
para 11:10 ser ellc•mpada, 111L1'a. t1tio ·vet• ar
l':l nc:ulm; o,; seus tr'i!hos, pa 1·a nfrn S• ?I' dc~po
j a1h pch. ltnarn1 da wna que ~1 l<J i p1 ·c1vincilll 
lho p1·ivil<!g-hu·:1, p:i.r;\ niio \"<'!r t:•,:vcacla SU'.L 
pass:1ç:<'llll [HH' p1·t1l 0ng,·:1.n1eulo cl :L H~1a.1rn, :. 
princ:irJio para o mnnit:i pio dei T io: té, il L~pois. 
pa'T'n o~ u11rn icif1io:; tio Bol Ut'lltú ll $. Manoel 
e ultirn" uwn 11:, oo;~undu p al'úC1c', p:.1.1•a. o. co- . 
inm·c;• de Lcn~ôcs, pôdP. ~el' atti:~t : 1 .:.._ por 
qunn tos u:io do:;~c1o nl 1 0 <'~en 1 a b i, to:·h dases
t r:1ti:is 1!0 !'erro do E~ta do d 1,1 S. i'.•11 1•>-
E~ta t:n:..:rra Yiv•~ que tem sofl'riuo a Soro

c:.tba 11a uett:rminou o desv ir ln:uneuto do seu 
t t':•ç:Ldo natural e primiti ...-o, rio :;••u llrn es
t 1·:1t1~:;i•:u 1~ iudusti-ial; partindo cl;~ ei~p i t :l l e 
pai'i5:\fl•l0 por S. l{.oquc A Sorocab:i. cm li 1~SC.:'\ 
da l";1brir;(\, d~ r'•H'l'O de Ypa11ema. l);io se pro
lotl~OU . como c!evi:i, Pl~lo V1\i le rfo G11:1r:ipi.:.. 
ran~a a. r.orta r t) do Aln.mbar~· p::i.1·a cahir no 
rio ltr.pe linin;;n, ~tJe por sn:J. yc·r. <'11ho rH> 1le> 
P tu'.1 t1n.11:rnemn. Se_!:-uio de ltapelining-n. po1· 
!<'11xiua e 1-:.in iet·d~ p:1ra o Itarnri) . S~g-uisse 
clln. n. cliroct t•iz nn.turnl d 11 qun.l foi di:isvi;ida.. 
pela proterdi.o que ()S poderes 1mbliC·"S di:spon
~nr:1m :'1. lt:.i:ina. o já e~t:win 1•esit\ vitlo o . ~1ro
bloma <.la comrnunicaçfio racil por agua cotn o· 
Pélr~n:L e tlla tto Gro:;so. · S. P•tulo sn!Tri::i. a !"~\Ire il:i. coni;t1·11c<;fi,1) rla» 

est1-:1d:i s tl e rcrro. C:1.n1pina:;. a reli % Cam- Dest1} ~1·:lt.1r.l t~ tronco e f!Ue deved:in1 parlir
pitrnS, que contav:i co1u ca fezries plant :1dns nm p1·01ong:.un011to Heg uindo · o va lt<J do 
des11e o p1imeiro qnn.rt.o ilest~ seculo, j;'L cs- Tietê e nutrn segrii nrln o v:ille do !Uhcira , 
ta.v:i ~0r vid:1. com :;a.ranti:1. de .Ílll'O$ e prt,•i- 1 ligtu loti tro11co e pro lon gam ento I"' '' liu hl\S 
legio r!P. znnn. 11ar·n. Cl111str·1:cçiin do su:1 f.'l; lr11du t r :i m>1'1'11·sa.rs do cru;.::rn1entns e de 1·ami llctl
-rie .lunrl iahy a G:Lmpi1ms. lt.ti, :1. c.1 r1i talisl<L ("ões. l~nt re esta~ rami tic:sçõ •s, sí estivcs!:e 
ltu. trllh~111lo tl\mhem do constr ni t· a :;1.1:1. C>S- t r;ü:1n1lo cspeci:tlnrnote deste assun1pto, eu 
trada, a 1mrtir tio mestno ponto 1le vnrtida dn. lernhrnri:i. r.omo a df) mn.ior urge!lcin. o CClffiô 
dos campinei1•os. convoco11 repre~ent.'l.nte~ rios ~ qnA nlni,; in ter ... ssa. á U11iiío, a que par·tisse 
mnnicipio;; cii•cnmviz.inhn,; p•u·~ nrn~ ro11niít.n 1IP. ltapt•ti uin::í~ com direcd'ío n. Sete H-1r1•as , 

. p reiimín"t"b nr·gn.ui1.:1çii.o de .compnnh in. pela pas,;.'lmlo 1"~11 · munit"ipio de t:;. Mig:iel Al'-· 
tomaifa d~ :1c.cões- Nessa r.cuni:ío, ~orocalnt chanjo. que 1hrfa ao porto de Iguape. c~tio 

. fez-so l'C[>rosoot:ir pt>r nma commi;:sõ.o com- a.lfutllle":nmento é llojc uma uecessil.lude_ in-
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dedina ,.,,, " 1·n1~onh1'1~i.J:1. ;::r:t111!0 p:1rto r!i: 
p1•01htf!l,'Úll ~\llbta, q111! ,.,1111i11:1:\ u1:oic.or tlitiLMl
cla para •:111•;::11· :to pOJ:'to d1) ::ian lo::; 1lc1 que 
C:lrrli 11ha1·ia ptll'iL c!ii•;.:;Lt' ao iltl lgu:tpO, O 
vil'i:t saei.11• a :1,.:pi 1•:i-::1 .. , 1p1<1 cl:i ta do~ t1m1po~ 
colo11i:11•s, ilt! a zona ~ul-p<o nlbta t1: 1· t:u11l.io111 
o sem podo 1 lc tna 1·. 

Nü0 foi::sci o 1111d(~1·0~0 ?'''"io de li 1trtllG:lS que 
illumi1lil a t't.:li1. c1rg- .;n i 1.:1~:10 l!Ot'CJ'u1·;tl do :;)1• _ 
con::;~lh1; it ·1) Fr.111ci>"1:1) de Paula 1\1:1;,trillk, nifo 
fo .;;s;;m a:; v ist.•s l•11•;::-;1;; e profl111 rJ;\S, g-c:HJ
l'0'3a8 e pat1•ioticJ:\.-; ri<~~tc •lln~lro cifoll:1o, nfü1 
f11sso :~ \'Oll ta1lP. f,. rl'na. q11u eUa tem :1.0 sor
vi~o d1! s :1a activid:dc o o E,;ta.do i !e S. P:rn lo 
tel'in. a~s•st r1lo ao t 1·h;f.t1 e~pi;i!lHculo tle Sl~ 
arri~11c;1 f'!!lll 0s 1 r• i lhll:; da S111•m:;'1ln111a o doso 
ve1~ 1le1·~m 1>s malu!'ia<•.s d(i:;t;L o:strntl~ ;.1, quem 
mais 1 ltJ.;s~. 

Não i:onl;tva r.om a ro;;pr'ntaneid:11lc do lrlÍ
nlH\ . .; pa l:.i.v1·:1.; ne,,t,~ 111111111rnto 1>at•;1. 01Hrnci ir 
o j 11iZtJ, rpie l'o1·t1ll1, <hl ~r. c:onsel hei1•0 1\1:\y
rinl\. ; m:1,;, j:'t qu.., eo clllrnr.ioi, n;"to cornmet
terei :L i11j11~1it.;n, do (';1l:1!' t),,; !lullm,, tln !:)l111 Uíllll 
e vola11ta1·io~11 :1n:d1:a1·. emn11nnhciro 1le di
rtlctoria d:t Sot•,1c;1l1:.11:t, ~1·_ con11uo•111ladüt' Pe
reir•n Jnniol', e d1\~ ;dt.1;; f1wceion:ii·i0::; 1l:i es
tt•tHb, S!':o:. comnwn•!a1lor .Jor!!a uatte1·er o F'. 
Sp01•rs, cujo ;111xili11 tcdmico e 1lt1 aümínb
tra~::lo tl 11n11ceir•:t ó tio ine,.:tim:tvt) l valor pela 
iote.l!igcmcia o h11111":1d~z coni q1tl.l se dl)1licl\m 
á pro,.;pe:-id·ul e da 1~0 1uii 1nhia, Sl!m . d<?;;11ttcn
,[er l\s cor. ven io1~ci;1s da .. g-raud~ e i'uLUl'OS•t 
~ona. :1. IJ ne ~e~·v('t a c~l ra<h. 

Mn!l ri preciso 'lªº nu Yolte :t tr:1.tn1• iJo ns
Siltn)Jto, 11'1 '~ mll tr1111:o::e it trih111! 1~, expom!o 
as questu•s poli!i<·:1s. c11rn me coustmnge1•:un 
a. n m:i. po.~ição 1lill1cí l dcau t o <l11s amigos. que 
consti t11en1 a llHlin1fa •l:l bn nC<Ul:I. p 1ulisl:t 
nas d11:1s l~as . s leg-i~l ati nts tla Nac;io e ti
l'<llHln d·· llas :i. co11clui;t'to, que ém211 tito prin
cipa.L-nlio •lert'r o Co11g-1•esso Nacioonl ne;;nr 
:~ verl.m. rplt~ peço pr1ra <t iu~tallnção do insti
tuto a~·1•iec la P. :wntecl•nico do Tatuhy. corno 
ol.rr;.1. do 1·opwaç:lo a iu.h::;t1ç.1s an l~t·io res e 
COl~l O priur;ipio r[e lll'll ' l ll•W:~ érn. p:i.1·a ~ po
litÍc;·1 dti rnl olo gstat.!1i tle s. Pa11lo. 
· Nós o.~ ~·:iuli:;t.is s1rnti:11M, o cu 01·:i. vos f;tço 
v~t', CJIM o 11"S~<J !~~t:Ldo se1•ve, :imp:ir:i, ::1.u
Jo:ilin.; . f\1tnent~~ pelo; m io.i 110 seu ti \cancc~ , 
pcl:1~ ni1~lh ol'es verl.J;1s do sen or~1,11nornto, !Ul 
zo11n3 Oeste 0 !\ot·lc o 1loix:1 :\o d(;l,;amparo o 
nlgnn1 a'3 vez"~ p1~1·::;eg-1io mesmo, como 001; 
c:i~o1:1 da gstr•:tdi: de Set-~ BMT•lS, mni ta~ vaze;; 
cornec·t,l:i e sem pro :1b:i111l(rna d 1 o no u :i. ::Soro:. 
caba na, 11ne 1> ·1 acha, foliz111eote, a sa lvo, n 
zona-s ttl, pareconrlo-se, com e~te proce11imen~ 
t o, com o pai IJllO :):i.tJ.;1:1.z (':Lpdc:ws llos tilh(l~ 
e ne"n·so a. acu1lir :i. nec~l:i;ioia1l •!S do ente;ldo. 

E1f. ti lho ri:\ wmHnl, 1]11 1? jii. ~nnli:\ rie perto 
ns elfoito-: d!~s;n rfo.~amor, :i.nt~ clt\ ltopu
bl icn, pel o olvi•lo em cp c . vivia o. ;r.nna, 

. salvo pa ra a p;\gamcuto do impostos, pará a 

~:lll1p:1.llh•t do dn~en~t:l il •.l H pn1°:l li11 r .::;o-pmlrA 
d1~ c:rnilidatos, íJll<J os pat•t id •>:< con,;er \·ar:lot• e 
lilumd no:•(~:npt1C'l'U.nu11 cm !'alta dcontr·o lc
:,.:·ar p:11';\ colloca! -o~. ( ·11. 1li;c0-1·r0s, •11lf) nu 11trn
el:1 v" :i !~·'p::1Jlic1, e11:i1'1 rt·J.jin 1·1.!p:1t·., do 1· dos 
n<·~~11.~ rn:ilo;;, rnnlJora :oi11d : am plcnn. 1111rnár
c lli:1 .i:\. 11rn r!n<H~Q 1! 0• i '.h~Li · ;1. l'..·itn, :'t ;.:oun. 
p1w il l 11,;ll'1~s 1•or•1•1;!!i;.: i0r1:wio;: ; p1·oc ln111 ,t1?1.t a 
Rüpt:!J\:C:I, vi c\aro q uo a tirniJ011 .. ia l.! 1J t1(n'O 
g-1) \'n•no. tHll f]LW~litJJ de ?011:1s, 1)t':1. a Jll'?.~!ll:t 
do:i g'c~1·.,rnr0::; u1011:n·1.: llic1J.:i- annu llar· us 111u1;i
CiJ1Í0~ ~ 1 1 1 \ ~tns. · 

Cm1lt.:11do o trn.nspri.rccimcn to 110. rn.:•n 1les
go:;to, <p1ei:rn111.lo-me 00111 ª"' d c: \'id<t~ 1·<1~1i1•vn,s 
aos clwros , esperei a ol'g-:1ni1.n1."1n 1l:l clrnp•t 
ilo::1 .m un1r11·os d:l Com;tit11l11tn 0 \ll'i 1nd:·o t;on-
1;101!s . .;1J t··l.!1forul le;:i . .;la ti rn lt1•:1 zi ld 1'". 

O l·:~aa·k• linha <lo 1h1'. <'01110 1hm, :.!2 1l.1pu
t.;clo.~ <! :·) ,:c11:dun: . .;. t'" n11111:l' ij :iu . .; ~uilstas 
~nb,;C"•.'\'1)t'.11H .r,:111·1•.:•mta1;1}!,,:, l'~' I H t\'a1•:1m (;) 
l'•~tt 1 li r:1 n t ;rn ti '.!'0'> d i r11l'l1 H"i DS e c:<1 : 1 :.:Te:;~o,; 
lli:>t1·id:u~,: , :1ccu1·d.::i.t·a1n c111 va111Jhfalns o í, 1s
t :11":im pd:t inclni,;\o o!e 1·cq11·c . .;:•11 t;1 :1tcs s( rns 
11:1 elt:•prt •t 01·g-:rnizat·-~o. tla11.!o -i110 :ll llí' IO~ 
e illirnil::1.1los po1.le1·es p111·:1 r1 !p1•1•s !tlt:d-os. 
o.~ cl1cl'!!S do 01.~.;t.~·. IJJ';.!" lllÍZ ; l•l 1irn~ d:i, d1apa, 
f,p•nm dui·n~. nii,o ncc.:oolernm a n 1~11 1t11 1n r.m
p(!ullo o 01·;,;·ani:tnr';lm :i. r.!tai1:i Sl.! 111 1111J ·onvir 
a mi111, •1no ~i uii.o llw~ Y:ili.1 eoJ:i111 p .·~~(1·1, 
il.;:d:\ ihi!:i valei· pela zona. 11uo re;•t'~h '...'•lta vo. ; 
(Api·:i·!cs -) 

l·'i;r,()1':11n-me , porêm, u m fa.vrfr, in~lu irrim 
o mou no:nl~ no numero do.-; ca111li1[,, tos ofü
ci:lts1lo pui·tido. mnti\·o tal vez unico. scguudo 
e. p:irccel' rios ad \'e 1·:: 1rius ,fa zon;i 11 11(.) 1·0pre
se11 to, pelo qual toJe me acho entro vós. 
( Apartes.) 

A minh1t ir.c l us~o r.úm :t do si·. 111·. An;elo 
Pinhoiro na, chap:i e1m,,olo11 olH :rlg-nm moclo 
os :.wig-(1s, qttG punh" m. e11mo 1•11, :1cirn:1. de 
f1U:te.~r111~r iutel'o,;::;e;; ria :1.onn, pnr n1:iinr rine 
fosse :L i,:ua l egitimirlmh~. n co!11't::nio11cLl úe 
s::> 1\prê•!<s:1r :i consn!idaç[o 1!:.t Retlllblica . 

Fir;on as~im a<liad;1 a a:>l'ir:1ç:i.11 ui :~ zonn 
~nl·p:IU\i~ta ter urn:t r1ip1·e~entnç;fo C•'l't'1):;11on
dcrn tc, 0111 n11me1•0. ii g-1•ttndez(L (fo s~:1 terl'i
to1·io, á sua pnp11 lnçii.o o no seu eleitor:.i.do .• 
para rp1~\11olo ~e or•g-:rn\~; 1 8~~ :i. clrapu. oin-; mo:n-
111•0,; do Congt•e:>::>o cuu.:1tiluiu Lc e lu;;· i~ l •ltivo 
LlO E~ ltLÜO. 

R·~signei-me o e~perei. Vim para nrJlii ~ 
tnmoi m;se nto onl l'e o,; repre::;ontan tt~s <J u mi~~\ 
E,;t:a •lo : voti!i co111 "•110;; Hm to1h s as 11ues ..... 
tui.>.s, nfí.o me apal'tei <l nllos e1r1 cous \ al g l)mu,, 
'Jlla into1·t~~~asso ii. polilica. do Governo l'ro • 
• isorio. eedondn ::ilgümn.s v ezes tlu.!:! minha::> 
oriin iüO:.~. quo me p::rcci<1m ma.is raJicaes,. 
mais l'e<lo1·nos. nini;; :vlc:rnt:vl::is. 

o Srt. ALl~Rtmo Er,1.1;;- V. Ex: . riuer·antrr. 
dir.or qno n. b.'\llC 1d:t 1•11nlista 11:10 p n!!11·n::.i., 
pelos ver.htueiro:; priucipios ropuülic.1qµs t .. 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 06/02/2015 14 48- Página 11 de 39 

500 Scissüo em 2t de Outubro de iS9i 

O $n. l\fo1n;rr.r, ·nA SILVA-Eu rine'ro tlizcl' inc:i:cedivel e sem maculn, ii c~pot•n. . 1ht jm;. 
que individualmente profe!5sav:.i. icl~as mr1is liça. dos coutempomnco:i parn mui:; :;o avultai• 
atlcnnt:ichis J o que aquellas com qnc a maio- na posição, que conqui:; t0ti no mun•.lo politico, 
l"i<t rin. hancad:i i;c conform:wa · por amor da sem júmui;; ncccitar e11tr:1 r em competenci:i. 
Unii1o, que pi·etcndi:t fuod:ir com a Consti- com quem qu<ir quo sejrt. o com o orgulho 
tuiÇão que s~ vota.vu, e em bem da ltHc:.:Ti- rc~u !lunte- da cousciencia. de ser um homem 
dade d:t graude pn,tri:t bru.%ilcíra. ~ tl0 bem~ cm toda o. exl<H1S;:"Lo cl;t ]ula,vr:i.. 

Quero di:r.er qne ti\·e a. precisa ahneb':1çfio (ApoiMos) . . 
para ceder das minhas idéus. dos meus prin- · 1 t li 
cípios, 1xua commmig-nr completnmcute :is Bem v1~em os il tlEi res co e,z:1s que eu f1tllo 
vicii:;situdcs, que :tillig-it·am a kinc.'.vfa p:tulíst:i com isenção do animo; IJUO, si :\lgum~qrn.ixiio 
:i.té ú promnlgnçCTo da Constituiç~ilo, ató ú revelam as minhas paln,Tns, é tt 1.lo culto 
nlet'ç·,~o. do l:>r c"t'd•>ntc •J·.• l~epti'·[t'c", • q1rn SC de,·e ~lOS ]lOlili:~OS, qnll se empoi1lla.m 
v • " " ' ' • u " pel:l liberdnrio llumao:i., s~•!Jindo do cstuhlo 

Quero diZél' que, antes, du!':inte O uepois d:i.S ltlOdior.l'itl:\des, 
do pleito eleitoral p:tra :i Constitui nte , com-
quanto declarando que ncsfa p:ll't t! não se Go1·cr1w.n1 <Lin1Ia () P1•0,•isorio . S. Paulo 
devesse acceit:n' rnnnd:llo impcratit·o. s11s ton- h eleger o. sen CongTesso co nstituinte ele
tei que, si altas connniencias politicns não g-islati ni, composto du ,10 clepntndos o <le 20 
nco11sel h:.1ssc.>.m, ;t g-r.lf id:i o naciona l or;lena- senado1•. ·s. Com<!ç:wn. n, n ~it:lt;:11), 'l LW costu
rin qno o Genc1·albsimo llcoJoro da Ponsecn 1m~ preco•lcr i1 org:iniw(•:1o tias ch:1pns dei;. 
fosse o primeiro Prc.:s.itlcntc dos E::1lullos tora.os. Dirigi-mo ao sr. goue:·:tl dr. Campos 
Uniuos do nrazil; o cntretnnto niio fui um Sntles, que ent:1o unt1av:1 sol.11·ec::iri·0g-ndissirno 
dos seus deitores. com os sen·iços Jegbl ntivos da Constiluinte e 

Eu quero dii er rine fui um silenciClSO durnnte politicoi; drt sim pasta minh;tcrial e tlo nosso 
os trnl.Jt) l!Jos da Const i tuiu te, IJlle não defendi Estado, e f.lllP.i-lh ·~ no tom dos couYeucidos: 

· os mais silos principios dcmccraticos e os do - Os amigos querem e cu ta.mliem quero que 
mais pL1ro i·eg-imen füdcrnl, que fui mais urnn. o sul. te:illa li1>ti..reprt!!se11taçii.o no Coi1grcsso 
muchina. de yota.i· do que um 1~n te rleliboran te, do Estado. E' preciso que S1} supplnntc n má 
que cetli uns inspir•ações da .niiuh:\ conscien- '•:ontade rnni~ de uma vez rnanircsta.cto, contra 
eia, dos compromissos elcitoraes commuo·s os homens e os interesses rh) sul, pelo numc1·0 
n.os -µ:.mlistas 0 aos brazilci1'o$, das intuitivns ele represent;mte:s, j:\ que de outro modo uadti 
conveniencia$ da mi nl1n. zona estadina, d:t se cousegno. 
vaidade de salientar-me na politic:i. pn.ulistn Dirigi-me ainda onfrns yezo.; :io supremo 
- tudo para não p;u·eccr um clem01idor indi- chofc repuhlic .iuo plinlistn. e tenho bem cm 
scipliondo, um ingrato pertnrbaàor do seu mente, que uma. dns vc7.cs vinha, cu de urila. 
pai·tido, tudo par:!. o bem e he>tlra dos chefes confo1•encia com o l1onro.do :;r. Barão de Lt:~ 
republicanos, do S. Pauto e dos llrazilciros. cena, que ja cntil'.o crn, o director rfa, politic~i 

DIVERSOS sr~s. DEl'UTAnos-ToLlos recoolle- governamental bra:r.iloil't\ , pol:i. confianci~ 
cem os nobres seutimentos que :rnimarn !.' :·1ue inspirt~ ao cllêfü do Esbdo. Referi ao 
v. Ex:. renemndo chefe panlistn. quo o s r. Bar~o 

de Lncena me havh\ attcndido nos pedido!:, 
O S1~. 1foK6lfü'1. J>A SHJYA-'-Honrei as;.irn a que lhe liz, fris:imlo ao mesmo ti:mpo qne, 

deliberação vrclimino.r, que nós os pt'lulistas pelo que cnti·c mim e ellc ~e passam., me 
tomámos logo it n.bcrtma. d:\s sessões prep<t- ronvenc!a que elle me prestigia.tfa nos ne
r::i.toriu.s chi Constituinte-d•:: os deputados e i::or:ios d•i minhn %on:L. Assegurei, entretanto. 
senadores ntío snstcnt:ircm opiniües indivi- ; 0 sr. g-eneral dr. C<lmpos ::>alies, como jú 0 
<luaes, mns ns da, banr.ncl:t, tlc os ]1aulistas haY h1 foi to no sr. Bnrão de Lucena., C)\tc eu fi
comparecerem perante o Bt•nzil, :ifiirmnndo caria plcaamente satisfeito si se désse i\ mi~ 
um só tJeosr.mento político, me::mo nos seus nhn. 7.onn. i•eprescntnção relati~;a, <.ta seu tn.
dctalhes. (AJJarle8 .) mu.nho, popt1laç1o o e lei tom.rio. Nn. Jc,ng-ri. o 

Esta. prelimino.r foi p1wposta pelo Sr. gene- quente con,·ers.içü.o, quo cntü.o tive com v 
ral dr. Campos Salles, c.> rn reunião por ellc iltnstrc chefo pnulist:), da. qual, <levo con
presidid~ no Ministorio d:~ .Tnstiçu, quando fossai\ s<1hi :Lcabrmihado po1· forti:;simo. com~ 
elle e~ uiml:i. ministrn do Pro,'isot•io. (,.1pai·- moção, 1i0z:u·osissimo; núo deixei a menot' 
tes.) _ ·-- cluvid:.i. que, mesmo contn.ndo comrnigo só-

Não faço estas referencias pnru. mostrar-me rneute, seguirii~ o caminho do. opposição, 
:.irrepehditlo <le h::iver cumprido o men dever 1 embr:.imlo-me <lo~ bons tempos tb. propag;i11-
]1art1dario, mim como ccnsum ao ex-Ministro dt\1 c·1so o Sul nfi.o rosso coutcmplado, como 
dti J ustiçn, uo Governo Provisorio, em q nem, a, muis rigoro~tt justiça. exigia, rni clrnpa., 
sem nenh11m c;.mstrn.ngimcnto, reconheço <JUe se Ol'ganiztwa, <la meml~ros do Congresso 

· estes honrosos <listinctil'os-t:tlento de pri- tio Ei:;lndo, assim com.o sn.ht corto que p~1ra 
m 'r, illu3trnção provad:i., prohitlaúc politic:i. mirn e par:i, os amig'os, que porven~ura me 
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n1~n111111111liaH:;11m· ll:t oppn~iç:to, nrio h:i.vcria, vcrnador e pGlo n.din.mento d~t d eiçio do Con-
<1nnrl1•I. g-t•csso do Estado. 

Do ri no i:;1) 1111~;1011 onli"<i mim c o i:;r. Bn.t'i'í.o . Eu em llffi livre: po1H:1 fmnc:uncnte :lltxi-
do Ltwotia llei nu nossu cullc:;:~ si·. 11 1·• An- ~1<11· o no~·o f!'O.\'C!1'1rndo1· nn, politica, CJ<iO Ü), 
gelo Pinllcil'O, púl'fillC 1·0sitlia no Sal 1\o 1·:~~ tn<\\lg-ur:n', llln:rnno timdo lJOl' cornpanheit·o o 
tado, ns rmif::; c:;[HHít:inn<i::;, dam,; 0 Jeaas s1·. dt'. Angclo Pi11hlli1•0, 11no sa e11chó:•:1 de 
inrormur;u.!s. Do qnu :;o p:.i~::;011 011 tr·u mirn 0 0 l'.l'o;;ti;;io 1lcsaccor•.lnmln-so da b:tnc~\1 .b imu
sr. gomm1l dr. campo::; St1llu::;, prcs1Jnci:1rlo li;;t:t p:im Yctn1• no GQ1wralissim1i, 1n~ixime 
por nm dos nossos collegas da roprcsontn1;ifo ti•ndo por cornpanltcin1 o H'. dt' . A ugdo Pi
pn.ulist:i, sô li;,, t•cforenci~\S e ttllusuos, como nhcit':), riuc, puni.:u:; dit\s ante~, se dcclar[i ra, 
agora, nns coní'ilrendas publicas, que reti.lizei como on, contento com :i :-;o\ur;lio q11 ro 0 po
nas ciil;y.lcs elo Soroca,b::i. e de T:üuhy, 1lcpoi.:; pnl:tr 0 rp1c1·iilo l'.\·11'.'t'•~ 1•rJ\1nL1ic;\ lll1 11:inli~ta o 
d.e p_ubt1c:HbS a~ ?hapas governistn. 0 opposi~ St'. gcneml Ft·~inei,.:c1 1 Glic•:tfo o lfo 1 · l)çe1·~t :to 
c1arnsta do cnndidatos ao Congre;;so tlu l~s- pleito 1fr1 ot'g·,111izaç:1a rl :1. cli:11':L p:rn1. 1110111bt•o;; 
t:\uo e cm vespcras dti. eltíçü.o. tlo Congri•:;~i) do 1·:~t :tdn- l :1d ie·tn•\o q1 10 cadti 

N"' . . , . . , ,. , :- um~º:~ nJJt.igo;; •li.;l.!·i1: t.1:~. u li.~itornl!:;, 01 11 1ptél 
~:LO Cl~ l·:ec,i,s~ 1:mn. ~o:n, nJTI. ~.·lilÇ,lO, ~11-' SO Ül\'t:im r~ 110,;sa <!X- [mH'Ill<!l:I, ll[ ll 'l! ~lHlf:i~i~U 

trct.lilto cu .. i L"ço. L.e no> o. cumpt t com lc,\l- tlous <.:iU1d11.laLCJS :i :>•JI L<\' ll11· o qna t rn a tlupn~ 
1.l~do n. rn111!1:t. p~·o1~1~.:>S1\ tio ~:?~~pa1l!tar a. bdo, co!n exr:epr;fí.o do :i.11 1 ig1J l" t!islri :to, 1p1o 
b.1.nc~~\ P,~1 !}1"'.'.•\ ,:te:t .. i1 rot~~l~·'!"t\; ~.~. ,con- P?rs1rnm1p1)1·tanc1~.t d:1t·1 ~t q11at1·0 :1 sanad1n· o 
st1tn,1~a1) ! ?_;-'.ei.:~.· ,it{ ,i cle1v1~ .':'º .1u~111out: oito a d1)putado, for•rn::nd o-so clcsto urndo a 
<ln. l·~-r~11Jh~a, .J.L. cer~o do que 1,i. se 10111pe, chtip(\, Llo 20 s1mallores 0 .w deputados. 
a, rnt1mttlat.lo part1dar1:i.11u0 :i.10:> l!gtiva, ,...;- · 1. t ·· t· 1. . . "·.· .· .• l 

1,.10 O .JS ~nto e:, .1 10.c p1 eLu~po~1ç.1 0 1 B 
O noss.o, oollegn ~~·,d;. Angl'lo, .ror corto noimo, cm qnc rnc ttc!iti;n_: r0 tl'i\ l1i-mc pc

'fl.Ol' motnos rcspé1t.t\<11s,. como o~ q~io cn za1•oso por Yel' so cariu· sc1rno profnndn. en
t1vo, qnobro.11 p.ntcs do num n solulu1·ietbde t1·e os cilr~J'e"5 1·opnhlknnos, scisfio que se e::;
quo o pt•cnd1a a llunctida. tendia· a. novos o vel hos i·cpnb!icn.no:i . Ti~·e 

Aimfa tive unm outra confürcm:i~i. com o hot~ rontatlo JJHl'a in te i•vh· cm nma concilia
sr. general dr. Campos Salles e E:Sta. !'oi nn çú.o, nrn.s nito tive ror~'l par(l. cffectual-a. 
nossa. capit.nl, em que en, predizomlo a imrni- Galli ent:1o GLU nptttili :1 para. só dc:,;porto,r com 
nencin. Lln moctillcaçt'lo politicn por íJUtl passou a.. 1~ull!ict\ç[í,o clt\S i::l1apas~60Yet•11i:;ttt o oppo
o gstJllc\ pedia, pnra se lbua1• o tlil'eito do s1c10111st•l. uas qmws t l\lio so n ltemlon, me oos 
Sul a maior nmn1~ro de reprc&ent'.intes, in- ús Jeg-ieim:.is cv11vcnieucias clo Sul do S. Paul0. 
clttslio de mais; :llguns nomes na chapa a. pu- S•3nli riue, no ))01\lo de vbtn, elcito l'al , o sui 
hlic:w-se, no <lin seguinte, com o nmui lesto do i~aüa ganl~itt'<t com a inodi!lcti.çi'i.o poliUcn, llo 
apresentação, StllJscripto pelos semitlorcs e l~stado: t1 nha. dous represen t ti.1itcs- cu e o s1•. 
deputados fedcracs, concord,•s. dr. Angelo, na rcpl'escn tnçIT.o foLlcml, com· 

Nadn conseg-uindo, declarei neg-nr minlrn. postn. do 2~ deputarias e :1 scnadm·cs, e llcou 
assignnturrt pnm osso mnnifosto, o 5em mt~h; teme.lo tre;:;-dous l\istol' icos os ~rs. drs. l''rnn
r.lemo1•a dirigi-mo ao ])im-io Pop11l:i1·, om!C< cisco Coutinho o Olivedo Pillnr e um cx
depois do escL'cvet• i declnraçao do íJno Dilo chcfo liberal o sr,. Üt'. Fcrroim Brnga, qt1e 
continua.vn, :t ser füo solid;\1'io, como at0 ontrou OtL combmaçi.to dos gt•11 po::; qL10 se 
então, com a direcç:ío politica e g·ove1·n~mcn- ligilt•am parn. sustenln.1· a polit ictt. do g-over
ta.l llo Estado, e os otlicios pelos quacs mo nallor, no Congresso do Estntlo. 
oxonerava dos cnrgns do conflnnçn, riuc oc- os i::ns. ALFREDO Er.r.ts R PAar,1:.-.-0 c,\.w:.cs 
cupnva, polli ao diguo redacto1· proprietarto dão a.ptwtes. 
<los tn. J'olhn. 0 meu illnstre a.mig-o, d r . Jose 
:!\faria. L isboa.t '~ne pu blicttsso tl. ,leclilt•tiçlio 0 O Su.. lVlOltl!:tRA. nA. SiLVA- VV. EEx.,por~ 
enviasse úS ofücios aos seus destitrnt<u·ios, quo nú.o tCJeni interesso directo nos ncgocio8 
desde que o Co1·reio Paiilist(tr!O do dia scguln te do Slll, nu.o conservt1in lil}m nn. m emoria. o:'; 
trouxessa a. ch:\pa de candiLlll.tos 0 0 mu- factos: r,i vencesse a ch!tpn. re1rnblicanrt o~po
nifest0 não tt·ouxes!:lo minlm assigiiatum. :oir.ionista, nnmcrica e irr lellcctu(l.lmcnto aimla. 

Sncccllen tnJ.o como cst.wa pruvisto:. n. o Sul n.bsorutn,mente nada luct•:tria. 
ch::i.pu. foi publicada, tl. minhtL Lleclamçiio tnm- M:\s ~l. organização das cluq1a:; nüo se es 
bem, os officios se;;uiram n.os seus dcstinu.fa- cnpou do mou pl'otesto : liY. a. proposito, em 
rios e eu senti o (•stremecimonto dos alicerces Sorocn.lm o cm Tatul1y, conforoacin.s publicas, 
offlciaos :sobre que repousava, ;t politica uo nns qun.cs cxpllz com fran queza l~ minh::t pc
Sul, sabendo q11e em nm mnnicipio snlistn, se lliçfio o n.ttitndo poliLica , cm fren tu dos chefes 
substituir:i.m todo~ os intendentes, o dclegiido e n.mig-o:> dos qun.os divcrg-i o em fren te do 
e o subdelegado Ufl policht e scug supp!ente!:l. g-ovornat!or, a quem nie propunha. au.xiliar, 

Cem estes sucai:issos c~oincitlio n. modilicn.çãc como ami~o livro, como ft'tt nco atira.tlor, tttú 
tln. politica. paulista pela. substituição üo go- qtto pnrt11los l'!lgulares so orgn.nizassam. 
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(Apa1·1,~s.) Expuz ta.mbem ns rnzões rlcssa) sr. dorutar.lo qno se rcstrinjn, oo assnm pto do 
.divcr:.;·~nci<~ 0 desse nuxilio, acons•dlwndo os pi•ojcclo. 
riml;.:·os :•r nH~nto tempo n. org·a11i1,:ii,::I0 de o SR. l\fottEilU JJA Srr,vA - Procurrir•oi 
p:1rtid1.lS l·.· ··icip:1e~ e n, forrn:i~dí.11 (iü 111n:t ,;:llis[':o7.:!r qn:wto pu..;sivel o pedido r] 1) V. Ex., 
gmwle ~.Pº'; ·l'<1~.t f.:?deraoiio desso,,; pai·lidus, ::;r.m pre,iuií:c do pensamento capita l qnc me 
cm l.i'm1 (;,, \)l"•~\li•f'i1fadn e lb. defe,;~t Ll~~ rutl\.,- t1·oux:e i~ tl·ihu11a. 
i'osn wnri, sul-pan 1 is ln .. 

P:·c1~1c1.lit:i\':. pnlJ!!car intogrnJmr,.nte f"~Sas J\Tas, riuo disse en qne r.le leYe ']1nr.l t~'-!'le ma.-
min h11:; con l""i'e11t:i:~s ô f;t%cr outras <.>in 011 tt•:is goa1· ll· tleiic;1d-1. su:>t::qitil,i lidado de Y V. l!:ExJ 
loc<\li1h'10s áo E~nl cio Estado, nntesrl:~ c!~içiio Pois niio esta rnt conscienci:• de tocl1JS rio e o 
q uu o:;t:1 \":1 rn ni to prtixinrn, cinn11dn en r<-.·r: sr. dr. :\ rnel'i"o Bl':tf.i l icn~e t'oi <~ ó um bom 
rnand,\ n:1o pw!1~ 1·on li;r.a 1· i11tcg-i•:duidn to •\ uwn c!ier.J i•cpull! ica 11(• '! Uuo 1'0z elle pal'a de;;me
de~idc1·t:11u1 •• (S1u1w1·o~os <tJlal'tcs üHci'J''·iiij>·lm l".'CCt' do eicv•11lo •.~ .iu~to conceito (\l\C llel\e 
0 oi·orl.i>·.) fvi•inav:im º-' 1•:inli::;tas i! os lw:1:d!o11•0.~? f'/llú 

~:-LO :,oa cont:•adk·torio c~Jilllllig"•\ JIW~ll:o, doJlc, fc•1•1uon 0:11 do::unicn to al l ldal, qnaudo 
deix:.n lo <l•! >-n~t<:ntar· os ri11e c:.ihi:1m po1·,11111 g-m·o1·u:11!,11· d11 E~lad,,, <' ::;r. r.11'. J'1•nifoul1.1 t!o 
l\~U tla\',11!1 n·111·e.•Cnt:11;fío pm·a o S111,' ;.11:,;11'()- i\1111•:11'.'? :.\ii." ó wai.~ cll 1~. ::;a;.,>'lll1 1lo a,; am1·
t:1ndo •·1il.r-•.,::111lo os c11w s111Jinm, q1w t:11nl···m rn:t~·iJ1~.• o!lfr~i:10~ do ~1·. tlt·. l'1·111..!01ito do l\lO· 
nl'10 d' v: :1! i·t~j11·ri,;c)11t::1.!iiO p::i.r;1 o !:'nl. ;\"!•:;t11 r:1n,;, o <mw1·it11 cllüí'tl - cre:i.dm', doutrinadot• 
11:mto en pr•!tlrn H;io mo 1fofon(ler :1i1ii<~l\a.111\ü ~i set·virlor do p:irti:lo? (AJll.~Yte~.; 
~;1mplc~nw11 l t! pa!'a a le:1 l :li\de dó Jwn1·:! do 0 S1t. P 1t1·::aD1·::'>T l~-Con viilo o or:11ün• a so 
c!Jll[',, i:olit.i(·o :H11wm maj,; de uma Yr·;: llci.\:ni t·c~tring'il' :10 pr1docto cm di::;c::~~:lo. 
Yer q110 mo. l'l'l\ impos.sirol continn:H· a :.np-
pcrt.·r :l nt:1 ,·ont<\,l(J, onc uot:trn h:iym· c·on- O Stt. 1foiumt.\ n,\. Sn.vA-füin .. .'! u prc-
tra os h<Jmans <~ os i:itoros;;e>; do ~ui. :~ n;\c, ci50 dizer:~ v.wd 0 d1!, um quaes1pwr eircum
sor ri111) me d•..\-'~e rncío::; <lc l'C!~istench 1~rn stancias u;11 ~n · tws n.8ll!:mos. 
unm Ht:tí:i munct'üSl~ l'C\H'cscnt,,çJ.u t\0.iona. Eit dc,·o <liw.1· :\ G<\lnt\\'<\: e:;b\vt\ na. im~ 

Puz, pol'tantn, no:; mcns nolircs arni:_:·(.,; 0 prcns·t, redilfinr!o .º Pro:1i·r:ss1! de _1_'at1d1!f , 
illn::>tl'es elrefus po!itieos srs. gcncr:il dr. qu:1ndo o '.tllll~~) 1~ .1.llusli·o c!wlu po!Jtico sr. 
Ca11qi(•S S:1!le:-;, ~-d1et•al l~i·ancii'.co Gii<:crio dr. A!ll~!'tco L~t·:1z1l!Oll~w, rne h•~iwando com 
o illnstN fcq,dcr 1in. l.Janc~~dtt dl'. Blll'il:tl'-lln~ lll~l cril'tao C(•Jl~1'.l1"ncia l , m~ Cll \' IO• \ pa.ra pu
<lo C<.t lll!ll":l e on lru:;, e \·{is qne m0 intol'l'iim- 1 hltc;u' o llhL.11 ,!:'>iÍil (]no foz n;rn~ll•!mudo o 
]JCliS COl!l úS YO:S,o:,; apartes, St'S. dr. ,\) rn~do Jog-ar de j)l'OS!llé!ltC t~lt COl!lllllS.SUO p~t·ma· 
fü\i:i_ o l'm.llino <~a!'l~1B , como cnullir:;lo p:trn u~nt? .. º e:.:.<><':u.llv:'.. <~<.} ')i\1:.ti~fo l'-:1:~~1\\C<~no 
co1.1t1n11nt' entt•1; IH>~ ;~ solid:iric1.l::de p0iitica p..u1;1~!,t. _Mo.ti.~· · n .t t t,ni 1n~1,i co.1.H o~ ~e_us 1!1 -
cxi~tt:n Le, 1·ep1\'i;t·!rl taçao ao cougr·e~~n do E~- corn.nod.os <k s.i 11cle 0 com .i d c~z.nt~ I ligencr<i. 
t:)do paru a Z•Jrii.1. !;1J!-p:inlii;tu, correspo!ttleute CJl!e Lc\e com o~ dep t!tudo;; p1·ovrnc1:1(.J:> ~eQn
no :-;ou l1~1T1 lol'io, população e o lei tot·:ido. Ao blr~n :10!>. i 101· . e .11:,;a e cm con;;eqnf'pc1a. di~ 
cont1·:1.rio, o nnxilio Jil'l"O que mf! p!'Opnz I ol~1~•ao tio pres~r/cnte d 1~ i1o;:>cmble•1 l e;islaliv~i, 
JH'eSt.H' :w nn\·o g-o\'(irimdor de s. P:rnlo MU tlc1:G1n~o, p•w~m, b0n1 cl:~l'O que o almndono 
1Uho d:rn ci1•ctrn1s t:rndn$ e incondieion:i l, pur dê\ dteü:~ a!Tk.'.~t\ <\(~ ir:.w~ido n_ri.,~ \;\g-11il1c:W<\ 
~.:;~1> qn1i a UunlJ•<'l'il(·:(o de an·dilar--mo ila po- o a_lx~ndo:!o dos PEtnc ip~os o tio~ c01·1·eligio
Htic1t ale c111<io ~l.!Q'llid:t rst:iva toni:Hl:i (· ll:!- nano~. iio1~ ~u ... nno _se ,Ju lg:wa. deso!Jrig-aclo 
nhnrm~ 111:'!. ,.,,11lüÚÜ ltavht tia piwte d;) no\·o do~ '..lonlrcs ele rcpubl1c,rno militante e lllsci
go,·c1•naú1J1' par·:t ampn1•ar .os !c;;itin1c:> it:tor- [Jllll.LÜO. 
c::o!c'cs d:1, ;r.011:1 q110 HH "cpr·o.;;cntavn. E qua.l foi po3t0l'iormente :t solomnidad0 

Do1n.ui.,;, CJli li:'\? tin]ra. ltlOtiVO pnrn. rt~;;n- J~u l11iu;~ de ill1po1·t:mcia fJ.U O O part.ido ren· 
gonnc1ns no :\Jl()IO f)ne m [ll'est:\l' no 1~ov0r- \l :wn, JX•l'lt n qnal o sr. d r . Amerlco l3!·azi
nmlt~r de s. Pa11ln, 1:1.o lJülll cl10!'1J rep11l.Jic:1'lu liellrn não !'oi CClnvitl::1do? i~ qui.1 J nfi.o eompn
ç?mo :•rpl1:ll1~:.; (la qnern en rnn 1iep::1·:·11•01 por r eeen '?e nrt q1ial , por· convitll o assr.mtimeuto 
d1,·c1·e·cnc1::s do çnractel' lot:al, (,l]:it"l'll'""·) ;:oral dos c1•rr1•li,;-ionaria::;, nJ.o occuvou unt 

O Sr~. ,\l~t'lum11 l~r,1.rn-Po1' ahi v. gx. Y:1o togai' dê lwnra? · 
nrn.1. 'l'i 11 harnos rl0l i h:> r•:ldo n'io iliscn li I' aq1ti Nií.o me pn rcco passivo! jnst.:t conlüs t8~1.o :t 
política. do l<::d:1rln. E1·11. rnolhor d1~i:rn1· oo.:>ll rc;:pt~ito. (A21111·tes.) 
terr~no 1lclic:11l1) pitl':1. nfln occ11r:u·1w1s :1 :1 t.- o Srt. MortAl·;s BAltn.os- g· corto que ollc 
tenç:.w il:i Camara com minudenci:is que nlio íoi o fundador do 1)az'l.ido, mns tamhem ó 
lhe intel'é'S~am. corto que :indnu alg-nm tempo retir:i.clo dos 

O B1~. l\101:AES BAlatos-Elle mesmo so de 
ela rou reti1·ndo !.lo partido. 

O Si~. Prrn~1 DWXTE-A tternlendo :t que es
t ::.tmos trnb~1\han:lo em 11rorogtwli.o, rc~~1) ao 

co i•ro l i gio na rios. 
O SR. PrrnsumNTl'l - l~u 11eço nn nobre 

dep~1tndo que me attenda, restringindo.se ao 
Pl'OJCCtO. 
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O $1:. :'II1m1,11u. JJ11. SJT,\'.\. - Eu vou SHtiS• 
fü.r.:>r• a V . l·;x., pctl inr.lo cntr0t.:~n to rxll'a con

·cluir al ir .:v i:.daruontc ;\ minha cxp11~ic;ffo 1le 
polili<!a. i11te1·11;1. do S. P;1nio, <:o:n1> Hxplir;:H;ilo 
pesso;.1.l e 11ccr~s,;:n•ia de\'ith ao o lei tol'ado o 
rep1·cse11 t;1:il1),; JiJdei·::te~ do meu EsL1do. Couto 
que ~enii l1t'8 ,.e. 

Do~·i11 o ao;; ;111~1 eks com r :1 1c 11;c 1lc~no1·
teht1t1 n~ meu;; illu,..t1·e,; ú<.i i !e~·;•'>,~"Jil (;d!ando 
sem Jtl '!I hn.!o, desorllenad:1riirrnte e dillicil
menk l'•• tom;i1·ci o plano '"JIW ~r:ui:•. p:u·:· ~ c~ tc· 
meu d i~t::ll'~u. 

O St~. l~ 1 >::;~mcA I-Jt.1tt~rn:;;-V. E:-;. tcu1 fa l
indo umi l ·J ht!nt, 11i:~e:1tlu cl:· l':\!Jt<.:-nto o st:u 
i icn!'a :111 ·nlo. · 
. <l :-':~ :\!01::-:tn.A D.\. Sll ,\'A-IJCJll;\i:,.:, i :~ d!-
7.Clldo1:u, 11:lot110 r·c1m:;11:Lva :1 1iti11i rcpul1l ic:t110 
a.noia1·" ::m·~rno do .~z·. d1·_ An1c1·ico Hz·azi
liclll'C, i•;_;rqnu :;c:npro o consi1!1;1··ii unr dus 
dislincto~ cl11~les do uieu p:11·ti1lo ; nem devia 
repn;:1r:n'. "C:i'l'<!i:o:rut o, ;1 itr.•111 um p:1nli..;t;1, ;1. 
11 e1u uni 1•opnl.Ji ieann o s1;11 :,.:1wo1·no. pút'flll ü 
foi ell•J i:!(!!itpro cons!ch:i:-:vlo nlii 11a11lista. <lL-;
tinct", po1·11110 olle ºº roz 1·rnfo: ~1· d(' 1·L~ r111hli
c~\no::; l1bto1·icos, eomo ::i s<rn ;1do1· l'~tlorul 
.sr. dt'. fürng·ol Pe.!>tana, o actnal \'ii.:1 ~.,-1m~si
dent~ do Ei;t:uJ,, sr·. dt·- Cer•'[ltl'it'(l Cc~1ll', o 
presHonte do :;;enn1lo estnrloal e ex-oh~pubdo 
fedl'r:d o si·. dt'. Luiz 13arl'cto. o proshfo:it.e 
da Cn111ur;1 do Estaflo sr. •k. :\lira111b Aze
vedo o 011 tros d h~ti nctos rcp1.il1l i"arws. :d~rn 
de Hlll bonitn nucleo de ex-chefes clo.S <! Xlincto:; 
:pai·1 id1>s 11111narclricos, que cntl'aram na colll
gaç:io oleitor:ll, cine chamou :1 si :L confocç:ão 
dn. ch:i p:\ ilu deputados o scnadm·c.-: et>t:tdoat~s. 

Isto 1 mlC1. jKll'ém, uno tir·ou a cmcldade chi 
contin: .. :" ·1t<:iõ1, cm riue me encontrei d t'illit.e dos 
men~ :11:1i.!!'11S sepal'ados, elo meu p:1rti1lo sciu
dillo ; nàn 1iron a ci·u~zri. dr\ minltii. a tti tude e 
posit;;i." politiea. pn.r:i n:lo parecei· que 1i.pe
üz•ej ;1x 1 o~ ho:nons uo 15 de novem lJl'O ptwn 
victol'i 1r os noyos g-overnante:; . 

Eis o,; ,J:1rlos qne deixo para.o .i nl !."Mlento da 
miu hn c111v1 m:tti. pollliütL e a1:; r11 zu•~s pm· •)ne, 
não ol1stanto os justissiinos conct'litos que 
t'orm(l •:l:L pe~so;t o curaete1· do hemrnwt·ito 
brazill!i1·ci i:x-ministt•o d:t .i usti•,'tL <lo Gon•rno 
Provis:;1 io. rne SOJMt·1;.•i delle e fia politic:L pur 
elle f;og"nt•la, cht1•nnw11tc nIT.o por íJnestão do 
pri11cipio.; , m:t~ por intel'esses de amig·os e dl.l 
zonn., por11ue ello. do ponto de vist.n elevado, 
em qne ~o :\Chava. o s~ nch:1, p1·cl"cl'io sacri
llco.r-1110 1l0sattenclcndo-mo irn or•r::tn i :m~~ii.o da 
clmp:~ p •ta. membros do Congreúo do l~staclo, 
n. alt.M;lr, segnmlo mo pa.rece, :is co1n-enien
éias oce;1~ion:1es d(I. unfüo o harmonin. da r e
prese11t:1i;ã.o pa.ulistn. nns dnns cas;~ lcgislnti
vns do 1'ongt'e;;so N;1cioon.l o d:L t"on::ervnçito 
da or•lern e disciplina <lo p::irtido repulilict1uo 
·dei~tro e l'óra do Estado. . · 

Creio que ngori1 posso envoreda.r direito 

p:irti n. .i ustillcaç:'to d;1, omcmla a1li.l i tiva que 
tt pre~en tei :io or· ,.~:1 rnenlo li<L ;1gricu lttt1·a. 

A iomi sul-paul ist.r1, como jú rlis::e, ::;elll re
prescntuç.:10 co1·res•HJm!ent1l :·1 t>u:~ impor'lan..: 
eia, só lemhl':•tln. 

0 

ptu·a irng.11· i ui postos, é u. 
mais l•ica do E,;tai.!o. 

O SR. PAULis:> CAltLos- E o OcstG? •• • 
O Stt. AT.i>ru:on l~LLt:>-Pód1~ ter grande 

Cutnro, n1:1::; u:1o <l ~~ :u.d~ i·ica: não excede om 
:•iíJtlC%:.l ú. do 00~to_ 

· O Si~. l\fo1~r::rn.\. DA SH.\"A- füt you ver si 
C:J11 venc.,'C1 tL YV. EEx. uo meu a1·01·to. 

fali 1·iqnezas natut·acs n:io ~u ;1drni ttc termo 
1h1 '·"111·1pt11•,1c,,ifo cntt·u o 01~:-;tc o o ~11 l. O Oeste 
não tou1 na1l;t: nós temos tudo. 

·1\!l:1ll8 1•111 • cxplomçiio, c~n tre T:ituhy o 
Tiotó, a miua. Ll•J c;11·\·ào de p:~oh':L t.lc :\gu:i. 
B1•;u!c:\ ; no nnmicipio do lUo llonilo, :L rninn. 
111, p9tt•olco do Bot'utc; no municipio de 1 (JO• 
l•.u1g;i, 11Jlla gTanrle min:~ do chumbo. . . 

Ten1n:; nntre lta.p;,Limng:i e Jgunpe a. min::i. 
de onro rlo Tr~wes~:1o ; entre Ca.pii.o Bonito e 
Xil'idi:n, a mirm de om·o do Gnnph\1·i\ ; e no 
mnn\1:ipio . (lo Aphll1y1 tL lc;:;omhufa rnino.dl:l 
(Jtu·o, cm cu}t p!'imitin~ e:qilo)l'itÇÜú S(:) ;d:Hüe.u 
a mo!ltt\nhu, qu6 r;unnlon cm s<.i11 ~etO I'l
nue~us ncclunul•1üas oelo trnu:Llho humano e 
il1ex~")tt~Hli1s dtt n::i.tui·oz::i.. · 

T~~ll10$ as ricas minas de fci'ro o '!e ferro 
:n:1:,!'lletico do Jncupir<111g-a, facupir:1ug·uiuh1t 
e T'iirvo, sem füllar da.:; riq1üs:;i111a:; e inex
h:nu·ivci~ mimts tlo A.t•açoyu.l.m ll11 l~abricu. tle 
Fcr1·0 do Ypauema, conlrnci•h~s e em via do 
exploraçfí.o e a proveitamen lo desde o primeiro 
:;ccnlo do Üeiicobrimento do Bt-.1zil. 

U:-.c S1~. Dm•OTADO - D:indo cleficit :i.o ;o
ve1·no. 

O Stt. Mormm.A DA SILVA - Si o g-overuo 
ouvisse o parecer e conselho dos com potentes, 
como o n06SO illnstrnLlo collega si·. coronel 
tlr. Souza Mur~a, , h:1 mnitos nnnos qne a fa
hrica ti o l'cr1·0 do Ypanenrn. t critt pass:1cio por 
vcn<h on :u·rond:imento ~• tlmri. cornpn.:1 hia ou 
t.'111p1·aza pai•ticula1· que :L fizesse 1·onde'1• em 
provoito proprio o nt) do Esta1lo ; h:i. muitos 
nnn o:> quo clla scrhi um:~ fontCJ de riqueza 
pu!Jlic~• e não mn caso <le (le/icit orçL\lllent :.~rio. 

Ma.:i como prospcwar n, folJrica tlo Ypariema, 
qna.nclo carl:i. ministro quo entra ~Llttir~L o 
11ltin10 acto do sen antecessor1 por meio de 
unta 1·cform:1 no phrno technico, 1.101· meio tle 
um r egnlamento pam o tlerviço interno, tle
trrmina.ndo nm :\ :;nspen::;ü.o de oht'as o <le en
commendas de maclliuas por economin. ou poi
fal t:\ de verba. no orç<Lmeu to, concot'd:tu<lo 
out1•0 com n. transforencin th~ fobric:L do um 
part~ out1·0 ministerio '? Ora. assim. os que ma 
ouvem, .c<invirão·commigo, t.i impoS!:>ivol pros-. 
pora1· um estal.Jelocimento de tal ordem. por 
Jnl\ioros que sejam ns riq\1ez.'\s natut·ae~ de 
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que díspoulm, pot· mn.1:S que dispo11ho. de uma 
direcç~üo tec/Jnica e fümncoir~~, r;omo a do 
honrado e illustrado colleg-:t sr. coronel clr. 
1\-fursa. 

que todas us terras nlt::is cultivadas e não 
cuttiv<t<las tlüs duas outms z:onas do Estado. 
(.r1pa'llCS.) 

u~ Sn.. DP..PUTAno-1\fas sem -prodnc~.ão. 
quvisse o governo os compctc1Hes e outl'as 

seriam ::is condições actmtcs r.la. fü.Ll'icu. r.lo O Sr.. MoRBm.\ JM. SrLvA-VV. EBx. se 
Yp~mema, quer so.jcit:.i ;i, a.dministrnçtío de urn.nam, porque os :u·mnzens das estraà:\s do 
r.,gente:; do governo, quer sujcit:i h r dmini-s- fe1·ro 1111 oeste n1fo comp-:1rtn.rn ns c:l.rg-ns que 
tração de individuo ou ompre;m T,larLicnlnr. pnra elles dí:wi~lmentc se r;~mettem, porque oi> 

Temos os 1;ro.utles rios Tioté, P~rarn\p:l- treus rotbntcs qnasi nrto siio mab suffi
nem:.i e Riheirn., 11uo e;,;perarn :'.t chegwfa (lo ciontQS lKll't\ o transporte th gr::iwle sa fr::i. de 
estmtln.s de rofü,gem r c!)tthires e eStl'atl~s tio cafó tlcsto anno. l~u po~~o tambom mfor
ferro nos seus pontos n;Lvcg:i.;-o!r; pum oliiwc- rnt1r ~\ VV. sgx. rino, :~ despeito do muito 
cer fucil e bamto tr~osporto :'l nossa cxpot·ta- calo n ont:•o::; gonol'o:ô tln. p1·otluc1;rto do. Sul 
çlo e import::ç;.1o, os uo\1::> pl'imoiros cr1n-.-n1\o ,;i.~~·orn oq1m·l1L!los parn o '~~ln !.':wana, . 2~ 
par~t o nw;;esloso l'\u•n.nú, fJli:J t om, alu:n 1h;- :1t·1t1azn.11:,: o ~'~~.:1c;ik-~ d~ Sút'OC<llt:l!m imo 
tcs, outros nfl!n1:nt,!S n:tYcg:wüi,.;, 0 0 nllim<> teom sulo i; 111Jlc1c~1to:> \.i:lt't\ g-11;1:!•1l:u· ai:; <::\l'· 
do:sdohradn 1Jtn tlottti dir<.!ct:~moa to ( »Ll';t 0 g-:i~ da oxport:1çao o llllJ11Wtaçao tl:t zona 
m;i.r, om !gu:qio. . s11l1st:t., co!tl~l potkm attcstnr as .PCSSL>as quo 
. Tc~tos ~:un.11us docri:1t\ de hcllcz:~ o.i:lt':Hll'-) pc'.'' :.tlh nnJam, vt:ndo "~lun>l:,:. ; ~-ol~tmcs 

dtnurm, rn·nl1:;antl)S con1 1.1:; molhore~ do llfo oxpostos ao !•clento pot• i1.10 m .Lls .:•cha~cm 
Grando do sul, povoados tlli críat~<iO, 0 t i'rt•ns osp:1ç0 nos n1•max1~n:> e n:.i.;; ?st:içue~. isto 
de mn.ltos pat':t éllllnrn do c:il'é, do :tl~otlifo, np.et.ar ela Sot'l)Crtlmn:i. h:wer ult1111:1rn0nto du-
da vitJoir~1. do cac:rn, do tl'ígo o de tu(Jo:; os plt1•11do o seu tt'om rodante. . 
cercacs. Não devo csquecf;!r-me ue infomm.r m:us 

Oalg-otl:1o prou11;1, nos m1micipios 11o Snro- ;~ V\' . . l'.:Ex. qne hr~ ji~ l.iastaate tempo. quo o. 
<JD.ba, Tntt1hy e ltapctiniO"'a, em tamanha :SOl'OC:\U:tna da uom saltlo P,n1:'" o dlv1cl~udo 
quantidade, que quasi só"' c:> tes mllliicipios c.om os sons accion.i~tas. a.ll1 vi;tndo nss1m o 
abastecem t!c algodão onfard:ido ns numarosns l~st·~tlo úa responsal.nlidadc pelos juro:; g·arao-
e importantes f:l.lJricas de !iaçào G tecidos d1> tic!os. · 
Estado, com bnstnnte so1.>1•n p:i.l':.\ v.. cxpoi•- E m geral n. pro~ucção rlo Estatlo <?rescen 
fação. espantosamente, :.tssim como cresceu a unpor

tnção ·de uppa.relhos e ll1::tchinus rar~ a la
vom·:i. (\ p·wa. as indnstrias, n.lútll do crcs~i
mento da importnçiío de gcneNs de con
sumo. 

· A vinicultm·tL jú nüo f.Õ uma industria. des
conhecicin. pura nós- Tioté, S. Roque, Soro
robn., Tntnli:r a ltn.petiniog:i. toem boo.s fa
bricas de vinho. 

. T_emos montanhas, espigões-lombada e es
:pigues-pl::i.nnrn, sei-rot e.> a so1•1·ns com eleva
ção de 500 e mais metros acima cio nivel do 
mar, com vestimenta de nrn.ttn.s indicttdol'ns 
da oxcellencia das teI'l'.'.lS, do m:\is ::ubido 
valor pnru. n cultura. do C:\fü. 

U)I Sn.. DEPUTADO- Mns ainlli:i não h:i. 
cafo;mes. 

O Sn. M:onn:m.A. uA Srt.vA.-Eu informe n. 
VV. EEx. que o cai'é constitnc o µr incipr.l 
genoro de outturn. nn freguezia. ele Bel!!\. 
Yi~hl. (antiga cnpelln. do Rio Feio). do muni
c~pto de Tatulty, uos municipios de Rio Bo
nito (comarca de Tatuhy), de Botucatu, <la 
S. Mauoel, do A vare (;.Lntig·o Rio Novo}, de 
Fartur••, d~~ Tijuco Preto a de Esplrito Santo 
dn. Bo:i Y1st..'t ( comarc.'t do Jtapatinin~ti) 
de bo:i, parte do municipio do G uarelly '(co~ 
marca de Tatuhy) e d>t maior ptirte d'1. 
comnrcri. ue Lençóas, hu.venclo aiudil. grandes 
e numerosos cu.foim.es em. outros municipios, 
sem que entretanto o c..'"l.fe constitua nclles o 
genero do cultura. mais goral. · 

Só as nossas torras n.lt::is prost:weis parn. n. 
cultum do c..'\fG são em mriior i:iuanticlade do 

O Sa. Pn.ESIDO:NTE- Convcm que V. E~. não 
e:tcecla a hora regimental. · 

o Sit. .:\'Iorn:mA DA SILVA-BU vou concluir 
sem mais clolonga,. 

Ainda que sem o methoclo que preconcebi; 
aind:t riue desordenacfamente, procurei infor
mai· ,i, Ctimnra das riquezas minernlogicas, 
dos sy;;tcnws hyclrographico e orogrnphico. 
do famrrnllo e população, do estado dns ln
dnst1·inl;; e du. riroducçü.o tln zo1H\ sul-paulis ta. 
qno v:i.c-se desenvolvendo V:\g-:1.rosamoute, 
~~ loi d:\ rnüu1·ez:\, por os g·l-:.\ndos homens do 
ptüz nlT.o tonrn,rem a, si pl'olegel·a.. 

Falia.rei ago\·o,, co::.\s-ido pela hor:i., i•apida.
maute sobre o municipic de Tntuhy, cm 
pn.rticubr, 11arni ontle estou pedindo no Con
gresso Nacioo.:i.t a creaçU.o tle um iustituto· 
agricol<i e zootechuico. 

O município ele T::i.tully cstii dentro do. bi
furcnç<io que faz a. Estrndn. do Ferro Soroca-
1.mna,ostandondo os seus dous proloag-amen tos 
-um, om fórmã do rirco ú esquc~r<.l:.t., com 
direcção n. Itararé, e outro, qnasi fazendo 
nngulo, U. esquerda tarobem, paru. procurar 
Tibagy. O municipio ó populoso ; cultiva 
caNnes e algodão em grande escaht e possue, 
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cerca de dous milhões <le pés de café de mais 
de seis a.nno~, ttMm ue cafozaes mnis novos, 
sendo os novos e vel!Jos cu.l'ez~es entre <.~ ci
dade e os municipios do Tiete, tle Pereiras, e.lo 
Rio Bonito, de Guumhy e de Ibpctiniugn .. 

o povo e mcrigerado e trabalhador . 
A cirhde ,j cornmerci:\l : par~t cll:i coll

vcrg1i a maior produeção sertaneja. K tnm
bem intlustt'ial: pcssne uma fülrric<.i de lfaçJ.o 
e tecidos l:irnncos o do córes. qtw por su:i. 
,g-ranrleza, po1• suas macllinas :'.1perfoiçonchts, 
!Jem dispostas e assentadas, pode muito bem 
entrar em competeucia. c1.1rn ns suas cong-e· 
neres elo Br:izil, a.lêrn elo morfost:1s fah1•ica8 
tio moias, do l1em montttLlt\ f:thrk\ di; sn.biío, 
de mnchin:ts de lli.rnoficün· a lgou:1o 11 do on
trM Vt\l'ini; olllcinas, em quo os iwtillces pelo 
:>eu .tt·ulx1!ho encontr•tm os rocm·sos pai~.\ a 
subfüstoncm. 

E' para osb cklntla e municipio qnc, com 
todos o,; m :d:; dn. zona sul-paullst:i., uão lc(~tn 
mc:irecido os olhares beuelicos o neto:; lmrnih· 
zejos <los homens que guvel'mll'U.n\ o vaiz 
com a. monarchi:t e dos ciue o estilo guvc1•
nando com a I~epublica, qnc ~u venho pet!it• 
ao Congresso ];{n.cionrd :i. cre:\~·~o ele um insti
tuto agrícola. o zootechnico. 

A ""-I'btt podida relativamente ó insig ni ... 
ficante : entretanto cll:i. serà. recebidn. corno 
obra. Lle rep:i.r:içilo, como fonte -vi talisn.tlora 
ilos bons elementos do <JUO dispõe n. wua, 
como iniciação dos melhorameutos <lo <Jm~ cú
rece ·o Sul. Elia rep1•e.;;entnri o cutnprímen.to 
dn. Constituição de 24 de fo \•eroiro, na· paPte, 
em qne prometteu formnlmcnte anirn:it• ti 
ngriculturu sem jlrivileg-ios que tolh~tm n ac-
çã.o dos governos locnes. · · 

EHn. será um dos meios de posi tivt\l' o 
pensamento dcmocratico e federa tivo de se 
l~vn.ntnrem1 pela boa distrH:nüç•l.o da:j ustiça so
cial os 1'1•acos para collocnl-os om g-rúo de 
egur-.lda<le. com os Cortes e de se aproveitarem 
todus as forçai; vivas do paiz nu. perpetua. 
obm da seu engra.ndecimen to e bern-e.;t:~r. 

Contia.a.do que a Camarn. tittenderit. e fürâ. 
.justiça a est::t. leg itima 11retom;i'io, termino 

· melo occupar a miuha c::i.deim. e promc:ittendo 
ho,je, como sempre, segui!.' os dict(l.mes cln 
minha. consoiencin. e do meu patriotismo ngin
do, fa.lla.ndo ou votando, dentro c:i fórlt desta 

. easa., sem me esquecer do meu passado de re
'P.Ublica.no e do ~1gente do progres~o sul-pau
hstn. Ofiiito bem! ,;litcito ucni ! o oradoi· e 
com1n·imcntodo o abraçado por muieos Srs. 
dcp1dailos .) 

oradores, vc:n desempenhar-se desse com-· 
fH'OtnÍSSO, offerccendo-a S iL COl1$idel'::tÇàO da. 
Gamam e fül-c-lrn nos termos . m:'li:> breves 
pos.:;iveis pan~ qnc se encerro esto deba.te e s~ 
tle anda.meu to a ontro;0. · 

Depois (]e e:qilicnr cnl!a nnm das referidas· 
ernend:1s, o ot·arlor couclno Llizondo ciuo lhe 
pnrece que as:,;im procetlendo a commissüc 
tem cumprido o s~Ll dever, e com ret'crcncin a. 
,·er-bn di8tinntfa i~ irnmkra.çilo acrescent<i,. 
que (~ commissüo nito lovài•it ~L trlfll <pw a c;1-
rrrnm distribua. n wwk1 como outctHlc~r; não 
tcrú responsnliiliiln.üc l;i ni\o tiircm acc •. üt;is ns 
idéas que so acham co11signatl.LS no ol'çn
mcDto. 

Siío litlns. apo'.ad:1.s e po~t::i.s cnnjuncttuncn t ·~ 
cm dh;cussão a:s :.;ci;nin l1J:i . . 

:\o§ 2•1.-Event11a11s, 1•m Ye;t, <lo 10:000$
rli~·:i.-!ic:i 6!0:noo::; :>clldo \ilHl:OOl l;~ dc>stinudm; n.. 
anxilint• n ropt·c~cutac:1n 1la~ lMa1ln~ LJnitlo~ 
do lll'!l<:il ua u:q1o>l•}i"i.o í 11 tu1•11acio111d de 
Chica.iro. 

Ao§ 8°.-Torras P:tli!i<!n~ f'! Culrmis:içiio,
ondo so lliY--~cirvir.~o U•) t ~· t·r~1s rJ cn\1>tii1;nção 
dos ost:ulos, C'ui t:~ a r .•clncc:'to pl'ororcion;il on::. 
verbas ll;\ tnhcl ln., S:<>úv~..:....lli:p-se> : · 

Sm·vico de terras o colonisnção nos estados 
constante d:is · ta b:Jl las , o:nqnan to e~tiverom 
à cn.1·go 1.b líniiio l.500: 000~UOO o :lcetes
cento-se-Par:\ auxiliar n. cnlonisac-ão dos. 
estados Lb Bu.hh no . Amazonas, de Goya;; e 
M:.\tto-Grosso. 1.500:000~000. 

Ao§ 17 .-Credites espcchtcs-em vez tia 
2 .000:000$ paro o prolongamento d ;\ e~kndn. 
de Porto :\le,Q'l'O :t U1·11g-u:\yi1iUa, u1:;a-so 
--3.00Q:0008000. . . 

Em vez do 2.000:000;-'.; pnm as est;:atlas 
Central e Sul de Pot·Írn.ml:iuco, dig~~-s!.!--
2. 000 : 000.$ para. a Estt•ndt\ de ~"e t·ro Cc~ntrn!. 
de Peroa.mbnco (obl'J.\S do podo em constru
cçi'ío, incluindo o ramal do 1'apira. ú, Glorin. 
d~ Gcit:i.) o 2.000:000$ para. :~ .Estn1da cle
Ferro Sul de Pernamuuco (coustrucçilo do& 
ramaos de Pnqnevil'a. ili lmpcm1td;1, J\l1gelína, 
Correntes, Timbudbit no Pilar• o Mo!ungú à 
La.g-ôa. Grr~ude) . 

Ão § 19.- (<0bras diver.sns nos estaclos:i> sub
stitua-$e ns palavras-o snppr·imidti, :i. desti
mtd<l às obras dos cti,naos dn. Foitori:~, Can
~ussú, [..oitão e Pombt\S"& po1• es t:i.s-rednzin
do-so do 350:000$ a ve1•1Ja. destinnda.. n~s · 
ti•abn.lhos n. eX(:)cntarom-se pela. commtssuo 

o Sr.~odrigues Alves compre- elas obras fa btirrn. do JlOrto llo Rio Grande do. ·. 
!tende a.impuciencia da Cn.m·1r:iem votar o or- sul. 
cn.mcnto do I\linisterio de Agricultur.:i, entt·c- . Sttltt das commissõcs, 20 tle otüubt•o de 1891. 
ta.nto, compromcttido por occasili.o ela 2" dis-· -Rodrigues AZ...r.s. -AllJci·to Srandao ·-Sei-
cuss:"í.o,. em apresentar nl~umas emendas no :;e(lelto Co;·rê,t.- Montes e Bcm·os.-1~ biffa· · 
sentido das obso1"Vo.ç06S rcrto.s por differentos Jttnior.-Fiyi~ciredo . 

C:unara . V.· IV 
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O Sr . .Alcideis Lhn:: .. 11iz <JUe a sante~, nma em Fcrnn.ndo ele Noroi1lrn, cstarlo 
Cuw;1r:~ ;tc<:ihu. •le ouvir· o iUustre rdatoc· do do~ !>l't'numh11t.:o. e outr:i no município llo Rio 
nr<;:!o1nnto da a.::r·íc11lt1u·a, riue v1~it1 :ipre::>en- G1·:·u1 !1,:.•. e!;b~ : Jn do mc5mo uoma, rncdett.nte 
tm· ;dg-um:is cmewfas; e:s:sas emendas, pol'órn, t\';J.t-;1.11lia d tJ juros de ~"/,,sobre o ca.pital do 
não alm.ingern certos ~ervi<;os it cnrgo d it l .00tl:OOO$, durnnte lo :wnos. 
União que nã'l podem Jlc .. n· pu.1·a.lysridos. Saln. das se.>sves, 1 Q tle outnllt·o de l SJ l. ~ 

. H.ernc·c-se ii c~t1·~icla <ln fe1·1·0 l'<>rto i\ Jeg-t'e' rr Olllr:rO lJttptisla. - Alcides Lima. - Pereira 
. (\ . UrU;!l~tlya.no.,, tlemc~1st.~ando. 9u1~ :L Yc1•l.ltl. lf,~ ('o.>lr.t.- e. rto Nasdme1110.- Bo1y;es de 
como [ol red11;::11la lliLO () snlftc1eutc rl:lri\, a::i Jlc:.ld1·os. -Almm.-Mer1nr~ BuJTIJIO. 
obras que se acham cont1·11ctnrlas. . 

!\ão ê, po1·.;:m, ~lt<l intenGti.o vir r,sclarrce?· Aecre,;ccnte~so: 
este pon to, mas ::;iin tr;ita1• da. cn11..;t1·11r•(::1.o Fic:i o !!'OVL'r·nn aut1wi;;111 lo :i rle::pr.nrler, 

. de lllll rn.mal qne n. C:1111:u•a deíXOll Olfl c1111l- pot· r.:ont:i r.Ja V1!l'b;1-COllHliS 1r:ii.o-;1 q1u111tl:1 
1>le to olvi1lo, o llu 'S:rnl' J\nna 1!1> Uv1•;t111eul<' de 41):01)[)8 p·11';l 11tilis:1<:fio 1lo:> lotri,; tl1~rnar
'!ttri t 'lll <l ·l unlt'Ollc:tt• C<llH a cslt':Hla 1!() l.hg-u l~: l'fo~ u <: 1 (j1j,,jo~ C1)!l,;fnri\fo:3 ll:i fa1.t.!l1tfa 1(1) 
:\ Cnl!u:p1y. · ~. ú:d11'id, 1111111:0.:ípío "'' S. . l lurJ1l (Rio 

Dnp11i,; do rll'lll1111Slr:n· !lS y:·1nt:1~1'!!1$ olf!~s:• f ;1·a11ifü do S•tl), 11:'i.1> 1.oxcoil1J111lo a lll'Oll <lo urna 
r:unn l Co)J~io :1 nxiJi:u• o ... trato;::-icu, o ot".1d"r lo;.nn o 111 d:1 olo L1.•1•1·as, 1pio· olostfu Ji1 pm1~a. 111 
JH!t \11 :i {;:trnm•:l que i•1°t l1cbt so!Jro 1)ste p1rntn tiat•a •> ;\Ji11 i~r ur·lo d:L .\g-ricullnt•a. 
e 'I"" n:io rH'l.,'UO 11111;1 V<:H·iw t:'i•l i11o;i ;;n itit::111lo S:d:L dn-; S •Jtist) r~s. 1!1 •le outulit•o olo! I~~ll . -
pn.1·:.i. a const1·11cc;iio t..lci;so rant;d · . llum•:ro llttJifista.- Cas.~imw díl ~V,1~Cil)l1J11to, 

Conctui11dL1 chiLriM tam b~rn tL n.ttençr~o rlrL 
· · - ilrll',1/0\~ do• Jfi',/t!i"tJ.< .- .-liWd l' , - ·. lld1./1)$ C:im11rn ['ªm ;i vcrb;i d •. ·.~linada a 11.t1xi l 1a1• u 

As;.•lo A!;ricola, ofa Socie1latln l'rol.cclora 1l:1 
· Iul'.11wi;L 1Jc::>amLKtl'ada, 1pw rn\o rkvo :;c1• ::.llp
primilla.. 

1:5<1o lidas, apoiatfas e cn vlathts a con11nl::;~üo 
a..~ :;e:;u ili te::> 

Emcmla~· 

Ao n. 5 : 

Sub\·enç~o ao Asvlo A~ricol:i de Sant:\ 1;;:1-
bel, nw.ntit.lo peb· Societl:do Protectura dr~ 
I nfü11c1a ].)~s"1: pnrn•fa, uu. c;;taçiio dn Du,;
-en;;w\o, IO:õoo::;ouo.- · A.ntm1io Ot1m1ho .
Alcid.1.1'" Lim11. 

A. voi•l1n-Ohrns diver:;:is nos e:;t:\tlos-nc
cresce11 te-se; vinte c .. ntos d~~ rei:; cé11n 1.•,,:tu
dos p:11·:i ;1 <.lesolJ~truc1;i10 Llo baixio Je Botuhy, 
no rio Vruguay. 

S11l:t dns so~suc~. 19 de ont,1bro rl..:i 1801. 
Jlo Ili ci·o Baptisw. - Cassimio tio ~Yasci manto. 
- Rorgcs dr: llí 11r!ciJ'08. - ,.i/wcii. - .. tt 1; i clt!s 
Limn..-P,m.:irn. da Cosia.-Meima Bw·1·cto. 

Liiitn.-Pcrcirtt <fo Co.~la. 
,\ c.:1·ci;cuu l11-.,u: 
1'111· conta tb \'Pl'li:!- C11lnni:,::1çiL•)- r> P l'C· 

si1.l1!lll<) dn t<.rpnl,]it;a lh1ú 1icop1is\1;:i. .. ,c!m toda a 
Lit1lm ll"s fro1ttl'i1.,ts ola, Uuit1{,, <.lu :!:S sitn1t~\Ju~ 
l º! 'uptfa~ para n f'u11d:1.çifo tio n1mlt•1.1~ colo
n1:1t•::> com 400 loto:~ e:~da um, podendo 1ncum
liir-~o 11:1. osc<)l Ji:1. dL!•,;:ts situ:t<:ü:J;; o rlit 111etli
,_,;:~o L! dernm·eac;ilo dos lote~ uum cot11mis~o do 
on;;<\nh· ,jrn,; mi li ti 1·es. 

Sala 1fo:> sl') . .;_;Ch:. Jfl 1!:.i ontn~1ro (!13 ISO!. -
A. ,\zer.:llo.- /fo1iir,J'o · B<111lista.-Cassim10 
tlo Na.~ci111cntu.- :llcides Linl<t.- ,1b,·et1.
Pe1·.:ira tia Co·ta.- Bor!Je> de Jiedeiros . .
Mc111m Barreta. 

O Stt. ,\~l'ÃO Dt; 1''ARIA · (pela ordem)-pn.
recl!-lhe IJUe . ·em virtude do regimento, 
ca!J .1-lh<l o direito tio fallnr antes de cp.mlquor 
li<>~ seus collcga';; ín:;criptos, porque 11eve re
plic:w uo illu ~ tre rcl:ttor d:i commis~ii.o o qual 
s i:1 referiu as e1nend:1s, que o ot•n.dor :ipres~n· 
t 11u, não cm seu nome cxclusiv:.im~lllo, rrms 
em nomo d:t cornmiss1o tle olmi.s pu 1>Jic11s, e 
patrocinn.clas pda. :;t·t~nue mlüo1·m <b Ctwrn1·ri.. 
p.~d0, port:tnto. ao Si·. prcsidonte, quo 

m:inleu\m. o rog-ím<rnto, conco0lendo-nie a. 
p:.1.l~w1·a :.1.pan:i.s 1ior· algouas minutos. 

O Sa. P1il!:$1Dl;::n1,-0 Sr. relator dt\ com
missfiu íjtmnúo !'aliou, reíbrin-st:i ::i. divérs.,s 

.:H.; id'"" Lima.-Homcro Buptista. -13orgcs erne1vla.s ap1•c,;onttLdas cm 2" discussão, e 
·d.; ili 1ulcii·o.~ - Pereira 1J.1i Co:::tú.- Ca.,.si1.mo entre ollas est:wa n. de V. Ex:. ; e ('ntii.o cu.da 
il.o Nri ... cinie1i!o.-Vi,:torino !Jfontciro . doputado pot.lia. 1:t;:er ig-ua,l pedido. 

· Accre3centa-se ondo convier: ü():OOO.'$ p~1-.1 
os estn1lo,; tlo r:im:\l tl•) S:rnt' A nn:~ do Li v1~a
mentv a cnll'onc:w Jt:~ E~t1 ·ad:~ de i~erro de 
Bagoó ú C:iceqny, llt> esttLtlo do Rio Gt·un<.le 
do Sul • . 

Acci·esoonte-.>e: O Stt. ANTi\o og l"AH.IA....:..Apoi31lo, team <li· 
o Prosidente da Repnblicrt. ma.nd:i~·h !'1.bl'ir reito tlo fallar, mas p:irece-lhe que ten~~ 

·concnrrmichi. publica, em pr:~.zo ra1.0~wel, ]HLI'•\ ªl're,;en~:\do a.s emenda~ em nome du. comm1s
a J'unchçJ.11 e cu;;teio, segnndo 0 systeina ! sao dovw. ter proferenc1a.. 
n orte-:nnet'leano, de tll)::tS fabricas do l'·~rtili- Como qu1lquer deSS:.\S emendas foi ünpu-
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:g-11a1fo, parece-llte qne deve tora. prcrep1~ncia 
·quem as ;1 pl'el:ientou em nome d<t cornmi:::~ilo. 

O Sn. Prn:smEXTE-Te:n n. p:i.l!tVr~ o Sr. 
Antão tlc L•\U'ia. 

O Sr.Antão de P.rti.·ia.-A. Canrn.1•r1, 
ncaha do o 1vi1· ns C'o11sidot•n<;1)i'~S q1tri o i1ln.;t1•1J 
relnfl'1' 1!:1 cotn1Hh:i~üo rlo o:\·:Hriento oxpo1J1le11 
com 1·~·l:1s:i.1l. :'is (:rnllr.1d:is ri 110 ;1, cs,;·t mosma 
·com1rn:·:s:w lo1·n1n f!tl\-'1:11l:1s p1•l11 m"s·1. 

Entl'n oss·1s umouil:1~ !1:1. nnm fJ11r• mim p1•0-
posl:). -:nlii·n o!;rq•vil,)o olo !!' 1·1':til •! eolon is:1~~ií o, 
d:i q11:li S. Ex. :ir•r·i·ila. 11 p·11·ln qno s·• l'l!li!rn 
:'1, ro1~11··1;:'io 1'.o 1•1•o;.-;0:1 I, ir111111.:.:·r1:in·t11 Ludo o 
11\1\I,; 'I t•.> 110[1;1, ,.;() c1.1nl1!m. <~om !1·1sta11I•' Jlfl· 
Sal'. .SI li J'r11'l,'.i1rl11 :L l'l'i't1f:11·, 111tl 1·m· 11111, (jll:l!;i 
to.Jus o.; ,:.,ll•'l!itrl~ tio 1111lwo d··p11ta1ld, 

!-1. 1•:\, 11110 Lr:rn r:1;::1" •111:111do "" opriío :'t 
l'4'clt11·1;:i - 11~11. \'Cl'l1a rfod1:1:ub ú :11t:o.Ju ç:1o de 
imm i;.:·ran t.(~s. 

. Til tivn nct::•~ii'io tio dizer OJ1r• :t \"el'kt <le 
ii. J(J'•:(IOO:~. q1w p:1l'a l:il !'Pt''.'ic;n lll'nponlin. 
}'uni 1i l l1', '"ltll ll <':n 11!Ji" :1ctn;1 I, a intr·o lncçi-tu 
1111 cor1::1 dn :Jl),lllH) i1:nni:..:·1•:1nt '''· ~i.·:1l <':1::IH!' 
cnni ll<JHl'llc•:; ljll•J L'XpC11lta1l•·:i1111:11tn:;1~ 1lit'i

g"1rnl [':tl':l u nn~,;1) t•aiz .•? 11nn pr>1lr~m ~Ct' 
colilr·11I :1o!o~. ~'!Ili PX:lg'.~ To. 11i11 :W mil. 

,\Hott•lnn•lo-:-;,__., Jll.>l.,\1t1 1 . :11H c1'11't.:;,; CJUC a 
Ctim:1r·:~ <':-:til f;1~.r,:1rl11 n:is rl<.~~Pt'i.:1~ pnl1lic:1s e 
prin<?ip 1J11ie11 te n atti t11'1c pnr nô;; assnmirln. 
e111 l';1co ilo p1·ol1lcmrn. linanc<~iro, ntUtnct.i <]lle 
co1·r·e~pm1dr~11 1lü mOLlo co:i1plnto ús nspira~'ÕC3 
d:i p:1 rle "~(:[a r•ücldu. 1fa naçito o q1w por is:;o 
m"stno ·~stlln C1\nvcneido qw~ so ln ·de ma n
tel' na::• <li~ctMifo do projccto lmncario, é 
licit') con li:1mtos11a. s11bid:\ rlr) c:imlJio. con
tnn·lo rpw no e:ocei·cicio r.lt! 180:?. r.lle se deve n, 
lO on 20 rli:iheiros por mil rói~ ou mesmo a 
mais. . 

N~:;tns w1mliçües. nqnel!n. Ycrh~ rlnrú. pnm 
a inti·orlur.<,;:1o de 11m numero muito maior 
de immig-r:111tcs. de modo rp1e em caso :il:.rnm 
·uevcmos tümcr qne n curro!1le si: int•!r
romp:i. 

:-::·,,) tr:m t1iotln. razão o nolJl'C doptttado 
qnanrlo j1i!g-a dcstitllida. tlc bnsc n, tllstrilmiçüo 
da vel'ba do 3.000:000$ que N;taboleco 1mr(l. 
·os oilo m;t:ulos, onde o ~orviço rio cnlonis:1(~U.o 
o~t:'i, cl'o:11ln, e a lfo l. 000:000::; pelo::: antros 
estado::; d:.t União, com excepçfil) rle Goyaz e 
Rio rle .. ':moiro, n. rospoito 1fo cnja cxdn~ii.o 
S. E'i:. m:inlfestn-se contJ"ario, extranbuntlo 
o facto e inquerindo dos motivos pelos q unes 
ni.lo foram el!es iucl uidos na. <listribuiçITo 
que liz. 

Distribui n primeiro. du.quelln.s verlms tendo 
~~ vista. a proposta do iroverno, os sr.rvicos 
.ia cre:1do~. o numero de nnrn1Q"rantos n loc:\.
lisn.r em <~ada um dosses oito ~estado~ e pro
curando t;i rnbem repn.rar n. inj nstiça com que 
ha.YÜ\m sitio trafados, ll[l. distribLlição olllcial, 

º," irnport;wtt•s c3tmlos dn Bahia. e Il! lons 
Gora e~. 

g• cei>ta que ;,o [~\o Gt'ctnde do Snl <listri
hui a verba do 800:000$, !naior do que tod.as 
as 011tr;1 s; ma~, é prec1~0 que a Cau1ara 
;;aih:i, q110 pnr;L esse estado o gove1' nn pedia. 
2.27cl:OOU$, e quo a COlll..!JÍS.-.;:lo de 0 1·ç •mento 
de (':1ct•OJ con~ign:i.va p:11·a ell e C(1:·ca de 
1.200:0008. :'\ão proctll'ci, pois, ravo!·e1~e!-o, e 
si nii.o J'(~dnzi nl:.liil a ·~on,,i;::-naçiio que l lto 
rlc1·c r.:ll1e>t', i'••Í p.1r:~ 'JU') ~i Jli1o ~1[,,,;e.,,; ' ! que 
:i 111in l1:t 011w11tlt~ ia t e:l·."ll'!:!'lll1 i ~ :tt' o ..;01·viço 
u 111 i ltlOll ta1ln. 

~. por1\r11, a C:llll:tT'tt lli'i.o pat•tilh t diJ,;tn l'll
coin, p1•np1111l1a 1p1:tl1r1101· elo 111ou~ coli•.•;;:t:> lt 
l'1'1l1rn1:fi.o d·J~.ta \"1•1'li:i 1 nortn (!e rino lr:l':·t, o 1noll 
voto, 1110,;111r1 p1ll'q11.- r1 1to1·n 1111i~tt•a1·-11H1, como 
don1 s••1•, s11I id t11 om attondm· a:; recl:wt: içaes 
do.; 11ub1·u~ d1!p11t:ulos, o Jll'i11clpal11w11lo pm•
rpw mi.o du~e.i11 rgll.l so :;1t ppoll 1tti rru•1 o t{.io 
Ci t' 1 nda do S11 ! l1nn:-;:1 em ~1~!' nwi ltot• nr:iui
nl1oado riu íJl\l~ "'" ouh'os <•1; tado::; . 

Terno:> p:im. :tlli_•rnc:uni ullacl,tjú, umn, cor-
1•c11 ti~ d,) 11n1H1~1·:1ç;w espo ntanca,com :i. i"jurtl 
in·ti:> l11ci•:irno~ tio r111e com n. col oni~''çào oITT
ci;rl dos ultimo;; t0rnpo~. composta 8rn g rande 
l':1 rt1! d1J :J·o11to im pt•os t:1 vel. 

8' pos~iVC!! me;;mo que, reduzidas :i.s pro
por·çües d:t immig·1•;içi"lo que daqui n ns en vinm, 
o ttio Gi'.tiide 11rnll1ó1'e t!e sorte. Pcti~o que 
solwc n;Otc nssnmpto o pensunrnnto da. rep!'e
scn taçã.o ri11-::;-t·tt1ll.1ense é unifor me. 

Proponham, poi~, os uobres cleput~.1los are
ila r:ç~o que jul;;a1·e1\l conveniente ; vo tnrei 
por clla de,;rli~ rrno SS. Ef:x. qneirom assumir 
n re~ponsabilidade in teit·a. d:i. dcsorgnni:>açilo 
r.lesen·iço f}Ue porvcntur <L se der. 

D:-.r Su. DEI"U'r,\no-V. Ex foi justo e a 
clistrilluiçào 1)118 propü<l deve ser a p11t·o•·a.da. 

o f;R. ;\NTXO Dfol FAtUA-N:\. CO:l~ignnção 
de ":e1•bn P<H'tt os 1 O est<.1.dos do norte, :ittendi 
its condiç0<c!S 1~,:pei;iêics <l13 c;\dn. um e po1· isso 
!H\ ttpp,,rentom:;onte desigualfado. N:i.o se 
deve, po1·êu1, extranh:1 r qtle :\O Am:1znnns e 
ao P:ir:.'~ en rl··sse nwis do que dei :1 os outros. 

Toilos ~nuem q1w. o:S nossos te t·l'iturios limi
trophes tln. Gl1y.11rn e d:l Ye nozuoh a,,;tão 
senclo occtqmdo:; por esti·ange i ro~, havendo 
,iil e~cCllas illg-lcws. so;::·umlo se diz, em torras 
braúleit"<lS. Nos ;\ldeamentos, os i11dios <\ban~ 
dMam pouco ;1. pouco a~ lingmi, primitiva. e 
fallüm a in!:"le ;m. 

Isto n:1D itevo continanr assim e precisamos 
c11m urgcncia runr!ar <Lili colonias nacion:ies. 
E' um sct•viço um pouco dispendioso, mas 
inadiavot. 

Por quo nfi'.o contemplei na distribuiçfí.o da. 
verb:i o Rio de .faneiro e Goyaz, i uq uire o 
nobro doput:ulo . 

Fncil ó responrler n. S. Ex:. 
Não iuclni o [tio ele Janeiro, em primeit·o 
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1ognr, porque neste estudo nüo ha nuclcosfun-
1h1dos nem se cogita disso, qno eu saibn, e cm 
seg-untlo, porque os füzontl<Jiros riuo procis~rom 
de tr::i.l!n.llt::idoi·es µ:w•i sua~ fazonú•tS p1x\om 
vir buscal-os na i!lm das Flores ou na tio=pc
dari;i, de Pinheiros. O::; 11uminenscs :t c:;to 
respeito estifo em melhore::; con<liçue~ do quo 
todos os mais hr;tziloiros. · 

füio coutemplei Goyaz, porque V. Ex. sri.bo, 
Sr. presidente, ql1e pn.m alli e impossivel o 
absurdo tentar cucaminl1at• n immi:.:1·•H:5o e;
tran,qocíra. O europeii <JUO procura o Hr;izil 
quer est:lilclecer-so em logar do ondo poss:i 
facilmente exportar o quo produx, e tor!os :m
bem (Juo ~ri os fretes d.o Go.rnx p:ira fpmlqil('t' 
outro c:,;lallo, 011 ll!lrrt OS ponto~ d o 1 ittuL'al, 
absm•vcm ll1J to1ió o valei• úo:; prmludo~. 

o Sn.. ItormmUl·~!> ,\f,\'ti:d-!\ltl:> I~ <'111<Jl1d:~ eh~ 
V. l·)x. uuloris:\ t::i.m\.Jom :i colonh;:u:~o tm
cionnl. 

O Sit. ~\ :-;·r.\o ng l?/Llll.\- E' oxactn, mns 
V. Ex. &~lia quo oi:; goo~·trno:> sli.o r'Jlli1~i toilo~ 
y.ropriütrtrios de gt•aac.l.e;; u~tons\ic:,; tm•1·itc
ri.::i.o:> o que po1• is~o- ma~mo n:1o riucrot'i'lo nlia.n
donnr essas g-rnndcs propt'icdadcrs pn ra hO Jn
ca.lisnrcrn em JleíJ.UOnos lotei; coloniMs ; ,;:i l>e 
farnbem qno os cenrcuses o ns outr:is popu
lações Llo norto quo, fl:.i.go llndt<S pol:~ secct•, 
emigram pa1·::i. outL·os ·estados, iwocm·u.m o 
Po.rã., o Am.nzonas o outro:;;, nnde <'> t'<1ctlid:ttlc 
<lo communicuçilo e os merendo:; lJ11'!s füci
litnm a pe!'mutn. de sct1s produc!o~. 

Presentemente, pois, nin1pom t!eve pensar 
em crear serviço da colo!iisaçiio em 0oynz, 

Eis porque oi:í.o consign~i \"lll'brt. }in.r:.i. este 
estado. 

o SR. RODRICiUl~S ALVES-Em mu llOS c:xer
llicios :interiores houve \·erba p;trn os esfatlos 
do norte o a cdonisnçrto uão se fei . 

OSu..A.NT:l.o nE F.uaA-E' verdade,rn.us nin· 
guem poderú diz01· que o not•te ntto se prosta 
par:i receber immigraçfo europea e ê comple
ta.mente deslituido de lJase o máo juizo quo 
em ger:-al se fórma n. respeito do clinrn. dess::t 
r eg-iU.o . Sabem perfeitamente disso todos 
quantos teem ])(lrcorrido o interior de diver
sos estados, como o Pt'\r:.\, o Amazon:ts e ou
tros, onde so encontram zonn.s de clima a.me
nissimo. Pol'fanto, si n[(o lln. corrente immi
grn.torfa estabelcCidn p:.n-u. o norte é porque 
n:lo se tem cogitltdo di.sso. (Apoiados.) 

.TJ:t11 Su. .DEPUTAno-Nestn. Cn.ma.r:i. jtt se tem 
dito que o norte nu.o comport:.t a immigraçilo 
estrangeira,. 

o Sn. ANT:\O'DN FAmA-A mzuo do nfío so 
ter oncnminhatlo pt\l'!l. o n orte ess•• corrente, 
eonvém reconllecol-o o dizel-o fr:i.ncti.ineuto, ó 
clara. 

O problema dn. colonisn~ãodo solo brnzileiro 
tem sido especinlmento conft11do a estt\-

distas do sul, o.~ quaes, sem a protcnção e c
pl'opodto de prejudicar o norte, sü.o natu
mlmonto lova<los a fol'orocer o Sll1, cujas con
dic;uos clim:i.tericus conliecern muito mofa pl'C
cisamenta o qnu g·eml mente é julgado, cm· 
l.Joru l'!Cnl razi1o, a unicu. rogiUo tlo DL·niL apro· 
pl'ind;.i. ii colonisaç<1o estmagcirt1. 

NiLo pe;150 assim e nlém di~so en tendo rine
si a colon isnç:lo c~trangeil·a e\ nm bem, devo 
ea.hcr a todos, si ó nm mal, por t odos devo 
Sct' ctbtr'ibuillo, Por h;::;o 1ii a dcstr\bnii;ão ela 
vo!'b:~ corno ost:·~ na em~mb. que apt\~:;entei. 

,\ rligwi commis~ão do orç:u nento ;)ropõo 
nwdi!lcnc:io Llcs;;a mnonil:1, roilazi11t!o do 4 a 
:1. OOrl :ouo::; a 7e1·L:1 do co!nn i~:1r·:io <lo~ 
os!acln..i o' <lisfril1uíudo 1.500: ooo~; río!os tio 
1wrto in~111~i\·.1 l'orn:iml1ucu e B:Liib. o .••.. 
l.~>:IU:Ql)(1$ podotlo~ 05 Oll lt·o~, i llcltl~Í\"O füO 
de tJnineit•n H tk~yaz. 

E~t:i lHnclillcncJ:o Ycm <lo~ot'µ-ani~nr complo· 
t11me11tn o !!01•vi~·o n u~ estnilos do fü; piritD 
~antn, l\li11ns, S. P:\u lo, P:H':rnú, Sn11t~• Ca
tli:u'inn o Rio Gt':i.nLla tlo Sul, p.rni os quaes :i 
minll:1 omornla con:;ign:1 2. 400: 0008 ; varn 
tt1mlmm pn•j\l1Uc:11· no norte, p;1rn, o qual con-
8ig-n:i. l.tlOU: 000$, íncll'.iutlo 13ahiti e Per
nambuco. 

Penso, pois, que n. Cam:1rn não n. acceitarú. 
Em reln r.~\o ús estl'udns de ferro, foi injus

tissim:i ii honrHt!~ commissi'io . 
Jt~ tivo occasiã.o do dizer quo 11rto mo pare

ceu ~.cortado o acto füi Cri.inar:i re11 uzindo n 
4.000: 0008 as consignnc;õei:; pM;1 o p r olon
gamon to d:J, e,:h·ada cfo Pm·to Aleg-re ~• Uru
<~nnv:ma, Central e Snl tl.o Pernambuco. Com 
~ Íntnito ele corrigiL' esse mal, apresentei 
emendas tnmbem. 

O illustro relntor dn. commissão de orça
mento a cnbu. de decb.ra.1· que nü.o põ1lo accei~ 
triiI' ri. rninhri. iudicL\ç::to qllanto :\ primeifü des
sas linho.s, pn.ra n qual propõe ::1pcnu.s qne n:.\ 
verb:i rcspectivn. se a ugmente mais. l.000:000$, 
O qne já e ::tlgllmU. COU'im. ln:J.JS J o quo 
o quo estava, pelo que dovo agradecer o. 
S. gx,; peço-lhe, porem, permissfo para ex
trn.ull;.n· o factv de ser ole-vafü• a A. 000:000$ 
a vel'bn, pura. us estr adus Central e . Sul . de 
Pernambuco e mais ainda o Llo s.or ínclu1da 
verbn. para o l'U.lllú.! d tl. Tapera ii Glor ia. do 
Gofüi. 
. A Gamara saba que no tn·olongamonto, da 
lin lm Porto Al0g1·e a. Uruguaytinn. ha serviços 
colltractados n~t extensão de 46G l~ilomctros, 
o.o -passo que em Pernambuco os tt'éclws em 
constmcçiiio teom muito menor oxtonstí.o. 

l\fa.is ainda, o rama.l do Goitú não faz parto 
do prop.rio plano da viação mandado organi
z::11" polo governo ; ó um melhorarnen to do 
intüresse local nponus. 

Sei quo o Sr. ministro da. fozêndn. intere~
sou-se lJet'antG a commiss~o pnr este ru.rnn. l, 
mas é preciso que a Cam::i.ra snib(l. que con• 
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-signa.r vcr.ba. p!lra. tal obra é abl'ir um pre
oCBdeuto m;~o. 

O Sn. . Jo:\o 'Vnmu -Não apoia.do ; ~ um 
rnm:,.I muito iroportnnte ; pel'corre tun:i. zonn. 
extensíssimo. e está destinado a, líga.r-.se u. 
estrad<t do Limoeiro. 

O Si~. ANTÃO m: FARIA-Perdôe-me Y. Ex. 
O rnmal é de curta exteni;-.ii.o e nenhuma 

importancia tem pam <t União ; interessn. só 
e !lXclusiv::i.mente a umn. limitmla reg-iilo rle 
Pernambuco. Dem:ds, nfLo foi inclnido no 
plano de ' 'i:1ç;.1o, o qm~l t:\mbem nfLO projecta 
a ligucrro com a estr:icla do Limoeiro, l ig-ar,~fo 
quG pouco intcro$St\. ao 11::.iz, emhom su.ti<:õfu.Çl\ 
as nocessidndes do referido estndo. 

Ü p!'CC<ldCll to que SG 'V:l.e O~t:LbC!(l!C~r G 111Íiô1 
N pitn, parquo por ello ou pertleremos o di
reito d·J negar vc:-bru; parn os mo lhoramentos 
purnmente loc:ies que rlo futuro no:; po;;sam 
.se1· -i:edidos, ou procederemo:; incoherentc-
mcn te negn.ndo-as. · 

A Cam:\l'<\. revolveri~ corno entender em 
sua salledoria, mas em todo o cn.so een, de 
111ou dever, como membro ua com missão ele 
obras publicas, escln.receJ-::i,. 
· Tenho por este morlo respontlirlo aos argn
mcrntos do illustre relator da. commissão de 
01·~;i.meuto . ( ;lfoi10 bem; muito bem.) 

E' ildin.da. a di~cussrt.o pela. hora. 

SEGUNDA PAR.TE DA OlWE.t\1 DO DIA 

Eotr:. cm 2~ discussão o pr(ljocto n . 233 
(do Senado), regrtlando o processo da. elciç5.o 

. paro. oi! cargos federnes. 
Silo lidas, n.poiad:.i.s epost:\s conjunctn.mcnto 

em tliscusStl<> as siiguintes 

Emendas 

o~ cantlirl:ttos que disputarem rt. eleição po
<lerfi.o nomettl' .cnd:t um o !'!eu tiscn.J , qne to
mm•i\ nssento nn mesa oleitora.l, e terá. dit•eito 
110 oxi~il' <ln. mesma, concluich1 n. apuração e 
nntes ue hwrar-se l\, actti. dos tmbn.lhos, um 
holetim assignn.do pelo mesarios contendo os 
nomes dos candidatos, o;; votos recabidos e o 
numero do eleitoras que comparecern.m á 
eleição. 

Estes boletins com as firmas dos tní.!S:.u·ios 

Ao ttl't. <J-in-fine: accrescmita-se - dos 
qu::tcs se <lar:'t recibo. 

Ao nri. !?8-Accresconte-se-§ 3.0 concluido 
o tllistn.rncmto :t comnli$Sii,o municip:ll m:i.o
dürá irnm·~úintam ~nto tr~nsct•ever no livro 
do notas do Labelliào a. li~tn. do~ olr.ilorcs qua
lificados, dn. riu:.i.l dcvcriL d~:w corLillão n quem 
solicitar·. 

Ao ni't. 33-cm ~-e:~ <lo 30 do ontubro-di
gn.-se 15 de 1le:r.emLiro. 

Ao nd . 4,1-:;upprirn:m1-se as pnlo.;vrns:
rcccber :H! listas. 

Ao § 18 do n.rt. 44- mn vez do 30 aleilo
rc~ ; dig-tt-Sij l;, eleitores. 

Aú<litivo. 

.'\r.cresccntc-.~c 0:11!0 r.onvi0r-os mcmuros 
11~ commi~.;;ito mnnicipa l rptc não curnfll'ircm 
ou j\Ol' rp111.lf')nor meio obsta1·.~m n. quo o curn
\)t'n. o di::;posto <lo p~iragrnpho ~1° tl•) m·t. 28. 

Pc:ia-pet·d;i tios direitos politicos por 4 
:lllllOS. 

Snh 1las scs;;õcs. 21 1.lo otttuhro tlelSQl .
Rorfri[/ttc~ Feni.(lwJ.es. 

Ao art . 31-Snbstitun.- se n. pn,la.vrti-func· 
ções - pcl:t pa.la.vr:i.-a.utorid:\de. 

Sal:\, d;\S S~SSÜ3S, 2 l ·de outubro de 1891. -
Leovi,qildo Filgt,efr11s. · · 

Ao nrt. 32 n . 3°- Supprima.-se o n. 3° do 
art . 32. 

S:i.L:i dns sessões, 21 do outnht•o de 1891.
Lcol)i!)iülo Filyueit'as . 

Ao a.rt. 3-1 n. :r•_.;\.ccrescentcm-ss as 11a
h\Vl'<\s-e o que a. estiver e:-cercemlo po1• oc
casião dtt eleiçio . 

Sal:t das sessõ~s. 21 d:i. outubro ele 1891.
Leouigildo Fitgucil·as. 

A::i.rt. :Ji-SubsUtun-se pelo seguinte: 
A e!eiç(to do deputad(lS tambem sera l'eíta. 

por osbdos, sendo a e:ites equipa.r.<1.tlo e Dis
t'ricto Fetlernl. 

· reconhocidns por nott\l'io publico, pocler5.o ser. 
apresenta.d as 1111. ti.pur~l-0 beral du. eleiçil.o, 
jltirii snhstituit· a acta . · 

Par11gru.1}hO unico. 0(1.d:\ eleitor votará em 
listn incomple~u, cootendo trcs qtutl'tos do 
numero dos deputt\dos do esta.do ou do Dis- · 
trícto Federril e, qua.udo osso numero não fo1· 
divisin>l por quatro, addicion~m't. nu. mesma. 
lista o. f!'ac~tí.o ou fL'acçOes. 

S:i.ln. d::ts ses>ü0s, ~l de outubro de 1891 .
Lc)'l)iyildo Filgucira.s.-A. Milton. 

§ !"Si ii mesa eleitora.! se rccusa,r n. fornecer 
o boletim dando o resultado cln. oloição, incor
rewi. nas penn.s de suspens1to do direitos pu
blicos pol' 4 anaos, na. mnltfl. de 500$ c:ufa, 
mesario, e si forem empregados publtcos 
tumuem nLt perda do emprego. 

S:\lll. ilil.s sessues-Cc~m· Zania. 

Ao art. ·14 § 3• Accre~seute o seguinte: 
A fülta dcssti copia <le n.listn.meuto, porém, 

nu.o impodiri\ o recibimeuto dás ccuulas dos 
e lei tore.~ que comp::i.recerõm e exbirem os seus 
titulas devida.mente lega.lisados. 

Sala. dns sossues, 21 de outltbro de 1891.- · 
LeooigildiJ Filgueiras. · 
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fl.o art. 44 § 21 (a) Suppt'im:1-s~ a [talu.na: di:::·a-sc-~1mt1·0 rncm'n•os. E elimine-se as 
- da. minori:i. - 1 p:ilaV'r•:1.~-l'dCr)be1· as li stas. 

S:1h <l:1s s:essue:;, 21 (le ontuhro de 18'..ll .- Ao rue:>r~w ar.t._44, ~; 13 lett~·il (:-1'1':1nsfira-
Lco~ir;ildo FilqiwiJ·as. 1 ~(.) t~s.ta. ü1~p:is1çao p:i ra :.11 prtrne;ra p:1r tc tlo 

· _ ·, . . . rHtn s J.{ soh n. loltra e. 
Ao.íL1·t. 4:J .• E~ vez 1la~ )J:\l:inas-1.w~ S'~.rh•s i :\.o r·cfi~t·idn :irt. 4-t, § 18-Subsli tu:.t-sa a 

d::t\,; c1\'<'.mnsc:1pçues ele1tor:i..1>.~ e nn lllstnet~1 j p d:1 vra. eleitor prir ef:ta, 0:1trn.-citlarlão .. 
feder;ll, - d;ga-,;l'l: - dai; c1pitao:; e.los ü.5la- Ao llli.!11•,íon:nlo ar't. ·14, § :2~-:\L:rnsc811tc-
<lo~ e rio Dbtr·ido l'\id1mtl. - ~uno tt:n-c pn~:;,u·:·i 1·ecil>o ·ao !'1·ot0st-i.n te. 

S:1.li1. 1hs >:P.S~u~~. 21 rl<J outnhro d~ iS9l .- :\ i11il:1 111J al't. -11, ~ :n-:~m ver. do tl'cJ 
Lc1>1;i:1ihf.u Fitu1teir11s. -A. ,:[it1u11. dij1'.a~. dl . ..:0tL·lic-d:;:t,:. c:1 p:a~, I~ );n;1»til11:un-;;e 

. -- . . . . :1s p tl~1 \'l''Ui-- :o ~uc1• 1: tar1v rJa ( ,:11u:t1~1 do;; 
S111~JH'llll!lll1·~? dr~ art.~);J, P1lC ~o ºPl'ºr •m ~t tJ1·!Jlnt:u!o~ ;10 1lo s ·11 :vlo e a.o [H'•}~itl 1:1lte ri:~ 

11I'ect'llo~ 1•onsl1t11cll)!l'11•s o~ § § l" ,. ·)•· ·1~- ' . · · · . '.··: · .,. ·. - ' · j11:d:t :i pa1·;11'!1ll' 1, po:• ,.!St:l~-:tn ::1"C l'•·!fa.1•lo tl:t 
stn.l C\lll\11 1!:1. Sll:l tl1,;p1),;h<;L{\ \H'1;1c1p:1l ;~~ p>l~·- ·l.ll ' . 1 l) • 1 . 1 lo"" l ' J O 

l 1 , 1· · t .< , 11;.!',t 1 os .;pu"ª·' L•~. u1 ao L .,.,r ;,r , o 
\.'l'as-ea11.•nro t«Ll'iltüHtltlt.:UL, t't!, atuo ni··,·'!f t 1 'ii''") l 1 r l 1 · 1. a .11;,,11 :11 o' n p 1 .: , .. r un11. t ti. 
1 m l t) [lt!l'JUr 0 · An art . • i:J, ~ ,:,_,;n1t,tit11:1-se pt?l o >'t?g-1Iin· 

s.1h1 1b:; ,;oA~õr.~. 21 •.ln outn\iro 1lc 18\ll.- to-g 11 c:•sn \.ti.i 1!1;plii.;.1t:1 i"Jl'<)St•S ou 1 1:as~ 
Lcuvir1iMo Filg•1<Jiras.---,t. ,1Jil10,1. ap1•:-i1·<.!c.>ndn lll>lÍS de um"l ~tt \ hoatic;t lb 

Ao :11·1. 57 Snpprirn:tr:l·SO as pil la \T 1: _ :li ·snui 1~lci.;:1">. _:1. ,j11nta. d?Vi!l';°i. sómen t ·i _npn-· 
scndt> '.!rntultoo 1·e1!0llhucimonto J:1. t1rma. n11· :1.11ucll:t, c11,i:i me!' t1 tn·.cr si·lo orga nis:iüti 

· diJ accnNlo C"'ll :1::; di~pn> i <;.ü is •l ·~t(1 l ·i. 
8;d~l ·111.:; ~P.~sõe~. '2.\ de outu\i1•0 1le l8'Jl .- · Ao nrt. -n:l- Sul·~tilu:1-se pelo ~e :111nte-

LrJot:ittililo Fil:1uciras • a léni do~ L11~1i nido:; no c1>clig-0 pen:Ll. ser;l.o· 
Ao ar!. G l Snbstit 111 m-s'.l as p drivr:t: -für- cn11sidr.>l'ado~ c1·inws ron t1·;1 o l iv r·~ exorcicio 

se-lia 11.1. cir·cumscrip<,:iín,etc,-pclas pahLYra: dos (lir-.~itos politicus. os factos 111encio:1a.dn1> 
-fal'~e-lm pot• totlo o cst.ulo cm vot,lçilo uni· nu:; :trti;..:-·,•s ~ ~g-nint~i:;. 
nominal. An n t•t.. 51-::i:1p11r;,n :tm->c, rfo,.·[,~ a;; pa la-

Snl:L 1hs sessõe;::, 21 de outnhi·o 1\e 1891 .- ,·r:ts-011 que rttó ;10 1ün do pei·il) lo, e e, p:v·n-
Leouigilcfo fllgueii·as,-;l, J\1ilton, g-1·0.ip!w nnico do a1•t.ir;o. p :11• t.lesn·\ Cl!::\S<J..l'ios, 

»m vistri rio :u·t. lGS tJ § 1° rc,;~o ~t i ni do co· 
Ao nr·t. 7". § 1°-DGpoiil da~ pal<LVl''l.S 4° e 1· l 1 1go prma • 

7", acr ·:::ccnte-se: e S0
• i\o art. 55-Supin·i m·t-se . por inutil; ú, 

,\.o art. 9", § 2° (nltim:c pnrtf') $ul 1>:tít11:1m- vbta Ju art. 173 d .. <;1)• lí;.;o p.)u:il. 
se as p·1 l:tvr:t~-nn c:1~0 do omp:1 t.:. cou,;i1lcrur-
se-ha. o m:ii;; velho, po1· e~tas nutras-no cu~o Sal<J, 1!:1.S sc.1..;~u0::l, 21 dJ Gu tubro do 1391. 
de t~mpate, a sr,1·tc decinie:i. -..t · Mitt<m. 

Ao :lrt. 17 ldtra. b-Sultstit11:1m-:.;o as rnla-
v1·:i.:;-m1 ontro qnn\rprnr r.loctnnt-)11to s1q1pl1~- , O Sr •. :n~~ l! à rnl.ino dt'!' J;:I:en
tivo,. tJOt' estas-ou ont,·n r1ualq11c1• doeu-· d<•oç'°"- f(:llllto <.]\H! 0 1!..:up.i.t• a. ~,ttu:.io;ão da 
meu to, quo pr0ve n. m·1int·id1•do ei vi!.. Ctrni.i i·:~ prl!' pn111)r 1 t,1inpv. 

A0 nrt. ~5, § r•- Depois dns P'\lun•t\S- de- Nii.n. vor.11~) ·~is•1r1.tb· : i, lei A l1~ilo.1'.1.l. 11.m"lll8 
i;;ig·n;i•!o pelo prc$idouto, acrc.,coillc-~c-nu. esta 1lisc11,;~ao .1:1 f.it sn.;;t1~: 1 tarla miuto lll'Li lt:ui~ 
falta d:iquelle>. tnmentl:l [J(J lo~ ortuh•l'OS qna m 1 p r.:!üecl1!1·;un füL 

Ao nrt. 25. § 2°-Snb.;ti tnn.m-sc ns p:ila vras 
-2-t horas, por .. :;t.:1s 0~1tt':ll'l-48 lh)I';\ :;. 

J\O :1 rt. 26, ~ 4' 1-Em Jog-ar tle tres dias. 
dign·s!l-oito rlins. 

AO :1rt. :i?S-.-\ci•es~' llto-»e no fim-11\n
Q:Lf!dn-se os a v<.'lrbnço ~s 11e1~1J;;s11 rias, etn S(;!· 
1jUimantn i1. c~.rla noin(J n1) livro 1·c~pecti vo. 

Ao mt 40. § 2"-l~rn vez de q·1iuze tli:is , 
diga-ge-v!nte dias. 

Ao art. 4'2 - Em lo~l\1' ·h~-i·crnetth.\n,s n 
um elo.; memliros rli•s re~inctlY:i.s nrn~:is. r1í'.;a,. 

. se-remettidu.s ao pr~:.-irl~n te da~ respe:~li vas 
mes·1s. 

A o :i.rt. 43-SnbStitun.m-se :is p·lla \Ttls
nen hum dos mesn1·ios ti wir . receuido. p:>r 
osta~ ontro.s- pr~idontr:i da. m esn n5.u tiver 
receüi·lo. 

Ao art.44, § 1°-0ude est~i-lr~s membros, 

tríhnnn.. 
A impc,rtn,ncia. C'lpiln.l d rsh lei. fonte de 

lotlo::; o~ p.)1ln1·~;:; pnblicoi:\, onde l:l llo;; vi.Lo be
ber f\ s11n. legi ti:w1çüo, n:io pr...,ci5a set• enco
rniarl>l, p1wta.nlo vou entrar ím me liatnménto 
no ol~j·it!li vo í]Lle me tt·az ;\ tri t>1Hm, que a 
:i present~r a l;!'tltn!\S enH~n1 h\s :\ rli.;.posicue.; <JUB 
não rnrJ piLreeorn completas, c snlwetutlo resta
uelec.:ir lllll'l itló \ e 1 pi tal 1.lo projeeto l>!'itr1ith·o 
dn. CL)lllmi:;~ilo mixta, que !'oi repudiada, pelo · 
Senndo. 

V. I~:;:. ~rt b~ qno nn rh m•1i-.; eleva o iluli
vidno do rz1w :L r1~~pon:;;lbili 1.h1fo p;iblh:amo:ite · 
ass11!nirl:i rio:> proprios actos. . 

Gomri:· ih1>ndc~ V, F.x. qno sú ncf"l;:tu·11:mrl.o o · 
povo a vir dat• cnm tt) lll. cm pha~e o >:en ~·oto · 
~em imis~~uir-"e nm; mr~n.nd r1)~ rio s~g-rBdo, ó · 
•1u • p1) Jem·J~ Je,·:int<Lr o ni \'oi d· ~ l1L·S.,;a ~ocio- · 
thde. 
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Venho pedir, nesse intull'o, o rcstn.belcci
mento ilo § 4.o do nrt. 4::i do pt'f\itH:to 1la com
miss:ío mixta, elirnina1.lo 110!0 S•::i,L.fn. 

.Tá hontem tive a. ho11r<~ cte w:wdn.r es!rt 
emen1h i1 meza., o hoje apen:t:; v«nll·l tin·oi!'a
mcnte snstent:1 l-:t. 

Abandon:Ludo est.:t irlih ,qll:luitrnlo mora.Ji
sador~i, r:1.r~i ncccita1• 11 \'<)\O S:l)Cl'eto, () Sc>
na.rlo, ~em rtnvida, colloeon s~ :10 ponto de 
visltL im propri:1met1 te cl!a rn:ido :-;1-,1en ti!lc·n, 
JHlCJtH::lle ~·m que SL~ n.ttend<.l :'L fraqueza lltl
mat1'1, e enlito con,;ii.lero11 que o ,·o!o ilauo 
public:1mcnte po•li:1 traz•w pam o iniliviilnll n. 
µres:;:"Lo de irnli:,:p:>:oküc~ pc,;"011 e:>, cc>lloe1uiL:o-o 
me.~!llO ú rnc1·ci:: rhi algllma pcr,;1•:;·11i1;:i1), 

Devc:110~ quorcr d•l:i!liios (i)1·t1):-; t~ •!<> ea
l't\~tet' viril, ri:ne venllnm p111•:1 ''" tl1iiriic\·i:; 
socines disposto,; a Lodos os 8<tet•il1cio,; n. bem 
da pat1·in .. 

O prim.:i pio em qne se bGseou o Sen;1rfo não 
é o mais inot•alis:idor, n:i.:J e. sem dnvida, 
aquellu de f'l!LC preci:;;imo:; i~at•a retenlr1cr::w 
as nost::i:; C0r\~as. 

,\,:!;:,;ti h:L b<tlú pOllCO f~!Ylp0 íl,. lltnfl ül C'iÇríO 
r,:,ttli~adt~ mnito 'pel'to daqt1i, o vi corno ~e 
pr0ce1.\ i 1 ~10 voto $l!0l'eto. 

Vindo 11ma tirtl'' f~d1:vln pnrn n. mrs·i, co
rneç:t-sll pni· perlil', 11n:iudo h:t. qn~Wi per:~1. 
para. abril- a e veri cic:n·-~u si 1~,;lú ou não 
vasiu.; rna:-; l:'IU muitos lo~ai•e.~ e~t 1, urna tom 
lltn futHlO !id:;o 01H1e pr(·Yi;1 nl1}:1 tP (~ :1 pai ri ta 
feita e dep:.ii,; de auert;~ nin;.:·usm ve o cn:1:1~do. 
A eleiç<lo ;i q 11c ttssist i cm pre;i;iditlt\ por u rn 
antigo correli~iomu·io tr1CJ11, l'epnhlic:rno hi,;
t0rico, honii>m ~~e:·io e qu;~ offerudü. g:.n·o.ntia 
para :L venlade •la eleição. 

Entcmlo que ni'ío se devo :irlopta t• in to tinn 
o :1rt. 1° do prnjecto de lei r~ l citorn.l por ~0l' 
irrnnn»titneínn:d. pois o.~tl'n d 1~ n rl i1·1•i to r.! o 
,.,,to :\u:;; nn1Llplmbetos qui tiv(!rurn sido alis
tados l!rll vil'tudc de! le i· a nte r io.r. 

U)r. 81~. DF.l"UL\fJ<J - Es:;es tecm direito 
<i<lriuiri<lli. 

C> si~. B1~r.Ar~:<Hxo I•" M 1°::-:1ioxçA- O Yoto 
ó nmis mn:t i'ullcf;:'í.u do <J1 10 1llll díi·eito· 

Os analpl:;: l1ol11:-: {1)1 ·iio do ex 1~ ri;m· essa 
ftrncr.;ü.o quando :vlquirido o dirl.'ilo :1 cxer
t~i tal-a, i::;to C, l'/llUrldO t i \"el'C lll a (;;) [l aCi:h de 
tla lei. 

V. E~. s~ 110 q IH~ r~::;t:1 <li,;p(l,;ir;n0 da k i el c>i-· 
Lól'•d 11ã1) pódu <llllJUÍ 111 1· a 1 li~tw,;ii;üv cou,,ti
tuciiln:\l q nc , .•. \/!1t. o,; a t11ü;:hn liefo,~ ele votiu·erH. 

A<.:t\e1to t:1111!11)1n n (,:1ic11cla np!'ro\.~•·nt .. ir!a pci lo 
iiln:;l: í! cl·qmt,aJo 1•1•h l~a!d:i., o Sl'. :'>fil ton, 
e11Le11•ln qnc ó patrot•inaci:t p1~ lo sea clislincto 
collcg:L tltJ repru:;onlaç1to, ciue fClz r•a!'te da 
cu111mi::;são mix ta. 

A cloiçffo pui· fü;t:iilos cm l ist:1,; 1.1e dons 
tun.;1.i,.; '~ id:~a q u~ c~t:·L crn 1~ig-n:td:L no p :·oj e<;to 
lli'i mi Li vo u (:P11io fiii lwilhar1 lt: ln!:'llle ::;u~teu
t;itla, pnlo::; dons i l l(lst.1·t~~ cnl !1•ga:; ''º,.; qwH3S 
rnc i·c:iro, :1h,:;t.~n·lo-111c el o :tclilnz i r corn;iLlera-· 
~:ü~,,; pn.1•;1 d•)lirnilül•:t, pois. q11a rvlo rll'.\'1llO o 
pr ·lcnrle~S:) fü :t1or- L!"I'ia n P '~ll<I~ d~ n~prod u:iit· 
'"' a1·g11mc11ti'i- j:'1. P~p~rn dirl n ;;. Si:\ éleú;ii o por 
cii•cnlos t.ernl<! :t pô1· ohiCP->< i1. lnterv~nçi"t:-1 in·
tlelJ1t.a dn:> homens do !;"OV<.:!l'tlO, n;i1"1 (! rnc~UO~ 
certo fJ!JC 1•lla ac:l1'1°et.a o g-r.tve ioc()n veniente 
de pr1; domin:.t1• no:; cfrct1 los os i DLere"ses (le 
dcte1·rninadu.~ !hmil\n;; <)\l tb urn g-runo, em 
contr·u.posiçito com tl indo!c do :::y::;tem '~ repu-
blicuno. · t\ch1tv::i-rne n Ili cott111 mero ~:;pect:ttlor, e 

notando qne se i:t proce<le1· n. cf('í·::fio sem a t\;io posso concorifar com o recurso para o· 
fo1·mnlidu.1fc d:L :L11ertura. e ~:rnrne da nrna, Supremo Tt'ilJunal fecletal. 
Para bso dt11mfoli a 11tt.-mçii.n de nm rlo:;; rlscaes. l'' · ~ Qlle1'Gt'mos qoo os;:.e 1·ct:;peltavel tribunal 

A' J'<•e:~rnrn.:-:1o respo11dcn o 1°re:>ii.lcntn rhi clei:1:.e :i l·egit"to sor(~H:t em que devem pnirar 
me~:i, dizendo qu0 eru. huuito Hcar a. uruu. snns delibcr:•('iioiS p:it·~t in tervÍL' n:1s lutai:; po
fech:idn · litica~, c!ccidint.lo ~o brc a [()rmnçii'.o dos pode-

Emhonl simples espectador, rn:i;; obsel'- res com vcrdadc>ira. supr t:rnacia,. annuliando 
Yador :~t:ento, n~io mH ''sc:1pou a vish·cl per- uma. dh;posir;uo do propr·io pn~~!cto que tornn, 
tui·ba~ii.o do Pt'e$idonte, 0 nrng·istrado iucornputivel p;1 ra :is eleições. 

Tern1ina1 b a ekiQií.n, veri ticoa-so maior tl u- Com o direito de conhern.n· d(Jsse:; 1·ccur~os o· 
m•·ro d~ cc ILJlas il() quo n d11s \'Ofllnte~. . 1rn1gis.trnclo tera rnnior hiílucnch~ do qnr~ l:'e 

Que g-:ir;tnlin, 11 1.oi~. offerece 0 \·oto ~ocreto, tivet:>~e sirnp'les111entc·i o direito de set' eleito. 
para. ti vrirdailo <l:• eleiç:fo ~ Sobro :i. composiç;1o da. j nnt:t de rccnrso que 

Alem 1li~sn, ni!o hn. cab:1.1i,:ta que :ipó~ a. o pi•o.Jcclo estabelece mt c:qiital de cada es
~leiç:1.o n:1n i11dique com seg-urm1ça que11L \ ·o- tado ap1·e~·e11 tei nm:1 emenda. 
toii ne::;te on mtqnclle JN.rt1do. Por oll;i erri vez de ~o compor do jnlz 

Com o voto · ~ de,;cobcrto ficn.n1 saottdos !:eccional, uo ::;eu substituto o do procurador 
todo~ esses :1l.>11sr1s. 1 seccional, proponll•> fJLlo com o juir. s1~ceio-
_ Comoo '"oto pnhlic11 é pam mim nmn. íJlrns- iml, na <Jnnlidn.rie de pt'esidente, ;t j 1rnt;L se 

tan capi L:d, tt·a tei deite em primei1·0 log-11r. oomponkt de don:; nrnrnl fro;; do consel hi> mn-
l\fo occ1t1>al'Oi ng-or·;i. do direito rle voto aos nicipa.I, deitos p1ir e&;e cousi•lho, e d i~ dous 

nna.lphabeto,;, solit•e o qu~ C$ton •.le pleno nc- outrui:l l)[e itos pelos inunvdi>Atvs em votos nos 
cor<lu C(\tn n Opinião do iilustrado l'epresen- consolhei1·os municipaes. 
t~nto d0 s. Pnnlo que discutiu brilhante- Pareci:.i.-me ate melhor que csto. fünéção· 
mento esta fJucstão. politica estivesse iutoirnmaute separada da.in-
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tervcnç:lo de qualquer m:ig-istm.do; mas como 
não temos outros ngentes 1'edei·:ics, nua h:1 
outro recurso sinüo lançar mõ.o do j niz 
secci11nal. 

sitn.m e para que o proJ?r io paiz se e'r'ga aos 
olhos cla.s mçõos maisc1vrnsa<las que nos con. 
templam. 

(.llttito bem. O oi·ador c comprimcntado. ) 
O pPocnrador iseccionn.l porém é iuteir:i· 

mente incompet-:inte po.ra um Julgn.mento 
deStli ordem, pela. proprio. nn.tureím dus func- O Sr. Cn.etaJ.l.O de Albuquer
çues que exerce; o o .itli?. sullslitnto, tenllo ele que-O rcgimen do governo l'eprosentativo, 
suustitnit' nos impedimontos o juiz sec~ionul t:ll'. presillcntc, a grande conquista. dos tem
qimnfo entrnr im .imillt neste caractel' não po~ rnodern0s, na phase de lo)·d Brougham, 
terá ri nem preencha ncll<• a v~1ga que assim é, incontestavelmente, o mn.is pari'ci to de 
deix~u·ú. todos os regimous . governamentae:>, quer 

Acres~e que as tr0s fnnccion:H'ia~ cita<l.os se o cstt:de rnt:> sun.s ongeus,quer sob O\)ontodc 
~rio to1los eh nomeação do Podet' Executivo. vista da sun. tlleori::i. sociolog-icv., quer a.ioda 

A prc~cotoi outrl"L emenda p.w::i. tittew.le1' no ponto de vista dos seus re~ulta<los pr:i-
. sinào :t nec!.'ssid:ldc <lo n.listamcnto ncompn- ticos. 
nhal' a lta\Jilitac:iio tlm; cídmfüus, ú medidt• quo E' por is~o exacLamcn te que todos os povos, 
fôr occorrendo, :io menoi> e inclusfio dos lw.- educados no rcgimen de Jiberrfaile 0 de go
'oilitandos mmualmcntc. verno representativo, porfiam e tanto quanto 

Como 110Llc~ lui:ver cleicues frequentes })t\l'n. poss1vo1 esmer:.i.m-se 1.u ra qne o seu system•i 
prcencltilnentos de Yng~ts, e convenha qne os eleitoral sr.j~t um;t verchtlle, e isto porque 
cidatlãos que ten11am adquirido capacidade dcante do um re~imen eleitoral iocomplato 
eleitontl possnm nelh'i tomn.t• pa1•to, propo~ ou falseado, nilo 'Tui. a l.Jsoluta.monto constituí· 
nho qne ~tsjnnt:is municipae;, se reunam an- çii:n, por mai~ perfoitn. que ·seja, que possa 
nualniente e n:1o trienmi.lr:ienfo, como se acha considera.r~se fôra de nta.ques qu0 llle desna
no projecto. turem os intuitos, lhe dest t•uam a organsiçtío 

Ha ainda uma lacunr. rm lei, relativa ao intima.. 
·í)rcenchimento da.s v:1gas actualmente e:'<is- V. E)I'.. sabe, S1·. presidente, qunin to estri. 

·.tentes. questão de lei eleitorf.tl preoccup:i. e a;;it:l. os 
A lei é omissa sohre esse ponto. espiritos os nw.is illnst1•ados do velho l.l do 
Ell:.i. providencia para as vn.g-.-.s que se de- novo continentes; V. Ex:. de certo conhece a 

:rem tlepais de est:w p1•omnlg-ada., mas não sei histot'iu. ela. reforma eleitoral no velho po.iz 
··o qno deteve o Senado com relnçiío as jú classico de todas as lil.Jerfades, e, pn.l'ticula.r
-ex:isten tes. mente, n.quelfa que se operou qmindo subiu 

com inn ]Jequeno nccrescimo ao a.rt. 61 iica ao poder o mioisterio presidido por lord Grc!J 
. eompletameute sanada a lacuna. e foi apresentada por lord Russell. 

St\be, µortn.nto, V. Ex. quanto esta re~ 
Diz o nrt. 61 (lG): forma. influiu no espirito politico da. lngfa
<<.A el~ição para o preenchimento de va.ga.s territ. ele modo que, depois que ella sr. operou, 

·de <ieputacl•ls, du!'ante a actual legisla.tura, um escriptor nntn.vol diz que aqnelle paiz 
·für-se·ha n;1 circum8cripçõ:o em que estiver poude a-osal.' nnila. menos do que 35 unnos da 
<:ompreheudiLfa t~ Ca.pital do Estnclo ». rnnis completa tranqnill itlade . 

A Gamara nao ig-nora quanto aquelle pa.iz 
Accrescentei nn. cmeudfli que tirn o. honra ainda hoje cogita. ele füo alevant(l.do assumpto 

·-do apresentar (lfJ): e que rcrormas nintln. mais democl'n.t icns teern 
« e tanto nessn. cleiçifo como p::i.ra. o preen· sido tentadas nesse sentido, chet;tmdo os ho

·chimcnto Llns vagas Lle Seli:.idor qne tive1•em mcns políticos e publicistns ing-lczcs a. lcvo.r 
-0ccorriclo no mesmo pol'ioLto s0rvil'á o alisto.- it libcrcl:i.de de sm1.s ídeas ao ponto de 
menta vi;;eute. » coocederem o direito do voto ús mulheres 

Pa.rec1Hne que não pócle lmver repugnancin. calibntari:.ts e ús viuvas. 
-em accei tar este alist:i.rnento, um;:t, vez (]ll:! Sabe V. Ex., stihe t\ Cumu.rlt qua.uto u1n 
11fío vae ficar snbol'llinadu, it le i v icio::m., ou dos gr:.imles cscriptoros ingler,es-o Sr. Stu· 
-~ondemm~tla, que lhe ~erviu de base. ti.rt J\uu, (]ue polo vasto clcsenYolvimonto do 

Como disse, nü.o vim fü:rnr' um discurso, e sons doutriuns tcl.n sido chama do de commu
.apono.s apresentar emendas para preencher nista., tem propugfütdo por este u.ssumpto. 
lacunas que me µarece existirem na. lei. O que se passa em lng-la.terrn. é o rine se 

Tendo ,justificado como me foi possivel es· observa. em todo o mundo civilisnclo. 
·tas e mendas, ~~i)enn.s para conr,luir direi que, Feitas cstn.s Lig-oiras consideracues, que ser· 
faço votos pa.m que esta lei passe quanto vem como que de exordio {i.s l igeiras ponde· 
-~ntcs, e -po~samos ver os repre!;enta.ntes dii racõi:~s que vou fazer, cntrrwci diréctn.mente 
naç:1ocom t;m mandato legit)mo, purfl. que no projecto que om estti na tel~ da. dis~ 

·<lSSlm adquiram t odo o prestig-to de quo neces· cussão. 
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Um dos prccoitos, Sr. presidente, ma.is 
sabios da. nossa constituição é aquell<~ que 
consigna. a representação das minorias. 

No estu.do actua.l dos espfritos, nú.o pódo 
:ibsoluto.mcnte haver reforma eleitorol que 
vise altingír um gráo tão exacto quanto 
possi\•al de represento.ção oaclon<.il, que deixe 
ue prestar homenagem ao direito de represen
ta.çü.o do.s minorias. 

Nem sempre a ve,rdade ou as l.Joos doutri
nas acham-se do lado do m:1ior numero; ~t 
historia, desvendando-nos a oi.•igem das idéas 
nol-as mostra. germinando primeiro no cere
bro de um homem, tomadas como se fossem 
ntopias, ct'escendo depois e ava.<ss:1!.ando as 
consciencias com o can:inhar lento do tempo _ 
(Apoiado~) . . 

Não posso. entretanto, applaudii• inteira
mente :~ disposiçiio do projecto quanto :io sys
temo. do voto, e neste sentido inclino· me a 
estar de accordo com o illustra.do deputado 
pcl:l Bahio,1 o Sr. F'reitu,s, que hontem oo
cup:>u esta, tribun3. com famt\Oho brilho e se 
mostrou adepto das listas iocomplota.s pr.i.r~i o 
preenc1ümeato das vl!.gas nos estado:; de l'e
presen t.'lçlo de cinco ou mcmos deputarlos. 

Só por essa fórma me parece que se podera 
obter a representação das minorias, tão com
pleta quanto é para 5;) desejar, evitando-se 

· ~im que se realise o pensamento de Hym:i.ns, 
qun.ndo Uiz; que todo systemu. de voto que não 
permitte a pro~orcionu.l representaç:lo dns 
minorias)determ10a um «. estado de irritaç1i.o > 
entre as partes da, populaçii.o de um p!\iz. 

. Creio, entretanto, que o iilustre deputado a 
quem me refiro, não tem intei1'l\ razão qua.ndo 
se mostra tão contrario ao methodo de Thomaz 
Hn.re, tão va.ntrijosamente exaltado po1· s. 
Mill. Entende o nobre deputado que esse me
thodo possuiu defeitos capito.es . 

O methodo de Hare, como foi ·planejado 
por seu autor, nü.o é re<.ilmente adapt;i,vel ao 
uosso paiz, e S. Ex. rofcriD<lo-se às modifica
ções por que pa!:lsou esso systema do voto, 
disse que conhecia. uma de Girardin, si não 
me engano; mas creio que não é esse o melhor 
estudo que se tem feito sobre o methodo de 
Tltomaz Hare. · 

Si o illustre deputado conhooesse ou se 
lembrasse do · trab~ilho de Henry l"awcotte, 
pul.Jlicado em 1860, um o.uno depois uo m.e
thodo de Rare, o no qual t eve em vista expur
gll.r o mothodo primitivo dos incouvcmientos 
:1 quo a.lludiu o nobre deputa.do, S. E~. modi
fica.riu. seu modo de pensa.r sobre mm~ das 
m:ns n.rrojada.s concepções neste sen tldo,e que 
lavou S. Mill a e:>orever estas palavras que 
vou lêr i~ Gamara: 

« E' impoasivol se achar umo. outra combi~ 
aaç;1o que perrnitta o parlamento estar se~ 
guro de encerrar a êlitc do paiz.» 

Els ahi o quf) '(lermitte o roetllodo do Hare; 
C:uu:i.r:i. V. IV 

o que não tern privado certos escriptores ita
lianos de o . condemnarem, como Padelleti 
que diz <1. que parece fei to .de proposito para 
servir d.e espauta.lho aos homens praticos. > 

Eu entendo que o metbodo de Hare não é 
ada.ptavel a nós, não pelos motivos allegados . 
pelo illustre deputado, mas pelo facto de ex
igir elle uma certa educaçiio política que não 
possuímos. · 

Hare, orgauii;a.udo seu methodo, presumiu 
ou · attendeu a um meio que não é o nosso ; 
para que se o a:pplique é preciso que as Cir
cumstaHcias sejam taes que ao elei tor per
mitta.m o melhor e mais perfeito conheci
mento . dos candidn.to;; quo lhe solicitam os 
suffragios, e que estejam com elle Das mais 
intimas :relações. 

O nobre !lepntatlo por S. Paulo, que oc
cupou a tribuna tarnbem de um modo tão dis
tincto, mostrou a inconstitucionalidade do 
projecto, â. qual acabou de referir-se o illuF;
tre ora.dor, que me precedeu, e que se refere 
it inclus5.o dos n.nalphabetos no novo alista
mento. 

Ainda neste ponto não posso deixar de lou-· 
var o espiri to democm t ico da carta de 24 de 
fevereiro ; parece-me que ella niio devia ir 
alem. e limitando a capacidade do eleitor a. 
sabei• lêr e escrever, deixou em evidencfa o 
sentimento libera,l que insph•ou a camara, 
constituinte, quando c<>gitou deste assum• 
pto. 

A foncção ou direito de escolher os repre
sentantes da naQão é de tnl no.tureza. com
plexa e difflcil, que não se 11ótle confiar o. · 
totlos os individuos o seu ex.;rcicio. 

E' preciso que o cid:J.chio investido do direito 
do v-oto satisfaçu. condições to.as qu~ Hte per
mitt(l.m um:1. boa escc-lha daquelle que tem de 
set representt~nte <los interesses, não só de 
uma certa regiiio, como de todo o paiz. 
( Apoiado1> .) 

Escriptores democratas, que propugnam 
po1· todttS as franquias populares, entendem 
que esta limitaç-:io é insutflciente, e exaltam a 
vantagem de um censo, principio que já foi · 
3.doptado entre nós. 

O publicista ioglez :i. que me tenho refe
ritlo e, neste a.ssumpto, t ito r igoroso que, ape· 
Sà.l' de sua orienfaç1lo democratico., entende 
que·o indi-vhluo que tem de exel."cer a. funcção 
do voto,devc possuir conhecimentos de mo.the· 
maticns elementares e alguma instrucção se
cunda.t•it\ . 

Pauto Lalfltte, em livro publicado recente· 
mente, é de pn.recer que par :1 se nlcança.r 
U!Il(I. perfeita representaQã.o não se deve at
tender tão somente ao numero ou a represen
tação das minorias, mas estabelecer um se
gundo ~ruo de eleição. 

Assim, o sll:trragio ::;eriti. mais verdadeiro e 
tambem mais competente. 
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J1,tlgo, pois, que niío se deve ir além da nã-o pouem i>resentemente ter iudepemlcmch~ 
nossa disposição constitucionul, e me parece política.. · · 
d~ todo inconveniente a disposição do a!'t. 23 Em relac;ã.o ao nosso 11ovo, j uko-o, · sllria 
do projecto de l>eii:>rtna eleitoral. lamentavel que tul mediffa fosse adopt<vla. 

O Sa. FR.'\Ncr~co SoDRB-Ncste !Janto dis- foIA Voz-Mas m;::;im so educaria o povo. 
co~do do V· Ex· · o Sxt. CA !~TANo oe ~\LllUQUJ.mQuE- Mas o 

o SR. CAETANO ))E ALBU(lUERQUl:1-Em po- len-isladol' llÍÍ.O deve le,.i:ilal' paru. modi.tica1· 
Htica não é verdade, Sr. presidente, como se osºcostumes ; este!> p1·c~uem it. lei, que dellcs 
presume, e mormente no ex:ercic\o do voto, é um prouucto espont:i.ueo,. i:iatura.J. . 
ciu.e existam direitos adquiridos. EstabeleceL' em o uosso pa1z . o voto publico, 

E' isto uma i·esulta.nte da confusão aoar- pa.ra ser um simples instrumento de perse-
chica entre os individuas e as funcções. guição, ma.s nunca. p~ra ueter~ina.r- porq~e 

Todos nós temos dil'eitos naturaes,que desde não é posslVel, qualidades tia mdependenc1a, 
o berço. nos acompanham, mas as fUucq-Oes seria estabelecer uma dispo.'lição que, como 
políticas ou direitos politicos, essos são conce- jà. o disse, foi repelliú:L pelo povo que em ne
âidos na m3did::i da capacidade dl3 co.du. um. nhum assumpto de líberdn.dlls publicas póde 

Confundir funcções com indivMuos da om e dove pedir ensinamentos. 
result~o o paradoxo da igualdade. Até iuesmo, Sr'. presidente, nações muito 
. Não é exactQ que as funcções são. as mes- avantajadas como a. França e Belg ica. cercam 
mas para. todos os individuo.s, pois seria dizer de taes garantias o s9gredo <lo voto, que es
que. ~ capaci<lades são iguaes. tabelecem entre ns penalidàdes disposições 

Politicam.eule fallando, a '1erdadeira ig·ual- ri~orosas coutr;.l aqueiles que denunciam o 
dade não esta em todos os cidadãos desempe- voto de um eleitor. (11par~es.) 
nharem a mesm<J. funcc,~ão, roas em que todos Como, portanto, bo.ver quem possa. vir a 
a isso possam aspi:r;it•. <::sta tribuna, fazer a. apologia das vantagens 

Os h.omens de 1791 proclamaram ::i igual- de um tal systemn, que \ncontestavelmeute 
dade de todos, mas cercaram a eleição de ga~ nfio se compadece com os nossos ha.bitos e 
rantias. educação polltíro 1 ! . 

Penso; portanto, que aos analpllabetos se Passando o. outra or<lein de consideraçlíos, 
pôde retirar a funcção de votante e uem isto me parece, Sr. presidente, quo o projecto 
seria uma novidade em legish1.cü.o eleitoral. póde ser simplittcado na parte em que se trata 
(Apartes.) da j u11tificnet1o úus condições que são exigidas 

Muito acerta.damente, Sr. presidente, o.n- para o oxercicio do voto. 
dou a. commissão não acceitando o voto pu- O snt>e1• lür o escrever, como !la o.dopta em 
blico. Sob o ponto de vistn. theól'ico, não ha. alguns cantõos d1t suisSI\, e mesmo na Bel~ 
duvida que isso e muito boni+o e acceit::i.veL gica,e ontI•o os primoit•os cW1.Mi Neut'-Chate}, 
Mas, sr. pl'esideute, não se póde negar que é umn condição quo so prova da maneirn a 
os. principios, principalmente c.im politica, uão mais simplo;i, bnst:i. quo na occasiüo da vofa· 
podem ser absolutos, porquanto nada ha mais ção o indivlduo rocob•i un mesa. um papel 
i·elativo. ma.is sujeito às circumstancias do timbrn.uo oudo o::icrova, perante a. mesa, o~ 
que u. politicn .. (Apartes.) nomes dos c:imlidoto::1 quo desejn. stdl'mgar. 

O voto descoberto tem sido tentado em di- Como se vô, esta processo é mpido e uil:o 
versos ~aizes,. entre os quaes a Inglaterra, se presta ó. fraude, que se fa.z entre nos, o 
onde alias se tem feito vasta edue<\ção poli- consiste em por um pobre individuo a copi:u' 
.tica do povo. o seu nome para ll•~ OL'casião oppor tuna, biso· 

o S&. Nn,0 Pi.~ÇANHA-Apoin.do. nba, muchinalmento us~iguor o livro de pre-
sença. · . . 

o SR. CA.'E'l'ANo DE ALBUQUER~um-Entre- Estu. fraude vicia profuudamente a dispo-
tanto a ln~lat~rra reconheceu os inconve- sição constitucional, 0 se u. ella não se atten
nientes do voto publico e o abandonou. Como der, melhor será. que logo se a.dopte o J;>Oiot· 
pois, em o nosso p:;iz, onde só agora vn.e a.p- de todos os systemas, que na minha opmiii.o 
parecec.do uma oerta inclinação, um certoin- e 0 sutrra.gio universal. 
teresse pela politica ; em nosso paiz onde nã.O 
ha. pe1•feita comprehensU.o dos deveres que os O S& . FR1m1m.1co Bon.GHS - Nâo apoiado. 
cidadãos teern para com n. putri•~; onde não O SR. CAETANO DE. ALnuguERQUE - sr. 
ha.. jndustrias que permittam a independen- presidente, segundo se disse uesta Cumara, o 

. eia uo vota.nte ; onde o funccion:i.lismo é tudo, Hlust1·e Sr. Miuistro dn. Guerra a.presentou 
adoptrunos uma to.l maneira de e::teL'cer as a ínt'eliz ide1~ de se u.rrodar da politica o 
funcções do 'Voto l · elemento militar. 

Tal disposição o:Lo passl\ri:1. ue um instru- Compuhm.nJo o livro <le Ch1wbonnior) ondo 
manto de perseguição de que se armariam os 1 1tpm .os r egimons eloHorllos de todos os povos 
poderosos contra esses po'fo;es homens, que 1 c1vibsa.dos, oncontl'Oi diepo~lçõee privando os 
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ol:ficiaes, quando na actividade, de tomarem 
parte na politica;como na França, Allemanhn. 
B outros. 

l\~as em outros paizes na.o existem tacs dis .. 
posições. 

O Sn.. J. PERN.A!llBUCo dit. um ap::i.rte. 
0 SR; CAETANO DE ALBUQUEa.QUE - .Não 

vejo, pois. motivo para eritre nós se crenr 
essa incompatibilidade, que o governo 11re
tendou fosse introduzida entre nós. Em um 
paiz novo como este, as incompatibilidatles 
devem ser. muito limitndas para que ns clas
ses todas sejam represeutacfas, porque todas 
ellas teem seus interesses. 

Disse um escriptor dernocr3.ta que umn. <l:ls 
garantias da liberdade consiste exactnmente 
em que na confecção <las lei~ sejam contem
plados todos os interesses variados e umo. lei, 
não deve ser sínã.o a synthese de todos es~cs 
interesses. 

Para. que a repre~entação nacional sajo. 
unia verdade e a ·legislação não degoenera em 
logislação e:.clusiva desta ou aquella classu, 
é preciso que oo seio da representação toda!:! 
as classes sejam proporcionalmente ropro~ 
sentadas. porque só assim serão attendldos 
seus interesses legítimos . 

Não vejo, por conseguinte, motivo do maior 
-pônderaç.ão que leva;ose o Sr. ministro a iosi
nua.r uma. medida legisla.ti'v:i. ao Congresso, e 
dirijo meus applau.sos à illustri:.da cemmiss-ão 
por não tornar em consideração a lembrança. 
<lo Sr. ministro e haver restriri~do, tn.nto 
quanto foi possivel, o principio de mcompn.ü
bilidade, por isso que n,\da. é ni:iis vexatorio 
nem mai~ in~onvenient~ ~o que os '(>rincipios 
que restrtngll'elll ~ activ1d:i.de do c1dadít.0. 

Exn.minando, .sr. )>residente, as disposicõos 
llOnaes do proJecto, tenho o des\1rU.zer ele 
clizer que n. illustrada. commissão, loi, a meu 
ver, de uma. e:ttr:wrdinaria beoevolencin. 

Os nossos habitas estilo de tal sorte vi
ciados que a fraude se in5inúa subitamente e 
\·emde rnorlo infallivel YiCi:ll' a legitfmif.lndo 
<l:i. representação nacional. Assim, sito poucos 
tlldos os processos que possCt.m obstar o exerci· 
cio. da fraude, e indispensavel se tot•na n 
maior·severida.de contra. aquelles que tentam 
contra a. fiel expressão da vontade das inns~ns 
popul:tres. (Apc:i1·tes.J 

Eu acabei de dizer que na legisln.~üo ft'lln· 
cei~ A belga hn. disposição severo. contra 
aquelles que rompem o segredo do voto : me 
pareae que seria de t oda conveniencht que so 
estabelecesse eo.tre nós este principio, em· 
born antro nôs seja tiiO comxnurn a. dascrençu. 
uns disposições penaes. 

Pn.rece..:.mo aiodu. seria convon1etite se es
tabelecer disposiçiff.o penal contra os que dl
rectamento tólltaDl desviar a. vontade do 

eleitol', com promessas que são verdadeiros 
engodos . 

o t~mpo esti esgotado, e, portanto, vou 
termiaar. 

O SR. FrtitNcr::;ro SonRE: --V. Ex. tem felto 
uma brilhante prelecçã.o. 
. o SR. CAETANO bE ALBUQ.UER~UE: - Sou 

daquelles, Sr. presidente, que teem a infeli~ 
cidade de se sentirem conta.minados por nm::i. 
certa descrença. 

TeJ?hO visto espectaculos pro degradantes 
no parn, tenho tantas vezes Vlsto como as leis 
são desrespeitadas, que o meu espirita como 
que se sente abatido e som forças pa.ra. con
fiar no resul~do d~ trabalhos dos legisln-
i.loras ; mns s1 eu nao pudesse t!e t odo nutrir 
o.lgumn. esperança : si 05.0 pudesse a.ca.léottrr 
n. Cl'ençn. de que, sob um re"'illlen novo ha ... 
vemos <le fazer a educação âe conformidade 
com os o.pregoados princípios rirrorosos do 
mosmo regimeu; si de todo me ~antisse in
capai elo tor confia.nt:a. DO futuro do paiz, tle. 
certo não subiria a. esta t1·illuna para. discutir 
uma das priocipaes lais que sã.o elaboradas 
nos -parlo.me11tos, aquella que mais respeito 
diz uos interesses naciono.es, porq1le d.à.· lei 
eleitoral é que emanam todos os poderes pu
blieos. 

O Sn. MARCIANO ni;: 1v1AGALHÃ.Es dà; uxn 
apo.rto. · 

o SR. CAE'l.ANO DE ALBUQUEaQUE-E si esta 
lei que estamos elaborando e que deve 
sahif do pa.rlamento tão completa quanto 
poss1vel... . . 

O SR. FztANcrsco Sonn.:E-Apoiado·. 
o Su .. CAETANO DE ALllUQUEl~QUE-••• não· 

der os r esulta.dos que todos nôs, como bons 
pa.triotas, tl~se.iamos, enfüo peço para V$Stir 
lacto 11elo futuro da. patria, porque si o mo
meµto não é chegado ainda de se mudarem: 
!IS pra. ticas, e ·corrigir os vicias do passado ; 
si ainda nü.o é chega.do o momento da. ra-· 
presentação nacional realisar o pens(l.mento 
lle um grande escriptor da. F'ra.aça-Prevost 
Pnradol-qne disse que o parlamento deve 
ser o espelho da naçao, t irando-se das urnas 
os legitimas ropreson tantes da ::ioberania· na
ciooo.1, é porque este puiz está de tal• modo 
cnrcomido que não pode esperar .mais na.da 
do fuluro ! 

Mus, como acabei de dizer, vim· ii. tribuna, 
porque ainda tenho contlança e porque es
pero que aquelles ciue eolla.bOram. cornnosco 
ostejnm animados dos mn.is vivos e ardentes 
sentimentos de patriotismo, em virtude de 
cttjn. ncção o Bra.zil ba de, em breve, vir a. 
occupar o logar de honra a que tom direito nn. 
heg-omonin. dos povos civlliSados. (Apoiados.) 

VozE:S..:..Muito bem; m.uito· bom. (O- orad'or 
d abraçado e t~Uciearl.o .)' 
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. B' lida, apoiada. e posta coojuoctamente em 
discussão a :;oguinte 

Emenda 

Art . Aos officiaes de mar e terra, bem 
como ao:-; funccionarios publicos -.-itu.licios, é 
permittido o exorcicio do voto, independeutr.
meote de alistamento, quando temovidos tle 
um para outro estado ou de utn para outro 
ponto do mesmo estado, desde que tenham 
provado a identidade do pessoa. 

Sala. das sessões, 19 de outubro de 1891.~ 
Caetano de Aibuquerquc, -Raptista da Molla. 
- Acltetyde Junior.- Cartas Cam)los.- Mar
ciano de Magalfldes.-BarboscJ. Liwa .-Abreu. 
Mem1a B<~Yreto.-Bel(art Vicira~-Uchua Ra
drigues . -A. A;credo. 

E' adiada a discussão poln. hora . 

TERCEIRA PARTE DA oRDKM no DIA 

o Sn.. PRESIDENTE nnnuncin. :1. 2"' tlh;cu:.~ão 
do projecto n. 180 A, gnrantíndo em ~ua ple
nitude os direitos jil. adquiridos µor empre
ga.dos em virtude de leis anteriores a Consti-
tuição Federal. · 

Ninguem [lede a palavra o é encerrrada a 
dlscussã.o. 

O SR, PKESlI>ENTE - Estn.ndo es~otada. a 
lª parte do. ordem do dia, volta.se á l" pilrte. 

tender-se a servi~s que se estão executando, 
serviços indispensaveis para. que se possam 
localisu.r os immigrantes esperado~, quer em 
virtude dc;i contratos quer expontaneos. 

Oru., V. Ex:. comprehende que nas tabelas 
apresentadas pelo Ministerio da Agricultura 
ostà este serviço perfeitamente determinado 
quer em quantidade, quer em qualh.lade; e 
uma. reducçiio tão consiúeravel não pótle <lei
xur do tru.r.cr completa perturbação . . 
· Voiu em nuxilio des:;e importante rn.mo du. 
o.dministração o illuStre deputado pelo Rio 
Grande, cuja competencia é reconhecida p~lu. 
Co.mur:~. Mas n. omenàti por S. Ex. ap1•eSón
tadu. não solvera os gra.Yes inconvenientes 
desta immensu. i·eilucçü.o. 
· rç rnrda;le que s. Ex. oleva de mil contos 

o quanium votado em 2" discusl!Ü.o pnrn. a 
colonlsuçiio nos estatlos. Mas faz umu. dis
tribuiçii.o quo não clmmarei leonina ; mas q110 
posso dizer sem oITensu., núo ó aquitutlvi~. 

E' as:.im que S. Ex. nossa.distribuição pro
porciona.! deví(l, ter p01· base os serviços cm 
aurlamanto, om exocuçã.o, o nii.o elmnontos 
inslaveii:;, vnriabilissirnos. 

Para o estado do Para.ná, po1• QXemplo, 
S. Ex. tlit. uma quantia. muito menor do quo 
aquella que e indispansavel pari~ a execução 
cios serviços cspecitlcados na ti~bella . do go
verno, baseando-se uo numero de immigrantcs 
espemdos para cudt\ estado, elemento vu.riavel 
demo.is e pondo de parte os termos doternli
unrlos, p1•ocisos do pt•oblenm. . 

Para o Paraná pediu o governo 588:400$; 
Incluindo deligem:ias, hospedaria, commis
sões, estabelecimentos de immigrantes, etc. u 

Co~tinua u. 3ª tliscussão do pro,jeclo li , 215 A, para. o estado ue Santa Ca.tha.rina o 639 :940~; 
fixanao as dcspezas do l\1inisterio da Agri- ·a. dill"ereuça é d~ 51 :480$. Entretanto 11'1. dis· 
cultur-J.. trillulçã.o feita pelo illustrodo collega. rept'tl· 

sentante do Rio Grande do Sul ha umu. úiífo-

'PR.IMEIRA PAl~TR DA OR.Dl~M DO DIA 

0 Sr. Bellar:m.in<> de :M:en~ rença de 150:000$, nas quotas que S. Ex. dis
donÇa.-Ja não esperava ter a honra. de trilme u.os dous estados, notu.udo-se que essa 
me dirigir maii; á üa.ma.ra hoje, principal- multiplicação da. differen<.~u. primitiva. a ponto 
r.nente tendo-se esgota.do a primeiru. pa:·te da. de se torn:ir tres vezes maior, d:'L-Se apezar 
ordem do dia, na qual já me coube a p11.lavra; de s. Ex. fazei• umn l•educçii.o total do 
entretanto como me acho inscripto e teuha 0 l. 739: 56G$000 l 
restricto dever de vir apresentar uma emen- S. Ex. disse que esta distribuição era foitt~ 
da ao . pr.ojecto de lei que fixa. a despeza (10 nttendendo a.o numero de immigrantes espe· 
Ministerio da. Agricultura, sou fOrçado a. cc- rados em cada estado. 
cupar de novo a. tribuna. Mas esse oumero varia; os termos do pro~ 

A commissão de orçamento entendeu que blema deviam ser os serviços que se vão 
tendo de passar o serviço de . colonísação aos .executar, datermim1clos com preeisao. 
estados devia, senão alliviar completamente A base que S. Ex. tomou a penas pódo 
o orçamento das despezas correspondentes, significar uma estimativa muito vagn. No 
u.o menos reduzil-as eonsidera;velmente . anno passa.do seguiram para o Pamna 3.256 

Mas esta diminuição foi tal que penso vae immigr::mtes ao passo que Santa CatharinB 
produzir uma desorganisação· completo. neste recebeu 6. 991. Este anno até mn.io já tinha o 
serviço. Paraná r ecebido 5. 166 immigrantes, e se-

A proposta. do Poder Executivo pediu para gun<lo telegx·amma que li â. Cl'l.mar<\ ha pou-
o serviço de terras e colonisação nos estados cos dias, nad:.i. menos do 3.000 esta.vam em 
5 .739:550$; a commissão reduz a 3.000:000$ . Pa.ran:.1.guá agglomerados, sem as accommo
Entretanto o pedido do go'Verno era po.ra at- dações necessarias, pm•tanto no eorl'enta armo 
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tem recebido mais de S.000, numero superior loc.'llisa,r, a conclusão a tirar-se é qne se tor~ 
ao previsto. narn lJrecisas mais commissões. 

Jâ vê V. Ex., Sr. presidente, que este ele- O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul 
mento como disse é, muito incerto. Quem póde baseou-se ainda na extenção dos caminhos 
affirmar que Santa Catharina, que este anno viciaaes correspondentes aos lotes ; mas 
por emqun.nto recebeu apenas mil e tantos neste ponto penso que S. Ex. equivocou-se 
immigrantes, pnra o n.nno receba 12. 000, porque tomando por basB o lote de 30 hecta
como por mera estimativa se espr!ra ~. res, achou que bnsta.vam 375 metros de cami-

Quem ignom. qne os immigrnntes vão par:J. nho para c:idn. lote. 
os estados riuo profer0m, corno llio::i é gnran- Mn.s V. Bx. sn.bo que um hectare tem 10 
tido, toma.nclo-se notn nos nossos consulados mil metros qnndrn<los, portanto 30 heotares 
próvin.mento do de~tino quo prt1fa1•cm ·~ tom 300 mil mr,tros qun.dl'ados, 011 seja um 

o Stt. T"Atato MuLLtm-Mns om ~untn. Gn.- q11adr1i.do de 547 metros do latlo, on um re
lharinil hn. nmls cummlssoos elo flllo no Pt~- tnngulo rlc 100 ror 3.000 metros. Donde é 
ranii. f:tcll concluir-se 1ua os 500 metros ele cami~ 

nho Vicinn.l por ota, confor!Tle o calculo da 
O Sn.. Bt~r,r,AttMtNo Mr•:NrinNçA-Podo o~ls- Jnspoctoria do Torras o ColonhmçlLo, é n.ntes 

tir mnis commlt1sOo~ om <p1n.nto lia nocm•s- nm mfnimo. 
ldndo lmmorlla.tri do uni nu moro 111nlor do lotes Lr-go s. l~:t. nosto ponto nifo tem a.bsoiutn-
domaronrclos: mns o numoro do commlssôo8 monto rnzi'.io. 
pódo diminuir do um momonto pn.rn outro, A commissito de orço.mento, fazendo a re-
clesde que niio hn.ln OSS[\ nncos~lda.rlo lmmo- clucc,10 n. rine íi• me referi, nilo nuriou acerta
dintn. damente, na ininhn. humildo opinião, ma~ n.ia-

E rlapcls, por ~sso Indo nito lm nbsolntn- cio. assim mandou que íl. quantia. de 3.000:000$ 
mantG rnzão pnrn. Hê dar rnnior qun.ntia ao por ellll. l')Stabelc1cida, fosse distribuída propor
cstlldo do Snntl\ Cntllnrin:t do que no estado donalmente pelns verbas pedidas pelo Póder 
do Pnrnnà ; porquo no proximo º"ercicio estão Executivo, que sem duvida alguma são as que 
nponils rrtnrcndos 80() lotos (t dcmmrcn.r pn.ra. nttendem aos serviços organisados e que hn. 
Santa. ÇnUm.rinri, no passo que para o Para.nô. necessidudl' de ma.nter ~tê que deixem de 
esti.to doterminmlos mil lotes. Ora. so o ser- pesn.r sobre a União para. passat'em inteira.
v\çn dns commissües ti a tlomarcaçrto, com- mente.a cargo dos estados. 
prr:ihoude V. Ex., Sr. Presidente, qnc o Pa- o que nU.o é justo, é que a commissão reduza 
ru.nü. tendo maior numero de lotes a demarcar extraordina.rinmente essas verbas, de modo a 
precisa do mnior numero de commissões. desorganisar os serviços. 

A questão, portanto. é µrincipu.lmente dos A emenda do Sr deputado polo Rio Grande, 
serviços que ha a realisar em cadtt um dos tambem. além de trazer desigualdades q11e 
esta.dos. (Aparlcs) não são inteiramente admissiveis, não rosolve 

Não hn outra base certa. par~t fundar a ar- a questão. a desorgauisa do mesmo modo os 
gumentação sinão os elementos que o governo sei•vicos. 
li.presenta fornecidos por pessoal com patente A pesar do, autoridade de S. Ex·, cuja com
e resultantes de trabalhos techn1cos rig-o- petencin, :\~ato, comprehende a Cnmam que 
rosos. entre ess:i. autoridade, por muito grande que 

sejn. e a do!?. profissionaes,quese acham halon-
O Sn., ScmrrnT-Uma das provas é que V, gos i~nnos U. testa. destes trabn.lhos, a Gamara 

8x. acnbn, de dizer que não h:wia lotes mnr- nã.o se dev~ pronunciar senti.o por aquella que 
Cl1dos pam os 3 mil immigra.ntes que foram ao cunho da lon~a experiencia reuna ares-
h::i. poucn pu.ra o Pn.ranà. ponsabilidade official. 

,O Srt . Bln,LARMINo MENDONÇA-Para. re- Por isso envio umn. emeoda à mesa , 
spondar ao ri.parte do nobre deput;).do basta e espei·o que a Camara tomal-a-ha em 
1lize1• que eu apenas decln.rei que os immii?'ran- consideração, elevando de dous mil contos o 
t~s nilo tinhn.m tido. prompta acommod[lç<to, quanlum mat'cado pela commissão J>ara este 
porque est:.wa.m ag-glomerndos em Parann.gua, importantissimo serviço, ficando ainda assim 
ondo nem sequer ha uma hosp13d:tria em pro- o dispendio que proponho inferior ã proposta 
porçues necessarins 11ara este serviço. do governo em 739:560$000. 

E foi oxactamente. para pedir esse rnelho- Para nttonder a este 1wgmeuto e aindn, a 
rnmento l)ara, ornou estndo, que trouxe á Ca,.. outros que fora.m hoje propostos pelo proprio 
lllara :tquelle facto que fülla pot' si bem ulto. presidente da commissüo de orça.manto, temos 
~ntreto.nto a Cam1n'(l. negou uma. quantia in- [\$economias que a Cn.ma.ra.,ia realisou na '10ta
s1gnitica.nto para uma hosped:.i..ria. de immi- ção feitu. após a 211 discussiio. 
grantes no porto de Pr~mnan-u{~. No§ 5G- Auxilios a agricultura e enge-

Em todo caso, si.não kt 1otes sufficieotes nhos centrn.es - a Camara foz um córte de 
e ha tão grande numero de immigrantes n. 908:540$000. 
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No§ 17-Creditosespeciaes-fez-sa umcórte já tinham constituido aqui uma. nova pa.tria, 
de 5.392:000$. Deduzindo da importancia si diri~issem aos seus amigos e parentes, con
destes córtes, que é de 6. 300 :540$, o augmen- vidancto-os para virem estabelecer-se entre 
to de 1.042:000$, feito no§ 19-0bras diver- nós. Elles apresentariam uma lista das fümi
sas-resulta uma economia da 5.258:540$. lias que por esse convite, e bem ioformadas 

Ora, pedindo eu um augmento de 2.000:000$ por pessoas que lhe meraccissem confiança, 
ainda rer;ta verb1, como disse, para attender quizessem espontaneamente vir aqui estabe
aos augmento~ contidos nas emendas apre- lece1·-se, ás quaes nossos consules e agentes 
Sentadas pelo i!lustre presidente ua commis- proporcioOariam as pl'eciS..1.S passagans. 
são de orçamento, quo não vão nlém de tres Este seria o meio mais efflco.z pnra. que ~ó 
mil e poucos contos. . viesse gonto moriG"ern.do,,que cmtevio. na nossa 

Nesfns condicõas, cl'Gio que so póUe ntton- patrio. pa.ro. onde si dirighi,lnços de po.rontesco, 
der a todas ns necessidades, som desorgnnisnr rolaçues do amisnd., o vordnde iros interesses; 
serviços e sem ir além <los cortes .quo n. com- mas essa. immig-rnçilo assim · constituído., por 
missão p1·opoz no seu projecto primitivo. nn.tureui. diminuta, não é n. unica de que pra· 

Neata minho. emenda, deixo l.000;000$ para cis;~mos, · porque seria insumclento para o 
serem dtstribuidos equitu.tlvnmente pelos oito povonmooto prornpto a completo do nosso 
estados que nté ngo1·a nú.o teem sido contem- vastíssimo e qunsi deserto terrltorio. 
plados 1.1º serviço de terr~ ~ C<?loni sa~o. e Foi por isto que não só no antigo rogimen 
fica a.ss1m reparnda uma 1n.1ust~ça praticada. como durante a gestão do pii.triotico governo 
pelo illustre repr~sentante do Rio Gran~e do provisor io, diverilos contratos forD.m firmn.
Sul quanto ao_s estados de Goyaz e . Rt<? d!'J dos pa..ra. i.ctrod:iccão do immigrn.ntes. Ha 
Janeiro, que suo contemplados nesta distr1but- clausulas nesses contratos pnra. garantia da 
Qlio, mas nilo o foram Da de S_. Ex. ~ idoaeidnde dos immigraotes. Mns . por ma.is 

_Apresento verba com destrno no:! estado.,, acautelladorns que i.:ejam estns .clausulas, Y. 
nuo ~.ontempln~os a.te agor~, porque é umn. Ex:. sn.bo que ha meio de infringil-as ; o que 
medida. de justiça e de eqmande, _e P.ªrn. QU~ devemos censurar são os abusps que ficam 
os repres~_ntantes ~esses estados nua JUiguem sem repressão. Não podemos com justiça. ne
qua nut11mos, nos. os repre~entantes d?s gar que 0 serviço é feito com a possivel regu
estB;d~ que ~eem sido benefici.ndos, o deseJ~ la.rida.de, e se acha sob a direcçao de fUnccio
egCJ1sbco de so vel'mos nossos estados dota.do:io na.rios intelligentes 0 zelosos, de cuja parte 
com esse grande melh?~ento.: . _ tem havido severa economia e fisca.lisaçã.o. 

Neste problema. da 1mm1graçao nao deva- · 
mos ser demnsiado exigentes. V . Ex. sabe, Não posso fazer côro com aquelles que l?f?l' 
Sr. llresid.,nte, qu~ e preciso até uma. tal ou qun.lquer abuso 011 irregularidade occorr1da 
qua.I seducção para. attrahir :i.o nosso pa.iz os levam injustamente a consura. a. quem nfio 
filhos de po.izes inteiramente 'diversos do ct.be. · 
nosso. E' preciso uma propag-c:1.nda persistente Um ou outro a.buso que appa rece neste 
e muito pn.triotica, paro. que possamos enca- serviço é ioevitavel. 
minhar a immigraçii.o pa.ra os estados que Entendo que bem tem andado o governo 
ainda não a. teem, ma.ntel-a. e dar:-lhe incre- em promovôr por . todos os meios o povoamenw 

· mento naquelloo ~ra onde a corrente jã. está to do nosso solo e neste ponto applaudo sem 
formada, porque nós sotrremos uma. concur- reser vas 0 impulso vigoroso que ú. realisn
rencia. muito poderosa. de outras nações que ção desse commettimento imprlmiu o illustre 
igualmente se esforcam por attrabir para os ex-ministro da agricultura, sr. Glycerio,que, 
seus territorios o braco estrangeiro. revistindo as concessões que fez de clausulas 

Conseguintemente,os dispendios com relação acautoladoras dos interesses economicos dti. . 
a este importante problema não são da nature- nn.çü.o, do ioespeito à. lei e à direitos de tercei
za, daquelles que devam ~usar-nos repugnan~ ros, soube collocar-se na vanguarda dos nos
cia,porque sãô productivos. Assim é que Com a SOS estadistas que ma.is Se teem interessa.do 
immígração em vasta escala., em breve prazo, por esse momentoso problema . 
veremos aproveitado. a. riqueza natural, tere- - Sr. presidente, entre as necessidades ur
m9s amanhado o nosso solo, multiplicado os g-entes que devemos attonder está. sem duvi
nossos pl'ocluctos, e dahi um a.ugmento corre- da uma communicação promptn. e facil para 
spoodente de renda. o estado de .rtfatto Grosso. 

Si podessemos ter a immigração espontall.en. As concessões de estradas de ferro sií.o, 
e sem dispendio, isso seria. melhor, mns nesse pela extensão das linhas a. construir.e impor
sentido ja fornm ensaiadas algumas medidas tancia dns obrns a executar, de mm demora· 
muito ímportn.ntes, e lastimo que nú.o tives- dos resultados. 
sem sido mantidas até hoje. Convém Que cuidemos de roalisn.r uma. com· 

Esto.beleceu·se que os immigrnntes que já municnção mais prompta. Entro as incum
esta;vam familia.risa.dos com o nosso paiz, qne beneins que teve a commissão estrntegicn no 
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Paranó. estava a de abrir ess11 communi-
cação. · 

Tratando de estabelecer uma. via mixta
terrestre e fluvial, ja lmvia. atting'iodo com 
:i.s 'Picadas de exploração b. proximid::ide da 
linha fluvial, qua.ndo por diminuição conside
r:i.vel e bmsc:l. do pessoal technico e depois 
por ha vor faltado o anxilio do Ministerio d:i. 
Aaricnltura, foi esse tra.halho inte1'rompido. 
~Com seis a 10 leg-oa:l que restam a :i.brir 

esfa.riamos com n. cornmunicação estnboleci
da ; e uma vez aberto o cnminho ú. · 110.vog-:1.
ç:"Lo do nlto Paranil. e <ln. oxtensa. rodo potnmo
gl'nt)hicn. rruc ontroncf\ entro os snl tos de 
nuo.yr:i. o Urubupong::i. variamos o vnpor snl
c.'l.ndo nquollas ngnn.s, hoje :~pcnns frcqnon· 
tndas por esquivns cnno1ts, que nnvagnm pe .. 
lo Til;n.g-y 1 Pnr:innpnnemnt l vinl1oimn e llri
lhontG, <lo. Colonio. Jn.t..'lhy -no Paraná- uo 
distdcto de Miranda. em Matto Grossc. . 
. Dovo uma explicaci.1o :i. commi!>sã.o de or

çnmento, e muito especin.lmonto a um dos 
illnstres collegas que delln. fazem parto, cm 
relu~[O :i. um pro.i<~cto que npresantei li Cl\· 

· mnra, logo que iornm oocetados os trn.bnlhos 
das:ta se:=sií.o. 

Esse projecto autorisava o governo n. abrir 
o credito necessario até a ciuantfo. de 50:000$. 
pelo Minh:;terio da Agricultura, pnrn. nuxilinr 
os trabalhos dessa commisSt1o ; mas isto no 
corrente exo-.·cicio. 

·Não teve parecer da cornmissü.o de orça
mento, nfio foi estudado ; e por uma remi
niscencia v:iga. que delle guardava o illus
trado presidente drt commissão, por occa
sião da votnção de um augmento de !i0:000$ 
pedida. no orçamento do. gtterr:i. disse que 
tendo ou apenn.s pedido 50:000$ j ii tinha. obtido 
da Gamara 100:000$ no orçamento da :igri~ 
cultura.. 

Entretanto, s. Es. labor(l.va om. um cn
g::ino. 

· O pedido primitivo de 50:000$ ora po.ra, o 
oxercicio corrente e n.quelle augmento em 
p:lra elevar a verba ao quantum indisponsa
•·el. 

g porque fiíl este pedido? Porque o Mlnis
tal'io da Ag-rict:Hnra que abrira. em fevercfro 
um credito do 20:000$ pn.ra. auxiliar n. com
missUot cm abril, levado. por ralsns e cn.lum
niosas informações, mandou tlcnr sem offeito 
cs3e credito. doixo.nrlo n. commissli.o, que j {i 
tinha dependido os 20!000$ em <liJTicil posit;ão. 

Penso q1\e o Ministcirio lia Agricultm•a jiL 
deve estar con.-cncido do seu erro e o ropa
l'nr:l. promptamen te. como os crerlitos pn
blicos e a seried:vfe do governo exigem. 

Parn. os trabalhos rl~ commisStto astral~ 
gic..'\ srl-0 precisos 250:000$. por isso e que 
além dos 100:000$ qno propuz o iJ, Camnra se 
digoou vot01• n:i 2A diséussi.o do orça.manto lln. 
:-igricttltura, pedi o augmento de 50:000$ tio 

di:t guerra, para com os 100:000$ comprehen~ 
didos na. verba-Presidios e colonias---da 'pro• 
posta perfazerem aquella 11uantia, 

Quando fui nomeado chefe dt\ comn1isSão, 
apresentei um orç!l.inonto q11e t inha. por basG 
o sGrviço eITectivo de 500 homens para . ti. 
abertura de cinco estrnd:is, estabelecimento 
de linhas telegrapl1ica.s, explornção dé riô!!, 
clem:.trcaçües de lotes, loc..'tliso.ção de i'rr.mi .. 
grnntos e fundação d:i. colonio. do lguass1\. Só 
o serviço das estradas, sem comprehenlle'1' 11.s 
obras tle n.rlo; cxi.!!ii~ um pt•:\zo de 10 ann~. 

Nito l)hstn.nto o posso:1l milifar júma.is foi 
snperior 1t 200 homons. 

A t.lespcm quo itcsdo n orgn.nisn,;iio dovlo. 
31lr rP.pa1•tid1L piJlos minlstorlos dn gnorm e iln. 
ng1·icultur•11, no primeiro nnno não tovo o con· 
curso do~to. No nnno segninto, 1881), o ttl
llmo dos~os m!nlstarios prostou o prlmoh'ô 
nnxllio '!º rJO:OOO$t cm 1800 prestou o .do 
lDO: 000~, g-rncns a ll) t:L comprohonsüo doB 
lnt<-lressos r 1•0.os do pniz por parto do distil:tcto 
1lemocratn., Sr. Oliccrio, que então Jlrlgin. . 
aqnet le posto. · 

Conhecendo Jii, por obsarvo.çiio . o cxperl
encia, n fu.ltn de ncçfi:o cootinuntivo. 110, a.Ha 
govorun.nçn, suborrlinei n. e:tccução dos cm• 
cargos dn commiss:.10 a. uma cscu.l:.t progres
siva, estnbeli~cidtt de tal fórmo. qne, quando o 
g-overno p<3la m:i. comprehensrto elos comrnet
timcn tos dados iL commissã.o, pelo desconliOO.i• 
tncnto completo dellcs (como ultimamente jâ 
tem revelado), tivesse a id~a de extinguil•n. 
sous tr-..i.balhos não tlettS3em absolutamente 
perdidos. 

As.sim õ que a.s Unhas que estabeleci foram 
inicia.das por picadas tla simples r econheci
mento, verdadeiras linhas do ensaio, mas que 
davam facil acccsso a cargueiros; as quaes em 
seguid·n. iam sendo alar~>'(ldas e ma.is conve
nientemente prepamdas para servirem . não 
sõ ao transito de serviço, até~~ conclusão t!na.l 
dos trobalhos, como mesmo para as commu- · 
nicricões definitivas entre as moradas que se 
estabelecessem, si se desse ::i. · hypothese 'pre
visttt, ou mesmo uma mora interrupção. 

Depois de e'.'\ocutru:lo esso mell1otamellto, ê 
que viria o traçado definitivo, conduzido pól' 
terrenos de dechvid:t'de -proprh\ para roan-
gem . O estudo era feito sob o duplo ponto de 
vlstn, de simples rod:igem e Via-Cerrei\ . . 

Procurei a.inda prover :'\ necessidade do po:.. 
voamL'nto iaünediato d"Osses terrenos; tór
n::i.ndo-os de arillos e dosertos que eram em 
prodnctivos e povoados, pul'n. o que inidet o 
est:iueleclmcnto de nm:1 casinha. de vinte oin 
vin te kilomctros p:ira nllri~o 1los vinndnntes 
o pouso das tropns. Estabeleci nos rios cr.nôas 
e balsas, e propttz u.o governo uma medida 
fecunrlante, 1..-omo meio · de cstnbclccer ln:iis 
ocol.\omicn.~cnto as vins do coinmuniçüo ~ de 
powar mt\iS dapt'e$so. uquolles territorios. 



camara aos Dept.taaos - 1mi:resso em 06/0212015 14:48- Página 31 ae 39 

520 Sessão em· 21 de Outubro de 1891 

Propuz que tossein concedidos nas orlas das leil'a; e esse ga.rlo estã. quasi completo.mente 
estradas lotes t•usticos, .sob o onus da abertura. <lesaproveit:tdo, não só pela difficuldade da• 
de trechos das mesmas P.stradas, cuja e:i::t,:n- exportação, como por cn.usas locaes de outrn. 
são seria proporcional á das áre.as desses lotes. ordem. . 

Pelo Ministerio da Guerra t ive autorisaçilo Ora, feita esta communicaçã.o, facilmente 
para pôr em pratica, esta medida; mas não poderia.mos ~.bastecer o met'cado de S. Paulo 
tive ensejo de utilisar-me della,1 por uma razão e do Rio de Janeiro com. gado de Matto 
muito simples. . . Grosso, fazendo baixar consideravelmente 

Pelo systema que havia estabelecido, o tr:i.- o preço d{l. carne, que hoje é realmente :i.s
çado definitivo nã.o era. executa.do immediat:J.- sombroso. 
mente; viria, a seu tem\)o, depois de feita. a Niio é meu fim t om'l.r tempo nem. fatigar n. 
primeira linha de ensaio, pelo rneoos i e então, attenção da Camara. · 
n!to querendo perder• serviços, eu resl.'lrvti.va. Estou c:.imprindo um dever, que reputo 

. para essa occasião proceder à. localisacao iodeclinavel. 
dos nacionaes ou estrangelros que se sujei- Almejo ver o meu paiz em condicões as 
tassem as condições imposta.s. mais prosperD.S, por isso estou à.pootàndo os 

Vi logo a utilidade da. medidu, pelo pedido meios que julgod1~ ma.is promptu. e ecooomica. 
que tive de lotes,corn a obrigaçU.o de construir realisação, pafü mais depressa se chegar :i. este 
até 1400 metros de estt•ada de rodagem, que dcsidcrl1ttmi. 
se póde considerar de 211. ou 3n ordem. Esta. Estou principa.lmant(3 defendendo os interes
pro{losta foi-me dirigida pelo distincto en1?e- ses do estailo que l'epresento e que tanto cornn 
nhe1ro, Sr. Dr. Teixeira Soares e um outro reducçiio feita. pela commi:;sii.o de orçamento 
illustre collega, que me requereram lotes de un. verbo. tlastinn.da. ao~ serviços rle terras 
umn. legua. qun.dro~a. sob ass:~ obrigação; e colonisnçü.o <lOmo com n. emend~~ do nobre 

J!J. vé o, Camara que adoptado. esta medida, depntndo pelo Rio Grande do Sul, serhenor-
quer peln. Uoiü.o, quer pa!os estados, pode vir mamente prejlldicudo . . 

· e. constituir uma fonte para o povoamento Veremos, como consequencin, por nssim 
dos seus territorios. · · dizer, aniquilado todo e trn.bn.lho n.tó agora 

Entréi nestes dota.lhes · pa.r:i. demonstro.r rea.lisado para o po\roamento do estado do 
exhubarantemente à Cn.mara · quo quando Parauú, pela desorganisação completn. qno 
pedi o a.ugmento de 50 contos na verba essas rednçOes e emeudl!.S accarret11rão pnm 
- Presídios e Colonias - do Ministerio da. tão importante se1•viço, · 
Guerra. não fiz mais do que attender a u:'ria Teudo justitkado as emendas que a.pre
nocessidade imprescíndiveI. para que nu.o p::i.- sentei, das quaes foi uma acceita pelo. Garnnra, 

· :rassem trabalhos importa.ntissimos e de re- npro-veito a occasião para mostrar o meu r eco-
sultado immedinto. (Apartes). nheciment" por essn. proya de apreço. 

O nosso illustrado collega o sr. Glicerio, Peço a ca.mara que me releve o ter abtisado 
quando ministro da agricultura teve opa- por tanto tempo da sua attenção e agradeço 
triotico intento de mandar estabelecer uma aos meus collegas presantes a prova de cou
estrada dos Lençàes ao alto Paraná. No en- sldern.cão que me deram, ouvindo-ma nestt\ 
tanto devido a essa mesma falta de continui- bora tão adiantada da sessiio . 
da.de admiilistrativa,quecu ha pouco censurei vozEs-Muito bem, muito bem. 
a. ideia. de s. Ex. foi a.b:indonada tão depressa. ALGUNS SENHORES DEPUTADOS - Ouivmos 
s. Ex:. deixou o governo. com m ·1 - sto til O 0 0 • 

ora.. com uma pequena alteração no tra- São lidas, upoiadas e enviadas i' commissuo 
çado indicado por S. Ex:. chegar-se-hia a. ter as seguintes 
por S. Paulo, communicação prompta com a 
margem esquerda. do Parn.n :J. e consequente· 
mente com Ma.tto G·rosso ~\proveibndo-se tor.ln. 
a estrada carreteir:i que .ia existe, quet· a 
partir de Lençóes, quer de Botuctttú ou de S. 
Manoel. 

Aos illustl•ad_os representantes de S. Paulo 
entrego ::L idéa cuja realisao::Lo mais deve in
teressar a SS. EE. do que <i mim; mns que 
indubitavelmente muito inte1•0ssa. a Unitío, 
prfocipalmente ua actualidnda. 

V. Eic. sabe, Sr. presidente, qut\l n. cu.restia. 
da carne fresca na Capital Federal. 

Entretanto o ·estado de Matto Grosso tem 
mais gado vaccum do que tal vez todos os 
outros estados reunidos da R.epublica Bro..zi-

E mendas 

No para.gmpho - Terras pnb!icas e coloni· 
sação- onde se diz:- Serviço de terras e 
colooisação nos estadCts, feita n. r edução pro
potcion•~l n:'\S verbas da tabella 3.000:000~ ; 
diga-se - Serviço de terru.s e co!onisaçU.O 
uos estndo5 4.000:000$ • . distribuitlos pro
porclon:ilmente pelas verbas da talJell:~ e 
1.000:000$ distribuido equitn,tivameote pelos 
oito esta<lo.3 não contempla.dos nessas varbas, 
5. ººº : 000$000 • 

Sala. das sessões, 21 de outubro de 1891.
BcUarmino de Marnlonça.- Màrciario do Ma-
9a'[M~s. 
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(Para ser incluido onde convier) 

consigne-se a verba de 150 :000$ para 
exploração e demarcação dos 14.400 k.ilome
tros (\uadrados no planalto central da Repu
blica, para onde tem de ser opportunamente 
mutlada a capital Federal. 

Sala. das sessões, 21 de outubro de 1891.
A comrnissão do obras publicas.- Antt7o de 
Faria.-Gabino Besouro.-F. Lichimi 1t,- Josd 
BC?Jilaqua.- A. Eltis.- Pedro Vetlto. 

Ao § l D - Obras diversas nos estados -
Consigne-se a. quantia. 30ü:p00$ para. po.~n
mento das drogas:. necesm1:rms no mol horo.
mento dos portos de Pnranaguá e Desterro. 

Sal.-. das sessõe;;, 20 de outubro de 1801 . 
Bellarmino de MendOTli,'a.- F'. Schimidt.
Laccrtla Coutinho. -M arciario <le Magalll/Jes. 
- Eduardo Gonçafoes.- Fernando Simas.-
Lov.ro Müller.:....carlos Campos. · 

Ao § l 9 - Obras <li versas nos estndos -
Coosl~ne-se a quantia de 80:000$ para melho
tn.mento do porto de Antonim1. 

Sala das sessões, 20 de outubT'o de 1891 . 
- Eduardo Goriçafoes. - 1\larciano de Maga
lMes .-BeUarmino de Meiidonça.-F. Sc/1i
midt.-Lacerda Coutinho.- Fernando Simas. 
-Lauro Müller. ·-Carlos Campos. 

E' adiada a discussão pela. hora. 
Passa·se ib hora destinada à (l.presentaçao 

de ~rojectos, indicaçõe:;, requeriJTientos1 etc. 
Ninguem pede a palu.vm. 
Vae a imprimir o seguinte 

N. 215 A - 1891 

PARECER 

Fixa a àcspc::a do Mínisterio da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publica:; vara o cx
crcicio de 1892 

(Parecer ela commissão sobre einemla.s a.pre
senta.das om 3" discussão) 

20~:009$ pam construcção de uma ponte 
provrsorm em Santos i 

1.500:000$ pa.ra o proloag-amento da Es-
trnd:1 de Ferro da Bahm ; .. 

200:000$ para. a Escola Agrícola. de Per
no.mbuco; 

Elevacií.o do capital da. The .Ceará Ha:ruour 
Corporatfori, Limited, com ,rarantia de 6 º/o; 

100:000$ para. estuclos do ltio Branco ; 
350:000.i;; par:i cann.es do H.io G!'aode do Sul: 
é n. commissilo de p::trece1• que não sej:\m 

approvadas. . 
A commissi'io aceito. a emenda <lo Sr. Antilo 

do Fn.ria e outt•os, na pa.rto simplesmente quo 
reduz o pessoal da inspcctoria. geral o agencias 
o Llolegacias nos estados. Não póde, poreru, 
convir na reducção tla verb.1. destinada ao 
pagtimento <le p~agons, nem na distribuição 
p~los estados de ui[erentes quot(l.S pa.ra. o 
serviço de colonisação. 

Sobro ns estradus ele ferro de Pernambuco 
e l~io Grande do Snl, a commissão indica dis- · 
tri])uiçlfo de verlJa que lhe parece preferivel 
às idéas consignadas em emenda do Sr. Antão 
e outros. 

NU-o importando em a.ugmento de despeza.s 
as clamn.is emeudas, parece a commissão que 
n:to tem de emittir parecer a. respeito; dir~~. 
entrebnto, que os a1•ts. 3° e 5° do projecto, 
om sua o,Piniri.o, regulam sumcientemente as. 
m<\terias de qttê t!.'atam. 

Sal(I. da.s comruissõesj 20 de outubro de 1891. 
- Rodrigicp,s Alves.- Alberto . BramJ,ao.
Ser::cdello CorríJa. -lrforaes Barros .-Rubíao 
Junior. · 

Emendas offerecidas ao orçamento da 
AgricUltura em 3" discussão 

Ao titulo obras divel'sas nos est::u.J.os, ac
érescente-se: 

Melhoramento dos portos do Arncn.ty, Ca
mocim e Chacal, no estado do Ceará, 
100:000$000, 

Augmente-se a. verba respectiva com a im-
portn.ncill necess:.i.rfa. . 

A commissoo de orça.manto examinou varias Sii.la dus SO$Sões, 19 de outubro rle 1891.~ 
emQndri.s apresentadus no projecto que lixa. J. de Serpa.-Josd Be,,itaqu.a .- Gonçalo de 
ni despoza. do MiDisterio dti AgL·icultura. rmra Lagos - i"rcrlerico Borges.- !vlcmocl Coelho 
o proximo exercício. Bastos elo Nascimcrito.-J)fortinlt0 R odrigues. 

Import:indo um :iugmeuto tle ctespeza us - JocZo Lopes . 
que pedem: Ao n. 19 do :irt. 1° (obrn.s diversas nos es-

100:000$ p:.ii·a. melhoramentos doi; portos ele ·úi.doi;) _accre~ce.nt~se~e 100:00~ para c?n-
A.ra.ca.ty. camocim e Sobral, no cea.rà; s truc_çao do ed1tlc10 pnrn. o correto na <:3-Plto.L 

100:000$ para a construcçiio d0 edifio paru.io de M1 uu.s Geraes. 
o correio em Minas; Sa,J:i. das sessões, Hl de outubro de 1891.-

1 .000:000$ para poços n.rtesianos contra.- Francisco da Veiga.;.... P:iletta.- Manoel J!Ul-
tados ; 9e71c io . 

Cn111n,·n V. IV GG 
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Ao n. 1, creditas espeoiaes 

Em 'Vez de 500:000$, diga.-so: l.000: 000$ 
para poços a.rtesinnos contratados. 

Sala das sessões, 19 de otttubro de 1891.
},fartinho Rod,·i9ucs. 

Fica consig-nn.dn. a verb::i. tle 200:000$ sob a 
·rubrica. «Ohra.s divcr5as», para. ti. construcçã.o 
de uma ponte provisoria., do T1orto de Santos, 
pan\ embarque o desembarqtte do merca-
dorias. · 

Saln. das sesscres, Hl elo oatnbro de 1891.
Do)»i».goa elo .Mo)·a.cs. - Pau!ino Carlos, -
Adolpho GoYdo • .:..... Bemar<11'r10 do Campos.
Jlloracs Brtrrcs . - R11bitto Jw1io1·.- I.opes 
Cha11e$ .-Gliccrio. -Costa . -illursa. -Al(l'.:do 
;;u;s .-Ccsal'io Moita, 

Ao credito o.~pocin.I, pPolon~nmotlto da. Es
traun. do Forro da Bahia 

Em voz do 1.000:000$, dig-a l.500:000$000. 
Sala das sossvos. H> de outubro do 18Ul.

M aiiocl r.oc!ho Basios do N asei IHCl'l(O. - Mm·N 
tinlio Rodrigucs,-J. de Serpa. 

Emendai ao art. fo 

Ao n. 5. J\ucdUos à agricultura: 

Aceresce11te-se: incluídos pnrn. escola agrí
cola de Pernambuco conformo orçamento de 
1891, 200:000.)0GJ. • 

Sala. das sessões, 19 de outuhro 1le 1891. 
_... Josd .il:l cttiano . - João Vieira. - Tolentino 
de üwvalho. - Pereira de Lyra.- Lui; de 
A11drctde.- Joaqt,im Pcmamuuco .. -Armiliat 
Falcao.-J. V. Meira de Vasco11c ellos.- :e$
pirito Santo. - Gonçalves l"erreira. - R<ty
tnl)ndo llandeira.-Juuencio de Aguiar. 

Para. conclusão das obl'.'as do porto da For
W..leza. e tra.lJo..lhos a.ccessorios. inclusive ut'l\
gagem intlispens1weis; p:tl'.'a, corriglr o est(l.do 
nctual do mosmo porto, o mao.tel--o, ilc:i. o 
governo o.utorisu.do n innova.r com ::i. « Tlte 
Coarü. I·farbom· Cot-pora.tion , Limited » o conN 
trato existente, elevado seu c:i.pital êi. som1na 
de 4.874. 000$ com n. gar:tnti1b de ô •/o ao anno 
pagos na fot•ma a.tá ag-oro. observada, e pti lo 
tempo do 25 :.urnos, e bem :i.ss im ti lhe conce
der prazo sumciente par:i. n. execução tlns 
obras, encetn.H1s e tlu.s que nccrescerem . 

Frcde1·ico BorlJcs.-Jotto L opes. - Gonçal-0 
de La(}bs.-itJ. C. Basto~ do Nasci manto.
JitStin'icmo · da Serpa -- Be.::cr1·\L .- Barbosa. 
Lima . . - Josê Bevilaqur:.- JosJ Avetino.-
Pcrlro Velho .. -Ftdcs . -Bellcirmi1io Carncfro. 
-Santas Pereira.. -Coiito Cartaxo.-Plres de 

AlbHquerque. - Garcia Pir'CS. - z.; ogeira. -
P. Guima1·aes .- Amorim Garcia.- C. do 
Nascimento. - Anfriso FiaVio. - Juvencio de 
ti.ou.irl:r.-João Vieira.-- EspiJ·ito Sarito.
Paula Ar!JoUo. 

11.ccrescente~se onde couber 
As vcrl.Jns ·desti?ladO.S nos esta.d<'S do Amn

i:onas, P:.wi~ . J\1a;t•anhii.o, Pia.uhy, Cen.rú., Rio 
Grande do Norte, · P::l>rallyl1:i., Alngóa.s, Ser
g ipe e 1\-fatto Grosso serão ant1·egues aos es
Lndos ü proporcrr.o quo elles forom realisando 
os di vct•:;os trabalhos o serviços nocossarios 
ao povo::i.mento elos nucleos 'prn.' nadonaos o 
ostr:rngoiros, compotindo no governo a fiscn
lisnção dos roferidos liervii;os. 

Os fiscn.os sorii.o pngos por contn, <.lossns 
mosmas vorhns, •lovon(lo sor, part\ tnes carg~:,; 
o pnt•;i. ns ngonci:1.s! nomoados 11e -pi•cfcronom 
OI> Cnnceionarios fl 110 foram (.1[,;pensados d:i. 
it1:spoctoria, delegacia o comrnissííes do tet·ras, 
cm con:;oquencia ul\ rcducçüo do -pessonl. 

Ficn tnmbem o g-overno :1.utorisado n. proví
clcnci:1r de mo.to q11e, sent J'lt'ejuizo do serviço 
de immisraçfio, seju. tram.forido o ele colooi
snçi!i.n aos ost1Ulos, iL medido. que ctttln nm 
destes so habilite para nssumir ns rasponsa.~ 
l.Jili<lades de um tn.l enca.tgo . · 

Saln. dns sessões, 19 de ontubr-o de 1891.
Antii.o c!e Fnria..-Alf1•ello Ellis.-G<1bino Be
souro.-Pedro Velbo .- Jo!:lé Bevilaqua..-F. 
Schmidt.-Leand!'o Maciol.-Arthur Rios.
Sovel'iuo Vieira.- Victorino MootGiro . 
S:mtos Per eira..-Bellnrmino Carneiro.-Laite 
Oiticica.- Sá Androde.- Jo:i.quim Pema.tn
buco .. - Amphilophio.- Aristirles Mai:i..
Matt:i. Hncellar.- Ma.noel Coelho Br.stos do 
Nascimento.- Atlmvde Junior.- Casimiro 
Junior.-Nogueirn. p"arann.g·uâ..- Pires l"er
l'Cira. -Díon)'sio Cerqueirn..-Fredcrico BorN 
§!es.- Amorim Garcia - Raymundo Ban- . 
deirn,--.,Pircs do ll.lbuquerque.-Tolentino do 
Carvalho. - Augusto de Freita.!S. - PMltl. 
Argollo. - J. ltetumba.- EpiW.cio Pes.so:i.. 
- J oã.o de Siqueira.. - .T. J. Scribrn.. -
Caetano de Albuquerque.- l~elisbello Freire. 
- .J. de Serpa. - Murso.. - Rodriguo~ 
Ferno.udes. - Ba-ptistn. da Motto. . - Alcides 
Lima. - Custodio do !\!alio. - Luiz do 
Andr:\do. - Belfort Vielr:i. - G. Pires. -
Urbano lvfarconcles. - Alva.ro Botelho. -
.T. Avaliar. - Francisco Veign.. - Frôe3S da 
C1•uz. - Nilo Peçnuha. - Nelson de Vns
concellos. - Leovilgido Filgueiras . ...:.. A-
1\.zeredo. - Indio do B1·0.zil. - Cesar Zam:\. 
- Costa. Rodrigues. - Couto Carta.xo. - J. 
Pontes do Mira.nua. - Ig-nacio Tosto.. -
P11ufa, Guima.rã.cs. - Pereira de Lyra.. -:-
Gonçalo de Logos. · - lvo do Prado. -
Thomn,z Dolftno. - Nioa Ribeiro. - Aoni
bal Fv,lcão. - Uchúa Rodrigues . . 
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i.• Em vez de;,_2.000: 000S-t>aro.as astro- O n. 3 do art. lºsubstitua.se pelo segu~nte: 
das Central e Sul de Pernambuco, diga-se: Serviço da immigra~o e colo-

2.000:000$ para o w·olongameoto da es- nisação, sendo para.: · 
trada Central de Pernambuco, ox:cluldo o Inspectoria. Geral, reduzido o 
ramal de Tapéra a Goit:i; pessonl a um inspector, um 

1.000:000$ para a coostrucção do trecho ajudn.nte, dous chefes de 
entre Timliar.iba e Pilar na Estrada Sul <le secção, um o!llcêa.l technico, 
Pernambuco. · dous officincs, um ai·chi<:is-

2 ." Em vez de-2.000:000$-digit- Se: tn,, dous o.manuenses, tres 
3.500:000$ par:i. o prolongamento <la Es- interpretes, seis ajudantes 

trada. do Ferro de . Porto Alegre a Uru- de interprete, um !'01·te1ro, 
gu11ya.na. dous continuos e um g-uurtla, 

3. o. Para. estudos dos melhoramentos do Rio J m;intidos os actuaes veoci
Dra.nco, no Amazomis, de modo a tornai-o mentos a iacluida a vorb:t 
franca.mente navegavel no maior percurso' para material. ....... ... . . 
possível e para. a exploração necesso.riu. á Agencias nos e~tados do 11.11!.a-
Lletermín:\çi'io do traçado de duas linhas for- zonm: , Pu.rn, , Mnranhuo, 
rc:is que do ultimo ponto na:vegavel se diri- Piuuhv, Ge:i.râ, Rio Gmnde 
jam, umn. i1 frontoim da. Venezuela, outra. iL do NÕrte, Pat•ahybn, Ala-
Govuun. Inglezn. ..•. 100:000$000 . gúas, Scrg-ipo e Matto Gros-

4.n Parans despcz.'\s com o materin.I, pes- so, quando se tornem ueces-

99:500$000 

soal necessurios ib desob3truc\~O dos lmixios . surias, inclui<la a ·.;crua 
da. Feitoria, Cnngussú, Leitã~·· e Pombo no Rio par~\ e:tpedhmte.... .. . . . . . . · 42:000$000 
Grande do Sul. • •. 350:000$000. Dclegach1s de 3" classeem Per-

Sala das eessões, 19 de outubro de 1891 .- nambuco, Bahia. e Minas, 
A11tao de Faria.-Ca~ssiano d.o Nascimento.- cada umn com um delegado, 
Bor,qas rla .Medei1·0 .- Uch6a Rodrigues.- um escriptur~.rio , um inter· 
Bel/àrt Vieira. - ViCtorino ;rlor.tciro. - Alr::i- prete, urn porteiro-continuo, 
dcs Lima. incluida n. verba pa.ra. o ex

pediente e alugue. de casa. 
Ao art . 6°, depois das -pali1.vras-dos pro- Dele~ci:ls de 2" ciasse: no Es-

ductos-accrescentc-so-do Brnzil e especial- pirite Santo, Parona e Sa.n-
meute-o roais como está. ta c:itharioa, reLlu:z:ido o pes· 

Sala das sessões, 19 de oufübro de 1891 .- son.L de cada uma. a um dele-
Francisco Yci!Jª • gado, ttm nuxilia.r teclmico, 

onde convier: um escripturario, um ioter

Aos concessionarios de engenhos centraes, 
cujns concessões não tiverem sido ou nüo 
forem julgadas caducas, ajuizo do Poder Ex
ecutivo, é füculfativo o uso e est:ibelocimooto 
de fabricas polo systema de dift'us5.o óu ex-
vressão. . 

Sala das sessões, 19 de outubro de 1891 .
F. Sodrc.-Sever~no Vicirã.-Dionysio Ccr
uuaira.-Paula Argollo.-Tolarrtino de Car· 
vaYio. · 

Ao art . 3~, depois un.s pa.la:vro.s-Rio do 
Ouro-accrescente-se-o corpo de bombeiros, 
espocitlcando no tina! do artigo o numero que 
nas tn.bellus explicu.tivas correspondo o. · e~se 
serviço. 

prete, dous agentes auxilia
res e um . portoiro"continuo, 
incluida. a. verba para o .3X
pcdiente o l\luguel de casa .• 

Delegacias de l "' classe no 
Rio Grande elo Sul e A.m São 
Paulo, reduzido o pesso:tl de 
c..'\da uma a. um delegado, 
um njudante techníco, um 
escripturario, um interprete, 
tres agentes auxilfares e um 
porteiro-continuo, inc I uid"' 
a voroo . para expediente e 
a l uo-uol de casa. ... . .... ... . 

Hospeda.rio. do. ilho.. das Flores 
e P inheiros, e t rausporte de 

46:000$0(10 

70:400$000 

52.:SOOSOOO 

Ao art. 5°, depois dn. pa.ln;vr::i.~juros-dig-a
se- subvouçoes, isencão do direi to::; ou trans
porte gratuito-o ma.is como est{\. 

immigrn.ntes parn. os es-
tado!> .... ............ , .... l.092:884$000 

Paga.monto de passagens~i im- ... 

Aos §.~ 10 e 20 <lo referido art. 5° o tum bom 
Llcpois du pn.lavra-ju1·os-accroscente-se o.s 
mesmas palavras dt~ mnoud:i. supt·ri. do art . 5 .0 

· Saio. das sessões) 19 de outul>ro de 18Ql .
Francisco da Veiga. 

migrantes, lwop:1g-antltt, etc. 5 .800 :000$000 
Serviço e.lo colonisacão nos es-

tados, sendo pn.ra: 
Pernambuco. , •.. . •..•••.... • 
Bahia .. . .•. .. ...... ..•. .. .•. 
Espil'ito Santo . ... ......... . . 

300:000$000 
300:000$000 
325:000$000 
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Paran:l ...•....... , •...•.... 
Saatn. Catharína ........... : . 
S. Paulo .................... · 

300: ººº·~ººº 450:000$000 
300:000$000 
800:000S000 
225:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
100:000$000 

Rio Grande do Sul. , •••.•.••. 
Minas Garaes .........•.•.... 
Amazonas .................. . 
Pará ...•••.•.•..••.....•••.. 
Maranhão .......•........... 
Piauhy ..................... . 
Caarà ••••.•.....•........ , .• 
Rio Grande do Norte ........ . 
Parahyba .••......•.•...•.... 
Alagóas ..............•..•..• 
Sergipe~ ..••••.•.••......... 
Matto Grosso...... . ....... . 

80:000$000 
80:000$000 
80;000:<;000 
80:000$000 

100:000$000 
100:000$000 
80:000$000 -------

4.0P.0:000$000 

lntroducQií.o o locn.lisnçiio da 
fümillns cm nuclcos, om 
virtuda de contrMtos vu· 
lldnmen ta calobrmios o qno 
nú.o tenhn.m incorrit\o em 
Cll.duci<lo.<lG • . • . • . . . .. . . . • . . 7 4ú: 416$000 · 

12.000~000$000 

Sn.ln. das commissües, 21 do ontuhro ele 1801. 
-A'1M°O do Fari-1 e outros. 

Vão n. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 172 C-1891 

Fitra a despeza do Ministerio do Interior para 
o cxercicío de 1892 

A commissão de orcarnento, tendo ex:imi
n:i.do as emendll.s do Senado a pt'oposição da 
Camara, :fixando a despeza do Ministerio do 
Interior para o exercicio de 1~92, e verifi
cando que as modificações fcitns nuo nltern.m 
a. importa.ncia to tltl cn. lcu ln.da. pnrn. aq uella 
despeza, sendo as emendas additivas com
pensadas pelas suppressivas sem maior p1·e
juiz;o dos serviços que correm por os[;() minis
terio, e veritica.ndo ig-ualmeuto que as emen
da,s substitutiv~s e artigos additi vos, lm.t'
moniso.ndo as di.sj)Osiçues do pro.iocto com :.1s 
alterações realisadas, estabelecem ttLmbem 
providencias dignas de serem adoptadns, ó (lo 
parecer que sejam toclns n.pprova.dus pela 
Cama.ra. 

Sala das commiss\:les, 21 da outubro de 1891. 
Rodrigues Alves.- Rubitto l«nior.- Montes 
Ba?'Tos.-Fi!)'UBircdo.-F. Mayrinh.- Ser::c
detlo Ccrrfo, - Alberto lJrq.ruJ,ao. 

EMENDAS DO SéJNADO AO PltOJECTO l:>A. CAM'.ARA 

Ao art. Io.-como na proposição. 
N. l Como Lia, fJroposicão. . 
N. 2 Em nz de - Despezli. extraordinaria 

corn o est11belecimeoto do Ptesidente da Re
publica, etc.- diga-se - Despew. com o p::i.
lacio r1o Presidente da, Rr.public:i., inclusive 
illuminaçiio e ob.jectos paro o expediente dn 
secretaria. 

N. 3. - Como na proposição. 
N. 4. Suµprirna-se. 
N . 5. Como 1m pro posiçü:o • 
N. 6. Em vez de - 195:300.~000 -dign-sn 

- 227: 100$000, ekivn<lrts n.J consignações, 
quanto M pe~;;ortl, em 11 :800$000 n.ugment~) 
do ve:-1cimento1l vota.elo, e qunnto a. m11te1•i:1 l 
em 20:000$~ uugmento m~ tlespem eom o 
sor•viço tnchygrnphico o de redacção dos de
bates om 5 maze~ a 4:000$, conforme con. 
tracto do 2 <la junho tlo corrente a.nno. 

N. 7.- Como na proposição. 
N. 8.-como na proposicfí.o. 
N. 9. Em ve7. do - l 00:000$- dign-se-

00: 000$000. 
N. 10. Em vez de - 174:000$ - diga-se -

li2:320$ mrrntirfa a consignaoi'ío de 7: 920~ 
parn. so1•Yontcs o ordGntH1cas, conformo a p1'0-
posta, mn.s reduzidn. n. 8: 000$ n. consignac;ü:o 
paran. itnpr·essü.o do leis, ~·ela.torios, etc., eli
minndus :~ r.le 1 :000$ para. moveis e n. <la 
1 :200~ p::i.r:i. fornecimento do legislação a di
ver:sas repartições, mantidas as últtt'as re
àucçues feitas pelt1 Gamara rlos Depittridos. 

N. l l. Em vc;i; de - 500:000$ - tliga-se 
300:000$000. 

N . 12. Com o uu. p roposiçü.o • 
N. 13. Como nu. proposi.çil<J. 
N. 14. Como na proposição. 
N. 15. Eln vez de 58: 162$500-diga-se-

71:702$.1500, inclnida,. :1 uespeza. de 18:540$ 
pat'a a m:in11t0nção do Hospital Mi.witimo da 
llhti. dn. San ta, Ba.rbara. 

N. 16. Como na proposicíio. 
N. 17. Em vez do 20:000$-digo~so-

39:()00$, r~t~b()locidn. n, quota. de 20:000$ om 
lagar de 10:000$ pn.l'a o Asylo das Orphüs da 
Sociedade 11.mnute da lnstrnccão. 

N. 18. Supprimn.-se. 
N. 19. Em ver. de 391: 800$000-diga·Se-

351 :800.S, reduziüa de 60:000$ a. 20:-000.$ a 
consig-m1çfto pa.r:i o!Jra.1> lJovns nas colonittS d n. 
llh::i, do Govr.mmdor, e applique-sc á conser
vaçifo do~ pri:idios existentes o dcspezas even
tuaes. 

N. 20. Em vez de 20:000$000-dig::t-se-
265: 940.~000. 

N. 21'. Como nü 1wovosiÇão. 
Substitua-se o primeiro artigo additivo: 
a) polo seguinte: 
Artigo addítivo. Ficam pertencendo à. mu~ 

nicipalidado do Districto l<'edoral os serviços 
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concernentes à llygien~ e policia sanit~ria 
url.ianu, lirnp~za da ~ida<fo e_ p1·aias~ Hosp.1ta~ 
de S. Seb:l.stü10, ue8mt'ectono~, ass1stencm u. 
infüncia, compl'eh(.)ud.idos os menores empre
~<tdos nn.s fabricas e os educttndo::; das ca:;as 
ue S. José e Asylo dos Meninos Desvalitlos. 

Paragrapho uuico. A despeza com n assis
tencla. á infünciü. seró. levada ~~ conta. do 
producto dos impostos especiaes 8. que se 
l'efere o urt. 10 da, lei u. ;:JJOG do 24 de no
vembro de 1888, e a receit:L dos Asylos füriL 
purte du. I'ond;1 municipal. 

b) pelo seguinte : 
Artigo additivo. Passarã.o pam os CJStadofJ 

us despozas com os governa<lot·..:s ou prcsi
dontm; o scerctu.t•[os, e com n so1·vi<:n <lo 
hygiono torrostl'ú nos i·o~poct\vo:.; torrito
rlos. 

Pu.ra;;ru.pho unico. E' nutorl~mlu o Prosi
uento lliL B.op11l>licu u. ~IJl'lt' os !Jl'Udtio::i l!l 'O~ 
ditos, do m:conlo <.:om o tll'~~a111011tu vl~untu, 
:i:u·a OCCül'l'Cl' l\S dospOW8 com taus SOl'V l~!Otl 
orrH1uuutc a cnrgu tltL U11iiio. 

O ~º ~wtigo addilfvo, eomo im p1'opc.~iç:1o. 
Sub~tltuu-so o a•• tLrtigo nthlitivo pulos :;o

g-uintos. 
Artigo u<ldilivo. Nü.o soriio providos o;; 

logtue:s quo vu~tu•um U!L Sect·olatfa do 1 nto· 
1·iot· llO u1n dírecL01• llco sri1:1:<1u, um l" otncial, 
um 2° omcfal e dous nmn.nuonsm;. 

§ l.0 Vagando um dos tros logm·as de dire
ctor do sticçáo, sor:\. ast:L :;upprimida, sendo 
o serviço que ora nolla do:.iempenlt:Lllo distl'i~ 
buido polns duns outras socçüos, onde passa
rão a ter exercicio ns empreg:u.lo~ qu~ d.:ille 
se occupa vam. 

§ 2. 11 As vu.gas dos ou tt·os dous log(lres de 
Llirector <lo secção serão prewchid<LS por 
accesso. 

§ 3.0 E' J;rohibid:t <• adi:iissiio de ompl'e
gu.dos adtli os ou extiw1nmerarios. 

Artigo adllitivo. Nií.o serão providos ntt 
Repartição de Estatistica tious togares de 
1° official e dous do 2" otficial, quando 
vagarem. 

O 40 artigo additivo, como na proposiçii'.o. 
Accrescento-so : 
Artigo a rlditivo. E' o Podm• Executivo auto

risa.do a rever n. talJel!a. das ajudas do custo 
:L Senadores e Doput:idos, sem augmento da 
despez:.1.. 

Artigo :~ddi tivo. B' mantido comoH.epartiçiio 
Federal o L:i.boratorio Nacional do Aualyses 
na All'u.ndega. da Capital, ficando sob a tt.dmi-
nistraçfLo do ~tinisterio da l.1'n7.enda. . 

Al:·tigo adclitivo. As despoz(l.S pela rubr1c(l. do 
iwt. 1° n. 11 serão feitas exclusivamente com 
u. con~t·ua devi~'" aos ~ervan~un.r~os do culto 
cathouco, providos a.tê 7 de J~tne1ro de 1890, 

como preceitua o art. Ôº do decreto n. 119 A 
dessa data. 

Senado Fetlernl, 15 de outubro de 1891.
Prudente J. lle 1'foraes Ba·rros, vice-presi .. 
d~nto.-Ga Dini~ G01~lart, 2° secretario.
Jocio Pedro Bel{ort V ieira, lo secretario.
João Soares Neiva, 30 .secretario. 

Plto.JECTO DA CA>\lAfü\. N. 172 B 

O Cougresso Nacionitl decret(l.: 
Art. O Presirlonte da B.opublico. é au-

tori:o;ndo a <lesponclor, no oxercicio de 1802, 
pol:t 1·0 pnt·tir:ào do Miuistorio tios Negocios 
tlo lnluríor, lt c1u:1.utiti <lo 5.028:042$500. 

Asslm cli:.;tl'iuukl.ii : 
l. Subsitl io <lo 1'.~osidonto cfa 

ltopublica.......... • . . 120:000$000 
~. Dcs1am.1. o:d1•au1•1lim\l'in. 

com o o~tabolnc imcnto 
elo Pt·o~ido:ito da H.epu
hlic:t (rovoi.,"Udo o de-
ct•ato 11. 18:1 do 27 do 
janoir•o do 1800) •. .. . _. 

3. Subsitlio no vice-prosi
<lento d11 RopulJl1c;i. _. 

4. Des peza com o esta,bo Icei-· 
monto tios ministros, na 
raziio ele 3 : 000$ ....... . 

5. Subsidio dos senadores .•• 
(). Seeretn.ri:i. do Senado ...• _ 
, . 8nhsidio dos deputados ... 
8. Sticreto.ria da Camara dos 

20:000$000 

36:000$000 

24:000$000 
567:000$000 
195:300$000 

1. 845: 000$000 

Deputados.............. 293:000$000 
9. Ajudas de custo nos sena-

rlores e deputados..... 100:000$000 
10. Secretaria de Estado, re

duz.idas as consignaçõ&!:i 
p:J.t''' serYeotes e orde
nanças a. 6 : 000$ ; a. c.les
ti nadn. ü. compra de li
v r os e expediente a. 
4:000$, e de despezas 
extraordin::i.rias e even
tuMs, etc.• e tc., a 
4:000$........ . . • . . • • . 174:600$000 

11 . Pagamento aos seL'Yen
tuarios a que se refere 
o decreto n. 119 A de 7 
do janoiro de 1890..... 500:000$000 

12. Dir0ctoriu. Geral de Esta
tisticn. ; reduzidas : a 
4: 000$ a consignaçfi.o 
destin:i,,fa iL acquisição 
de livros. jornaos. etc .; 
e a 2:0008 a da even
tuaas e degpozns extra.-
ordiuarias. . . . . . • . . . . • . . 139: lBO$CIOQ. 

I:.l . Archivo Publico......... 33:830$000 
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. J4. Inspectoria Geral de Saude 
dos Portos......... . .. 337:070$000 

15. Lazaretos e hospitues mti-
ritimos • .•.•.•....... . .. 

16. Soccorros pu blicos ...... . 
17. Instituições subsidiadris ; 

. l'eduzida.)) as seguintes 
consignações : Academia. 
Nacional de :Medicina a 
2:0000 ; Escôla Domes
tica de NOSS:li Sen horu. 
elo Amparo cm Petro
·polis Oi 3:000$ ; Instituto 
Pasteur n. G:OOOO , Po
liclinica. Geral do ftio 
de Janeiro n. 8 :000$ ; 
e Asylo úe Orphi'lol:i du. 
Sociedallo Amanto. d;~ 
Instrucçiío a IO:Oü0$000. 

18. Quinta da Boa Vh;tu,; re
duzido o pessoal <i um 
administrador com 
2: 400.c;i de ordenado e 
1:200$ de gratificação ; 
um ajudante com 1:600$ 
de ordenado e 800$ de 
gratificaçü.o ; e consi-
gnada para conservação 
da cusa e parq uo do. 

53; 162$500 
100:000$000 

2U:000$000 

mesma qu\ota. a qun.ntio. 
de 24:000$000 . . . • • • . • . 30: 000~';000 

19. Assistencia a Alienados. . 391 :800$000 
20. Obras; · ~rn ropnros e 

conservai;ão de edillcios, 
~uer proprios mwionaes 
quer particulares, ao 
serviço do Ministerio tlo 

Art. (a.dditivo). Para execução do decreto 
de 24 de j!l.neiro de 1891, o· Poder Bxecuti
vo apreseotará. na sessão legislativa de 1892 
o orça.meu to das tle:-!pezas necessarin.s. 

Art. (additivo). Não serão providos os 
lagares que vaga.rem na secretaria do in
terior, cxceptuado apenas o de director geral. 

Vagando o togar de director de secç("?, 
será esta supprimída., e uddidos os respecti
vos empregndosás duas outras secções para 
irem preenchendo as vagas que lhes compe
tirem. Verificando-se segunda vaga de di
rector de secção, serú. preenchida por accesso. 

T(\mbem não serão providns na Repartição 
ele Estntístlcn. os togar es quo vu.gn.rcm do l• 
e 2° officine,;, a1mt1111011ses, pmth:antes e con
tínuos, podundo unr-sa l\CCOSSO ou Lrnn:dh-
1·cncin.; no caso 1!0 vol'i1lcnl'om-so n:lll~ do 
duas vo.gns om q1m lquer des:ius classes, 

Parag-rapho uuico, l•'lc~i pi•ohibhla a ad
missão de amp1·egados nddldo.s ou o:ctranumo-
ra1·ios. · 

Artigo nddifüro. O govomo trnnsíorit'iL a 
Co.ma.ra. dos Deputnúos po.ra: n. casn.; em que · 
funccionou o. Cl\mu:'tl. do extmcto reg1men, ou 
para a em que ostit. o Musco Nncionnl, t!cando 
para issv 1Lutorislltlo a despender ntó n quan
tia de 200:000$000. 

Camara cios Deputa.dos, 22 do setemlJ1•n 
tle 1891 .-Joao Lope~ Ferrcini I•'il/10, presi-
1fente.- Raymw1do Nina Ribeiro.- Joao da 
Silva Retumba. 

N. 247 A-1891 

(Do Sen~do) 
Interior. . • . . .. • • . . • • . . . 20: 000$000 

21. Eventu:i.es... . ........ . .. 20: 000$000 OrGa rma escola de macJ,iniQtas -.~o estado do 
P"'rà 

Art. (Aclditívo). Pass:i:ri1ol)O.t'U. o Districto 
Federal, ao mesmo tempo que n. receifa, os 
seguiu tes serviços : 

Hygiene: · ~ 
Ho~pitaes de S. Sebastmo e Santa. Bar

b3ra.; 
Desinfüctorios ; 
Limpeza da cidade e pttiias do Rio do Jt:t~ 

neiro; 
Laboratorio Nacional de Ana.lyses ; 
Assistencia :'.\ infüncia., comprehendel!do a 

casa de s. José e Asylo de Meninos Desva
lidos. 

(B)-Passo.rão para. os estudos : 
HygieM; 
Pessoal dos éstados (governadores, secre-

tarias, etc.) .. 
Paragrnpho unico . E' autorisado o ~oder 

Executivo a: abrir creditas indispenstwe1s, ele 
accordo com o orçamento vigente, p:li'a occor
rer·ú.s tlespezas com- cssos serviços, omquanto 
aca:rgo·d.111 Uniiio. 

A commlssão do marinha e gnerrn. da ca
mar(I. dos Deputridos,teodo presente o projecto 
de lein. 8 rle 1891 approvado pelo Senado, 
cre;1ndo uma escola. de mach!nistns annexa ao 
~\rsena.l de marínlm. do estado <lo Pu.rá , e cou
sider:ula a imi)ortanciu. de setnelbn.nte cren
ção pelu. necessidude, ha muito reclama.da., de 
um estabelecimento de instruccão dotado, 
como o projcctndo, do umn. orga.nisa~o scieu
tificu; e pro.ticn. capaz de bem hn.bilitar o pes
soa.l que se destina às industrias mecn.nica.s, 
cujo desonvolvimento ntlquella região e no
torin.merite cri?~ceote; e consiucmmdo que esta 
lacua:i. desde longa tlat;\ sentida tem concot'
l"ido pu.ru. uttrnllir o profissiornil estrangei ro 
com prnjuizo do elemento nacional, que se vê 
por falta de competencin. preferido, é de pnr<r . 
cer que seja o mesmo projecto adoptado. 

Sala das sessões. 21 de outubro de 1891 .
Indio do Bra::il, Erefator).-M. VaUadtJ.o.-
Pires Feneira. . · 
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N. 247-.1891 

(Do Se'tU!do) 

O Congresso Nacional tlecreltt: 
Art. l. 0 E' m·eadtl unia escolu. (le .macbi-

aistas no estado do PM'a. · 
Art. 2. • A escofa. ser-.l. esb.belecida no Ar

serul de Ma.1•inh:i., sob a. direcção do respecti-
vo inspector. · 

Art. 3. 0 Sendo o fim da escola prepara.r, 
ospecialmente, machinistas iudustríaes, o cu~·
so consta.rã de tres annos, seudo llous theo~1-
cos e uni Pl'Utico, e comprehenúerá as segum
tcs matorius: 

ct) l• nnno- 111 cadeirn. - Mec:rnica gern.l: 
estudo da::; leis geracs, J>rincipi.os o theorias 
mai~ indii;pcui:.iave\s o.o estuclo ilas rnnchínns, 
do :seu t1·u.lla.lho e du. tl'ausl'ormaçii.Q de seus 
movimentos. . 

211 ctu.leirn.- Physica. e.'(pet•itnen tal: estudo 
completo das üitfore11tes theol'ius que com
poem n. phy!i.ica. e das ::;uo.s app.licações mn~s 
immediatas, sobretudo ó.s maclnuns e a n.pplt
caçi1.o da. olectriciclade á illumina1:üo. 

3 .. cadeira- De$6nho detalhado e nomen
clatura das machiuas a vapor, com . especia
lidade as applir.adas ãs industrias e i nave-
~ação . . 
~ b) 2ª anno-l" cadeira-Mecauica applicuw 
da: estudo compll'lto das machim1s a vapo1\ e:;
pecia!mente das applicadas ás industrias o à 
navegação. 

2" cadeírn-Th:lsenho: continuação do dese
nho <las machinns e levantamento de rascu
nhos, á vista d:i.s peças e dos uetalhcs Ü<'-S 
mesmas. · 

e) 3° anno-Praticn. nos officiuus do ::i.rsen!'-!, 
a bordo, olficina.s fabris e outros esttttlolec~
mentos iauustriaes. 

Iustructor dem:ichiuus... .... 1:20~00 
Secretario................... 2:000$000 
Por•teiro.. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 1: 000~000 
Setvante....... .............. 720$000 
Expedieute, modelos, etc..... l :680$000 

Senudo l~ederal, em 111 de outubro de 1891. 
Pr-ude1~te J. de il1oracs BM'ros, vice-presidente. 
-Git Dini= Goulart, l 0 secrnl:al'io iuterino.
·.uanoel Be::.en·a ele AUncquer'l.ue Junior, 2° se
cretario interino.- Antonio N icoll.ió. Monteiro 
Baena, 30 sec1·etatio interiuo.- Yírgilio Cli~ 
maco Damasio, servindo de 4• secretarjo. 

Vne a. imprimir a seguinte 

Redacçao 

N . 20:1 E - 18\H 

u.ocla<.:ção, pam 3" discuss(í.o do n~<litivo. tlc~
tucauo llo orçamen to du. mn.l'tnha, 1nst1-
tuindo montepio para. o opo1·ario emictivo 
ou <lo quu.1.ko extro.numera~·io, serreute _ef
fectivo do Arsenal de Marmha d:.i, Capital 
l~c<l era.l e outros ar~euaes de marinht~ da 
Republic:i. 

o Congresso Nacion:i.L decreta.: 
At•t. l.° Fie•~ ir.~tituido montepio par:i. o 

opararlo cff<lcti vo ou do q nadro (;iX tru.nume
ml'io, servente o.frectivo do Arsenal de Ma.. 
rinha. da capit<ll Federal, opernrio e serven· 
te nas mesmas condiçõe:s das directorius de 
ar'Lilharia e torpedos. 

Art. 2. 0 O montepio tem por fim soccorret 
o contribuinte hal>iht..'l.do uu.10rma. desta lei, 
concedeudo-lhe pensão, da qual poi.lerit rever
ter meto.ele para os successores, na lei desi-
g·na.tlos, do institltldor. . . 

. Do fundo do montepio 
Art. 4. 0 O pessoal docente te1·â clous pro

fessores de scie11cins, um professor de desenho, 
urn instructor de nmchinns, o perceber[\, Lern 
como os empregadoll;os vencime~tos const:i.n- Art. 3." Torlos os operarios e serventes 
tes dn ta.bellt\ annexa ª este proJecto. meocionn.dos no o.rt. l" contribuirão, m&asal-

§ l ."O cargo do professor poderá sei- e:i:er- mente com um diu. de vencimento. 
cido por official da tirmuda. ou do exerctto, . t ·b · t ti 
com a precis:i. Woneidade, commissiona.do para Pn.r•\grn,pho umco. O con ri u1o 0 que or · 
esse tim. - dispeosudo <lo serviço pçr ~xctisso de pessoal 

§ 2.0 o instructor sera 0 eog-enlleiro dire- podert\ continuar a contr1bu1r )Jat"..t. o monte-
ctm· das ollicino.s de machiuas rto ::1rsenal. pi~rt. 4.º o govet·no con;-erterit em apolices 

Art. 5. ~ São revogadas a.s disposieõcs em do. divida publica o producto das quotas de 
contrario· que trata o artigo precedente e o saldo exis

Tabella a que se .,.eferc o projcc:to 
t ente no Thesouro proveniente das contribui
çoes <lesde 1875. 

Professor de sciencias · (<lous 
a 3:000$000) ............. . 

Pl'ofes.sor d0 desenho •...•.••. 

Gro tifi.caçõl:IS Dos direito~ o.o montepio 

G;000$000 Art. 5.Q O contribuinte ciua contar 20 ou 
2:400$000 mais annos de serviço (descontado o tempo 
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provan.iente tle~ lic_enças, castigos. faltas _de 
molast1as que na.o tiverem por causa. o serviço 
no arsenal 011 directoria) e os que, por idade 
a.va.nçada e por molesth1s contrahidn,s no s~r
viço, ficarem impossibilita.dos de continuar a . 
.servir, terão direito à. pensão pela fórma S8-
guinte: 

§ l. 0 O que confar 20 aunos do trn.balho, 
metade do jornal. 

§ 2 . 0 O que contar 25 aonos, o jornal por 
inteirJ. 

§ 3. G O que contar 30 ou mais àlln"OS, o j or
nal da classe imm<.ldia.tn.mente supet•ior, si ti
ver mais tle um anno de exercício na u.nterior 
e si fot• opernrio de 1... classe mais um terço 
do jot•nnl . 

§ 4. o o quo contar do .20 a 25 :innos, de 25 
a ;:$0 t\Uoos percol.Joz-l ponsfio proporciona.! ao 
tompo int1Jtmetlinl'io. . 
~ 5. 11 No caso de insufilcíenci[l, dos meios 

provoniontes do~ rendimentos das quotas e dti. 
quota. do a.noo, o deficit sarit rri.te:ido propOL'
oionulrnente. 

§ 6.<>. O que contm• CJUalqucr tompo de ser
viço e dul'anta alie sofü•er desastre pot• mo
tivo alheio~ su:.i. voutude, competentemento 
provado, e do qual resulte impossibilidade de 
continuu.t• a tt•o.b:1lhal',-perceberi pcn;;~o igual 
ao jo1·nal de sua classe. 

. Àrt. 7 .0 O que so invalidar depohs rle 20 
aunos de se1·viço, sem ~r pot· molestia adqui
rida nas !'epartições indic:tdas, teri\ direito ao 
jornal da classe e sô reverterá a seus succes
sores a pensão da cla.~se immediatamente a.n
teriot', excepto os ele 3" classe1 que reverte
rão a. pensão da classe, meu os l / 3. 

· .Art. 11. Os successores pensionistas per-
derão seu direifo il. pensã.o : · 

§ 1.0 A viuva.si, por culpa sua, não viver 
em companhi~t do marido; si contrahir novas 
riupcius ; si for deshonesta. . 

§ 2. 0 A filha ou irmã, casando-se. 
§ 3.0 O filho menor completando 18 annos, 

salvo si undur nos estudos, caso em que per
ceberà a pensão até os 21 anaos. 

A:rt. 12. O Executivo expedírU. o regula~ 
manto da presente lei . . 

Art. 13. Fica. igualmente, concedido mon
tepio aos opera.rios e ser ventes dos outros ar
senaes de mM'inlla da. Republion, sendo au
torisudo o Poder Executivo a formular as 
respectivas tabellas. 

Snlo. tias commissões em 20 de outubro do 
ISOI .- Roclri_qucs Afoes.-Figuciredo .-F. P. 
;1/ayrin.li.-i'lforaes Barros.-IJemelrio Ribeiro. 

o S1c Pn.F.SIDHN'l'E desi~no, ·a seguintG or
dem do dia para a sessão ae amanhã. 

1" parte ute âs 2 horas : 

Votação do projecto n. 180 A, garantindo 
em sua pi~nitude. os dit•eitos adquirid~s por 
empregados pubhcos, em virtude de lets an
toriores ii constituição Federal (2~ discussão;) 

Continuae<\o da 3a discussão . do pro.iecto 
n. 215 A, fixando as despezas do Ministerio 
da Agricultura. durante o exercicio de 1892. 

Continuação da . 30. discussão do projecto 
n. 245, fixa.udo n.s despezas do Ministerio do. 
Iostrucção Pnblic:i., durante o exercicio de 
1892. 

2~ pa.rt~ n.té as 3 horas : 
.. Art. S. 0 A vi11 v::i., fühos monol'eS e fil hus, 
mãi ou irmã. solteira do contribuinte quo !'u.J- 3a discussão do projecto n. 222 A, dt~ com
lecer com 15 a 20 annos de serviço terão di- missfío mixtn., sobre emissiio, resgn.te e con-
1-eito â metl\de M pensito que elle recebet·üi versão do papel-moeda, etc. 
com20 anno~, sl nu classe em qne í'allecer 10. di~cussão do projecto n. 230. que a.p
jâ tiver mais d.e acce:.;so e si não tiver terá a prova. o tratado de a.rbitrn.mento firmado em 
pensão iguu.l ã metade da que elle perceberia Wasllington a 28 de abril do anno passado 
na classe immediatameote inferior e sendo de ptirn. plenlpotenciarios do Brazil e de outras 
3.. classe, metade do jornal dn. classe, me- uaçües amol'ica.uas. 
nos 1/3. 

Art. g. 0 O contribuinte que fallecer depois 
de 20 a.nnos de serviço dà direito a uma pen
são igual :l. metade do que podi:l. perceber ~os 
casos do art. 5.0 · 

Paragra.pho unico. O que coutar s6mento 
16 annos <le serviço, em hypothese alguma, 
darâ direito i\ reversão. 

Perda de direito ã. pensü.o e roversõ.o 
Art. lO. O contribuinte que su.hh· ou for 

' demittido do serviço, salva a. hypothese do 
, a.rt. 4° para.gru.pho uuico, perde o direito ao 

montepio; . 

3~ parte até as 4 horas: 

Cont~nuaçã.o do projecto n. 22!3 (do Senado), 
regulando o processo da. eleiçií.o p<Wa os car
gos fedaraes. 

Lovo.nt!l-Se a sessrt.0 as 4 horas e 15 m~ 
nntos. 
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%._ SESSÃO 1"!11 22 :01': OU'I'T.!Dll.O :Ol'l 18Dl 

Presidcncra dos Srs. Rctwnúa (3° socretai·io) e 
Núia Rib1Jiro (2° .secretario) 

A urc-se a scssü.o. 
Fnl tam com c~tu"a partici pada os Srs.:. 

Ma.tta, Macluvlo, Pal<ltta, João Lopes, Pedro 
Americo, ltost e Si ! va, André Cavalcauti 
T!Jeopllito dos Sant03, Pcmtes <la Miranda; 
Augusto de Freitns, Cyril lo ele Lemos, 
Alberto Bm.pd:I.o, Olivoirn, Pinto, Viriato da 
l\Iedciros, C'ronc:-i lves Rn.mos, Ce&\rio Motta 
Carv:.Llhat, Cario:; Garcia, F leury Cmacl o' 
GuinHll'Ües Nal:il, 'l'homaz Flot•e;; e Rocht~ 
Osodo; e .som cau,;a particip:ida os Srs.: 
Bolfort V1eira, 1\lrnino Affonso, Miguel de 
Cnsti·o" Ao friso Fialho, Nelson, Ivo doPrudo, 
lVI:u·co[ll)o l'\'Ioura., Fonsecn. Hel'mes, .Joaquim 
füeves, Luiz Mut·at, Frei e~~ <k~ Cnn, Alciudo 
Guannbnra.; Sa.mpa.io Fct·1·~;:, Lopes Trovão, 
Ji1c11ucs Ottriqn1~. Mnyrink, .lesuino do 
A lu~riucrq:ie, Vínhao ;, Fig-ucir·odo, .João Pi
nlw1r·o, \Josb Scuntt, Ferreira Brandão 
l:''r:1.ncisco Am:wal, Monteiro da Silva., Mar~ 
tinl10 Ptwlo Jll niot', Ang-c lo Pinheiro, Costa 
J uoio1·, Loopol• lo 11,~ Bulllüus, Julio de Casti· 
1 hos o 1'~01·un.11t\o Alio L t. 

1•:'_. lida º· Gem dclin to npprovmlt\ a acta. da 
scs.s<~o anterior. 

O Sn .• 1 º SF.Cl~ETAR!o procede i1. lcitui·a do 
s0gulntc 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Ao meio-dia. procode·S3 à ch::unadtt. ã. qunl 
respondem o.s Srs.: Nin<~ Ribeiro, tietumba, 
Rorlrignos Fcrnnmles, Nog-11citn. Pn.ra,mtgna, 
Uchoo, Rodrignes, lndio do Brnzil, lnnocencio 
Scr~edollo, Cantão, Pcdt'o Chermont, 1'.fattu. 
Bucellt1.r, Co:stu. Rodt·igues, Casimiro Junio!' , 
Henrique de Cal'vall1a, Pires Ferrcim, 
Martinho Rourigncs, fütrboSlL Lima, Beze1·ri 1, 
.Tustiniltllo do Serpa, F['(~i.lerico Borgc~. 
José Awlino, Josô Bovilaquu, Gonçalo tio 
Lag-os, Na!;cimonto, PL~dro Vullw, Amorim 
Gul'ci:\, l~pit:icio, Couto C;irt:\xo, Sii AndmLlc, 
Tolcntino <lo Cm•v;dho, Oonçal vo:s Ferreira, 
.lose lllal'l:1110, Joariui'i1 Pcrn<rn1buco, Juvencio 
do Ag-uial', H.aymnuúo BLntloim, Amiib:\i 
Falcão, Pereira 1!0 Lyr•n, l\lnir:t do Vascon· 
collo~, Jol"Lo tio Siquoirn, Jo::Lo Vieira, Lulz 
da Andr:tilo, E:>p1rito S:111to, Bollnnnino 
Carnell'tl, Oiticicu., Gitbino lfosont'O, Olivoirn. 
VaU:td:io, Lon.udro Macio!, Felishollo l~reirc, 
Priul:i. Argo!lo, Tost.a, Soalm1, Zama. 1\1·thut· 
Ri0~, Gnrcin. Pir0s, Sevc,rino \'ioim, Santo~ 
PLJreira, Cu:>totlio do Mullo, Pnula Gtiihl:trfie~, 
Mlltoo, A111philopl1io, Fraiici;;oo Sodró, Dia· 
nysio Ce1•quoit'•~. Lcovigildo Filgueiras, 
Barã.o do s. ~farcog, Sebastiü:o Lnndnlpho1 
Pires e Aibuquerquo, Pi'isco Pn.rnis~, Moni~ 
Freire, Atllu.ytl~ Jnnior, Fonsecn. e Silvrt, ~ilo Du Sr, lº sect·e1n.rio do Sen:i.do, Lle 21 do 
Peçanha, U rbn.no Murcondes, :.\fü.nhií0s Bar- corrente, transmittindo ns propllsiçõe.s desta 
reto; Virgilio Pesson, Fr:inçn. Carvn.Jho, camarn., que fürn as despezas dos l\'linisterios 
Baptistn. da Mott.'\, El'ico Coelho, .Mistides dn. Justi~[I. o dl~s Re lações Exteriores, as 
Lobu, Fnrquim \Vernccl-., Thomaz Delfina, quaes foram sem ernernfas approvndns.-In~ 
J\ntonio Olynlho, B<tdaró, Po.cifico Mascare- tciradn,. 
nhas, Gabriel de Mrigalhães , Ltionel Fil\10, Do mesmo Sr. l 0 sccreLn.río e de igual da.ta, 
Cha~ns Loba to, Jacob d~L Pai:tflo, Alex:i.ndre communicailllo que l)eJo Ministerio das Rela
Stockler, ~·rancisco Veiga, Gonçt\lve::; Chn.ves, çues Ex tcrio1·os foi restituido ao Senado, 
Lamounier, } .. l varo Botelho, Folichtno Penna, em antographo, coin a de\·ida sancção o 
.A.me rico Lnz, Viotti, Dntra. Nicmcio, Corri~a cfocroto do Congrésso N~\ciooal que ~ppi;ova o 
Rabcllo. Manoel Fulgencio, Astolpho Pin, accordo foito entre o Bru.úl e o Peru, 
Aristilles M:iíLi, C..::urlos Ch:lg;1s, Domingos sobi·c á ex~cução de car tas rogatorfas.- In~ 
Roclw, Cost:~ Machndo, Domingos Po~to, t etrada . 
.Toao de AVella.r, Ferreirl'1 fü\bello, Bueno de, 130 mesmo 81'. 1° secretario e de ign<tl data., 
Po.iva, Fr;:.rreír:l Pit·os, João Luiz, Bernn.rdino commnoicando que, naqueJla data, o Senado 
do Co.mpos , Frauci:sco Glicedo, Mor<los enviou i~ so.ocçito os autogrnpltos do decreto 
Ikorros, Lopes Chave;;, Oorningos de Mo1•aes, elo Congresso Nacional que esµcctfica. os crimes 
Adolpl10 Gordo, Mur.:;a., Paulino Carlos, Ro- ·de responsabilidade do Presidente da Republi· 
dt'igues Alve:,;, Alr1•euo 8Llis, Rubiii.o Junior,· ~.-lntoirn.>ll\, 
Mol'eii•a da. Silva, Almei<üt Nogueirn, Azeredo, Do Mini::iterio dos Negocios da Guerra., de 
Caet~no de Albuquerq ue, Bellarmino de Hl do r.orrento, transmi Ltindo incluso ·da 
Mondonç,,., l\11\rciano Lia Maga! h:1os, Eduardo ordem do Sr. Presidente cl<t H.epublica., ore
Gonr;ttl ves, La.uro Muller, Carlos Ctimpos, querimento em que o capitão medico de 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victol'ino Mon- 4~ c\usse do exercito, Dr·. Agilio de Villa.boim 
oiro, Pereir1~ <h Costa, Antilo do Faria, pmla 13 mezes da licença., com fados -os 
Borges do Medeiros, A lerdes Lima, A orou, vencimentos, adm do ir a Europa aper.feiQOar
Homero Bn."P.tista, Cassiano do Nttscimento, se em um dos ramos da medicina..-A' commis-
Demetrio Ribeiro o llfont1t\ Barreto. sã.o de potiçues e podore5. 

Camll.r" Y . IY 
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Do me~me ministerio o de igual d<tfa, re
mettendo awln~o e dc.vidnme11te inror.m::ulo, 
de oruem 1!0 Sr. Presidente da. Republica., o 
requl!1·irne11t11 em qne D. B:1:dlisn. Anast:Lcia 
de Que11'oz pedo o meio-sol,d? 3ue com~eEe 
aos menores .Jc1iio e Pnuln., orpnn.os do cap1tuo 
:roform.:do tln ('XeJ'cito Jose Theophilo C•mJoso. 
-A' commissio do fazencln. . 

·Do mesn10 nlini:>tetfo, de 21 do corrent~, 
transmittín,io inelnsa, do ordem do Sr. Presi
dente dtt ltu(lu1Jlicn, a seguinte 

Srs. rnern br·os rto Coog-1•es5o Nncionn.l -
Não se:1do s11:lleioute o credito de ô.000:000$ 
que ~olíeibi 11a 1llensn.gnm, fJ.Ué vos dirigi em 
13 do ag·osto ui llmo. p::mt cornplr~tal'->O o ar
mam(l11ti., c!IJllipamcnto e arreian.wnto dos 
corpo;; dn~ t.ri~,; :11·nms ~ attcmrl~r-sc ~L t•cmotüu 
da cayol!1atL1 tio exercito, por isso qno tornn.
se preciso c1w1 Llll~ n~h\!mo::; prepn.mdos p:;1·'" 
qualquer c111t,t'g-0nciti, veuho do uovo pcd1r
vos que auto!'i;:ois o gm·erno :1. ucspcrnler 
maiS a qU :n~iiL i(ú 7 .Q00.: 000~, além daqUClJG. 
de que ti·a te1 ua surll'a71_tada rn~m;age~u. . 

O cr-cdil.\1 ot·:~ rnqumt:.ido, u destmado a 
compr:.i. de 4.o.ono fuzis d~ repetiçáo, 16.000.000 
d.e ca1'tncho~. 12 baterias de cnnl~ü_?;; mod;r
nos de 7c,5 l'· a competente mnmçl\O, 7 .oOO 
clavio:ts iwi·a · :ivallaria, 600 mosqnetõe~pnra 
artilhmfa; s. lOLl rewolvers Nogaut, lo.o.ao 
espadas parn cwallaria, 600 ditas pam nrti
lho.ria, 1 . (:i20. OOíl cartucl10s :para cb.vions e 
mosquctues o 810.000 para rewolvers No-
gant. . _ , . . 

Na clespC'z:t a realizar nao esta mclrn[fa n. 
qne se terú dt~ fazer com as ta.nças 1Hl.l'a ca.
valluria, com o equipn.mento e corre{l.mc para 
as praças do cnvnllaria, artilhnrio. e infan
taria, com os C<u·ro.s de muniçilo, de qmtlquer 
genero, os do corpo de t_rnusporte e outrJli 
indispensavois, e bem assim com u~u. ou duns 
baterias de ruorteiros ou obuzes ratados e de 
retro-cargu, adequados ús operações de cam
)?aDhQ., que obrigam, as vezes, a guerrns de 
sitio, o muchi uas pal'a. os diversos labo~·~
torios, e q1v~ pode-se eltect~ar pelo creuno 
solicitado em l:.l <le agosto ultimo. 

Capifal da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, 21 de outubro <lo 1801. - ili arwct 
Deodoro da Fon~cca. 

- Do ministerio das relações exteriores, 
de 22 do corr·onte, romettendo acornpanhadn 
das cópit•S a ut~mticus o impressas dos ajus
tes :tirmndos no recente Congresso Postal 
lDternacionnJ. a seguint~ mensagem: 

Senhoret\ Mllmbros do Congresso Nacional 
-Submetto a vossa approvncão os ajustes a 
que se refer1:1 a inclusa e:o;;:posição do ministro 
de estado dlls rela~Ges ex.teriores e que toram 

fit'm;i.t.los no rccent0 Cqog-rosso PostoJ de 
Viennn .• 

Capital Feder:•!·, 22 de outubro tlc 1801-
Manoct Deodoro da .F'on~cça . 

Sr. Presidente - O Brasil, como salieis, 
tomnu 11urte no recente Congresso Po;;ta~ de 
Vie1ma sendo nelle representado pelo Dlre-
ctot• (j erül dos correios. . 

Firmúrltm-se ne.:;se Congresso o~ .SC(,"lllD tcs 
nj usto;;, constantes das inclusas copias imprcs
s:1s e n.nthenticas: 

Corn·cntíon Posto.le lJniYerselle. 
Arrnngement concernttnt Je ser\'ice das 

ni:tndat:il clt~ poste. . 
Convention concernnnt l'echange dos cohs 

post:tux. . 
1 Arrang-emeut concerll::i.nt l"i11t ro:lncl1on t es 

linets u'illenlité duns lo trn!ic · pvstal inter
nationa.I. 

Arr;m"'oment collcornnnt l' óch an ge de~ 
lettre3 at de3 l.Jóitos avec va!our u6cl:1reo. 

:\rra:.Jgemeut concernant l'intor\·?ntron do 
ltt P&sto llans les abonnmne;1 ts aux JOUL'Uaux 
et pulJlicntion~ p0Piodiques. . 

Arrangement couceruant le ser vice dcs 
rccou vremeuts. . 

A Couvenç~~o principrü e o ~e~ l'~;'.:'ulamento 
co~stituem apem\s mna moditícuçu.o ~ln Con
venção do 1° de julho de 1878, ;·cvista. 110 
Cong-res:>o Postt\l ele Lisboa do 18Su o actunl-
mm~te em vigor. ~ ~ 

Os accordos, potein , e a convençt10 .,obre 
eucommondas (colis posteaux) silo novos tra
hdos concernentes a serviços importantes e 
de lm,' muito · reclu.rrrn.dos pol:1s nece;:;sidades 
commerciaes <lo rmiz, que con vem ad?p~ar 
atiro d3 que a. insti~uição pos~;tl urasile1ra. 
jJOS.Stl. prestar UO publico OS Serviços qu~ lho 
competem, nas suas re laçues io tel'llu.s e inter
nacíonnes. . _ . 

Taes serviços serão postos em _ex-ecuça.<;> a 
medida. que a. Directorh\ dos Corre10s p:n·a isso 
estej~1 habilit:id[l, com os necessaI'ios l'ecursos, 
sen·uodo os termos do comp!'omisso tomu.do 
lJelo plenipotenciario brasileiro. . 

Convem notar que, segundo se ~onvenc10-
nou, os ajustes entru.m em execucuo no l" do 
ju!ho do 1892; todos, po1•em, dependem de n.p
provacã.o legislu1-iva,. 

cn.pftal Federal, 22 de outubro do 1891. 
Justo Chermont. 

A' commissão de dip lomacia e tratados. 
Do Ministerio dos Negocios da. Ag-ricultu

r:.i de 21 uo corrente, remettendo, de or·dem 
U.0

1 

S:r. Presidente da Republica. a seguinte 

MENSAGE:U: 

Senhores membros do Congresso Nadonal. 
-Para. cccol'rer às despeza.s de custeio da. 
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Estra.da. de Ferro Ce11tral do Brazil no :.i.ctual 
exercício foi fixado, em virtude e na fórma. 
do art. 2° do <lecreto 11. 998 A de 12 de no
vembro t.lc 1890, o credito de onze mil qu:t-
1roceutos e oitenta e dou::; contos cento .:•-üO· 
venta e cinco mil e trezentos e S9tenta e í;1'(.'1,.; 
réis (l l. 482: 195$:3i3) on mais dous mil seis
centos e setenta G urn contos e dez mil qu·1-
trocentos e vintP. e cinco r éis (2.671:010$425) 
do que o cre(lit'1 vot:vlo para. fim identico no 
exercício cJ,~ 1889 pela. lei n. 33!Ji de de 2,1 
de novembro de 1888 prorogad(L ao exercicio 
<le 1890 pc lo decreto n. 108 de 30 de dezem
bro de 18139 e a.o de 1891 pelo snpra~cita.<lo 
decreto n. 008 A de 12 de novembro ul-
timo. . 

Presumiu-se q no :i.qnelle augmeuto de 
2.671:010$425 baf;tarb \l•Wacorrospoodcr a ex
p.insão n:illll'<\l do:> serviços tia gl'all(le linha. 
Esta previsll.o fitl hon po!o e:dr:wrdint\rio des
envolvimento dn t1·atego,quor de passagefros, 
quer da pt•oductos o merca1lorias, to1•n t1udo-se 
necessar10 prover n ostra<la. de armo.zons no
vos e de con:: itleravcl mt\tet'ial r'odn.ote para 
s~tisfüzer exi!..:'<mcias 1le transporte dn. mais 
abundante colhettt~ de c11rô i>rotluzida no 
Brazil. " 

Ante estas circnmstanéln.s de todo o ponto 
extrordioarins, summaria.mente a.pon tad$.l.$ ll<1 
-0fficio da. competente · directoria, n. 513 de 
10 de setembro ultimo, junto p0r cópia com 
:i. demoustraçio qu0 o acompa.uhon, füz-se 
preciso q,ne vos digneis de conceder pn.r(I. o 
custeie cfa referida ostradn. uo actual exet'· 
cicio e acquisição de material rodante o cre
dito supplementar de 4.000 :000.S (quatro mil 
contos de réis), o qual posso assegurar-vos. 
sómente sera desp ·odido para satisfüier ne
·cessidudes que não devam sei: adiaclo.s. 

A verbn correspondeu te é daquellas em que 
nã.o c:i.bo crodito su pplementar por acto do 
Poder Exectüivo, visto não se acliar compre
hcnll.icla. n:t t::i.bella. . B das quo acompau ham •~ 
sobredita ·lei n. 3397 de 24 de novembro de 
1888. Não Set'ú, pois, necossario indicar ii 

vo~~o. su,uederria a urgencia <le prover ao caso 
com u providencia solici tacln.. 

C:i.pi tal Pecleral, 21 de ·outubro ele 1891. -
ilJanocl Deodoro da Fo;isàca.-Joao Ba'rl;al/;o 
U chJa Cauaicomce . 

l~stracla. de Ferro Caott•::i.l do Brazil-Di· 
rcctoda-N. 51:3-R.io de Janeiro, 10 de se
tern tiro de 1891 . 

Cumpl·iudo o disposto em vosso aviso n. 
174, de 5 do mez recem íin1fo, quanto ao ex
Cl.l:>iO de credito provavel entra n. verba con
cedida pn.ra estn. estrada e a despezo. relativa 
:10 :ictual c:s:crcicio; passo ás vossas mãos o. 
i11clu~a. <lemonstraçâ:o pel('I, qu:1 l vet•eis que 
.quelle excesso eleva-se n. 4.000:000:) apro-
ximadnmentc, seudo l . 678:~J4$292 no cus
teio e 2.321 :065$i08 em acqui~ii,:iío de ma te-
ria 1 rodante. · 

.Justitit'.a. a primcirn. destns po.rcGllM o ex
traordiu:.i.rio augmeuto ele trafego que tem 
esta estt'Ud[t o.ctu::1,lmente e por conseQuenw 
cm o do pessoal e materü~l, '" constt·ucciio de 
novos ar.maze:is, et.c. 
Qa~uto a segunda. clus · (lit:ls p:i.rcellas, & 

igmlmeute justificada pela. insuliiciencia d& 
nmterial rorlttn le, da qual j [L t ive occasfüo de 
inl'ormar-vo~ pot• mais de utmi vez. 

Tendo sido ti receita orç.'l.da etn 16.500:000$ 
e sendo de presumir que â vista da · enorme 
s' lh• de cu.ré, ella. attinjtL a 18.000;000$ e 
e!evaudo·se, daqueua fórtn:l , a. despeza total 
a. 15.482: 195$373, é lJl'OV::i.vel . que, neste 
c;1so. hn,jn. nm saldo de 2.517:804$627 entre a. 
receitt~ e despezu, o qual ascenrlerii. a réis •• • 
5 ,l ~8:870.$335, visto corno :t quantia de reis ..• 
2. 921 :OG5$708, importancin. do ma.tel'ial r~ 
da11tc encommendado, não deve constituir 
dt~tipeza e sim augmento de co.pital da es
trll!fa . 

A.o Sr. ministro e se.:retario de Estado dos 
Ne~ocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Puolica.s.- Cltrocltatt de&:, diL'ector.-Con
fornie.- Francisco L copolclirw de Gu~·mCio 
Lobo. 

EXERCICIO DE 18!H 

ESTlt..\DA. DE FERRO CENTRAL DO l3R.AZIL 

.Dcmonstracção da dcspc;a effectua.da com o · custeio, obras 'wuas e aitgmcnto de material 
roclcmtc no i• i:en~eslrc deste cxcrcicio; da. despe:;a a (a:er ?W 2° semestre e do 
excesso pro11avc~ de crcclito ·concedido pcto art. 11, § 18 da lei ri. 3397 de 24 ck 
no1'embro de 1888 prorogaclo para este exercicio pelo decreto n. 998 A de .12 dL' 
V10ucmbro de 1890 

Custeio 
Despeza efiectunda no 1° semestre: 

:Pessoal da Admiuist1>a.ção Ceatro.l. •...•.•. 
Dito do Trafego . .....•..•.. , ..•... . ... - •• 
Dito da Contabilidade .............. . ..... . 
•Dito da. L0comoçü.o . . .. .. . ~ • ........•..... 
'Dito da linha .e editlcios .•.•••....•.......• 

80;123$439 
l. 412: 96$.$'223 

13i:315$209 
851 :674$401 

l .304:541$182 3. 700: 622$451 
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Material diverso para consumo, comprado 
no Rio de Janeiro................... 856:6908441 

o:>mbustivel e materh\l diverso, cneommen-
d:tdo no estmngeiro... . . . . . . . . . . . . . . 2. 005; 502,S995 

Despezas diversas: fretes, àesctirg-as, cnr-
retos, etc .. _ . _ ...... __ .. _ ... _ . . . . . . . . 152 : :303$800 3 . O 14: 5878326 (\. 805: 209$78C· 
Deduzindo: ----- -------

Despeza a. annullar por forneGimen to de 
combustivel a mnrinlln. lH•clonal, rep;ll'
tíções de guerra, Estrada de Ferro Rio do 
Onro e companhias em trafego mntuo, 
cn.lculado em 14.000 tonelad~1s u. 28$000. 3D2:000$00fl 

Despeza u. füzer no 2° semestre: 
Pcsson.l das divcrsns divisões (como acimn), 
Material diverso p:im consnmCJ, compm.llo 

no Hio do Janeiro .•...•....••.......• 
Idem idem, cn,..ommomlaclo no estrangeiro .. 
Despezus diversas ....................... . 

3 • 700: G2:?8·154 

856 : G00$4 ·11 
i7:s:n;1uo 

(i .41:3:20U$780 

152 : 393$8\JU -t • 877: o:m~ss5 

11. 200 : 2~ t)$Gô5 
Ci·edito conce<.liclo. ... . • • • • . . . • • .. • • • . • .. • 9.Gl 1:315.~:373 

Excesso de credito ....................... . 
Obras no,,·us (conta de capita.!): 

Linha e edificios-pess0ttl ..•.•....• · ..... . 
Idem, idem-mntorbl ......•.............. 

Locomoçlio-pessoo..!. •..••...........•..•. 
Idem-material .•..............•......•.. 

Despeza n. fazer no 2° semestre: 
Trafego: M'1.chinismos pa ra a nov~ officinn. 

electric-a (custo e monblgem) linh::i.s o 
appnrelhos para :is estações l\faritima 
es. Diogo •••. • , ..•• ·.~···········~··· 

Linha e edilicios ....................... . 
Locomoção .............. , .. · . . ......... . 

Credito concedido •.•.••.•••...•.....•.... 

Aug-mento ele material rodn,uto (conta 
do capital): 
Trem rodn.nle eucommendado no estrun-

183:585$997 
97:4tiO!ti3V4 

3:000800fl 
12:03SS;280 

63: ooo.scoo 
<rns: 95:~!3G09 
~h:844$7l l 

geü-o, no l 0 semestre. . • • • . . .. • . . . • . . . l. 959: 8Hl$300 
Idem, idem, encommcntla.tlo no excrcicio 

281 :046.$301 

15:035$289 

29G : 08 1$ü80 

!)i 4 : 798~320 

1.270 :880$000 
I. 270:880$000 

passru.lo o pago por couta do de 18\:Jl. 061:246$408 2.021:065$708 

Credito concedido ............. , .•.......• 
Excesso de credito .....•.....•....•.....• 

600:000$000 

Excesso totnl do credito concedido ........ . 

..._ ____ _ 
1.678:034$292 

2.321 : 065$70S 

4.000:000$000 

Conta.bilidade Gern.I, 10 àa setembro do 1801 . - Jacintho .A. de M. Paes Leme, 
~uarda-livros.-GTwoc/,att de Sa, direator.-Conforme.-Prancisco Loopoldino de Gusmao 
~obo. 
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Req11crimeo tos: 
De '.\fano Jl Vicente Kelio Jnnior e ot1tros, 

p!'oponilo-sc cre•\l' uin rnercado de cotaçües 
lines ncstri: capíttd. - A' commisslí.o de fü
zendtt. 

Do b:tcharcl l\fanoel Teixeira Soares o sua. 
esposa, p~11li11r.lo qtie si:J:\ con:;ig-n::11h1. verua. 
1mr:\ sati:>fnr~iio ún. íntlemnísnc:.ão que ll1e é 
tlevlrla, por seu tenç.'t, polu. Pa.zenda. Ntieiooo.I. 
- A' comrni~sã.o. de orçnmonto •· 

Da Socied11de Propagador ;\ cl:\S Bcll:is A1•tcs, 
reprcscmtnnilo sobt'ú a rednc(;.:"to propost;t pola 
cornrHis"fto du orçarn'!ntl) n1\ verha.-E~talioh1-
cimontoi' s1:h,;i1l i:t1.loi; pelo E~ t :1d o- n:1s de:";pc
;ms cln !\!.in istm·io .. ela Instn iccfí.o Pul •lica; o 
que vir:\ a ontor:H~r.or n. mn.t•(:h:i clv Lycon ri o 
,\ rt:!;; e Offit: ío\5 cht Gapi t:\l Fcdo1·:1 l.-A' cot11-
mli::s1to \lo 01·1,~amouto. 

PRii\mtltA PAR.TE DA Ol~DE :\l DO DL\ 

O SK. ·P1rnsrni;;:-1Tr-: - N:"to h<~ uo recin to 
numero 110 ::>rs. <loplltaclos p:iri~ vól.ar o pt'n· 
jec to n. \80 A; ticn., pois, aditida n. \'otação 
pnra qu n,n(lo houvor numct·o e paiisr•-:>· ~ h 
continu;t(~ã o dn. 3~ discus:;'10 do pt·o,icclo 
n. 215 A, 'lHO líx::t n. tlosp.;iz:i. 1!0 i\íini:;t0t·io 
d:i Ag-ricultura, dnra)lte o exet·cicio tlo 18'J2. 

S::í.0 lic\:i:=;, npoin.clas e posta.s conjnnc tame;:nto 
em <li:;cus,:;fio <.\S seguintes 

Accrescento·se onde convier o seg-11into: 
Art. No ti m do exorcir?io n. quo so re!'cvc 

esta lei se ·1~onsiuernl'ii tmnsfe t•il.lo pai·:~ o Dis
trictu Po·IP.rnl o corpo de bombl'il'O:i existente 
nesta e• pit:\ l , co1·rendo do catito em diaute 

· ·11or conta. do mesmo <listricto a. dospozu. com 
osse serviço. · 

s~ll:t il:1s sessões~ 20 de outubro de 1891.
J. V. Mcil'a (lc V&1.~co11cctlos . 

At't. - A' Sociotú, Piornonteso- <\Ccres
cente- sc dc~pois d:ts pn l:'\ n·ns-/1. ma zon; 1 s, 
Par:·~. :'llnran llfto, Coarú, Pernambuco-a pn
lavra-Maceió. 

S:i.ln. elas se~s11os, 10 do ontnb1·0 ele 1891.
Besouro.-Leice e Oiticica. - Martinho Rodri
yucs. 

Arldítivo- à1·t. Fiet\ revog-a.cla. qn:ilquer 
dispot;íção do 1 oi q uo m1 t01·iso :t vem for ou 
o nrrcnd:tmcnto das ostrutlas do ferro <la. 
União.-J. Avcltl'lr. 

Supprima-so o m•t. que concedo umtt sub
vençà.n do frintn. contos, duo.nto 5 :innos, ü. 
firma ~ommo1·ci,\.l G. B:\r.tolini, A. Bcnclli e 
Comp , ,llenomina<la.- Societ(i Pieolonteso-per 

Gli Scambi Commercin.l fra l' Italia · o i1 
13rn:.:ilo. 

Sab dns sessuos, 22 <le outnlJro ele l S!ll . -
Roclrir;w~s .fi:1·nm1élc;s. · 

Snpprimn.-se n, suLvonç[o vot<\cb rlc 30: 000$ 
p:tr:i. ll S odcld Pic»Wlllt!SO 77/J)• Gu s,·mnl!i 
Commàcial fro t' l!cd!a e U B.,.11.::ila . 

Sala, das ses;;líes, 22 ele ontubrn 11e 1891.
L c'Jncl Ji":'/.11.0. - Diitra Niccccio.- J. .iivcl!a1·.
Tlwma.:;; Ddfino. 

Sali-cme1da. 

Ao :\l't. 1" ~ \7, nn. ClllQl\cfo, rio. comn1iss:"lo 
rllll V(! Z do 1•:t11wl 1!0 Ao::olilll :\ Cõt>t'CtlLO di
;r:t-sr.1- i\ l)g'l)IÍlll a ,\.g-11:\~ Hulk\8-!~stt•ci<.ln. Sul 
de Pct·11:1rnlnH:o. 

S:\l:t das Sl~S~úc~, ~~ elo outuhl'o elo 18\Jl.-
Jl)•!o 'llieiM . · 

Atlilith·o- As verbas consi~nn •l1\s p:trti oc
Po1·re1• :10 p:ig-;imnnto <lo dilt.:r~m tcs g"ttr •ntins 
do juro,;, n:lo se r-efei·cm si ntio :'is. concessões 
fo i~;i:; :1tu 81 e.lo clezomln·o tle 1800 . 

S:ihi uns se8sr '• 22 do outuuro do 1801.
Gliccrio. - Sc>'::cdello. 

S:fo lidas, apoiadas e cnYlnuas ú commissão 
as seguiu te:> -

E nic:-idas 

,\o n. li-creàítos cspcci:ies- do art. 7"
Eni YOz il·~ -2 : 00ll$ pnra o prolong-:\manto 
d11s cstr:\d:u; Contt•itl e Sul de Pei·nmnbuco
digtt- se (co,""ln cs ttlYa no projecto dtt commis
s:"io)-2.000:000~ ptir:~ o ]lt'Olon,:::·amcn to da 
I!;:;tra<l:L cio F'ot'i'O Central de Pemnntbuco 
e 2 . 000: 000~ pa.ra. o prol ongaroen to da. Es
tl':ldu, lle Fer1·0 Sul de Perurtmbuco. 

Snhi das ir.ssiJes, 20 1tc outubro de 1891. 
J. v·. illciro, de Vasco11ceUos. 

Arlclití vo- Aecrrsconte-sc no n. 5-auxilios 
:~ ngTicu \turn- IOO:rJOO$ pa1•n. :~ inst:\llncão do 
nm instituto aa-t'ico!:i. e zooteclrnico no muni
cipio do TnLull'~·, t!estndo llu S. Pa11lo . 
g~tn. verbt~ ;;e1·[~ rornmdn '(lula. ex trw·çfo o 

rctlucç:"io do 5 º/" tlo verb:is eonsignndiis no 
n. 3-Tel't'ns o colonisação- o no n. 11-Es
tl'n.da. de Fqrro Ceotral úo Bl'a7.il. 

Sn.ln. <l:Ls sessõe;;, 22 de outubro do 1801.
A . . ZII o reira da S ilva . 

Elevo-se t\ 3 . 000:0008 a verb'.\ dostinn.dcnio 
prolongamento tltt E:str::i.<la Centro.1. 

S:tlri tlas sessões, rn do outtt!Jro de 1891.-
0. Palleta .-Gonçalvcs Clia·vcs. -F. Bariaro. 
-J. Avellar.-Dietrit Nicacio.-Antr'.Zo Fa .. 
ria. - L 1.lmoi111icr. - Fl:rrcira Rabcllo. - As
toipho Pio . -Pa.cifi.co ilfa3carenhas. -Anionio 
Qiyntl10. - JcicolJ da Paixao. · 
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JS :J.° Com;ig-11llm-so GO:OOO$ -p~ra. const\'l\eçi't() An § 17-CraLlitos espociacs-omle se lê : 
<lo 11mn Jwspc1la1·in pnrii imrnigr:rntes, 110 2.1100:000$ itlom, i<lem, da~ estr-:Hl:ts centracs 
Porto <lo Agua, cstmlo <l.o Parauú. o l<lll · de PernamlJuco, :;ubslitmt-se : -

&ln. tlas ses$úes, 22 de outu!Jro dQ 11'0I .- 4.000:0008, sen<lo 2.000:000.~ p:u·a o pro-
F'. Simas.-Bela'rmino 11fendonça. !11ngamonto <la Estrada Centt•al de Pernam-

bu~o e 2.000:000$ ptn•n. n. do sul do mesmo 
§ 3. 0

. Terras publicas · e colonisnc;.1.o. e,;tndo, sendo 625:000$ pn.ra. o ramal de Pa-
Mnnteuha-sc a vet•ba, do. -proposto.. 11novira a Uuião(antign ci1lade d~ Impera.triz), 
Salti d:is sessões, 22 de outubro de 1891 55!):000$ p::\l'n. o ile Timbauba ao Piln.r, 

Louro Jlííi/ler. 1!10:000$ para o de Mulungtí a Lngon. Grande 
Addilivo-Ficn. o g-overno a.utorisaclo a png-:1r e 410:000$ pn.ro. o ele An;;elin::i, a Co1•rentes;. 

~o pa<lrG Autonio l\fattucci o que lhe é rl<n·irl11 Sala das sessões. 21 do outub1·0 de 1801.
por serviços ·~e propag3.i\dn. ua, Rurop'• <!111 G11uino Besouro.- Epitacio Pcssoa.-Leitc e 
1~Yor da immi,!rl'U~iio, lluo oxcedGndo a qn:1n- Oiticica.-S<i. Andi·adc. 
t ia de l :000$000. !{.estabeleçn.-se o. seguinte verb:i :· para a 

Sala <las sessCies. 2~ de outubrocle 1801 .- I~scola J\g-ricola o Vilicola de Tariu::u·y, no 
Glicerio.-lndio do Bra.:;it.- Victorino Jlf,,n.,;. eshtdo do Rio Grande do Sul, 30:00l>$000. 
teiro. B<Wf/CS <le Medci1·0:;.- e. Na.~CÍ1i1cnto.

llome1·0 Baptista.- Alciifes Lima.- Victo-
Ao n . IG-U:,;tr:idn. ele Ferro Centml do rino .illo11tei'ro.-.Alm.m.-P1:rtJil"a i/11. Costa. 

Brazil~Se.i :t .conce<lida. a Yerba pelli!ln. •l<~ Artig-o.Fica o Poder ~xt~rmti;ro nu torisndo 
15.?GO:!_)UOS com ~ obrigaç~o de e,ifactua1• a :L emitti1• ollrignções até :i importnnc1a de dez 
e::;:tmcçao do p;iutano tle Juiz de l'"ora, sepa- mil contos, vencem\o o jnro atrnunl de 4 º/o 
rados os set·viços do trafego do da c.i11 em ouro para nuxilin.r <l fnndnç;1o d~ 'lunren
strucção. t·1. engenhos cantmes 1le fabl'icnç:io (le a~sucn.r, 

Sala das sessue~, 22 de outubro de 1891 . - cnjo capital é fixado em 500:000$ cad:.i 
F. Wcniech.-U . ;l!r.ffcoridcs .-Ferreirl). Pi- nm e locnlísados no~ estndàs do Mm·anhilo 
res • .:..... Alcíde$ LimGt.~ Fetician.o Pcmm. - cinco, da. P:m:i.hyba trHl'l, do Rio Gra.nde tlo 
Leoriel Filho. - Memw Barreto.- Ale:caru(re · Norte dous, de Pernamlmco dez, de Aln.gôns 
.Stochler.-.'Flo1r1cro Baptis!a.-Pacifico ilhs- cinco, de Sergipe ciuco e d(i B;1hia tler. . · 
carenhas.- :Raymwulo Bandcú-a.- Pcri!iro Pfü•agrnpho unico~ Par~t execuç:1o 'úa pre
da Costa,-Fer1·ei1·a Rabello.-Nito Peçanflo. sente ~rnctorisnção o minbho d;\ agricultura 
-Borges de Madéiros.-A • .ilforeira ela Silva. ex petlirâ. o regula.meuto neeessnrio atteu-
- A?·istides illttia .- Glicei·io.- Custoclin de de1üto que: . 
111ello. -J:icou da Pctixtlo.- Baclaró.- .Ant•,- a) U$ concessaes serão feitas ::i.1n·cpricto.
~iio Olyntko . - Cl1a.1as Lo'/Jato.-Jos<J .Bao:·t.11- r ios de terras e fabricas de assucn.r ou :.i. 
qua (com restriçOcs). emprezn.s em que estes representem pelo 

Acrescente-se ao§ 5°-Au::tilios u, a.~ricul ~ menos um decimo do capital ; 
tura, cngcohos contraes, etc.- o seguinte : /J) as obrigações deverü.o ser rcsg-atai.las no 
Subvenção i~ Bscob Cent!'al de Ensino Gr ,_ prazo de tt'intu. annos, rt contar dt\ segunda 
tuifo a. 1\'16ninos Desvn.Hdos, de Maceió, estado ~ttfra. rcttll1.adn. nos eng-en hos cen tt-<tes, por 
de Alag-oa~, 4:800$000. . meio de nmorti~ações unuunes Gntregues :is 

Sala. das ses~ues, de outul.Jro do l$Ol . _ Thesourarias dos estados; 
Sei Ancfradc.-Canttl'o.-G. Pircs.-B. l\1en- e) o.. impor tancia das obrigações emíttidas 
don.ça.-11:!. Vull<idao.- Gabino B esouro _ para. a funtlncção de cada engenho central 

· Leite e Oiticica . -FeUsbcllo Freire._ Zama. . serit por este garnntid:~ até o SHU i-esgate ; 
-JosrJ Bevilaqica.-Be::crril. <l) os utensilios e m:.i..chinismos dos eni;e-

nhos centracs ~osarão de i~ençi'to de todos os 
.Ao § 19 accresceute-se : - Pn.ra, melhora~ direitos <le impÕrtação. 

manto das barras da Estancia e do rio S. Fran- snh' das sessões, 22 de outubro do 1801..
cisco, na rázã.o de 100:000$ para cada umn, Artl1i1r .Rios . - J. J. Scab1·a. ~Leandro 
200:000$000. llfociet. - Pires Alúuq«crgt1c. - Feli.sbello 

Sallt das sessiJes, 2~ de outubro de 1801 .- Fi·eirc. - Co?.ilo Cartaxo. - .Santos P<Jrcii·a. 
Paula Argoll.o . - Pires ele AlbuqtierfJue.-, - ill. VaJ,ladüo. -Costa Rod1·i9ucs. - S.;vc
Gabino Beso11ro. - M. Valtadiio.- li'elis/JcUo rino Vieira.~F. Svdrd. 
Freirc.-Jvo do l'l·ado ...... Lcite e Oiticíca.- § 18 <lo ttrt. I0 suustitua-s~ pelo :>c-
Ga'i"cia. . Pires. guinte: · 

A.' vo1•ba-anxi lios 11 ag1•icultura.-anm.·esccn Garantias de juros, som.lo: 
:te-so : 200:000$ pn.ra uma escoro. a.gl'onomica. a) A estradas <le ferro om trn.fogo e cm 
.nn. capital tio estado do Maranhão, const ucção1 ri. sauer: · 

Salo. das sessões, 22 do outubro de 1801.- Natal a Nova Cruz •....... . 
:Rorlriguas Fernandes. Conde d'8n .. _ . .•.....• ... 

::!G 1 : 183$000 
456: S7.2.)000 
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Caxias a Cajazcfrns •..•.... 
lteciro ao S. Ft•ri.ncisco ....• 
ltecilcao Limoci it·o • .. . . .. . 
Tamamlaró & Barra . ... . . . 
Ribcir~w ao Bonito .. ...... . 
Central de i\lag-üas ... · •... 
Pnulo Airo t\SO .. . •..•..... . 
Ar11c.'lj ú n, Simão Dias ...• .. 
Central {b, Bahia., prolong·a· 

mento ·c ra1mil OrolJo . . . . 
B::d1í:J. ao S. Frttncisco . .. . . 
Tram roail tio Nazl\.t•cth .. •• 
Caraugolr. .. • ...•...•.. · ... .. 
Centra l •lo 1\Jnc;d1u ..•..••. 
Aruru:.uu:.i ..•..••.•••.•.••. 
Victorb a S•mt:i Crn;:; . .• ... 
Donevent.;>. · ...... . ..... : .. 
Millrt.!'$ e l{io .. . .. . ...... .. 
Sorocal.i:n1.i • . ...•.•.. • .. . .. 
:tllogy:1n:t •.. . .•••.•.•...•• 
Pnran:"l •.. .. . .... ......... . 
Thercsa Cltl'i~ti na. • .•.•• .•• 
Rio Gr•~ndo a. Ba.~cL • .. . ... 
Quarallilll :~ l t:11"tui • ••••• • • 
Pelotas <\ s . Lourenço • .. .• 
Itar.1ró :t Santa. 1\Inritt ela 

!3occa do Monte • ........ 

b) A's novas coucessõêS con
stantes (le r.ontractos va.
lidos e que não t.;nhnm 
incol'rh!o ou n[lo vsnhnm 
incorrer em caducidade •• 

l8G: -!f.0~000 
40U: ~GOSOOi ) 
194: 260.:;1100 
25 i : 2GOSOOO 
1 ~8 : :·l2USl>Oll 
:~25: 170:)000 
1 sG: ,rno . .:;ouo 
:3:JO: •100.~'0L>O 

1 . 200: 9~0.$000 
067:240$000 
3l6:0GOs000 
108 : IG:2~<JOO 
11 O : 2fM~~llOO 
174:580 .. ~l)IJQ 

GG : 4()(1;:;1 >OO 
.'?::! I : .fü(}<.:;O O 
i' G9: l 20sOOO 
1i lhl: 4[}1)!):101) 
790: Oí1 ':;;1)1) 1) 

l.122:32ti~OOO 
:307: OI 0:-'.;00:J 
952 : OG 1 so:10 
G~5: GG!J.St!OO 
1 S(i: '!008()00 

186:460SOUO 

11.577:2088000 

800:0008000 
------.-
12 .3i7:29$$0Li0 

Safa, dus sessues, 2z ele outubro d0 1891.
Anhur Rios. 

A' emenrla om:irecicla pelos Srs . G. Be
zouro, Epit:: cio Pessô:1., Le ite Oiticicn. e outros 
ao § 17 llos crcd itos ospeciaes, acrescente-se : 
500:0008 pa.m o rama.L de Guurnbira tt NoV•\ 
Cruz, confot·mc o decreto qnó detet1minon a 
ligaçuo das o:itrndl1.s do ferro do ltio Gtande 
do Norte, Pul'ahiLa, Po1•uo.mlrnco e Al:i.g-õ'1S . 

Sala das sessões, 20 do ontubro de !891. -
Pcd,·o V/Jlho . - .1111niluel Falcao.- llcman/.:rio 
de Campo:;. - G. Be;ouro .-Gticc,.io.-Ln.wro 
Muller.- P. Schmidt.- .11. Lobo.- Jlíaita. 
Bacellai·. - Bcl)ila'}iu;, . -Jll a.rtinho Rodri_ryHVs . 
- Jlfanocl Cofllho Bascos elo Nascimento. -
1"rcderico JJorycs . - Sá A iub·ade. - i l. OJyn
tho. - J. Avcll111· .-Pcd1·0 Cfic,·m.orit. -P" ;1la 
G'l.limar'1c$. -Pavl.a . .ilrr/ollo. -Garcia P i>•cs. 
- Sebasli,10 L . i1:lt!d1·adn . - N alson V 11sco?1-
~?llos • .;.... L enlJigililo Filr11.1airas. - l ynacio 
1 osta. -Be::cn·il . .......;ilI. Valtadão . -Fctisbetlo 

f"rr: in:.-Casim:ro Jt:nior. - 1l. Jlíoraira da 
Sif!)a. - Oictan<J de A lúi1q11crrpu; . - lco do 
P rwlo . - Suyica:;·(1. Parafüt{/'lf(i. - .!ur1.r• L opes. 
- V'. illrm!ciro.-A.::c;·cllo.-Arir.•1'o de P1.,ria. 
- .loa'}uim Pcmaml;ucn .- .:11{ crio B llis .-
Pauti111J Cario.~.- L. C!rnvr:.~. - Atluo1de Ju
;iiot. -Casar Xcmw . - P! rcs Jii;r,·1!i1·rr.'. - Nina 
R;/u:ir1J.- J. Rclwniui . - ,l, ,llil/o;i.- B . 
;lf..-mlrmçl1.. - Prisco P a;·aiso . - Smúos Pe
rr?ii·a. - Joan Vieira . - DomiJl(JO-' rlt~ lllo1·ucs . -
1Vilo Peçm1ha • ....;_Roifri(JHO:; Fcritr.cwlcs . - Fer
w.mdo S:rnas.- Dio;iu:;io CC«'J '·'" i 1·1~ . ..;.... Fon
scr.:•.i e S:t1n . -Cu~·tor.tio ela Mi:llo. - T!1.011ta::f 
Di:l(i;io.- 1'1itrsa.- Co i•to C1ti'l1P'º· - Ba rCi.(J 
llr: s . Jlarco.~. -J. J. S•:cdJ1'"·-'['olcmi'11" diJ 
C1 1.1·vallio. - Pírcs d r.: A.lbvquc:;·'J•'c. - · li:ilwwdo 
Go.-1çaJo r.:,-. - Go11::alo de J.o.IJ<>.~ . - .Voní~ 
Vi·1i frc .- J. cfo Sc1·pa.- L ewitl1·u lll,,ciet. 
//al'lia.\'('. L i i11a. . - Pe1·eir1.c ele L•n-a . - •L lUos. 
Ur/Juno Marconrlcs .-. fri stidcs ;Íf a i« . - l'aci
(icn 3[a.scio·enlws. - Bl'iü:1J"m.:·1w l'w~Ni1·0 .-
0;.1·ta r..orfrifJtt•!~·. _.. Ejlitaciu · ecs.~oa . - lHdio do 
8;-a;i/.. - J. \' . Jlciri1 rle V asco11ccllus. - Vir
yilio Pessoa. - Es1ifrito Santo. 

O Sr. .I·Iouu;;. r<, n~'l.ptist:a -
81'. pre~idcnte, u. 11ecassitl1HJe i la l'u tl<fainen
t·~~;:~o de algumn s das emenda~ o tl'~reci<las 
peln. l'C[ll'C8~utnç.1o rio-g-ramlcnso ·.to µ1·ojecto 
de orç1lmcnto do mi oi;;ter io da ag-ricnl tura, 
i111pd lc-mc n. foliar neste monumLo . Em se~ 
gund;t dt:>cussito foram j tt " p1'es0u tu.d:i,;;, · oti 
pm• no,;stt indicação ou -por n;1ssa iniciativa, 
divee:;as emetllla:; re lativas a :;erviços uo 
es t:1.clo tlo lilo-Grnnde do Sul, as quaos, por 
in:irtvertencia larnentavel ou 1!escunlrn0imento 
da sítuaçik> especial daque\le e.5btlo, não 
akn.nçamm tL deYida app1·ovai,:~o úa illustre 
assemllléa. · 

Sl'. presidente, polo sen m\lut•a l espírito de 
ordem, pelos sous intuito;; pntrioti1~0$, t:tntas 
vezes 1·cve!l\dos, a r epresent:1c;:1.o rio-g-ran
d,,nse tem sido füo pare.'\ em pedidos onerosos 
']nii.o solicitn. em engrossa.r ; i corrente g eral 
de economia quo domina :.i. t ndos o:; espiritos 
com penetrados da uecessiclad<l in1 JIL'.!Scini.l i
vel de golpear o esba.njamen to, <l.c r.x til•par 
o luxo faustoso da a.dministt·nçito, r~~dnúr os 
euc..'\rgos publicos ús p1•opor,ües j 11st<\S da 
renda. na.cionn.l, pt\rn bem cl:i communlüi.o llra
zi leir:t e honrtt do novo rcg-lnwn . (.-1poiados) . 

B' preciso convir, entretanto, rpw <·cono
ml~:i.r não t! supprimir a.ti) a::; ve1·b~s a ttiuen
tes n. se1·viços de que decorre o deson volv i
monto gnvlual uc nossa riquc1,a.; l1Co thHnisar 
não ô ent1·avar ou impedir t\ rcnlisiçií.o dos 
mel hora.mantos indicados llOlas cir·cumstan
ch1s e impo5tos pela neces,;:iri;vlc irrcsist i\•e-- -
1h1s cousas. Nü.o nns a1Linn temoi.; a pt•essada
monte, rprn o m:tiOI" perigo e~t:l. no exag-ero 
de~ordonatlor; t emos muito cm que exermtur 
com justeza o uosso alfa.age punot1·au te; é sô 
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ag-n:11•d:1 t' n oppo!'Lnnitla<lo pam :L olmi. píl.-, portanto estado cntrndn. frn.ncn. e segura 
trioLiea. pam ns coni11111nicar;õo8 in<l i spoo~u.vch; i vícla 

·S1·. pl'c~irlou lc, no aprccint' a. uistri'unic;il.o tia. ~Orl!~~llH <!:~. J'e1~e1·:1~ :i.~ .. '1 Dc1~.:L! quo ~? ob
renda naciornd pelos o~tadoo;, co~t11tn:l-~c a:;,;i. ~tr11.t •. t kit L.t, u JL.11.t cm ::$ 1 ~10 o est.t4~
gnalar como tlll1 ,;os ütv01•ccido~ eh~ üniii.o, o L1·~!~t~1rn, tio .º.xti>cm0 sul ~lo ~·~1z, ~ H~n.~a m-, 
cstnllo do l\.jo Gt•;1mlo do Sn!, connNrnndo-sc <lcl"'.11;~. o cst.id'.: t]lle, pr1me~1? sof~t ~rn.,.,. os 
então pausadamente os algarismos a que e~~1l!,l .<.:s tlo no,,~o. u,ni~o pos~1vel rnnm;:,ô
attiog-c a clcspcza leita. pelos cof'i·cs g'Gl'nes, l~s~~. c,J~~o ~~;,o .1tin, Gl' .• inde th) Sul colhe to
com o mais v islvel <lfJUivoco ou ei·1·0 P'.' lniar· d.\s · ·~ ~ .uiti~~m; :o:n~~·u.~ tos d~ u:n. tal t~~
de em·olta com n._ lfül.JS <l8ploçuvel o:.:lal1içito lh0:,amc1;t~ ·. ,1~ L!,\ ::;~ºm ,in~[t i.la :; u. ~ .. - deies~t 
<le aca.nllMlo scntuncuto loc:llistn,. e t1.1.nqu1ll1tl.1de, .1nn t .• i as <lu. 111 1p~b<to cfü-

~eln, f,, t~i.!i il~td e tl i:l sua. situnçã~ g~ogrn- ~()~.d? sen c11 s-1·aod.:c~mo~~}º ~.'rn. to:-.1u.l i~ Mas~ 
llhtca, o H.Jo C1t'lllH.le km Stdo tl VICLJtlllt IHJlllO- o ~o~ li? <]1.l<Wl Juc1 .t ·. ~,\O .~ o _h.10 .. 1r,1mlo 
Jada oni bem d:t p:1tt>i:i nas lut:1s i:;angrl.!nta:o 111n, ,tln,n'.J.1~i,t? ~n1.1su1u.Hl~t . d?~. P'._od uctos 
quo. nos hã~ ,;0 ~ul<~<l~. 1\om pai• is:;;o :::e tlo::i 0~1tro.~ o~t.irl?:. ~:· po1 su~. \.~~',ri,to é u~ 
quOIX:t, nem ln l'üCl'ltll1!1nÇiJG8. rnpp11 ~~l. li.os. J.l~l;l.r.H l.o~ . h:D:7.Jl ~ll~S: (]:IC sa 

O Rio Gr:1ndc tem ti<l0 li:i~tant.op~1h'iotisrno .r~q1~01 t:l.1: tltlfHc~cwd 1 lldtil,~uc rfa 1;u.~ prorluc
p::i.rn. :1rc:ll' com a. irosu. J'arr.ciil:t<lc 1!0 inimigo çao 1 (apoiai/os . ) 
comrnu:u em lwm da. collcdivida1.lu lfrazileir;1; O serviço tlit constt·n~çifo <ln. estrada <lo 
tem tido a. µ;enol'osicladc prcci:;il i1am não !'i;1't'O de Porto ;\ kgrc ú l in12'ut1y:rn:1, que ó 
fazct' ineL·iminaç:vcs u.os sous L~O-ÍL'Lrni:o~, n0m ticrn1o um :;er~· içu '1 Cl co.1•;1c tcr n~wionul '1 
mesmo i~ <lil'ec\;:10 9,'0VcL•nutncntnl d0s inte- Qucv• nii:o Vu qno MJ.ncHa e!':trnd:~ tc 111 mLlito 
rcsscs gome::: ; o H.ió Grande tom sobi·ctndo n nrni::; de t;)Sfrate;;ie:i <h) 'luo de eommei·cial ? 
pn.ciencí:i tlu forte e a ppurlenci~ do justo p:1l'::i fü1~ta apre<:i:u• o critc-rio que prcva lecou na. 
espel\\l' ;,;crerrnnento th. conl;cfeucitL r!<J tor.io~; c<lnf<.Jcção elo s,·,.11 traç:1<lo, o::: pontos em ~1tW 
o mais sevei·ojul;.;u.rnento sollrc: o :;an papel toca, ]J:l!':~ \'cl' que se o !;Oll lim principal uU.o 
histol'ico,po1Ui(!CJ e c:couomico no sdo d:L com• fos:>o esp~clalrnc.mte o;;tratogico,out1·:i:; r-egiue1; 
munhão ::;oeial, de que e nm a!.;gr·c;;:ulo con- sel'iam as :>erviila::; pm· cs~:i g-r:u1cle :irteri:.i da 
corrente sim, mns nunc'1 p:1msitt~1·io • .Julga.l-o n0s:;o systoma do viação fel'rea. . 
como nm pedinte, qu ::rndo 0 elle ri nem dá, 8ilo estes, Sr . pi·esident~, os dois rnclhora
como ntn prot0g-ítlo, qtiuuclo é ollc quem l'avo- mentos pnr:t o meu Est:.vlo qne, no pr~jecto 
rece). mmcol't'eudo eU'ectivamont..i pnra tis do orçamento (lo Ministerio tl:t Agricultu!.'<\, 
cfospezas d:i, associaçã.o, e tlesconhecer :\ vm·- merecem me:: ç:"ío pel::i. importa.ncia das con
dade dn.s cou~a,;, si não clemonstra t• o mais sígnnçut'S para. cll~s destinadas, a~ quaes, 
injusto parcialismo. (Apoiados.) entrt'tanto, apreciarias a. relevan cia. e urg-en-

A de~p()~a qnc ltt se faz por conta. dos ci:i.rlos tr;1.b:dhos pelo crite>:io do bem ge:-n.l , 
cofres fJur:i·:ws, ó superior ~t qnota com qne o deve111 ser mantidas. 
eStl\do entr:i. p<im os oncm·g·os rht União, nii.o Nií.o se trat:1, repito, de serviços de utili
J.io. dnvich ; mas, u porque no r:.io Gi•trn'lc dn.1le tl~)ico. o exclu~iY;~ pnm :tquclle P..stn.tlo. 
e$tão concent.t'ados tlive1·:>os so1•vi~~os, q uo só 111:\f; de servír:m; qne intcressn.m diroctnmentc 
mesmo lit, devido ú srn~ posição e;;p~átl, tem !t Uniii.o, pel:< g-~wunfüt que ri·oporcionam da 
etrectívírlnde e sã.o indisptms:wei~ e que hto impei·t1:u·bribi!id:v!c da. paz o tl:I rl'ompfa dc
sómente incn111bcm á l'ec.leraç-.i'io, corno não ó fcsn. d,,1 llnssri.;; frooutoil'as, do serv iços cornpsn
licito â a5~:mmblê:t ignorar. so.tlo1 ·(J~, alem do tudo, <los g-astos r,om cllt)S 

Os melltor•i.mentos matct•iaes que so est::to leitos, poi;; t:! s:tl>iclo riuo o vrtlor das imposi
realisan1!0 mi.quc!lo estado, medcmnto cu~toio çoos crnadas :tos n:w io~ :.1ue tmm;puzei-1:m1 a 
e direcção ~ornes, são de ordcrn bem tliíl".·!- l.mt'l'a 6 lles tiundn li i1L1 lemnisa.çii.o da ro~ pectivll 
rente dos quo hfio r ecebi rio outro::; l~~stados ; dos po7.n, o & ju:-;to prover que :i q ue lla ost1·ml:1, 
não são unic:tmento auxilias r.liredos no seu pelo incremento qne so va.c 0µ 0r:\n1lo. no cen· 
commor cio, :'1 sU<i :ig-ricultura, il stw ini l11s- tro llo Estn,rlo e na fronteira, u m:i vez tormi
tria, qno foli~mo1lte ~êm vid:t prop1•i:t, nilo nu1ln, rl:wa seg-m·o s nldo . (Apo iarlos). 
são unicame nte :1 uxihos concedidos com o Hm Sr. presidente. em segunda. discusslí.o, offe
immetliato de focilit;i.r e impul1;ionar o i::en reci nma. cmeml:l. nclditivn,, cons ig nando tt 
desenvo lvimento matcríal, rnas, o pritlCip:tl· quantia. de vinto contos p~1ra. :i. dcspr'Z: t com 
mente com um 11m estratc~ico, com o cara· estudos Pt\m :i. do::;obstrucçao elo baixio Botuby 
cter de obra. de clufezu naciou:i.l ; stto pois ser- no rio Urug-un.y, o :t Camar·n. reg-oi ton-::i.. com 
'ViÇOS í[UO in!Ot'CSS0.!11 todo O p:üz. pasmo dos que conhecem í)Urtnto Ó cOnVerli Onte 

Pot· eX<·!mp \o : o serviço do.. aliertlmt o u..ic~sO>:tl'io OSôe tl'abn.lho, tumuom de carn.
do.. bl\l'ra, o que 6 senao nm sorvil)O do cter federa,!. 
utilidarlo nacional, senão um mélhoi•a- O soberbo rio que assign:tln. os nossos limi
m(mto imperioso.mente i·oc!n.mado poln nocos- tes con1 :i. Repnblic:\ Argent ina em toda:~ ex
sidade iuobscnrecivel de possuir aquollo im- tonsU.o d[l, fronteira. rio-gr•m<lense, podh\ oilc-
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recer facil navegação dntante todo o :'\'tino, 
se não fosse esse baixio, exístcnlo n~ ';mrr:1 r~o 
:pequeno rio Uotuhy, <JUO l tio d1i: o nome, entre 
os nrnnicipin.; de ltaqui o S:'í.o Hn1:i:1, o qual a 
diffo:nll:t o f!Llr vezes a impossibilitit lhL qun.
dra rl:1s s1111i:; prolong-adu::; vasnnte;;. 

Nesta::; co11dir,:õe.~ V. E~. cornprohcndo, 
Sr. p1·0.-;ide11tc, qnáo pt•cc:u'i-1, é a. sitn(lçfio do 
importnn 1<1 f!OílHncrcio da no:;:~:\ fro ntcira e 
11.1~ c1.>1t1111t1ilic::(.'Ocs om l:!'Or:ll, ;.;1:jcilíl8 ~~ in 
stabili<lad•.! rlD 11t1HL rnLV<\!.{rtr;CT.o rpw, ú::; vr;t.es , 
inespo1·:1<.larn1)Ul.e so Lorn:t i111pr:1tic:tvul; t~ 
11uiio :dilicti V(l, e d•!8eSpe1·:vlfira ó <e si l.1m:;:lo 
do Jlo,·o d.1í]ndlas p:.irn;.:·l!n,.;, em t:il drcn1!1-
struir.ia, qq:111do a. i11v:r~:io rlevast;rnie du i11i
mig-o sn app1·oxirnn 011 s1l rl':l\isa nws1rti', 
como j:·~ lcu1 s11rn:c11i1lo. e1'll•l1di~~-:~i11l:t :;•_·111 ri no 
o t\1<'ll1or u 111ai~ cllil.):tí\ t'l!Ctll'"-º do d('i'tl:t.:1 
po,;~:t t.•r !1Jgar poi• pa1·to rio no:;,;a a1·1nad:t -
a, ro,.:bttnl[:i:1:·1p1S,;:1g-nm rlo gTand11 1·íCJ. 

Al1i tt•nJa,.; 1?~t:1cion~l1b mim llotilll::., cujos 
nn vio.~ ~11:1 nl:1m o;; pnrtos 1lu c:t1ln. nrn:t •l:t:; 
nossm; p1•0,.;pe1•.1s ci1.l:ulcs d:\ frontoi1•a. ; du
mnte o p1)1·1otlo rla Y:ls:111le do l'io,u rnwio 1pw 
estivei' ;1ci11i:t tlo Laixio, ticn. un út~snrnp:i.ro elo 
auxilin dos dem:ib navios e, si onfüo, der-se 
Ulntt Ül V<l·i'lo.,. 

() S1:. V1nT.--1i:rxo ftro:\' ·rnz:w - Ficn isolado 
e os J1;i.llit:rnk~ dt1s no:;~as cicfatles sli.o sni::t'i
ticudos. 

O Sn.. Ho:-umo Ro\PTISTA. - E.xadamentn. 
São sncrificntlos em suus TlCS~oas e so1ts hnvo
ros, par:L rr.1.:euorem m:us tarde como jusfa 
com)'cnsnf::1o o :1bnndo110 dos no8S08 gonJt·nos 
o, pelo .i lmso do ponoos, a conculrmçtio dos 
dir0ito.;; 'h~ todos. Se o .Urngu;1y offi:ircce~'"º 

" frnnc:i n:iveg-:H):.t.o, o qn0 se conseguirá com n. 
desolistruccuo <lo b~tixio <lo Bntnhy, se ri:\ pos
sivel ns;segUl':u• n. tr:rnquillidade elas i1opul:1-
çue5 riue habitam >;:ias nHH'g-on~. no rnenos, 
pela ccl'tez'1. da. dofes:\ e gai·antía, da in tor
naçITo. 

No empenho de qne o Con~resso dote 
n.qucll<1 frontoi1\l. com esse melhorarncn [,) l1:t 
muito tirnipo recl:i.marlo e rt>conhecirlo como 
im;H'a,;ci ndi ~·eJ, consultei um illnstre pmtissio~ 
nal, quo tem 0i,;tmros sobre arprnlle rio. a, r0~~ 
peil o ria pratica bi lifüvle da. tlesobstl'Uc~~:lo 
dn.qnellc h:iixio. A!fürnnndo, p~las olJsorvacões 
colllid:1 ':1. n fücilkhide du. ro11lísnçt'i.o do, obra, 
indicou-mo n verba. pedirlt~ de vinte con tos 
pam J'azer.su com tod/l. (1, precisão, no rwoprio 
logM·, o estudo preciso p:1r~ baso do sot·viço, 
que repnto nrgcnto. 

Apr1·'Sent:.111do essa. emenda, cht\m[l,ndo a 
i\ftcn~·ão d:1. Cam:\r~i p:i.ru. a ne~ossid:itle da 
~uu. :i.pp1·ovat;ffo, tenho cwnprido o meu dovet', 
rntlíc:; 111do um melhoramento 1le or·rlein geral 
que ini~rement:t o commercio, raci li ti• rts com· 
mnni~11cuos o proporciona os meios de. segura 
defosn. de nossa. fronteira urugu~y:i.. (Apoia
dos.) 

C:m1ar:i, V, IV 

Com ogu:ws ínt.uítos, Sr. Presidente, na. 
segunda 1fiscuss:10 rles t~ projecto o nourc re
pl'í•!>ent~nte de !\'la tto Grosso, Sr. Azel'edo, fez 
juil ir:ios ú.; cnn~irler:tções sobre <t convenicueio.. 
do impn\sinn·tr-sD o 1lcse11voluirnonto das frou
tcirrt~ e offcl' :ccn entre outras, n rrH:L cmonrt:., 
f[HC tn1111Jorn nssí;;nci e q1v~ or:\. 1'C[lt'orhzirnos, 
autoi·isa.ndo o Govo1•110 Fctle1·al u. ·ndqllirir, 
em toc!n. :~ !inhn rb. rrn11tcil'ti 1.il'f\/,i\l) ira, vinte 
e oi nc() silnrt<.~i'ícs pn,rn. os tn.be lccirncnlo om 
c:ufa uma, r!clla::, lle nucloos colouiao,; <le qua
tl'oce:1to,; lotes. 

L~i~ :1'l11i mll:t me1l i'1. ~ que rno )l<\!'oce (]e 
rnuih lrupar·tttncia e <l..: 11.lcancc {1!'1\lico, pl'iu
dnalmt'11to :,;[ '~ p:1r 1!; l Cl'LJ:iP;ín 'lo nncleo 
p1!r,m;1t:nncnto 1:10 i b ..11• a. 0°sl 1·~t1 la r1uo o 
cnmtau11iq:1c cou1 as 110\·oar~õ·J . .; inai!-; pPü
xinws. 

O,; nossos visinhn~. ma;s lJClll a.visado.;; 1lo 
<llW n1'1~, rntl !rnl:i. linl!:t do lWl'!.O :t sn!, tlo 
di.,t:1nob em disla11ci:1, tem c1•c:t1lo a s sirns 
coloni;ls, os sons n1ir. lcos d8 i1ovoaçüos e 
nrnp1Jllllnm-,;o por 0n;_\T:uHlúc ~l- o~. cc1mpre
ltc11:lún1!0 q11·i a 111:~ ~,; snllda. dcfe:;a. das fron
teiras C(' n >;b t1.1 110 Sr! n po \·o:i me n to. 

As no.,:>as :tlti c::;füo 1lc.scoulwch.t ns, desertas, 
d0o:prot0;~·iiJa:s, ;1ttc:;.ta11llo tL llO::iS\L iucu1·i1\. e a 
llOS~\l Cal tlL de pt'llV i~ü.o, que ufio nos ricon
:;ellm fli SC3'Ui1· o 0xornplo dos p<eízc;; limi
tropheo. 

Putroc.innn(lo n. cll.nsn, elo illustré deputo.do 
por 1\fotto Gro5so, prmnittn.m-mc que concite 
a C~m:11·;~ 1xu·a que itllo 11dxesem um re pn.ro, 
som a tlevith nttoaçJ.o, essa. excell ent<?i 
emenda ()ne :\ttende o. uma. necessidttcle raM e 
indec li na vo l. 

E~te as.;;umpto do colonísn.cCT:o, quA nos 
pn.faes muito oxtensos o pouco populosos como 
o nos~o , cresce <lo relcv:rncin, tem jú por 
mais de nmn. vez preoccupn.do n. n.ttençilo da. 
Cnmo.rn. ; não ol1stante, V . Ex., St'. 1ircsi~ 
dente, me rolcvn.r<1 fazer sobre clie ln·oves 
o bsér \·nções. 

O system:t ndoptn.do par~ a. colonis~çU.o das 
tr.m•as br:iúleiras ô imporfoito sobre ser pre
j udici:tl a t;T:t.ndcs interesses vitaes do pttiz, 
íJ ncr so consitlcro solJ o pouto elo visl:• da 
iot•mnçií.o <fa tbmili"' 011 do caractet· nacional, 
cm relt1çii:o ú populaçã o 11rcforida. p~trtt o po
vo:tmen to do S<•ll tcl'l·itorio com ns im1rLtas re
sistencins nlisimíln.tivns que offeroce, quer sob 
o dtts condicuos ilos t erri torios c:;colltidos pn.ra 
:is sitm1cues colonit~es o n. colonisaçií.o uos im
mig-rantc~, em roluçli.o :to nosso deson.,rnlvi
mcnto, à faoilidarl·~ tio inc1•emLJ1rto i11dnstrial 
e co mnwr•ci:d o sohi·etudo em relaçilo :·~ snlu
hrirl:tdo gend . 

A snb 1,~dor·h e n. exporioncía dos outros '[lOVO 
nos indicam que slío mti.i :i i'aceis estabelec~ 
r em-s9 laços de homogeneid:1do o cohcsão 
ot1tro o~ indi viduos da m osmn. r<içà, apezar de 
constituírom nnciomilül.udcs divcrsns, tlo que 

G~ 
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entre inilivitlnos de raç~s <li íl'iJt't.JL1 tos, an hl~o· 
nícos pelo ca.r:tcter, pelos costum,.s, pclns 
fins. Não teem os nossos govemos, tCTD cmpe
nhmlos rnt soluçã.o das questües pal'tiilàrbs, 
quão do.scnicbvlos com os problemas sociae;:; e 
:politicos, se preoccupi;tdo com este momentoso 
assurnpto. O ci•iterio düs raças nao tem sid0 
observado. A. desl1armonin., se jii, não tem 
irrompido, explodira qun,ndo m~nos p8ns;1r-se, 
produzindo perturbações noel vns t~ nosstt viiln. 
agricola o iwlustrial; e a, lwteto:;enei1hvle, 
lavramlo nrts cn.madt~s populares, com os ac
c()ntr1s inillurliveis dJ um;i. tlivol'gen<.:i:i ir1·t~
mecliave[, 11ódn trur.er-nos niud"' múus dias de 
calamitoso.,; perigos, que eu nã.o sei se cnnse
guiremos conjurar. O segredo das fo 1le1•açl)o,: 
est:i. na uui<!a1le nacion:tl, no conj neto do 
forças converg-•)ll tes qne embaraçam os agru· 
pn.menl OS :iuciaes. (Muito uem. clpoiwlo.) 

Não p~1r:m1 no c!os:tccorto que t1.hl deixo· 
apont:<.d->, 0s incouvenienlos do nosso systeut(\ 
de colonhmção. 

O b0m senso parece indicar, Sr. presidente, 
que a colonisaçfí.o eleve partir dos cen ti·o~ 
popub2os para as reg-iüe3 inapr•oveita1las pBlo 
homem, com n.r:: necessarias linhas de com· 
municaçues, <]ue tramam, em teias inint1:ll'
rompiveis, as relações rlivers:ts e.ln. soch~bili 
dade entre (l. pu[?Ulnç.<io dn. cidade foita o·:t 
do n:.i.cleo qtv;i. se funda no -pr•oximo deserto 
ou sertã.o_ Assim 11ifo se tem feito pêlo menos 
no meu estado. 

Na ma.1ori<1. dos casos, tem sitlo escolhidos 
legares improp1•ios, distan tcs dos cent1•os po 
pulosos, e _delle~ se.parados pol'. asperrimas 
sel'l'às e 1•1os 1ltllic1Jrnente v:i.dm.ve1s, pam 
sêdes dos nucleos coloniaes, sem que as pi
cadas sejam abertas, as pontes construidas, n. 

. estrat.la. feita, larga, franca. 
Pnra ess8S loga.i·es sl'í.o cout.luzillos, cm pc

nostt vi;•gem, os colonos o esfo.bolccidos no~ 
seus lotes t~il lrn.dos nn ilot•estli virgem, onú~ 
fic~m, po1· muitos l1.nn~s, ató que o governo 
h aJa po1· bem éollstrutr a estrada que os 
ligue ao mercado rnenoti distunte·ou que, pela 
arorça d:\ ecessilfade e a casco do8 misr~ros 
nimaes sou · füç::1. um cn.miulrn, qno ô o tor· 
men to e sacri fiei o dos cu rre tei ros . 

Segregado úo mundo, alheio ú. vilht que ))(tl
pitn. looginqurL dn. sua. colonia, o colono ocluc:L 
os seu~ tilhos uo regímen elo::; srms nntopa~
sados,mstt·ttc-os n~ lingm\ e n(Ls l'llrniui;'!oncin;,: 
historicns elo seu paiz, fó rm<t del!os novos os
trungeir~s na terra em que na.scentm; derriba 
a mattarta do seu lote, gasta o seu tempo e 
as suas forças om extensas o vicejantes plan
tações, colhe ú farln. o l.'esul ta.do do seu tra
balho, em os pau tosu. vroilucçrr.o, mas est:~ t!ciL 

no limito acnuhado da coloniu.. ou ó forç:1clo 
:i, vendel-a por preço que n[to compensa. o son 
esforco, Ilorque o transporte ó im[J?Ssivel ou 

1°1 tal íJLiu consomo gran1fo par~o tlo Yalor-
1los p1·01l11do,; fran.~pnr·tauo:;. 

l~m g-eral, m1 loi;are.:; prnf~ridos pam co
lon i~açã.o toem si1lo a8 matt;u•i:l~ 11110 con
~Liluom uma ina.pl'...)ci:wcl i·iquoz:L mttural e 
que, umn. vez t..Ie.:;trnid:\S, se COH!)cgue re
(';tzel-u.s sómente no tlecu1•::;o do m11i tos :i.nnos. 
No meu conceito, a Ili eHta 011tt'O e 1·1·0 grave 
ne~sci tra.balho incessante drt.i1ifocunclação de 
nossas terras, c.l.<L iusrLl ubi'itlade do uu:;so clima, 
c:onsequencias <lccorreutes de,;S;t <luccp::i.ção 
tl•\s .tloL'estus, imturaes concu 1Tent(~ ::i I1ar n. a 
rcg-nlaridarlc das chn vas m·1 m;:is o l'ecund::i.s e 
normalidade das e:>taçõcs. (.tpoiwlos .) 

De prefol'encin., so11 pertidario 1.h coloni
<::nçlo nos c:i.rnpo.:;; e pen;,;o í[il•• effl nü~$O paiz,. 
onde as terra::; de caa1po~ sü.o rlo t:i l f.J r·tilic!Me 
q110 mar:tvilh:un o nrn is exigont1l a .~·ricultot' 
e onrle as mn.ttas tcom sidõ li :1 r bn r::i.ment~ 
der1•ot::l.das, graça:; à incuria dos g\\Vcrnos, 6 
llfl.JC uma. imperiOS(l. ncce~siJa· l e, Ll:tl\l, a qtml 
cl.iarno a attençü.o tfa «SsemlJl ·!a. 

Como meLlilhi prclimim1r, o 11'' r ' riuc pos
sam ser ~iproveitndas pelos nos:>o.q l: IVt'tldOl.'es 
:ts ::;uns torrn.s cn.nç~iú: i s e as ll •),;,;a.;; vastas· 
costas m~.ritimas até ao pr·es~~11w ponco utili
s:td:is pa1·~1 :1gricnltura, ap1·e.~cnt(ú uma 
emenda ao orçamento •·m 1fo;r ~ u::;,,::to, autori
sando o Podet' Executivo <t abr i1· c"ncurreccin. 
publica para. o estabelecimento <l•~ •luas fa
bricm; de fertilisantes, seg-mHo o,; processos. 
usados nos Estados Uuidos cl:1. "\merictt 
do Norte. As fo.hricti;; devem sor localisadas, 
uma e m Fernando de Noronha, p:1.rn. que se
jam aproveitados os pllosph:1 t"s existentes. 
abtmda.ntemente em uma d:1s iJ ll ;1s, e outra. 
no municipio do Rio G.r;1rnle, onri i·l sarit faci l 4 

utilisa.r productos espordiç;tdos d:ts :rn.l'quea.
das proxii:nas . 

Nos !:!Sfados Unido.> do Norte tom ti•ito mui
tos prog-resso3 n. cnltut'.'.t dos carn pos focunda
dos pelo emprego dos f1 ~1·tilísant·.l::> :1 rtillcines, 
0 os resultados tio trabalho ngrwola, nessas 
condições, são os mais compem~a!lores e van
tajo3os. Cumpre-nos eusaiar crn no~so paiz 
o systemn. norte-n.mor•ic:i no e cl·~ umn. vez 
act\btw a rotinn. (10 so agricultul'llr as terras 
onriquecid:ts de humus pel:i s m:ttbs sccul::wes 
que estamos a arrasitr impiedos:1mente. 

Jit no anno passat.io, pol' m:tis 1le umit vez, 
ontnnd(-me com o ministro da. ng·ricu ltura de 
entii:o, o ill11stre r eprHsen tanle pnr S. P~iulo, 
sobre a vantagem da. colo 1ti:3u.ção d üS campos, 
pedindo-lhe instantemente f"U e :1 ensn.iasse, 
cotnoçando polo Rio Gru.nc.l.c <lo Sul. •• 

o Sn.. FRANCISCO Gr,1cm:uo-E' l'l~::i.l . 

O SR. Hommo BAI'TISTA- lnrli111tei eutü.o 
[1 S. E~. p[l,ru, 0i fundo.cão dn, primoi rn. colo
niu. n. parte do c~mpo nn.cioa:1l de S. Gn.brtel, 
no municipio de S. Borj:1, nâo occnpada. em 
serviço federal. Esto campo otttr'ora portou-
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ceu ao domínio dos jesuítas, que nh! tinham Lú está a parte nfí,o . api·ovcitarl:1 do campo 
como de costume o seu cabildo ; com a ex- rio S. Gaibriel com os seus lnt ·S colooiaes 
pulsil.o delles, passou para o clominio do de·narc:i.dos, os sous vastos barraçii1,•s, ll.S suas 
Estn.do, que o tem por vezes n.rrenrlado e que casn.:-;, e no centro ele tudo issl), ns 1!Hlín<:a
hll. já a lguns :~nuos o tem utilisa.do em um::i mentos ela futum povo:iç.'fo ns.;i~ra·dados com 
parte aramada que constituo excellente íu- us suas rut\S e pi·ncn.. O cnpt•icho do 1ninistro· 
vernada, achando-se ai outra parte sobre a •h g-uerr!1. venceu o interesse pu hl ico e aba
costa tlo rio Camn.quam, nbsolut..'l.mento ahn.n fon :\ voz reclamante d:t populaç;i.o sambor
donada. O il1•1stre minii;tro do governo pro- jense. 
visorio, que muito merece pela emcaz cotipo- l~lll vü.I) foram feitn.s ;is mnis criteriosus 
ração quo prestou a.o progresso lia nosiia ponr.l0r;1çües no Sr. Presidente <!:1 1-tcpublica. 
tarta.... · o ministro <h n.gricultnri\: o <'~i:npo tem tres 

o Stt. Ftti\:-.-ctsco Gr.rcimio-E' a primcirn lo;:tias e trinta e fa.ntas qnadms ilc scsma.-· 
vez quo se mo l't\Z ju:;;tiçi~ . !'Í • ; utilisnnr:lo-se log'tll\ o mo)i:o, rcstnvam 

al111h ma.is de duas lcgnas, isto ú, m:i.ior ex-
0 Sa. Ho;mmo BAt'T!STA- ••• com n. mo- ·tons:l:o llo que :i que no presen te s,.rv·~ para. 

11101• bo::. vontada, clin.1nando pam a :\Jiniste- m; eayalhadns tio 3a ri.-gimento; o campo ou.o. 
rio da Agricultul'a um:t parte do campo n:io pór!n i>Ot'\'Ít' p:i.m deposi to de cnv"lh::iil:t para 
utilisn.d:1. 11eto Minist01'in 1ln. Guo1·1·n., tlulo1•mi- o oxorcitl), ctovirJo a smi sitn:1ç:10, pois dista 
nou u. pMmpt:• fnniltlçii,o rln. colonin cm uma rl:t r1•onteírn., <lo rio Urugua.y, cer··a ele 'lttatro 
área do legua. o mci:~ de se~rm\ria. le;:ttas e nü.o 9xiste nenhum cn1h1~raço que 
Nomoatl1~ n. commissrto incumbit.la do:; r13spe- lll'Í voo transito tlesse .pequeno 1wr1:n rso, cor

ctivos trabn.lhos, dn. qual era chefe o tlistincto t·c11do-se o perigo do, inespe1>::u.la.rw•nt1~, o ini
e operoso eog-euhdro Jmlo Josc de Olilreim mi.~o (o unico que podemos recei:1r üo~ povos 
Freita~, em pouco tempo tic:.ram medidos e vi:;inl1os) ~possn.r-se dos nosso:> c:i.rnllos nlli 
demarcados 172 lotes rustico::! e um crescidn deposita.dos ; além di;;so, fica o (,a.rnfhl adis- · 
numero de pequenos lote:; urbanos , no centro t:111chl. de 301 40 e mais leg-uas 1io,; lognres 
<lo. colonia, destin:1do pn.rn. sede da. futura onde commnml!lente dest:tcU.m os 110.;sos re
povoação : r11·omptifir.a.1·a m-se dous gt'<'.l.ncfos g-ilnentos, de nJOclo que a remont:i 1le ani
barracões pam recolhimento dos colono;;, em~ m:1es se torna. difficil, sinlo ímpossivel, como 
quanto construissem as suas clloupa.nas; cn- e de de presumir durante o invt•rno. Como 
ferroarias pam homeus e mulheres, podenrlo estas, ·inuumeras r(lzões foram rl:lclas pn.ra. 
cada nma. tlcllas comportn.l' 32 pessoas, com demonstmr o tlesacerto do mi11is t1·0 'JllO- in
'JU:l.rtos especiaes para enfermeiros ; cn.sa sistin em apreveitar aquelle campo para. tle-
1x1.ra a. directorin e ontr;is acommoducões in- po~ito (lo ca.vallos para. o exercit•1. ou para 
aisperisnveis ; foram :.tberta.s picarias com a. lins identicos. AS ra.zões da. vct•da.de nã.o 
largura. e as dem<1is con<licões precisas p:1m o · bastar:.im. 
transito franco dos vehiculos cm uso nnqucllas 8m vez ele seg:iir o nobre exemplo do seu. 
po.rag'ens, de nm o do ont1•0 lado elo Ct\maqu:1.1n. antecessor, que não emb:u·nçou [\, utilisn.cão 
Particulares coust1'uiram muitas casas p:tr:l. de parte do campo de São Gauriel parn. ensn.io 

o esta.beleCimento de negocios e de mnchinas da colouisaçU:o dos campos, prefurin o capri
destinadas ú industri;t ; algunscolouos cstmn- choso ministro <ln.r 1)nsto ú. mi~ vontade que · 
geiros e naciona.es espon tu.nen.mente esbbe- desde muito tem pura com a. torr:i hospita
leceram-se na colonia, escolhendo seus lotes ldr<\ que o recebeu caval11eit·escamente, 
que começaram a edillcar · . A coloni•• uugmen- qu:i.ntlo ltt chegou para commn.nd:w o rcs i
ta.va. de ditt a dia., :i. animação c::-escem mesmo monto, e tã.o genercs<t que, n.pe;mr das d1a
nos mais indifferentes; o progresso estimu- ti•lbes e arlJiti·aritJdade que la comnicttau e 
lava todos para o tl'abn.1116 e para a vidtt. da smt pereone descorie:z.ia, apena,:; teve para. 
(~Iuito be·ni.) eom s. !!::<.o retrahimento delic:ido, d~ixan-

Pois bem, qnn.n!lo tudo isso se 'lava e qnan- do-o na sociedade, que lhe a.prazi 1, dos seus · 
<lo tudo isso estava. füito, por conttt cios coi'rei; c:\llos e anspeçadas. 
da. Uniií.o, importaudo já avultada quantia, o Nii.o sei, $r. presidente, -porqtie secrete, 
actua.l Sr. ministro da ·g uerra mandou sus- conrfüo veio parnr nos conselhos elo governo 
pender t.1. execução dos ultimas serviços na ri:publicnno o ~tdua.l Sr. ministro da. g-uerrn. 
mesma. colonia ; o, Sr. p1•esitlente, porque a L:\ mesmo no Rio Grande, u:\ cid:trlc de 
intendonciri o o commercio recl:i.mu.ssem uo ~rr.o B01•ja, deu este Sr. ministro, uo dominio 
governo fodern.l contra a suspensiío d:l.s ob!':tS <h .politicu, os mais frisantes exemplos de 
e e:x:tincção dn. colonin. e o govel'no do estado cluctiUdado pnrtidn.ri::t, de falta de idé:i.s, de 
fizesse solicit;ições no mesmo sentido, o Sr. principies, do cloutritm a que subo1·diàn.sse a 
ministro mtmdou collocur gun.rdas do 3° regi- sull. ucc-1.o politica; ln. mesmo, n:~quol l:t cidade, 
monto, que ui~p<:it·:;n.ram os habitantes recem- em curto periodo, S. Ex. sorvitt primeiro ao 
Yindos pam a nova colonin.. · partido conservador, depois M partido liberal, . 
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sell:1udo sua dedicação pn.rLidaria com o voto Natht mais naturn.l e mn.isjnsto do que a. 
nas urnas, quer com um, quer com outro primeir;t nsscmb!éa orJinrwia complementar 
desses n.grupn.mentos, conforme o vesguear a disposiçilo constitucional, transferindo para. 
·de sua n,mbiçCT.o lllc pc1·mitti:i, ver mnis IJri- os novos po~:;uírl< •res das terras devolutas os 
llrnnte a luz deste ou du.quelle sol gover- serviços que a.elles s!lo attinen tos Do contl'a.

·nisL:L. rio 1lnr-se-i n. deplorn.Yel :u1onin.lia da iuter-
Por i n<lole, vo1· caracter, po1· lrnbitos, venc!lo ·lo potlet' fürleral em nssurnptos que não 

:.we.:;so no reg-imen ela. liberd:.uie, cujn. eleva-) nrnir.; lhe imcumb::im, 11erturbando n. n.ccão 
ç::í.o o 11m'0Zt\ elle não póde compl'ei1ender :H.lministrn.tiva do:; estrtclos. Estn. cmend.n en
porque a}wendou a nilo sentir o vi00[• dt•s cet·1·a metfal:i Li.e tn.l 01•dern, rprn me dh:;pensu. 
itleus e n. li;ldídadn <\O~ principias, na. 1.lol.Jt•cz dc~envol vot· l~ s11n. j nstitlca.çifo. (Apnill.<lo). 
com rp.H~ submettia-se :.i. toilo::; os g-ovornos, Dema.is, sinto·mo füti~:tdi) o pt•cciso lo1·mina.r, 
es.-;e ltomen1, recollLendo-se :'t rnentOl'ltçii:o <lo l~~ton. eerto fJllO t'i. ca1mtra u.ttendorá :t8 
sen triste 11:1ss:tdo polil.ico, dove sonfü·.:;G cm ponderaçües que hoi li.~ i to de,;h tril11um, 
nss·~nlo do ()::'['Íllho::; na. g-nvernaçã.o :snpcriot· dando su:t ap)H'OY:t~:ffo ás c111cn1[as o(l'ereci
d:i H.epulili<;:.1, 1lil'ig-i11do princlpalmcmto o no- rias, as f]llfi.<)S n:!<11•cm-su a Sl.)L'\'i~:os inuili;:wois 
bro cxc1·cito ua.cional. que foi o porlcroso fü- e imprescimlivci~, todos tle inconLc.:sta\·cl ca
ctol' .ilo nwvi.mcuto 1'1:\'olucionario, pelo _qtuil tader fode1·al. '!'tJnlto cumprido o mcn tlever, 
o po 1z

1 
?Oclf]U1:;tou ii lrl>i:n·du.J1, cou1 o rcg-w1ou Vo;.ms _ Mui lo i)(.Jm, muito bem. 

repull.:ct•no. . 
lll•li ::vis<ttlo :i.nr1011 o insigue ma.reclw.l i]aC O. Sn. Nrw PEçANHA - Rerp1oiro enccr-

TJre.sillo o.s 1lesLiuos da, Ctiifto. dmmando parn rn:nento dü dis~u:;::;,fo. 
junto de .si o::;~o genora~ 1pie nüo l'epre~enta o SR. P1rn::>rur>xn; - O roquor•imonto fica 
p_oranlc o .pa1;r, rep11lJl1c:mo! i~er:1~t? o exm·· sohre a mesa p:ll'(\ see Sltbmettido ;\ votação 
cl1o r~pu!.Jhcnn,o _nem o p1·~::;t1g10 rml.1tar, nem logo que haju. numero . 
. a cont1an1;:a poht1cn .. Depois que vem do Prt.· 
rarr1My. no posto do m:1jrw, tem S. Ex:. see
vido :.i. maior parte elo t~mpo em loga1•cs rtue 
.niio são ceufros d<3 a.ccumulação do forçit~ : 
depois qne gi1l~ou o cli:n·ado posto de g-one
ral, o qne. é de di1b, recente, S. Ex. perm:1-
neccu em Pelotns, 0111le existia apenas um 
co1·pn, não con rrat1wnisou com os !;eus ca
ma.mda~, i1i:io viveu no meio tlelles, o que 
o.liár::, niio lho permitte o proprio cr.mcter ; 
n:io crcou. pois, o prestigio militar que, nos 
perioclos do pu.7., só se "co1Jscg-uo i1ela longn 
per!no.nencia no s0io do exercito e por <Jllali
l.1atli.!s e~:cepoioni.i.cs f1uo nU.o possno o Sr. g·o
n~r.;tl, KesttLS condiçiJes. nem mesmo S. Ex. 
comprehcucler;1 como foi atirado p::i.ra ::t 
_pastti .•. 

O Sn.. Prn.Bs F1mn.Em.A-Atirado, nU.o; foi 
chtimado. 

O Sn.. Ho:MEtto BAl'TlSTA-Poi::i bo:n; como 
foi ch:1 mndo parl1. n pastn. do. guot't'í\. 

A d11st1eito dti mit vonto.do insistootc do 
Sr. mini~tro da guerra, olmmo a nttençfto 
tllt Ca111lL1'a pura n. emenda sot)l'e a coloriitt do 
.St·. Ga.uríel, medida iust;1ntcmeute reclanm<l;1 
pel<t populaçlio tlu. fronteira missioueira e 

-que si;,:·11illca uimt fefü: teutati va. <l:.i. coloni
~açü.o utilis5im;1 dos c~~1D"pos, 

Outra, emenda tiva occnsião do aprcsentn.r 
á con>;ideração da. a.ssembléa, relativa. :.i. 

tro.t1sl'erencia para. os est:nlos dos serviços de 
degcl'iminação (le terrl'ts, metlição e de marca
ção de lotes coloniaes, n etLrgo <le comm1ssões 
espechle::i. 

V. l~:c sa.bo, Sr. presidente, que µola Coo
stillliçãri l~OLlo1•al, :.is terras devolutas passa
ram pm:a. o dominio dos osto.dos. 

O Sr •• J"ofa,o Vioi:.t"n.-V. Ex:. e ~ 
Camarn. S(tbem perfüitmncute que não fre
queuto n. tribuna, e poucas vezes silo aquel~ 
las em que me inscrevo , mris n.l g·um[l. voz, 
come esta., sou otlt'ig'J.do a dizer algumas pa
la vl'as em su~tcntaç<lo do ii.lêas quo defendo 
ou que npoio. 

Apresentei ;tlgumas emendas, jii. por mim 
sómente, .F• assignamlo-as com outros colie
gn.s tle dopubição, e tenho pol' isso nccessi
th•cle de iut'ot•mar ú. Ca.m:n·•• acerca dos assum- • 
µtas que fazem objccto dessas mesma:. cmen
dn.s. 

Como dr.cl:ll'a.çã.o iwelimin:tr, devo diz..:;r rpie 
louvo o lH'Oco1!1mo:-iio pri.tr~otíco d~t comrn issão 
de orçamento, ciuando procm•ou po1· todos os 
meios i•cduzír m;; despezns Llo orçamento d:.i. 
af;'ricul tnra; mn.3 hn. cortas economias í( ue re· 
d1uHln.m om prejuizo dos ser viços, e no Mi
niiõtei·io d:.t Ag'riculturn O corte dHs despezrt.S 
pó1le importnt' simplesmonto cmbn.rnr.:o:i ao 
prog-rcs:;;o 1.lcsto pniz, ~tgdcola. e i!ltlustrial, 
llO\'Õ como 6, onde tutlo esta por füzcr, e quo 
exi,ze uma g1·n.ude serio de moll10riimentos 
pul'ilico::;, tn<ileriaes e techu1co::;, q uo 86 po
tlein ser fomerlttttlos, s iniío real is:.idt1s pela ini
ciativ<i do ;;overno <lu. L' niUo, pm·quo <lispue 
de muito mn.iores i·e<mrsos do qno os gover
nos do~ est:tdos, muito pouco ox:Mptu!liuos. 

A primeira. emenda. que offoreci, é pa.ra 
restabelecer na- Secreturia de Est:ul o o logar 
de secrotal'io ou su!J-sacret:.i.rio,como lho quei
ram cll::unar, e ó log:;.r creu.do pela reformo. 
do decreto n. 449. de ::ll de maio tle 1890. 

A commissão t;upprimiu esses logares ou 
semeU1:.i.ntes, nos outros ministerios, o tomou 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 06/021201 5 14:49 - Pêgina 13 ae 35 

Sesst'lo em 22 de Outubro de 1891 54f 

como typo, certas economias operadas nns 
differentes repartições minh;terh\el> ; nfas sou 
jnimigo dessas symetrias, e entendo que não 
se póde fazct' symeti·ico aquillo qnc não o é. 

ô i\-1inisteric dn. Agriculurn, está em con•li 
ções especiaes. Não lln. ali nm c~mtro qo ser
viço, 11ão hn. 1.lirQctoria g-eml como cm ontros, 
:mas quatro directoria.s e o rnini:;trn nilo pórlf! 
ser centro do sen•iço do expcrileute, embora, 
superin tenil:.i to1fo. a aclmi...istraçio do ri;!
speclivo ministcrio. 

E' índispeo&1vel mante!.' um centro dos scr
vicos junto do n:iui:;tro, urn senrc lal'io, até 
1mrn. •ti.-tl'i!.Juir os as;;umptos ás dillcro11t<..'S 
oirectorias, o para. evitar que -nm processo 
ndministr:1tivo :1nde de rlirr.?ctôrin em tlirc
ctorin. peln. declinaçfio succcssivn. dos s~11s 
chefes, perdendo-~ tempo e trn.haJ!11). 

orça.manto vig-cnte. Trata.-se de um serviç<> 
pcl'!'t:iturne n t.e redera 1. 

O art. :35 da Constítuiçito ó expresso (líJ). 
•dnc11rnbe. outrosim, ao Coo~rc;;:;o, ma:; não 

prívalivamente: -
« 2. ª A oim~ r no p:tiz, 0 descnvohimrrnto 

da.s lettrns, artes, e sciencias, b1Jm como a 
immi;;raci'to, :i, u;;ricnltnra, a imlnstrhi e o 
commercio, sem pl'ivi lc;;ios qu~ tolh::.m a n.a-
çu,o dos governos locn.os. · 

3.° Crenr institnicues rlr1 ensino super ior e 
sccnn1!ario nos cst:ulos. » 

Por estas dispo"ict>e;; Yê-so qn0 () .'.!'0Ycrno 
tla Unilio pó1le montaL' otn qm\lquei; cst:tdo 
nm:i esco!n. ~i:;:-ricola, 

No rr·~iecfo <1 nc ncabou de s"l' vota1lo, 
sohre or,(;.rnisnç:i.o <lo se[';-iço:; fod1_11•:1e.-; l;'L 
cstii.n determinado.- o,: sorvic>,os 11no iutr~:· r!ssar 
:i :1g1·ic111l1ira. an commorcio, otc. 

Ne,,!õe pr~iiecto ap\'t'OvaJo em n.mha;; n~ cn
m:iras se lll: 

Entendo que o 1\tíni,,.terfo d:t Agricnitnrn. 
deve ter t:l.mbem por auxili:i.res, empt·""g-:irlos 

. technicos. qne pelas suas habílitações espe-
ciaes poss::im co:uljuvnr lc:tl e iwov:citosa- "Art. G.<> Compete ao Ministerio tln. lndu-
mente o ministro respectivo· . stría, Viaç.i:o e Obrn~ PuiJl icas (o o no mo novo 
A'verba-E:~·r' ntnnes-apt'es<nito umn emen- · cio :1ctun.l tl'1. Ag-ri~ul turn, Commercio u Obras 

da re::>tabeleccntlo il verta prin1ítivn1 p "l' ) 
O ministro pcdin 20:000$ e n commissfio .uu tcr.s ; 

reduiiu-n. a 10:000$; mns estn quantin. foi « a) o:> Sel''t'içris que tntéress:irmn ii, .igri
coasideradn. insufüciente que!' riuundo se or- cu! tura, ao CDnirnet':.Jio e a C]ll nesquer· .:iutras 
Q"anhou a tnbelb\ oxplicltivn. p~.rn. o cxerclcio industrias, bem r.•)mo aos i n5titutos ou ns:)o
de.JSOl, quer qunndo ~o org.mi~ou a tabella. ci:lções que se destinim~m it i l •l>t rnc~\tto te
pa.ru. o exercicio de 1892. . eh nica, desenvolvi monto e :~:pcrfciçnnmonto. 

des.s·es rt\mos 110 trabalho n:icional. » 
Trnta.-se do Ministerío da Agricultura qiio Nc;;tas condiçut~s, é de competern:i•i elo go-

tem reb<:õ ~s com os seus agentes, nn Enro- verno da União o nssnmpto do 11ue m~ occupo; 
pa, que fa:r. encomrnendt\S <fo material qno ns o se isto fica. fôl'n. de tot:ia duvida. nii.o e menos 
vezes se demor:\m e:d ~indo communicaçDes r.erto que a ·questão não póde, attentas as cir

,teleg-mpllicas, e o mini~terio n1lo tem v~l'ba. cumstancias em rine surg-e ter outr.i ~:.vtuçiio 
especirl.l pn.r:1. esse. fim e paro. outros serviços pelo lado economico, visto quo o estndo de 
que é impossi~el preYet'. Pernambuco não µólte insta.Uar e man ter essa 

Só po1• clla podet'á ·o ministro occorrer a. escola agricola., po[·qne <t sua. renda. mal chega 
dcspezas dosso. natnrez;,i., compensar por e:t- purn as despezas ordin:trins. 
cmplo com uma ~mtiiicnç.ão n. trab:\lho:s com- Não se tratando de urna. vcrb<t novn., mas 
mcttidos u, funccionarios ou mesmo estranhos, que jU. Hgur:wu. no orç<11wmto \"igente, o dl
mas 1>esson.s competimtes ])OI' sm\ prol'lssão lustre minh;tro dti. agricu ltura actu:i.l, solida
ou especialidade, que nii.o são otmgado:; a. rio com o se11 honr:uloantecessor. encommen-. 
prestal-os sem rcmunet•uçiio. dot't o material par(i. a c~scola; contratou o di-

Muitn vez tem neccssi<litcle de collón:lr r·ector, ti por coasequencia adia.ntou despezas 
funccionririos publicos om scrviQos estra.nhos p:iT:1. !'l. montagem e fUnccionamento do estn.~ 
:\.suas a.ttribuições, em certas circumstnncius,. ltclecimento. · . 
:pódo C•\.rocer ele suas luzes pata esclarecer Ora., o governo nlto póde fnltar à fó dós 
a,;sumptos ou desempenhar qU<LhJntH' commis·. coa troto:; e a Cn.mara collocnril. o governo 
slto, ou dn:r 1}arecet·es e estas lle;;locaçuea tlo em s(lrh1s diíficul.da.clcs, nü.o consignando verba 
empreg-a<Jo ncanetam despezaque urro estantlo pnra occo1·ror a dospezus qu~ foram feitas 
'(lrevü;ta. deve cm•rer Jlela. vol'bn-oventu~es . ile n.ccerdo com o orç.1.mento v1ge1\te. 
Por conseqncncia., a. vcrbn. de ~0:000$ . não ó OSn.. GLlcF.IUO - Porque o ministro não 
muito, pois que a de 10:000$ é Julgad~i. msur- . executou um:i. outra. autorisuçã.o para S. 
1iciente h<> dous exercicios. . Paulo ~ 
A~ o. 5 do Ol'~ment.o d.:_L ag-ricul teura.o eu1 e O Sn. JoXo V_1E1fü\ - Em S. Paulo ba. a 

mau:s collef;.1~ oo deputaç-.i.o otforec m s 1 mn. st· ,.;;0 'L"ronomica 
emGnrta. restnbelecendo o verb:L de 200: 000$000 e ªv- < "' • 

pnrn. n. escoln. a"'ricola. de Pernambuco vorb:l. O. Sn.. GLlc1m10 - Refiro-mo à escola 
quo aliás tignro nas tu.bollns cxplicn.tivn.s Lfo agrícola~ 
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o Srt. Jo.i.o Vieira - Nada sei sobre S. 
Paulo. A ()t;cola. ngricola de Pernambuco é 
talvez mub u1·gente e necessurio. do que a de 
S. Paulo, 011de a. agricultura está closenvol
vida e flo t'cs ·ente. 

Denmi~. cfüt Pern:.tm lmco ha a. cultura d;l 
·canna quLJ 1~ lle;;lin:1tb. ao fa.brico de assu
car, e coaslilue industria LlUTicíl, porque 
requer in..;lr 1cç;io technica da parte do plan
tador e d:i l''' !'te tio faliricunte, n.fün elo que 
se façi~ n:r., molhoros condições possivcb o 
fabrico d o a:;,; 1w:t1 ·, a pcrf o içoa.udo essa pro<luc to 
para í]lló FO•:;l~ tnto.r COlll a botat•r:-tbit, esse 
concu1·,·ent1~ t"t't'\\·el, g-1•:ii;a.s ao ost::i.do da 
scienci.t e rl:1 illdu:;tdn. ít•rtucc:i::t e allemü.. 

Neslus c111lllic~·ues i~eço ú Camm·a quo ap
prove a c111iJ111ln. Llcstinu<la :i. installnçtío e 
custeio tla o:,:.•oln. n,gricoh\ orn Per1mmlmco, 

Tomanrlu 11m consirJurnção o npnrte ele meu 
illustl'e coJ l .. µ·:1, deputado por S. Paulo, tlir
lhei-lilci q1w 1~,,;tou µrompto ~ vot.:<r por igrial 
ve!'bn pi1r:1 n oscot[l. :.igricol(l, de S. Pauli•, 
que é i11stit1lição differonte du. estação a.gro
nomimt. 

Tr:itarei 1!11, ememh da. commissrío rela.tiva. 
ils estra<bs do forro de Alagoas. Pernambuco, 
Pn.rahyba. e B.io Grande do Norte. 

A estmd:i ole ferz·o Central e n, do sul de 
Pernambuco sfio justamente as ostrado.s que 
<:onstitucm o prolong:amonto do. ústrn<la de 
ferro ele S. l'"'ru.ucisco ; a. da Bahia foi con
duitla e n, llo,;.:;u. infelizmente ::i.ind<.1. n:Io foi 
atõ hoje. 

E~isti:l 1111\ contra.to lm. lo aunos, · que 
afinal foi r1!~dnditlo pelo illustre deputado 
por S. P;1u!o. quarido ministro di1 agricultura. 
Os traliu.l hns roram )nterrompidos e a.garri. 
trata-se nüo l:iÓ de completar~ execução das 
obrusi l'úC011st1·1üudo muitas dcllas, inclusive 
21 tunneis e !O viaductos, em um trecho de 
g kilometro~. corno se trata. dt\ construcçno 
de ran:iaes q11t1 ile'V'em lígn.r Alagoas a. Per
na.mbuw, Permimbuco n. Pa.rahybn. e Pn.ra
by ba ao Rio t ~ rande do Norte, esto.belecendo 
assim umu. reole d\3 mais de mil kilometros, 

· que deve pnr em communicacão, não só o.s 
capita.os corrw todos os territorios desses es
tados, con f'or1uo se lê no rolatorio do hon
rado sr. H:11«to de Lucena, i!lustre ministro 
da o,gricult11t·:t. 

Houw qnn1;i s11pp1•ess:Io dn. irel'ba r~spec
ti-va, tal 1oi o t•cducção feita. 

Por exe111plo : pam a estrRda de ferro sul 
de Permuulinco, n~ tabello. explicativa. de 
1891, e coos1~gulntemente no orçamento pro
r ogado pelo ;.;ovorno provisorlo, de que fazia 
parte o nol1re deputado por S. Paulo na 
posta dn. ag-ricultut:"<-'1 figura só pt:t.rn. o ramal 
a1} Paquivim < ~ Imperat1·iz 900:000$, em e.xe
cuçU.o do decreto n. 624 de 2 de agosto de 
·de 1890. 

Para ;lS ol.11'as da parte em construcção da. 

cstrad::i rle ferro Central de Pernambuco se 
vê mi mesma tabella de 1891, 3.859:000$, 
füi tabella es:p!ica,tiva elo orçamento das des
pczas n,) futuro exoMicio do 1892, ii~ura a 
verba. de 3.892:482$075 para. :i. es.tt•acla de 
ferro CentrJ.l, isto é, para. as obras da parte 
em construcçfio e ramal de Ta pera a, Glória. 
úe Goitá e para a estrada sul de Pern:imbuco, 
incluindo os ram:i.es lle Paq nivíra, a lmpera.
trí z, Angelinn. a Corrente, Timh·oubn. n Pilar, 
e Mnlnngü n.Lu.gori. Gmnde, :3.30i :nOO$'. Por 
conse11uencia, vinha a, sei• 7. Hm:482$075. 

A illush•e commissão elo 01•ç;lmeoto re
du:;.iu ess::i. verba a 5.892:492$075, fazendo 
assim um côi'~ du 1.:im:OOO.$Oú() . 

Por occasi::ío tla vo ttlçiio em ::!ª cliscussllo do 
Orçt1mento clo. agricullura, o nou1·0 deputado 
pt'l' s . P•rnlo conse~uiu que fo::>í>e n.pprovadu. 
;\ emenda sua, reauz\ndo os cret.lito::; paro.. 
ambas ris estrada:; n. 2.000:000$. Ora, esta 
verua, ê cousa fórn. de que:stão, ô insignifi
cante. 

Só po.ra o ram.'.1.l de P:iquevira a Impera.triz 
em lS!H dava-se a quantia. ele DOO:üOOS e não 
é possivel que com 1.000:000$ coustrúam-se 
esse rn.mal e os outros no est<1do do Rio Gran
de do Norte, Parahybu. e Pet'namlmco e mais 
o ramal de Tapera a Glo1·h1 110 Goit;\ e d~ 
Angelina a Correnta, que eu cm subumendn. 
proponho que sejn. ele An;.relina a li.S'uns 
Bellas, por ter sido este o primeiro objectivo 
da estrada sul de Pernambuco) a ser e~ta. a 
opinião muito competente do l:Jr. Barão de 
Lucena, que estudou o as::;umpto quando mi
nistro da agi-icultur:.i. 

Os percursos de todos esses rnmaes já estão 
estud<'ldos e ç,xplor~dos, achando-se porte das • 
obras em construcçü.o corno consta do r eln.to
rio do Sr. Barão de Luccu'1. e de informa.çõe:s 
posteriores do illustre Sr. ministro da agri~ 
cultura actua!. 

A cornmissiio do 01•ça.mento manifest.ou-sa 
contra a r edncçã.o proposto. pelo nobre depu
tado por S. Paulo, e opinou p;m1 que se 
mantivesso as verbas que ella propuzera jit 
reduzicl.ns em 1,307:000$ ; mas iofolizmente a. 
Camo.m alJprovou a emenda ele S. Ex. De 
novo a commissão nesta discussão do projecto, 
não rm;tabel0ceu as mesmas vet'hn.s que havia. 
proposto, mas emflm elevou a 4 mil coutos os 
creditas paru. as 2 estradas do Sul e do centro 
Llundo assim um córte de 3, l\:l9: 482s075 na 
proposta do governo. _ ' 

Para esclarecer a Camara, devo dizer q11c 
essti.s estradas de ferro de Pernambuco esta
vam sob uma só administração ate que o De
creto n. 624 de 2 de agosto do anno p:issado 
n.s separou. Depois de se para.das. por outro 
decreto do Ministerío d' Agr icultura. n . 721 de 
6 de setembro de 1890. 11assaram no constituir 
uma seci;ão provisorin. da estmda de ferro do 
Sul essas construcções de rnmaes ou trabalhos 
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referentes ú. liG"ação rln.s e:;traclas de ferro dos 
4 estados ; e~ R razt1o porque estes rnmaes il 
gura.m nessr~ estrad~\, só urn estando ligado á 
estrada Sn! do Pernnmlmco, ê vorque a ad-
ministraçi\o é ~ó unm e é n. daqnelhi. · 

o Sa.. GAmNo I3mmu:w-Que ro.m::ics são? 
o S1t. Jo};.o VrnmA - São todos os rumn.es 

que devem 1mir ú,; 4 estradas, Alagôas, Per
nambuco, Par:ihyh:1 e füo Gramle do No1·to; 
estüo torro~ :rnlior·dinaclos ú alln1ini~tração lhL 
cstralltL <lo for·t·n S n I • le P1mmmbuco. 

. o 11ob1·i;1 flopntatlo polo ruo Gl':\ll!lO tio Snl, 
Sr. Antã0 llo Fada., Tofm•i ti-::10 hontüm a 11111 
ramal qno t!1•\'0 ser onlt•oncado 11:1 e~tl't1tl:1. 
ceutl'al, o r111u v:io 1!0 T:lpet;: ~ :~ Glol'i:t tio 
6oitá. 

Trn.ta-:.1Hlo um mnra l om umit 7.0iln. :i ,;~uc:t
roirn. muito f••rtil. 1~· Yet'(l:\tlo qno 1J dB po
qu-:ina ex tcnsii.11, 111a::i cito <ln.rU. gra.nuc:; l.lonc
tloios tlnttolh l11culirla<lo. 

. (Ha. ti111 UJHU'IC}. 

Niio digo q110 . csto 011 outro i•:minl c~tc
J:tm compt'<!lH'll•lirlos no pl;wo gct•nl 1fa Yutc
çilo fcrrt!ll da [{.r'.'p11hlicn.; nrn.s estão subordi
nado. cm g-·"n·;1,.l a. ..;~.,;a pl:tno; e '(X\rcco 11uc tle 
nccor<lo 1.•on1 1•~sl' pl:rno ô que li no di>:curso 
tlo nobre 1leputado po,r S. Paulo, qno .se tem 
mostrado tiio cuntr:trt0 ao desonno!Ytmento 
dns estradns de fo.l't'O do Pel:'n:;1mbuco, o se-
guinte: (L~) ·· · · 

«O S~ Fmnci:::co e a grande linha norlC:Nilll, 
que fecha •~ n'.·dc, tiganuo o systcmu do not'te 
ao do sul ; vo1·qua nto. po1' ello se ligará a 
EO com n. Yi:lção 110 norte em . Petrolilm, pelo 
:prolonga meu lo d:i linha iucliçadn desse pou to 
'a Theresina, que reccheriL em seu percurso o 
prolongamento da B:üm·it é, que vem tlu ca
pita.l do Geari1, e u ilo Recife á. Ca•·WJ.rú, lliru'l'
cando-se este ultimo prolongamento na dire
cção d:t estrada. do Paulo Affonso, extremo 
oeste, afim de est:tbelecer com S. Frn.ncisco 
communicaci.'í ·s m;tis c'irect:is com os estados 
d~ Pernamlmco. Parahyb~ e Rio Grtiode do 
Norte, cujas ferro-vhs ficarão ligadas en
tre si. "1J 

O nobre dep11u1do nem ao menos se lombrou 
qne a. Estradn de Ferro C€1ntru.l tem doas esta
ções com o seo nome: uma ~ Francisco Gly
cerio, e outra e Glycct·io ! 

Estas ostradns de ferro de Pernambuco 
foram feitas ntó a epoctt da. rescisão de que 
fallei com e1~v;u\os orçamentos e por con
tractos pnrticulnres; commettera.m-se os 
maiores abusos, e e ri rasão porque não foram 
concluido.s em tempo. Por exemplo r. Estrada 
·de Ferro Centra.! nfio -poude proseguir, por
que as otirn.s <1ue forttm feitas eram desne
·cessarias; apenas em um Jogar ch::i.maclo Serra. 
da. Russa., lia. 21 tuneis e IO via.duetos, como 
diss0, porfei tamente dispensa veis, porque 
h;!,vio, logu:r para a. estrada passar, sem ser 

Mccss:trio füzor estas obras custosas, de sorte 
que o contracto foi resr.iHdido, e as obras de 
1·ccoustrncçü.o ilão proseguiram Ei115o depois 
1lú termiurvJn. a pendencin.. 

Agora<> vorlm para ellas e as outras. a fü.
;:cr é insufOcicntc, m~is reconhecemos a ver
rlade do adagi.o-rlos males o menor; n. lém de 
C'}Ue n. vertia purn. 11ma e outr:.i. 1>stra1Jn não á 
>ó destinada par:L preparo::; ele lei tos, rnmn.e.s 
e! out1•11s olira.s, 1rn1s ó t runhem p:m.t o ma.to
r·ia l ')no estú cncomnwn<lado, o cujas despe. 
7,as i.lo\'t!lll ser Síl.lua.'1 :l>i. 

A Estr(tdns ele 1!'01•ro do Sul tem d 1do snldo; 
o:. Eslt'ada Ccntrul, mnliora mlo touha dado 
s .!1!(1, mas 1l1!/h:it nu ultimo ox,.rcici.1 a. tlos-
11~7,; \ llcrm m11ito rnduzida; o d 1!/ic;il foi r<.'l
~Mn;.;iilo, o as info1·m•tciJ;:s rinn ul tinmmonto 
tunho 11 d•) que, g-raç;\s n. ;11.l111i11bt ra 1;i"L•> iutol· 
li ;.!'en lo o soveramonto cconon1i1:a do nctual 
dit•t•r.tOI' da Ccutrnl , Dr. Oh.lg-itl'io Pinti>, a cs
tt'ilcla tem dn.rlo srr.ldo nos nltinws mezcs . 

Esta l~strucla CP.ntral ainda tem um pequeno 
pc~l'•fü'SO do 72 ldlomotros, cm trMego; mas 
l~~o e muito pouco pnm que ella possa. pene
l1'at• em 7.0nt\S muito farteis, nssucal'eiras e 
a.lgodoeir~\S; elo est::1do. 

Alóm d!sto lm uma. consil.lernçi'Lo n.inda a 
(]Ue :\ Cam:i.rt~ precisa a.ttondcr. 

Perna.mbuco ntr.o tem qunsi cost:ts, éStà. 
apertado entre os estados d:t Pnrahyua e das 
Al:ig-oas. Náo tem rios nnve~aveis. o que 
quer dizer que não tem füciliande de com
municaçl'io '('.'::\r:l. ri:tr sahida 3.0S SOUS produ
ctos; t•~sim precisa. dei:;tas vias de c.omrµuni
c:1ç:1o, porque por falta dellas até O!> cereaes 
são qua.si dcõ:aprovoitados, . por não vnlar 
apt3lll\ contluzil-os ás costas de anima.as para. 
:1 c:t pital e mesmo -p:.1ro. outros merct1dos me
nores e mais p1'oximos. 

Ne~tas éoodiçu~s, a viação fem~a de Per
n:tml;uco é umt\ questã.o de vid:\ ou t!e morte 
para. nquelle esta.do; e apenas peço a. Camara 
ciue approve ::\ emendn apresentada pela il
lustrc commiss[Lo rle orçtimento, e que 'Vai 
~1 pi·oveitn.r désde já tamhem aos estad0s <las 
Afag-oas e Parahyb11, sens visiohos, etc. 

O Sn.. SEVElUNO (pela Ol'Ctcm) pedia 
a. palitvr~ pn.ra requerer o e_ncerrn.meuto 
da disct1SStto ; .mas, acaba de ser mtormn.:io de . 
que o sr . deputado pelo esta.do do B.io de 
Janeiro já formulou requerimento nesse sen· 
tido. 

A vista. disso, limita-se a pedir ao S~. pre
sidente que submetfa a votos o requerimento 
do Sr. Nilo Peç:i.nha. 

o sn.. PRESIDEN'rE a.nrinncln. quo se va.t 
vota.r o projecto n. 180 A, cuja votaçüo ficou 
adiu.da. por não haver numero no recJoto. 

Em seguida submetterà a voto~ o requeri
mento do Sr. deputado. 
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O SR. LAUOUNt:8r.. (pai«I nmn expli-
caçl'1D) V. H:s:. s~\be rine !'oi nm cio~ <JUO 
mai~ tem combatido pet0s abll:>Os p1·nticad0s 
pek f:OV'~t·no provisodo em mate1'in, de a ~o
seotadorias, e de:;de rptn t1. Cn.m:iri\ votG e~to 
projecto, tem sn,nccinnatl~ torlo~ os actos:~o 
governo pt•ovisol'io, e. por i::;so [1'-'t:º n V· hx · 
que consnlto u. Cti.tnl\l'<\ so\.11·0 si cons1ml.o rpie 
o projocto volto à commi~;;~o pnra ~oht'c cl lo 
da.r o sou parocor. 

o Sll.. l"ltB:>rnR:-:'L1~- A •'omniis-,,rto j:\ deu. o 
seu rm1•cco1· pot' un:u1imi1fatlo, pnl'i:t11tr1, mio 
po:;:;o aeccitar o ro~nnri1Jll't1to ilo Si·. dcp11-
t1\clo. . 

E' posto (~ votns 11nt• nr tig-os, !1'lll são suc
co~~iV~\lllOUto u.p111•0\·:1ilo.:;, o sv:;11111lo: 

l' lto.l l•:CTO ~. l 80 

O Cong-re~so Nncionnl resolve: 
Art. I ." Os direitos .jà atl.1ui1•idos (lOl' em

P!'<'"aillls inamo\'ivei:; ou Yittthci_1):; u p~t' :lpo-· 
scrntatlos, mi. con rormitladc tio lc1::i ot•ú:~at'1as 
anledot•e:; t~ Constitlli\tio ferkmd, coutarnam 
giil·:' 11tl1 \1):> r.im su;i. p ltlu it 11de. • 

Al't. ~ . 0 o o:-:crcicio sit1111H:i.nco uo ser
,.l~o~ publiMs, enmprehendiL!os po!' ?tia :iatn
re:rn, 110 clcsompenho da. •:i.esrnn ltrncçao. de 
ordem proilssiorm\! scientilu:rt. ot1 techtuc~t, 
11i10 tlove ser constder<.ldO como lll!C\\lUU bçao 
de cn1•·.:-os diíl'crentes pn.ra :tppliC<\Qii.O do llrn:d 
do nrt. n da Constituiç(fo. 

Art. 8.º Pic"m 1·~vogau().S ~s di!i1iosições em 
coutra.!·io. · 

Em se"'nilla, é o projeclo udo11tacl.o par-.l. 
1)3.~!'ar a.~" tli~cusslío. 

o $R. EDUARDO Go""çA.LVl~S-(Pela ordem.) 
l'eqnel' dispenS..'\ d0 i11ter::;ticio p~1.ra. qno o 
proj ec to scjn. dndo para ordem do dia àe 
amanhrí.. 

Comsultll.da, a Gamara ucga. :i. dispeusa pe
dida. 

o sn.. !'RESIDENTE annuncin. que vai suh
metter ::i. votos o reque1·imento apl'.'esentado 
pelo sr. Nilo Peçanila, prop<?nrlo o cncerni
msnto da. 3~ disc11ssào elo pro.Jeclo n. 215 A. 

Consulta.il::i. n, Oamartt.. e approvn.do o en
~armmento pot· fü) votos confru. :13. 
· o SJL l'R~SIDENTE declara. adir11fa. a votn.
Çüo. do projecto n. 215 A,. n.té que n. commissão 
interponlrn. ptwecer ús emend<1.s CJ 11~ lllo furam 
enviu.tlas e seju.m estas conven.ientemenle 
orgaoisadas ·como, n.tteuto o sul.Hdo numero 
defla.s, se taz preciso parn ti bou. ordem dos 
traba.lhos. 

O SR. ZAMA. (pela ordem~ pede. a~ ~r. pre
sidente que llie responda. si lhe o lw1to fazer 

neste mom,mto unrn reclamaç-J:o a. favor dr .. 
bn:i. mai·chc~ do$ tra.\Ja.lhOi;. 1wst.n. c;uW .. !\\t 
hol'i\ do cxpetliente ó hnpossivol n1n:L vola
<,-ãn, pCTrque 11iio h;~ n nme1·0. _P,oPtanto~ apro
veit:t eslr~ momento parti s ril!citnr <l" cama.ra 
cinco minutos tle nttenr~;'1o para tt"at :lr do 
de~tino dado h:s materins q lle deviam ser· 
: lecid ir ias pi~ ln. Carna r:t · 

con:mltad:t, :1 Cam:irn couecdo :L urgenci:t 
pct!idn. 

O~ r. Za.1na ri i1. •1uo tro t a-~o 11:i l1oa nmr · 
r.\1:1. rio,~ frn \i:i 1 tio~. Niin ve.in o St•. prc~i•l1rntr~ , 
tWl11 IL C1tl1llll'.L do~ SI':;. ur ~pnt:1drnJ 11:1,~ ~lia~ 
pn t:1n•:11o1 e1.>1Jst1r·a t!u l! Út von t:ulo ao l:iOll pro
ci~d i: 11c111 to. 

D1J.;Pj:1. qnn 1t C:nrnira ~iga. o caminho qno 
clonrn1 trlll1:n· tanto M-l i.:or"For·: rçõr:!I como u~ 
lndivhh10~ n qu:rnt.o a i~lo ac)re1l it:1. rprn iJÜlle
:;o applicar o r11~1m1(1u11w úoa11s rfon;i it•,it ••• 

Lcv:11lo ih; tnot hot·u:; intonçuo:;, oi llustre 
dcputa1ln put· s. Pn.ulo roqtiet·ou qne S(;) retí
ra~:mn1da11rdcm do r1ia. n.s m::tc:wi:1s d : ida~ 
ptu·1i. vob<;ão, comn const.:1. 1lo Dínri11 O/ficial 
remettoncln-ns :'t cnmmb;são do 01•oamr~nto . 

A Cnm:u•n tiwo :is melhore s int(~ nçues; e 
sem duYiLl:~ te\'CJ em visto. ci. e~on«mia. dos di
nhei1•11s publico::>; m 1s, permitta-8e ao or<t•lor 
quo diga,voton e:s . .;o r cquoriment0 s ::im r efle
ctir. o' ru1pl(J1•imer\lo ô ant i-t•eg-imcnt:d. 

.A comrnist;!to do orça.meu to nnda. . mais 
pódc <lizcr sobre mntcrills que n:to podem 
::icr di::cutid:u;. Do que set·ve urn par ecer em· 
assumpto sobre o qua l não póde a C:Lmara 
dizer unm píilavra? Nessa occas\5.o o Sl'. de-· 
1rntado por Santn. Cathn.rina r eclamou, com• 
const;t do Dia ri o O!fir;iat; mi1s não sabe porque 
não roí attemlido. 

O S1t. LA.çERDA Cou-rINHO - Porqne o do
pa ta.do que füll~W(t uilo tinha. merecimento 
parn. sei· a.ltemlido, embora. a. rocl:l.ma.çü.o 
Co;;sa fuudad:t. (Nao apoia.dos.) 

O SR. ZA!llA-Nilo apoinilo, não acredifa 
que fosse css':l o motivo. Em totl o caso não· 
tica. m<Ll :'i. Ca.mat•a cor rêgfr uma fül ta, sobro-· 
tudo quanúo está. fü.! t~ prejudica direfto:~ ro· 
spaita veis. (Apoiados.) 

Entre e~es lrn. um que l.midn. a.os cáos. 
Tt'<Lta-se cio nm 11omem que o orado r· nüo 
conhece. de um professor que pelle :.\ g ralili· 
caçlí.o pro labore. 

U~t Sn.. DEl''IJTADo-Ha muito tempo ú:!!
pera. 

O SR. Z.ntA. convencido, Npete. das boas 
intençues lia mesn. o da Cn.mam. ousa. pedir 
ao Sr. presidente consulte a C.'lsa s i con)ento 
que estn.s materias façam parte dn. ordem do· 
dh\ de u.m:inhü: parn. serem. votadas. 

A Ca.m:ira,o.t tendendo a. este pedido,voltarit 
n, praiticttr um acto de rigorosa. ju:st iç:1: .. 
(Muiro btJ m.) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:49 + Página 17 de 35 

Sesstio em 22 de Outubro de :1891 545 

O SR. H.E'I'mtn,\ (3° secrccario}- O reque
rimento do Sr. deputado Costa. Junior pe
dindo que as materi<t::> encer1·a1las em discus
são unicn. e 3~. discus~ü.o sujeitas a vol<tçtfo 
cm ses~ã.o de prorogaçifo, fossem enviadt\S 
à commiss;to de orçamento, teve llontem pa-

Siio li(h"\.s, apoiadas e postas conjunctamente 
orn discussão as seg-uíntes 

Emeiulas 

l'ecer tla. commis~ão. . Accrescentc-se ontle cot11.Jer o segui nte : 
Parece-l!ie que <t consulta. a. fa.r.cr-se à cti- Art. Log-o que cstc.>jn. de!i. nitiv:i m1~nte 

mara ê esttl: si consente que em sess:.1.o de org-~misndo o Districto Fe ler:1.l e votttdo o sem 
1n·oroguçüo Caçam paPte rl:1 ordem do dia. prirncfro orcn.mento, o Porlür 8xcc11 tivo da. 
as mu.teda~ encerradas a que se referiu o no- Vnii:to far-lhe-lrn. entre~:\ elo serviço ro f.!l'entc 
lire deputado; respondendo a camnrri atlit•mn- ii. instrncçü.o iwimnri;.i. ( Inspeclol'ia~ pes~oa.L 0 
ti vumonto, ut:lrn-se uttcndido a recln.mnção tlo material.) 
St•. Zamll. 

S:i.ln, dns se.;;suos, 22 elo outubro (le ll)01.-
0 Stt. L.\L"HO M:nr,r.tm (pela ordt:m)- Pa- J. V. Mai1·11 da Vttsconcvllos . 

race-ma, Sr. pre~idonto, quo m!o tom rar.uo o 
Sr. 3° ~oc1·ctario, quaoilo diz que pnt·a onL1·a- Da vorba. consigno.dn. no art. 1° n. 2D, de
rem cm ordem do dia tis matet'ias a. qno se dmm-so t\ qn:rntin. nccos:>:tri:L pnra. o pl'olon·
roferitl o illnstrc lloputai.lo pela Bahia, é ne- g-amonto da. linha tolegt•nphica do Di 1muu
ce5snrio consultar a casa sobra si, cm umn. tin:L a Grfi.o l\Iogol . passando pulas ciL!atles LI<> 
prorog-açiio, matcrins daquolla na.tureza po· do S .. João Buptista, Minas Novas o Aro.s-
dem ser sujeita!> a discm;~ão. sually. 

Não se tr"ai~t <J::i. discussão, mn.s sim iln. vo- Sala dns sessões, 22 de outnb1·0 eh 1891 .-
taçã.o, e assim senil o, nao perderemos o tempo Parcii·a ria Costa.-B. J11cclairos. -R. Bap
dcstina.do nos orç:-tmentos, porque insigni- tista.-A. Pio.-Do~Hin.qos Porto.-Jlianoel 
ficante sera o empi•eg«ttlo para. decidir sobre Ii't!l,qencio.-Amei·ico Lu::.--Joa" L11i~,-Pa
projecto;; que, cncerraclos este at"lno;niío de- cifico Mascarmha.-Ferreira Rabcllo .-Ga
vcm certamente espcm1r u. nossa futura reu- /Ji·ial (fo 111 auallu!cs, -Jacob da J>uix17o . -Cli.a.
niã.o pn.r•\ terem solução. qas Loba.to .-Carlos C!iagns.-Bucno de Paiva. 

Com isso nfio sn.crificamos a mnrclm elos ._J. kvctfor .-D. Roclta .-.'1ristides ltiaia. 
nossos tr::i.b::i.lhos, e da.mos sn.tisfüçã.o à. direi- -Pcn·cit-a Pircs.-Leoncl Filllo.-F. E!!cl«.nJ . 
tos que embo1·a. individmi.es, mere::em pelo -U. illarcondcs .-Dutr a Nica.cio.- Antonio 
menos que se lhes dê solução, seja ella qual oi11ntho .- Victol'ino Monte iro.- F. Pcmui.
fõr. Glicci·io.- Francisco da Ve;ga .- Gonçat~es 

Penso, pois, que ni:to ha necessidade lle Chavcs.-Alcides Lima.-Gonçato ele L fJ.[JOS . 
consulta ú casa, e muito menos nos termos -Tolentino âe Carvalho .-l'i·edcrico Boi·gcs. 
genericos em que a collocou o Sr. 3° secre- -Gonçafoes Ferreira. 
tario. 

Fica o governo aut01•isado a r ever as ta.ri-
o Sn.. PRESIDENTE - Esses projectos esta- ('as p::tra. o serviço interior e ex tc l'ior dns 

vam cm ordem do dia, p(l,ra depois da linhus telegraphicas, t orno.ndo-as mais favo
].Jrorogaçrio, e p:irece-me que podem continuar raveis :.io publico. 
:i ser subrnettidos à votrtção da C:.lmar:1, 
fanto ml\is que sobre elles já o, commissilo Snla elas sessões, 21 do OtLtubro de 1891.-
<leu pnre-cer. G:wlos Campos. - F. S c/1.i>H°illl. - A. llfor-ei!"a 

Portanto, 0 requerimento do nobre depu- da Sitva.-Loiiro Mtillcr .-Lace1·cla Coi~tinh o. 
fado cifra-se em que a mesa. di; para. ordem Art. Fion. de nenhum effeito o dHcrcto de 
do dit\ de. o.mo.nlül, os projeotos oncem:tdos, 1 de fevereiro do corrente anno do Ministc
cuja. votnçüo ficou ndindn., o ó um requerimcn- rio dn, Instruccão P ublica, Cor"rcios e Tete:.. 
to sobro o qual u. mesa. decide independente- grri.phos, regulando-se os ~ i versos assmnptos, 
mente üe coüsulta i1. Gamara dando tistes de que elle trata pelas lms o estatutos r espe-
lJl'Ojectos parai ordem do dia. do mnanhii.. ctivos. 

o SR. ZA~IA. - Contento-me com isso ; ni:Lo § Sao declaru.dn.s interinas e pas!':iveis de 
quero sinito corrigoir o mal. concurso as nomeucõos do pessoa.! 1loccnte dns 

o Srt. Pr~H.ESlDEN'I'E _A votação do orça- uc(l.demias e escolas foitn.B por• forç~ do ci
mento do Miuisterio d1.1i Agricultura fü:a hvlo decreto .~ Antonio Olyntlio.- Ba-rbosa 
adiada, para serem impressas e collecciom1..:. Lima. 
das as emendas apreseptadas. Ao§ 13 - diga-se: A verbo. de 23:MO$ que 

Em seguida a.nnuncia a continuaclto da 2" seria destinada para. n. Escola de Astronomia e 
discussão do projecto n. 245, fixando as di;is- Engenharia. Geographica passará. a ser appli
pezas do Ministerio da Instrucção P11blic:i.., cu.ou. á organisaçilo do sel'Viço do lovanta-
durante o O)i;ercicio de 1892. · mento dn. carta geral do Bra.zil, o qual de-

c :una.ra. V. IV GU 
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vcrú ifoar a car"'O do Obscrvatorio Astl'ot10-1-Prisr;o Pm·aiso.-J. J. Seabra.-Tolentino 
mico. 0 

de Carvalho .-Ltti:; rle Anctrarle.-A. Rios. 
e::!· 1 ~- 2o à t 1 , de JSQI _ -Baraode.S. l>íaro os.-Diony.~io i:erq~eir-a. 
~~ ,1 ç as ses:.ues, ~ ou u JI 0 ~ ' -Cesar Z u.ma. ~ Paulo Ar!Jotlo .- S. La.n-

Indio cl_o Bra:il:-1lf(irctat1o ele lli:"[Jªll1u~s._ diiliiflo Madrwlo.-Pi1·es tle Albuquerque.-
Sito lid:is, npoin<las e enviadas a co111m1SS<LO Cw;todio elo Malto. -Falisliallo Freii'a. 

~s seguintes 25~. H.esta.he1Qça...:se n. vet•bn. d:\ proposta do 

A 1·nbrien. n. 2i-Est:i.hecimentos snhsülia
dos-em vc'I.. tie-59: 200$-rliga-se-123:-100$ 
-co1t10 e~tá nn propo.~t;1,. 

Sah cfas Sl'Ssúcs, 22(10 ontnhro clo 18ül.
T/iomn~ Dei fiiw. -h1rfio rlo BJ·a~il .- Perai1·a 
de Lura.-./, V. il[Cil"<• de Va~'concollas.
Paul;;_ A."fJl1lfo.-Lopcs Cliavas. 

Ao n. :!8,m:rnteul1n-3e a vet•b:\ de 400:0008, 
consig-11arl:1 na pt•1.1postn p.'.lm o esttilJolecirnen to 
dl3 nonis linhas telographicas. 

Sal:i d:1s ~c~sõcs, 21 de outubro de 1881. -
F. Sclii 111:rlt. -Lourri Mic!lc1· .-A. Morcii·(i 
da Stlv(1,_- Carlos Campos.- Lac~rd'l. Coi~~ 
tinho. 

Os pr:1tlcantes àn. H.cpartiçifo Ger;il dos 
Tch'graphos terão direito n, nm:t dinri:\ ma
:x:imn. de 2$, sem mnis vencimouto algnm. 

Snl:u d:1s sessões, 22 ll.e outubro de 1891.
Edtcardo Go;tçalvcs. 

Accrescen te-se onde convier : 
Ficn,m er1uiparn.tlos o~ vencimentos dos te

legraphist:i~ ele l'\ 2° e:~ .. class<i:'l aos do,; oHi. 
chie~ Llo corroía <le iguacs cathegorias. 

S[)_fo, d::is se~SÕJf'l, 2~ de outuhro de 1891.
Nilo Pcç.mha.-1Jcla1·miiio Cordciro.-França 

• Ca1··va//10. -Mcit~ci de Vasco11ccllos. 
Ao :1rt. 3", n.ccrescente-sê-n. de;;penller 

a. quantin de 500:000$ par;~ a cantinuaç.ü.o das 
obras do edilir.io des.tinn.rlo a Fa.culcb.<le de 
Direi to do Recife, :tngmenb.nd()-se pai·u. esse 
1i.m n Vt'!t'bn c::;tn.bolecida no n. 29 tlo t\l't. 1° 
do projecto. 

Safa das sessüe~. 22 de outubro de 1891.
J. V. 211eira de Va.~cor.celtos.- A. Ril'ls.
Tolcntino de Ccwvalho.- Espi,rito Sa11to.
Barl'io do S. J.Iarcos.-J. J. &abra.-Santos 
P<lrcirn, - Lui:;; ele Andrade.- S. Landu.lpho 
J11cdrarl o . · 

Ao art. 3°-f) equiparar ns vnn to.goens dos 
lentos o iirofessores do Gymn:isk~ Nacional, 
.as que 1Jercebem os lentes e profossoref; cor
respondentes dos outros est<tbelecimentos fe
<iernes de instruc:çãó superior. 

-Sa.1 ~ dns sessões, 22 de outubro de 1891. -
.Belarmino Mendonça.-Fernando Simas. 

A.' verba destinada para terminação das 
·obrns d:i. Fu.culdnde de Medicina. d:.i B::..'hia 
l00:000$000.-S<:oitos Pcreira.-A. Milton. 

gov1n·t10, conservados os veucímeutos do pos
sotll nu. fót'nHL existente. 

§ ~upprimtH•·• a verba-ti<ldido-, n. qual 
(!,~verá ser ~qwoveitauu. cm outra qunlqu:;ir 
rep:1l'tição.-Suppdm~l-Se n~L verl:.'.l~illnmi
nnção t~ qmrntia <l.c-1: 800$, por ter µus:;atlo 
o ot•1.lemtLlu do rn,tehini:>ta para o qu:1dro do 
pe;;sonl. 

R\~sLabeleç~•-se em IO:OOO.~ a. vet•b;~ consi· 
gn:irb p:t.r:t-::i.cqui,.;içilo de livros o a.ssigna
t111•as do jornaos e revistas estrangeiras. 

Sah das sesSülls, outubro de 18\J L-Lcitc 
Oilir;íc.a.-Bclannino Mi:ndoaça.-Ccsar Zama. 
-G. llesoiiro.-A:e;·edo.-llfarciano di: 1lía
gatlirTcs. - !Jadarô. - J. Pcmamó1u;o. - Josê 
Ba·vi{aqt1a. -Moreira. da S ifoa. 
R(jdmm-s~ a Yerb!l. - Secl'etn.ria. Lle Estudo 

- na q\ltintitt cortespondente ás supprossões 
de: 

l director <le secção ..... . 
l 1° omcinl. ............ .. 
4 2"5 officiacs ...•.. •. • · • • • 
5 n.mi\nuenses •••.....•.•. 
Gra ti ticn.çiio ao secretario 

do ministt'o, ....•...•••. 

7:000$000 
5:0008000 

lG: OOOSOOO 
15:000$000 

0: 000:$000 

49:000$000 

Supprimri.-se o :final da vorl.m. 22:t do po.
recer Lln commis:>::to, desde a µn. ln.vra - Aug· 
m~nta-so - :i.tJ o tlm, r-eduzicfa a. ver!Ja com 
a suppL·essão das duas cadeiras não µroYidas. 
S. R.- Leite Oiticica.- .4.:ercdo. 

E' snccessivnmento dadu. n, prütwra aos 
St•s. Luiz M1m1t, nusenLe, Bn.darõ, q ue desisto, 
Erica Coelho e Lamounicr, ausentes. 

O Sr. Oi ticica. a.ntes do entrar na. 
mn.teria tlo projecto e m discnssã o, diz quo a 
Gamara n.cal>a de uma C..1.tnpanlm em pról <lo 
paiz, e que mn.nda n. .iust~<;;tt que se lhe tr,i~ 
butem os louvores merectdos por este ).lrt
meiro -p:tsso dn.do pn.rn. a reconstituiçlto de 
nosso credito. 

Entret:i.nto,aínda não está de todo concluida 
esta cn.mp:mha, si n:io ho1we1• o cuidado do 
tmbalhar pela sua segunda phase, e esta e a 
equilii.Jt>!o dos orçame ntos, concliç;'fo es~en· 
cial, necessaria e impresciodivei pa.ra. que 
desa.ppareça n. de~confiança qu.o se lançou 
sobre o nosso credito, para que no est rangóiro 
se restabeleça. a. confiança cm nossas insti
tuições. 
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Um dos elementos ncccssa.rios para qne se 
dó o cqnilíbrio orçnmcntn.rio ó incontesti.wel
men te ~1 rcducção da.s dcspczns, mns rcducção 
severa. O!ll grn.nde escala, e tD.o grande como 
foi e.xces;;ivn. a. tomlencia que tivemos de 
dous ailll'lS n cst~L ixn·tc JJ.'.1.t'a augmentar 
essas mo..;mas despc:-:ns. 

O orndin• nfíii cucontm nos orç:mJen tos M
nlrnm quo mercçn. mais ~ovcra c'rnsurn. liOr' 
O!'SO mtgmcnto, tlO q110 o Ol'<;ltUlCl\tO 1lo l\1i
nisterio da. lnstrucção Pnbl icn, qno foi nliús 
um rninistorio retirado do lnto1•ior e ua Agri
cultnra., o qno tendo comoç;ul11 com :i. insig-ni
flc:1n to rpmnt.in. do cinco lll il contos, em mn
nos de dous annos, olevon f)S~a vc1·l1;t rt 15. !)Qt{ 

contos, q:.i() ó o qno o .Govoi·110 pe1lc. 
E~tnifa mio-se ns di Yet·~m; verba,; dc~se or· 

çamerito, v0-~o que cllo !'oi LlL'\"el';\:; úc;;oL·<le
nnrl:rnien ta l'citll. 

g nssim r;no n Secrotnri:t tlo Esta1lo dn In
strucção Pnblicn, que nio e~isti:t o qnc por
tento tignrnvn. incorpo1w!a no. t•1inistcrio do 
Interior, sem vorb:t no or1;:10wnto ilc-1 anmo, 
cstit hoje clcv:icln :'t qmrntia do In2:450:'.;. 

Ot•a, css:1 verb:li com uma secrctariti do Es
todn.npenns iniciacl:t e de cnjn. cr;.:«ini~ação rn1o 
se tem ;;enthlo v:rntni;·em n.lgurmi ate hojo, 
C sem UUYLífa injustificaYol. 

A Secretaria da lnstrucçã.o PuLliea tem es
tado· cons tantemente unida :i. do interior, o 
que prova n sua de:;neccssid~tde, e por isso o 
orador pl\)pue frnnC<\lnente a sun. eliminação, 
eliminaçlo que .Fi foi decrebda velo Senado e 
approv;1da por esta Cumarn. 

H.e::;pondendo n. alguns apartes do Sr. La
cerdn. Coutinho, diz que qu:rnclo se falla. de 
elimin::t\~ão de um ministerio, não se 'enten·· 
de n eliminoçã.o elo serviço, e sim a passa
gem do ::.erYiço ou a su::i, fusão em outro mi
nisterio; e que tnnto é indi~pensa vel n, sup
pressão tlo l\Iinisterió c.l;i, lnstrncçi:io Publica, 
quo o pr0prio govomo::i.inda nü.o proveu o logal' 
de ministro. 

Ma.ntomlo-se a Scc1•ctn.ri:1. d(l, tustrucção 
Publica, é uma. verba ele HJ2:450S, que pe~n. 
no novo orçamento. 

Com o Couselho <la Instrucção Publica o 
orador propõe-se a fuzo1' uma economia de •1 
con1os. 

A Fnculdado de Direito ue S. Paulo 
com qne s0 gastriv:i. JOI :200:;;. passa. u. ter 
248 :500$, isto e, mais 147:240.$000. 

P:i.rece ao orador que as focLtldatles de hoje 
não augmentaram em grande somma os co
nhecimentos que tinh:L-se antiga.me11te . 

A Secretaria da Faculdade do Direito de 
S. Paulo que tinha 26:800$. subiu n. OG:l00$, 
isto ó :.i.ugmen tau 39: 300.$000. 

A Faculdade de Direito do Rocifo que tinh~ 
101 :635$. passa. n. t er hoje 250 contos, dii:. 
f~rença. 148:365$; isto é, ma.is do dobro que 
tinha. em 1889. 

A secreta.ria e a bilJliotheca da Faculdade 
cio Direi !o do Recifo te em pelo orçamento actu
al 68:800$, isto é, ma.is 47: 736$ll00 em 1889. 

o oz·ador 11el'guota como justificar esse au
gmento excessivo das d uns sccretn.rins? 

Pm:sando i~ Faculdmle do !11edicitHt do Rio 
tle .Janeiro, rliz C]UO ost:'t aug-mentada n. suo. 
vel'lJ.L om l :30:800s; · n. l"aculdn.c.lo d:L Bn.hia. 
nngtnonton 121 :00~)$, e a secrotal'ia, n biblio
thecu o laliorntot'LO <la mesma fnculdn.de 
t:unl!em tiv~l'am o :iugmonto tlo 130:040$ e a 
do ltiri r!e Jnnelro l:i4 :SW$000 .. 

A f~sco!a Polyteclrnica f!Uí\ tinha Hl8:500$ 
p:is~on :t ler 27.i:i80$ para mais i6:280$. 
A :-iH<~ scc1·etarí<t foi contemplada com o au
gmcn1 to do 02: 0488000 

,\ EscoliL 1le Astronomia, isto é, uma. crea• 
(,'àll nova cio goycrno provhorio pe:sa. no or• 
<;anLento conL 23:GOO$, sem que se saiba qua.cs 
os sou~ resulttvlos praticos. 

A gscol:t do l\Iinas de Out•o Preto, que me
l'ü~o as sympatllins do orador,comcçOL1 por um 
simples curst> 1mra aproveitar ns coudiçoes 
locaes no cstutlo lle minera.logia, nclla-se hoje 
converti<l:t cm escola ile eagenharin.. Esta 
escola quo tinha. unm verlm. t.e 82:800$,roi sle
vuda a 206:380$,isto é, para mais 123:580$000. 

A lnspectorin. Gcr:.ü ce lnstrucç[o Primaria. 
e Sec:undaria, cuja verba era. de 34:000$ subiu 
ti \ 3;;: 0208, di ffereuça parv.. mais .• . _ .. _ 
lo 1 : 5·108001!. 

A insh'uccão prinmrb de l 0 2° gr:1os subiu 
a l, 412: 080$, q uasi m il contos . ue cl:cesso 
em menos do dois aanos. 

O Peua.::,rogium é umn. crea'<'io nova, que 
-veiu pesar no orçamento com 46:200$. 

O luterna.to <lo Gymnasio Nacional teve 
umti diminuição de despeza, passa.ado a. 
verba. 300:060$ a 254:210$, havendo uma de
minuição do 144:850$ . 

O Externato do Gyumasio Nacional teve 
aug-rrwnto de 4:921$. 

Olustituto Nacional de Musica.,creação nova, 
voiu po~nr no orçamento com a. qunntin. do 
111 : 400$. O orador tl iz que precisamos, é 
verd:ule, de liarmonia, mn.s de outr:L natu
reza.. 

Acha. a. v~rba exng-ernda, ,_, d ispeusu-se de 
el\aminal-<t pam n[o fü tig-ur lL :ttt~nção du. 
Gnmara.. 

Estas verbas forão aug·montndas algumas 
em dobro e outras a muito mais. 

O orador não compreheade qual a vanta
gem-dessas despe7.as. Poder·SP.- h ia dizer que 
o Ministe rio da Instrucçã.o Publica foi creado 
como quo rle proposito pt\m nugmentar despe
zns, porque começou com 5 mil contos em 2 
annos e elevou-se a. lo mil contos. 

Quando pelo novo regimen os serviços des
ecntr[l.lisam-se e a UnHío tlca. desobrigado. de 
mu ito delles ; Quando era natural que as 
despezas no orçamento da Uniilo diminuis-
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sem em visfa dos serviços que p3issnm para 
os Estados. o que se ve e o orçamento da 
União crescendo desproporcionalmente. 

Continúa o excesso de despeza tal como no 
artigo regímen, não obstante annuncia1·0m
se novas ei.::onomia.s. 

Respondendo a um n.pnrte, 001•ador diz que 
o augmento do Miníste.rio <ln. lnstrucção l'u
blica, ó de 7,121: lG3$460, quasi o duplo do 01·
ç::i.num to de l SSO. 

Feitas estas ligeirns consideraç-ües, o 01·a
àor vae entrar mais detidamente 110 parec'-er 
da commissiio e mostrnr os pontos fracos que 
no projedo se cncontl'am. 

Coml]çn.ri~ pela verba que mcN3ce umn. li
mitn.Ç<1o desde jú, a. Secretaria. de Estatlo da 
InstrucÇ<1o Puulicn. 

O orndor propue que <le 3 directori11s snp
primv.-se um 1füector ; do 3 primcil'OS oHlc -
aes um ; de oito 2°•. otnciaes 4; e bem assim 
5 ama n uenses. 

Ninguem nill1·mará que, para tratar-se cln 
instrucçü.o publica, faculdo.des de direito e 
medicina, Escola de Minas de Ouro Preto, 
correios e telegraphos, se preciso de nm 
:pessoa.! tão numeroso. 

Instrucção Publica, Telegraphos e Correios 
eram repartições distinctas. Este serviço pótle 
:ficar a c::irgo de duns directorias. 

Póde-se distribuir uma directoria pM:i ri 
instrucçü.o publica e outra. para os Correios 
-e Telegraphos. 

Respondendo nu npnrte do Sr. Lnce1•da 
-Coutinho, o orador diz que não comprehende 
a necessidndo de urna. directoria 1.fo cont~oi
lidatle, porque a contabilidade da lnstrueç;.1o 
Publica pódo ficn.r a cargo de um só directot•. 

Acha que com dous primeiros oHicines 
_a. repal'~ição n.ind~\ fica. bem aquinhoadn. Em 
logar de oito 2"' ofdciues, polle-se supprímir 
4, ficando 2 secções com um diroctor, um lo 
official e dois 2°-' e 4 atnanucnsos. 

Quanto a verba. 22, em qua a commissüo 
propõe pn.rn. o instituto de music!l. ti suppros~ 
são de 2 loga.res de professores, cujns cauci
ras nao fol'ão preoncllidas, em vei de sup~ 
primir os Ol'clenudos, os manda dist1·i buir 
pelos outros pl'ofessores, augmentando o.&;im 
o ordena.do dos mesmos. 

·Propõe n orador a supprcssão desta 2" par
te, porque entende que aindt~ ó mu ito cedo 
para Jevautarom-so os vencimentos dos profes
sores d:i.qmrne instituto, porque si já. no fim 
de um anno se lhes a.ugmentn. o orJenado, 
no lim do 10 annos, esses professores hr~fo 
um ordenado fabuloso. 

Quanto U. verba relativa á Bibliotheca Na
<:iono.l, a ccimmiss:.i.o fez inj ustíçD.o, reduzindo 
os ordenndos do pessoal e nomeando ou pro
-vendo iuconstitucíonalmente um 2° official 
. que estn:v::i adi.lido áq ue lia repartiçU.o. 

Entretanto, 11:1. proposta vinda da secre-

tn,ría e acceitá pela comrnissIT.0, figur:i. o ma
chinistu. no pessoal sem S!l h:wer U.iminuido o 
::;eu ordenado mi Yel'ba - llluminação-por · 
onde era pago, nnles dn reforma, daqucHa re
partição . 

A redLtcção, entretanto, da. secrebría. e {).c
Cl!it:i, tamlimn pefa. commi:>são, quanto · tL 
verlm,- Compra de livro.~. revistns estrn.n-· 
güir:ts e jol'oaes pn.ra 4:000$-, quando est::i, 
ve1·l.1a fórn. semp1·e, ha muitos anuas, de 
l O: OIJOs, não tem razão de sei·. 

N.:io ·\·rte ad<mntc, porr1uc o S1·. presidente 
;1cena, ;to 01·adot' com o regimento, e l1ode-
lhe que o attend:.t, e n üo tem Nme1lio sinão 
deixar de cstudu.t• mu!s detidamente este 
orçamento. · · 

Por isso, desce da t ribun::i, convencido de 
l]Ue n. Cnmm·n. o desculparii de ter se º"
cupa1to do equilibrio do orçn.mento. 

i\ isto uclm-sB o orn.Llo1• no mesmo ttlrreno, 
como nn. questuo das cnmsõcs. E' rndiclll, e 
q11er o equíli brio do orçamento, custe o que 
custar. 

E' adiada a. discussão pela hom. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Entr:i. em 3~ discussti.Odo projP.cto n. 222 A, 
da, commissfio mixta, sobl'e emissão, l·&sgate· 
e conversifo<lo papel-moeda, etc. 

O SR- PRESIDE:-iu-Tem a pala.nu. o Sr. 
Severino Vieim. 

O Sr. Se"l-·erino Vieira-Antes 
<:le começn.r, peço licença para lembrar o se
gniute: 

Segundo os intuitos manifestados pel:i. Ga
mara, o proj ecto da commissrí.o mixtu., que 
tem o n. 222, não ·pód e ser approvado tn.l 
qunl esta . 

J:\estas. condições, o respeito que tr ibuto aos 
illustres membros <la. commi~são mixta. e con
sidoração que e1los me merecem acon.selh.im
mo a 1•onunciar da pn.lavr:i em fa vor de qm:d
quor dclles que qttcira. a.presentar omendi'.ts 
::to pro,jccto. 

Si pot' acnso nenhum dolles quizcr usnr dn. 
pala.vra, enUlo fü.lla.rei .(P ausa.) 

O ~u.. PnnsrnENTE-Os membros dfl. com
miss::to mixta orwir:un o ~ippe l!o feito pelo 
nobre deputado St'. Sever ino \'ici rn.. Si al
gum .dol!es queizer usar d::i. palavra, cot1-
cetlo"a. 

o SR. SERZEDELLo-:i?eço a palavra. 
O SR. PREStoE:S:TE-Tcm n, pCLlavr:.i. o S1·. 

Sorzede!lo. 

O Sr. Sorze dello - Pedi o. palavra 
para silbmetter t\ consideração da Cn.m::i.r'1. 
as emendas que alguns mem!Jl'os da commis-
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•são mixta pertencentes a. esta Cnmnra, e de mando outra idéa. que não seja a de felicitar 
accordo com ,1fg·un>; collegns mais, julgn.rn.rn o pniz, libertu,ndo-o dos grn.ndes males que o 
apresentai·, pn.ra, de um lu.do firmar o pen- n.tllig-em. H.ecurso identico, usado ell'l l84G, pro
sa.menta da ultim··· votn.ção, e de outro com- <luziria os mais beneficos resultados ; e si não 
pletar llS disposições consigu:l.dus no proj ecto l'tii'<i erro posterior, e si não füro a incompe
que foi objecto de voto.cu.o cm umo. dn.s ses.. tenci:i. e a. pequena politiC..'1. a que tudo sacrifi
·sões -passadas. . cavn-se, estaria.mos nas condições de quem 

Nllo necessito mais fazer a ,justificação das nada. precisa. 
idé:i.s que sabiram victoriosas d:i ultimn. vo- A responsabilidade do resultado cn.berâ ao 
tação;porque n. Cnn•ara teve o reconhecimento governo, a quem não negamos os. meios de 
<lo acerto 110 scn pl'ocedimento nas expansões ,~oncorter p~ra a. solucão que désejamos. 
justas e verdadeiras, não só · de todo o com- .( Apoiados.) 
mercio <les~<i capital como d:i. imprensa; mns. O p::i.rugra.pho unice justilicu.-se, porque as 
semlo necc::!sario não crenr dilliculdades n<.o notas de pequeno valor são ns de mais cir
n.ct11n.l go,•erno P.m assumpto que n.bsolnta- cu lação, sáo as de mais difficil recolhimento 
mente est~~ :ifüstnrlo da ordem ~artidarb. o e ns mais necessarias a.o troco, sendo b\mbem 
politica, entenrlemos que em nosso dever col- as que mais estni.g-:i.m-sc e extrn.víam-se, 
locar a questã.o em um ponto do vista, com- tfaotlo margem n menores onns no Thesouro. 
pleta.mcnte imp•trcird, olhando unicamente G' natuml, pois, que o resgate faça.-se do 
par:i. os altos interesses deste pai7., o arm:indo prel'e1·encia sobre as grandes notas, muitas 
o governio dos r~~cnr,;os necess.1.rios para. eJitl- tias quaes o ~overno podera ir ta.mbem snbsti-. 
ctuar as operacol)s ele creclito quo acaso tnindo pornotasdepequenonJor. (Apoiados; 
julgue convenientes pa.ra. ren.lisar do melhor muito bvm.) 
modo possivel o pensamento e a cogitação Occorreu-nos a.indl\ .a. idért de que um ou 
patriotica de todos ·o,; membros dest!\ casti, mn.is bancos emissores possam, n.o entrar no 
que ó e~ minlmrrnos tlio depressn. quanto pos- regimen dn. preseD.te lei, pre ferir liquidar a. 
i>ivel pnrn. a. re::tlisaçã.o tlo g-r:i.nde d esfrlei-atum: continuar e, nossa caso, é preci~o determinar 
o regimen mett1llico ou da convertibilidatl(~ o modo por que deve o E::;tado p1•ocerler, ga-
das ~otas. ( A.poiwlo>.) · rantindo a emissão. Oíierecemos, pois, o se-

Ao arL. l 0 , que •m~ncln. limitar n. emiss.i.o do guintc ~1rtigo Mlditivo : 
Banco dn Republica, interp-:'etando avotaç:"ío · «No caso de liquidação de qu:i.lquer banco 
da Cam:lra. em relnÇ<1o ao n.rt. 2° do projecto, emissor, ::;crá este obriga.d.o ao recolhimento 
q~e concedia. omissii.o ·aos b:mcos regioM.es rias notas em circulaçito. A' proporçi'to que · 
como o que limitava n. elo Banco de Credito forem sendo recolllido.s e inutilisu.das pelo 
PopulQ.r ú metade da que ]?ofü~ fü~er, a.rtigl)S Tho~ouro, este restituirá a <'auçü.o da. emis
que fora.m recusai.los com o mtmto claro e s:i.o. de ;iccordo com a reh.1ção entr.:l esta e a 
visivel de nãv concetler mais a. emissfl.O de cmbsão. Pn.r:i 0 caso do l::i.stro-ouro, o go
uma só nota. de papel iuconvertivel, julga.mos vet"tl•) mandará. proceder it liquiclaç;.1o por · 
dever nccrescent:.ir tlepois das -palavras- conta. do Thesouro, ele modo a, gnr<intil' o re
Banco çla. R.epnblica-o seguinte : bem come. colhimento total dus notns . » 
da.s dos de ma.is bancos emissores. (Apoiados.) . Não se póde deixa.i• a Iiquiilnção . de um 

Fict\rá. assim a emissão do papel-moeda. do;; ht\nco que tenha :lo su:i. emissií.o lastro em. 
bancos limitad:t 6, somnm nctua.lmonte exis- outo, que ó tripln. ou dupla..eotre~ue â, m~ssa 
tento em circulação. liquidante, o o Thesouro dcverà :i.ssumu• a 

Julg-n.mos acertado apresentar aintla o se- respouslibilidade dessn. liquidttçff.o, mamlando 
guinte n.rti;;o additivo: Fica o governo auto- otroctunr po1• sua contn. pot· intorme<lio d~ 
risado a effectmw as opora.ções \le credito qtto •~lg·l\ffi outro b:i.nco. 
julgar Mcc:;i;:i.rias pitm apressar. o resgatn li.o tirt. 2°, quo mnndn. recoustituir o lastro 
do papel-moeda. rlo i':5tndo. em ot1ro, entendemos dever tomar uma pro-

Para.grnpho unico. gsse resgate deverit ser videncia. . 
feito a c.:omeçttr Lle preferencitt pelas notas do V. Ex . e todn. u. O•tmarn. comprohendem a 
. maior valor. lli ! ihuldade om q uo u.chnr-se-hin. o g-overno, 

E' cln.r:i., Sr. prasiolento, n. vantngem deste t<:·:,do (1.obrigaçã.o de fazer a reconstituiçã.odo 
artigo, nrrnando o governo dos recursos ne- last1•0 em ouro, quando uma lnrrgu. pn.rt& 
cassn.rios para a~fr íJ !ta.ndo as circumstanci:ts de1;tc lu.stro j{\ foi convertido em apoiices, 
o permittirem no iutnito tle obter o i·osgu.h e~pecln.lmenta em uma quadra em que :i. Ca
tlo papel do Esta.elo e cruninJrn,r paru. a con- m:LrtL entendeu o quanto a mim muito acsr:
versibilidade. tadnmonte e com gr~n1.le patriotismo, que 

Dost~~ fórmnr pr••sti;;iamos o nosso governo devia substi tuir os impostos em ouro por uma. 
no exterior, o no into1•ior damos a prov:J. mai~ tax:t addicion11l, quebrn.nrlo :.\S nrmas dn, es
c:i.bn.l de que neste n~umpto só temos em vist • pec11lnçiio· dos que, .commerclaudo ª1!.1 ouro, 
·OS :iltos iutarcsses nn.cionnos, não nos ·ani- explo.rom o commerc10 sem ve1· que va.o pra,-
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judícar ai!l classes pobres e prejudicar o paiz. 
(Apoiados ; muito bern.) · 

Ao art. 2°, pois, que diz quê o governe 
:providencinrii sobre a reconstituiçllo do lastro, 
accrescentaremos : - podendo P<W:.1 este firn 
alienar as apolicefl do emprestimo de 8D, 
resgatadas com este d~posito, dand? tanto a 
esttt como a tofas as outrn.s apohces-ouro 
circulação nas praças principa.cs da Eu
ropa.. 

O art. 18 substituimos por este mais ex
plicito e mais claro : - São munti;los os 
ai!•eitOS é privilegias dos bUDCOS ell1lSSOl'eS 
em tuuo que não estiverem implícit:t ou ex
plicHo.mente re~·oga<los pel:i. presente lei, 
ate ao momento em que iniciar-se a circulaçito 
C<?nversivel. Desde eSS<l. epoca, os bancos fi
carão sujeitos ao rcgimen que por lei fores
tabelecido. 

Por e~ta. fórma, quando no p:nlamento dis
cutir-se o grande projecto d.a con versibili~ 
dadé, quando em sun. sabedor1n. Congre.sso e 
Poder Execntivo entenderem que ê cheg:i.da 
a, hora de n balir o curso forçaúo, os bancos 
emirssores não poderão oppor ditnculdu.de 
:pois desde jú fica.m sabemlo q:.ie terão do 
entrar no regimen da conversão, euhordi
nando•sa âs disposições fogaes que forem de
cretadas. Eis o que tinha a dizer. 

O SR. GABINo BEsouno-Clmmo a atten
ção de V. Ex:. pu. m o art. 6° e seu pam
grapho, que parece-me superíluo. 

o SR.. SERZEDELLO-Perdoe-me o dignei 
collegu, não ha disposição supel'flna. 

O art. 6° reduziu o pi•ivilea'io que tinh:i o 
Banco da Republica, e por ~consequencia os 
bancos de emi!>Sllo, de só entrarem no rc
gimen da convertibilidade quando o cambio 

· durante um o.uno consecutivamente se man
tivesse a 27. O art. 5° reduziu este prazo a 
tres mezes. 

O e1Teito prn.tico desta medit1n. póde ser 
equivn.lente o tln. quo consigna. o prazo de um 
anno, tn.ntos são os recursos que o l.Janco po
derU. usar para evitar que tal phenomeno 
dê-se com continuidade de tres mozes succes
sivos. Mas o e!Teito moral vn.lo algumt1. cou
sa. o sem duvida mais difficilmente pam o 
banco poder{~ ello conseguir, tendo do in
tervh• repetidas vozes na. compra do ouro ou 
de cambiues po.ru. burlar o effeito da l ei. 

Quanto ao pn.ragmpho unico creste nrtigo, 
elle o de tmnscemlencin. enorme. Elle é o 
correctivo para a pl'imeira pal'to. ello e a 
r evindicoção do attribuição sng-radaqno o 
Esta.do, que a nnção alienn:ra do si, dando-o. 
nos bancos emissoras que poderiam uppollar 
sempre parn. o prazo e.lo um anno da catnbio 
no par. (Apoiados; muito bem .) . 

Pelo àecreto cio instituição dos bancos, 
desde que deu-se-lhes o direito do emittir 

moeda. inconvertível SÓ obl'i"'ando-os a 
conversibilidade, media.nte condição irreali
s:i.vel, o Estado ficou na <lepcndencia dos ban
cos; a.o passo que, por esta disposiçüo, os 
bancos fiCa.m n~• dependenci~ do Estndo. 

A primeim p~rte da disposição deve ser 
conserv·ada, porque póde dar.;.se o pheuomeno 
que ella. preve, póde <ln.r-se o facto de con
sei·var-se o camlJio en ~re 26 1; '1 e 2i, pores
]Jaço de tres rne~1,es, não estando o parlamento 
reunido ou tle:rnte do eventualidades t::i.es que 
nü.o sej:.i. possivel a naçfio p romulgar a lei 
decl'etau<lo a aboliç~o do eurso forçado, e 
nem por isso deve ficar o banco LlesolJr ig-ado 
da couvers:."io de suas notas, conversão deter
min:1da IJ01· este artigo. 

O paragl'apho unico estabelece um corre~ 
ctivo pax'<L os allusos que ]JOr acaso os ba.ncos 
tle emissão possam estu.bclocer. 

As condições do pa.iz podem mclhornr, o 
cttrnl.lio póde elevar-se, manter-se durante 
mezes em umn. tu::rn favoravcl, diminu intlo o 
agio do ouro, e no omtanto os bancos podem, 
concorrendo n.o mercado de c:i.mbiaes, fazer 
baixar o cambio.O parlamento nessa occnsifio, 
conhecendo as condições do p:üz, examinn.ra 
as cu.usas dn. clepMssã.o do cambio, verú si 
isso é l'ructo do syndica to e do u.liuso para fu
girem os bancos ao cumpr imento dtt loi o terá 
o gra.nde recurso de decretar n conversão, 
e:ll'ectuadas as operaçuos couvenieotes. 

O S1t. GAHINo BrrsouRo-E' poT i~to que 
eu disse que si governo está ii col.l rto ate 
1892, nenhum inconveniente·traz 01 abolição 
do imposto em ouro. 

O SR. SERZEDELLo:.... V. EX". àn tecipa uma 
questão que se"Ú. discutida. nestn. cas:i, com 
p1•oíicienci11, quando for u.presenta.do o ori;a
mento da receita.. 

Ahi V. Ex. verá. que o nosso deficit ó 
tle 106. 000: 000$,destes 40 e tantos mil contos 
devem ser <liminuidos, pot·que represen tam 
re<lucções nus despezrts pehts economias reo..li
zadas 11os diíl'erentf;ls set•vicos nos ministerios 
publicas, reducçõcs approvado.s por osto. Ca
marn. . 

I-fa a.inda um excesso de 60 e tantos mil 
contos m1 despeza. sobre a receita ; o para 
razer frente a.o deficit, que é constante, que 
é permanente, que não provém do despezo..s 
com crcdítos c:;::tr:i.ordinarios, nws quo em 
gmmle parte provem elo despezu. tle todos os 
annos, V. Ex. comp:rohrrnclo que tt commissa.m 
tlo orça.menta terú nocessidn.tlo de it1dico.r 
novos impostos. 

Realmeate elln. cogitou no imposto do 
fumo e do a[cool; no attgmonto do im posto 
cm certas morca.dorias, tecidos de n.lgl•diio, 
sedit, etc . , tol'nando estes impostos taxativos 
quasi p rohiliitivos, o que de um lado trM'á 
augmento de receita e de outro a. protecção 
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nat.>ir::1.I á inrlush ia. nacional e ao g-r().ncle Emenrb, M art. 20 do projecto n. 222 A S. 
numero tle l'abl'icas estalleleciclas nm nosso Snbstituu.m-:;;e ri.s p::tl(tvras-ha.nco,; emissora: . 
pa.i:i:. pelas sng-uintes -sociedades anonymas.-Pa-
M~1s, não podendo confinr norcsnltado des- r,i{i.co ,1Josca,.a;1has.- C/w.Qas Lo/Jato.- Fer

tes impo!;tos, ~in<fa nüo oxpcrimento.dos, e nos :·eira Rllbclto. 
meio!; de recebimento, n.fim tle que elles pos- Pttrn. se colloca.r anilo convier : 
Sl.\.m produúr nqnillo que porvoat ura "' com-
miss:io cn.Jculo,sse, ella nfi.o pótlo prescinrlir Art. Os 1mnr.os l'eg-ionu.es rine não emit
da taxn nddicion:Jl <le 50 º/<>nos impostos do tirnm :i. terçn. pn.rtc d:is somm•tS :i utorisadas• 
tmportaçfi.u ou ele um~L outr't menor reca,hiudo porliwilo ell'ectuav a emissIT.o ató o to1 ·1~\ 0, ig_!ln.
soore todu:> os imposto:>. l :~d::i. :i:;sim :t COUcli('.i°tO do~ qtm n::Lo ChC~,'<trám. 

lYiesmo assim, tendo em vista. os alLos inter- •i este limite . 
esses da. 11:1('5.o,que uü.o podem sc1· sacrilic:1dos Srtlr~ <las scssiJes, 2Z de outubro de 1801 .-
e a. vidn. das cfasses pobres, 6 preciso exce - Bcmurdii10 rlc Ca1;1pos. 
iitu<tr os g-eneros ulimouticios de primeira. ne- Pnrn, se <•olloc;u• onde eonviot': 
ccs::hlndo. (Apoiados; m11ilo bem.) 

As circn111stn.ncias do p:iiz, :is nc~cessidades .\l't ; Q !!'O\'erno federal tomar:'i n. si. n. 
do Thosonro não no:> permütcm scl' mn.is or- respúns:11Jili•l•'l'dc cios contr:1ctos ele ompi:est~
timistas do que o propi•io commercio impot•- mos, l'Cn.lisados entre os b;1ncos qnc iw hqu1-
fador, quo cm todas as pmoas do pliz <:e !:.ll· <l:t l'C111 o qualquer estado d ;1 União, uma. vez. 
jeitnva, não j:i. :'t taxa ad•licionnl do ;)O º/ u,<Jllu qu~ os hnj:L :wtm•isndo. · 
oquivale ao pagumonto elo imposto em onrl), S:1la clns sessõ1>.s, 22 do ou tubro d t} 1801. 
ao c;tmbio do 18, mas ao pagamento tle 50 "/,. Bemardino de Cnm7ios .-- ])ominr;os de 1l1o
dos impo~l•)S em ouro, no c:1mbio o.ct1ml, o rac~·. - 11t/rcclo Ettis. - Paulino Ca·1·los.- Ce
quo ó nrni:s poso.d.o piu·a o commercio e p~t·n o sario lllul:a. 
consnmidor. Ao nrt. e~ 1·ei.li,ja-so tlestc modo: Os bancos 

Mn$, fazendo isto, cohuJ disse, a côntmissito emis~oi·cs são olJl'i~'l\dos t\ fazer ~ conve1·silo 
conseguiu o espera poder apresentar ú. consi- clil StJa,; notas no poi;tador e it v i:sta desLle (JUe 
deraçito rl::t C:LmtLra um orçamento eqnilibt·ntlo, 0 c~tmbío attiujn tt t:Lxn. da 27 .1icncc plll' 1$ e 
om que hn. npeno.s um SLtldo in~iguifico. uto. omqu:wto esta se mu.ntiver. 

Vo:ms-E' bom ntio di-.er isto. Snh •làs scssues, 22 do outuht•o de 1801.-
0 Sn.. Sr-:rtZllDELLO - Não ncredito qne Fdiciarzo Pemm. 

as minhas p:tlavms pos,.a.m 1w0Lluzir outro AllditiYo _ Dentro do pmzo do s mi~:~os o 
ofi'eito qno mi.o :i. approvaçito dos orçamentos 13anco <la Republica dos ~stttdos Unido~ do 
a.presentados pela commiSS<1o. Uraidl recnlhcrii e inutilisn,n't o tcr~n d:ts no-

0 equil íbrio do orça.mento é questão impor· tn:>, quo th·erem sido emittido.s n ' L razão tri
tnnte o,con:;e~ni•lo pela com missão, tL Camarn. piice do lastro metu.llico, ou ret'or çn.r:·i este 
niio deverú per~urha.e ess:i. conqui~la, a.fün d<:! lastro de modo nue a emis...,fi.o s ,0 1;1sln. g-a-
nlio destruir o 0JTeito moral tlontro e fô r•;1 do ·1 

1-rautfa tlquo lançndo. na. raziio dupht <lo uspn.iz, cujns consequencio.s benolicas nüo dcix:i- · t 
. rãa rlo conlrihuit· p:.iri1 .levttotn.t· o credito o r~. Banco podcrú. si 0 prcforir, gni•:tntir · 0 

consolid:1r a Republica. tor·ço d:is not:is, ltcima. dito, com o Llcposito 
· Bra.m e;;tr. ;; ~1s observ;i.çõe.'i qne tinho. o. fa- ·dc.i t>.polico:; ifa divi<la publi~\, scn·lL' .neste 

zer . (Mztito bem; muito bem.) caso o valor nominal elo Llopo:;ito ig·ual ao da, 
São lilln.s apoio.das o riostns conjunctamente <m1í:;$:1o. 

om discuss::to ns seguintes Sal:\ das scssüos, 22 ele outubro de 1891.-
Emeiidas Fdicia110 Pem1a. 

1\0 n.rt. 1° accrc.:;cente·so - o dos bancos-. 
Sustitutivo no [Wt. 1°-Art. 1.0 As notns 

c1 regionacs. . . . 
os b:i.ncos emissores o o pn.pol rnoeLln. do es- . Ao n.rt. zo ilepoi::; <l<t plol:wrn. - pi·ov1den-· 

tti.do ficam r estl'ictmnento lirnitn.rlos á. somnm ci:wá _ acci·escEmte-so _ qtm.ndo convier. 
actu:dmenlo e:dstouto om circu laç<"fo . Art. As noutst.lo B:tuco tla r:.0 rmblicn., do. 

Sii.la das so;;sõcs, 22 de outubro de 1801. - me.smo modo quo ns tlo Thcsouro Nncionn.l, 
Feticimio I'cnna. teern podei• pam resgn.ttw qn:i.esqner dividas,. 

Ao '1.l't. 1.0 : - E' limilacla, n. somma. actu:tl· exceptu:ulas sómento uquollns cujo p:~gn.
mente existonte à cit•ciilnç:lo do· p:iµol-mocd:i. mento tenhu. sido oxprossn.mente contt•actado
da Nn.c;ito o dm; nota.,:; de b:~ncos n.tó ngora in- cm espccio determin:i.cla .. 
ves tidos do dirnito de emi~siio. Paragrnpho unico: Igna.l poder teern. n.s 

Sala dn.s scssúes, 22 de outubro do 1891. - notas <los bancos reg1onMs, :wtmilment~ em· 
Amphit ophio. cit•culn.ção. 
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·Ao p:i.raf!rnpho unico do art. 3° depois dn. 
p::i.lav1•a -emissões - acc1•escente.sc - sobre 
lastro de ouro. 

Substitutivo - Ao art. 4° substitua-se a, 
pnlavm - integral- por estns - <la me
tncle. 

Additívo - Ao mesmo artigo nccrescente
se - Pnm~r·apho unico. A oulrn. meta rlo elos 
juros s1·t·:'i Llcl:ltin<icfo. ao resgate dns not:.1s elo 
T h <'SOlll'O. 

Ailclllivo - Art. O Banco da RcpulJlicn, 
constituir:'t nm !'nndo parn, representa.e· o seu 
cn.pilal em npolices, l'cservanllo anuualmonte 
1 2/~ 0

/ 0 elo \"alor da sua einísscr.o bnse;\da 
nell::is. 

Parngrnpho unico. Os bancos regionaes re
servariío nnnunlmente 2 °/. do valor da, sua 
cmis~ã.o b:isenda em a.polices . 

$;ila elas srssües, 22 de outubro de 1591.
. Con·êa Rc1bctlo. 

Substitutivo-A segundn. pat·tc do pnrn
grapho unico, em lognt· da pal:wro-inteir:\
mente-dig:1-~n-excepto dn11nelbs 11ue r!nm
p01•tnram o fundo da. reconstitniçt1o do capita l 
dos bancos, as IJUn.os ticarlio pertencendo ao 
Estado. 

Ad1lith·o-Art. O Estado garante o pnga
inento <las notas do Banco da Repnlllieü. e 111'ls 
banco~ rogfonaes actualmente e:x:istentes em 

· circu laçii.o. · 
· Pura~1·:1pho unico. E:>t:\ garn.nLiJ. CN:sa.rú, 
soi$ lll<·:~1h ,f,,poís C'Jlle os mesmos bancos co· 
mcr,:ar•t•11i 1i couvcrto1· i~ ;·ista em cspecie ns 
sun~ 110!;1~. o do ontüo em doante nin::;uem 
so1·lL olwl~t\(Jo ti. rccellor cm pagamento as 
dlt11a 1111l a-; . 

S11pp1•1 ·t-~iio-Snpp1•ima.m.-so no ni;t_ 8°üs pa-
lo.v1·ns-O U1inco da RepnlJlica. · 

· Atl11itlvo-1\rt. O presidente e vice-presi
dente do llanco da Republica ser('io nomeado.;; 
polo gove1·110 llo entre cidadão idoneos. que 
sojnm a;·l:ionistas tio mesmo banco, credores 
ou dovodoros dclle, e que nuo tenh:1m com 
elle trntlsucl}ão ile qualquer natureza. 

§ l . 0 O p•·csidonte terá e \•encimento a n
nual do 2'l :000$ e o vice-presidente de 12:000$ 
pngos pelo b:i nco em p1•cst::ições mcnsaes .. 

§ 2. 0 As :itt?ihuiçõe~ do presidente o vice
presirlante sorão as determinadas nos esta
tutos do h:rnco. 

· § :3. 0 Seis mo;r,es tlepois que o banco come
çar u convrJ1'te• em espccíe motnllica ns suas 
notns, ccs.<;·•ri\o ns funcçvc:> do presídeule e 
vicc-prC"Sidente nomeados paio ~overno, sen
do então c>.stes funccionarios oleitos µelos 
acoionbtus. rle conformidade com os estatu
tos !lo banco. 

A<lrlillvo-:\.rt. O Bu.nco da Republica dis
tr]bul1ú polos saus acciouislas um divirleudo 
'.llno OXC<.!<l<~nto a Oº/ 0 al'.lnua.es dos contractos 
~Jioc.Llrnmonlo realiso.dos, constituindo o ex~ 

cesso elo lucro liquido· sollre csto dividendo 
um:i reserva destino.da. a. elevar o lustro em 
ouro <lo mesmo banco; 

Depois que o lmnco comecar a converter 
as suns ootns a vista em especic meta.Uico., 
distri bnirii pelos accitm is tas a reserva que 
excer.ler ao lastro em ouro que pela lei for 
determin:Wn para o:; linncos emissores de pn.
pel convertível. 

Sala das sessões, 22 tlo outubro de 1891. 
-CorrtJa Rabello. 

Ao art. l '' depois das ptllnv1·:ts-Banco da 
Republi~a- accrcsceutc-.:m - limn como das 
de totlos os outros bancos emissores. 

.Accrescente-se: urt.n.tldilivoSini~ o governo 
nutoriEado o efi'ectu:\l' ns opornçucs <le c1•edito 
que jul~ar necessarh1s pnr:t nprc:;sar o res
gate do papel-mocdo. <lo est:uJo. . 

Pn.rag-ra.phso unico. o rorori1lo rosgnto de
verá ser feito a comecar tio 111·cfo1•cnci::i. pelas 
nó tas ele ma.ior valor. 

Art. additivo. No cuso 1!0 ll11niciaçüo uo 
quu.lquer banco emissor sut·i~ osto obrigaLlo ~ 
recolt1imento de totlm; as notns r1uo tive1· em 
ciL·culncão. A' proporçilo qno !01·cm sen<lo 
recolhitlas e inutifünuas polo Thosotu·o tts re· 
feridas notas, irú, este restitnintk> 110 ho.nco o. 
caução da mesma. emissão de accordo com a 
relnçüo entro esfa e o respectivo lnsh•o. 

Par:tgr::lpho unico. No caso do lastro ou1·0, 
o ;::-overno deverá mandar procodor á Jiqui· 
dação do ba.nco por' conta <lo Tlte;;ouro o por 
intermeclio de aTgnm ontro lm11co p1wn. tor
nai· ell'e(;)tivo o recolhimento tot1il rlns notas. 

Ao art. 2° accrcscento-so _. podendo p:i.r:i. 
este fim nlien(l,r us upolices tio omprostimo da 
1889 resga.tudos com esto deposito, da.ndo 
tanto o, estas como o. todos os outros !l)lohces 
ouro ~iroulaÇ<\o nas principaos pra<;ns estran· 
geirns. . . 

o art. 18 substitua-se pelo seguinte : 
São mantidos os direitos o 11rivileg'ios dos · 

bntioos emissores em tudo qn•J niio •>Stiverem 
implic\tt\ ou e:-::plicitamento rovl'g:1dos pela 
presente lei ate o momento em que ::;e iniciar 
a circulação couversivel. 

Desue essa upoca os bancos i1ca1·:'ío sujeitos 
ao regimen qne por lni for est.;1br!lecido . -
S cr:;cdcllo Corrén. - Moniz Frci1•c, - Fi,qv.ei
rc,lo .- Demat1·io Ribeiro - Lcili: o Oiticica. 
- .1ntonio Olynllro.- Barbosa Li1110,-Joaqui1i~ 
Pe1•ncmtbt1co.- Dionysio Ce1·qi1 âra.-Leopoldo 
Bulhücs. 

O Sr. Severino Vl<•i t•n. tom 
couscíencia <le que não vem tt·uz(•t' luz no do~ 
bate ; traz apenas :tlgumm; id··ns, n:i0 uo in
tuito <lo esclarecer, mas do contl'ihuir com 
poucos elementos offo1:cciJos ao ul.ituuo u(l,
quelles que teem incoutcl:!tu.vcl compotonci:i. 
no assumpto. 
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Julga que dispensa dcmonstraç[o o pnnt.n bnnco se.j~h obrigado n. retirar cfa circulaçã.o 
(.]a, depreciação da nossu. moeda, sem duvi rla no mais breve prazo vossivd uma parte, cor ... 
devidtL à. abundancla della relativamente iLs respondeute ao triplo, tia sua emissão sobre 
transacções do pai:;,. h:ise metaHica. Nrto quer com isto dizer que 

Si itssim é, n:lo liasht. o limite da omissií,•> clle sejn. obdgatlo a clesem penhar esse coro-
. ao 1.-~Llor do p:lpel existente. Si quir.ermos pt'Omisso de uma. só vez. Pu•le-se-lhe dar um 
vll.loriSttt' o n11merario, ê neces~mrio procedt~ l' pru.zo que sej:~ rn.zoa.vel e (\ue dentro do qual 
por meios c:tutelosos em .virtude de medidm; c~ss:i obrig«tçi'i.o sejn. satisfeita e o Banco da 
po.rcia.es, o poder-~e-lrn, facilmente consog-uir· H.epublir.:~ trazido ao mesmo regímen e sujeito 
esse des:ucratwn impondo-se o.os ])(\DC(IS, ás mesmas condicues a. que tic:.un sujeito os 
que teem o direito de emissão,o dever de t'~ti- ontros bancos e'.'nissoros . 
.ra.rem ou resgatt\rem annualmenteumo. ccrt:1 L<'.1 o nrt. 3° do pro_jecto e di;r, que a. uispo-
quantidade do sc11 papel. sicão contidn., tnl como so nch:~ I'Olligidn, .Pª"' 

Poder-se-lia prcscirn.lir destu. medida., dcsd1~ rcce-lhe ulto compr•elicndcr toda n. qucstuo. 
que o ct\.mbio se elevar ao l'KW, \)erman.ecen<lu A medida. n.utor•isa. t\ 1•oscin<lit• o contrLtcto 
essa. ta.:rn dul'ante um anno pelo menos, pm·:• com o sn:nco.lla Republica., m:1s a obl'igaçi\o <lo 
deste modo entrar-se no regimeo do cul':>o t'esgtüe pelo ba.nco nii.o so tl1•1n:\ uo contracto. 
met:lllico o da convei•sibilidada immedin t:i. O coo tracto estaliclece 1lota.lhos dest:i opot':l-

De accorclo com algumas lias emendas apre- çiio. Prescrevo-lh'c o modo pratico <le sor 
sentados pelo n<·bro deputado pelo Parh, p:•ni;a el!n. realisadtt ; mas ó nnm opel'<tÇão que tem 
toda.via que n;; provi<leucins !emhro.dns pel.• o seu rundamen Lo no decreto de i tlo dczom-
commissüo nii:dti nú.o são completas. lJl'o ele 1890. 

Todos os erres cm que incon·eu o tn.le11 to:;o O omdot· cham<.\ n. attençfo da. Cam<1.rn. pnrn. 
e::'-miuistro do t'a.zemh~ do G'?vern.o provi:;orfo e~tc pouto, o ootel1de que adoptadns ns m~~ 
vieram dt~ prei•ccupnçao, alms muito louvnv<!l 1 rlillas n. que a.Ilude, estallelecend:>·so a va.lor1-
e muito patriotica em que estava S. Ex., tle saçi:Lo gmduai <lo nosso meio ci1·cuin.nte, po
sntisfozee ns dividas c~o Estado, sem o dosem- uot·emos marclrnr par<.t o regimon do curso 
bolso do dinlleiro que pOLli<t receber os seu:; metallico. · · . 
c1•edoros. .Nns condiciiBs actuaes, entende que a con-

Foi debaixo óesta. pNoccupa~ão que S. _Ex . versão ndoJ?tada pelo nol.Jre deputnd<? pelas 
~stn.beleen. o .systema í.le deposito em apollces Alagóas é m~prestavel, e nesto sentido faz 
mtransforwc1s, se~undo o decreto ele 17 .to algumas cons1deruções. 
janeiro; e 1·esolveu-se a fazer .aos bm~cos B' ~~<fotút\ a discussão pela hora. 
emissores a:; concessucs que são muito mai' 
gravosas para. os vindouros do que é gran1!1~ 
para. o Estaclo a. sa tisfüção de vér pago o l}tll' 
effecti\·amente deve. 

Po1· cousequanci:t, esses fa.vol'es devem s<?r 
re\'o~ndos o om compensação deva-se restituir 
-ao~ bn.ncos as apoiices que formam n. base das 
suas emissões. 

Parece que a com missão mixta não està P.m 
completo 1le::mc·~Ortlo com esse alvitre, desde 
·1ue reconher.ou riue devia entregar aos ban
·~os emissoi·es os juros dessas apolices; 

E', porem, .i usto e natural qne os bancos en 
treguem oo E::;tado o fJUe se llquid::tr tJOr co11 ta 
<lo fundo de 1·cconstituiçã.o. Mns esta, entl'cg:i 
·deve ser foitn. em pn.pel do mesmo Estn" fo, 
i·osgnfad o ou retimdo da circulaiiio, :i ooml:l
·Qar pelas not:u; rle m·1ior valor, como ha potwo 
disse o illustra relator do. commiss~o .. 

Em virtmle tl::l. orgnni!.-iaç:to que tinha o 
Banco rln H.upublir..u. de resgatar, sem ouu~ 
para o Estu1lo, 2/3 partes de pii.{lel moeda, roi· 
lhe pe1wittido que a sua einisslo sobre ba.s 1~ 
metal lic<i se elevasse ao triplo. 

Ora.; ucsdc que o Banco àn. Republica. nii o 
cumpriu com essa obrigaçã.o, T>roporcion:1l
à emissii.o que fl:lz, desde que, pelo projedo 
em discn~sfi.o, é o Banco clrt. Republica exo
nerado des~ 0L1rigaçüo, parece-lhe justo que o 

Cnm:>rn V. TV 

TERCfül\A PARTE DA ORDEM DO DIA 

g • :rnn11ncinc.la. '" coutiuuação da 2" <.liscus
sii.u dt> projeclo u. 223 (do Seuado), regulam.lo 
o processo da. eleiç5.o part~ os cargos fetleroes. 

Sito lidas, apoia<l<\S o 1iostas cocj unotamen
te em discussão as seguintes · 

Emendas 

Accrescente,Mse ondo convier o se~llinté ; · 
Art... Os eleitores anal plw.betos, de que 

l l'<tta. o art. 23, poclerão votar· por meio de 
listns nas condições exigidas por e:s tu. lei, mas 
assi!madas '"seu ro:;o, ou vfoa-vocc. tomando 
·~ mesa, neste ultimo cn so, as dovidn.s notas . 
ptll'(t fazc:r inse!'ir no. acta os uomes dos 'Vo
tantes e dos · ca.uditlatos em quo cada. um 
delle.s houver votado. 

Sala das :;;essoes, 22 de outuhro do 1801.
J. V. 11leira da llasconccllos, 

Art . 45-Substitua-se pelo seguinte: 
Art ... Trinta. clias depois do tiodtt a eleição 

~ na ~mia. das sossues do governo muoicipn.l, 
o presidanto e os cinco membros mai;; votados 
do mo:;mo govcruo com os cinco immodiatos 

71) 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 06/02/201 5 14:49 . Página 26 de 35 

554 Sessão em 22 de Outubro de i8::J1 

ao meoos votado, na Cn.pital li'e11ern.l, qun,nto 
à elciçií.o do resrectivo districto e nas ctipi
taes dos estados, quanto as cloi c;:ões nelles 
realizadas, procedcl'ii:O n, ~pur:.lÇ:io g.ifat <.los 
voto$. 

Sala, das sessões, 22 tfo outu\.Jro !la 18'Jl .
J. V. J1[cira de Vasconcelfos. 

Art. 51.-Dcpois dn.s pnln.vr.1:;-mesn, elei· 
toml- ncct•c:;cenlcw;;c o so;.:-uinte: - elo su\i
Scl'evo1• .e o respectivo p1•asidento-conscrv:1 11-
se o mm:; como o::;tà.. 

S. R . ..:..J. V. ;l[aira d~ Va.i1Jo11cello.~ . 

Ao nrt. 42 ~ 21 .-Em ·:ez do - s11 l1sr.r ornn
do-a. o \1rcsitlente omcsa!'io.~-di).":L-so: :-;ondn 
o pt·e:;i1 ontc a mcs:trios ohri~ados n snl>set·o· 
Vcl-a o o primeiro tamhom n, 1·11 h1•ic:Ll·:i . 

S. H .. -J. V. J1íci i·a <lc 1·c1sc.mo:c lio~. 

Art. 27. sullstituam-so as pa ln\'l'n'- - nl\ 
cn.p1tal tios osta1los, 11110 i':o cc1111p1wh tlo .i 11iz 
secciotrnl, Lle sen :m1Jslit11to o 1lu proc11ra1lo1· 
secciona.! - pela.s se;;uintos : - (]\to 11a ca· 
pit:\l do,,; o:otn.dos se compora 110 juiz socw 
cionn.I, de seu substituto o 1lu pt·· ·cm•:.vlo1• 
$ecclonal, e uos Olltl'O~ muo ici pio.~ <ln:; tluas 
a.utori1.h<lcs judiciaria:; m tis gr.li11l:u.!:ts o do 
eieito1· <JHO pnrn. tnl lim ror co11vitlaclo por 
essas auto1•idados. 

Façnmwso nn. rodncçifo ns nlt.,rnsaos exigi
das por esta omend:t, si for ella. npprov<t:la. 
.._J, V. Mcira de Vasc011cellos. · 

§ 40, Si. no cnso de reclnmação contra :l 
primeira, delilJeração, fôr estn. . conGrmaLla, t~ 
mesa, da. rrspectiva C:i,mum tlarii do tuuo 
communicação ao govamo do estado pol' 
onde se dev0r procC:Jdor it nov:.i. eloiç::to, ou 
no ministro do interior, tro.tan1lowse do Dis
Mcto Feueml. 

§ 5". Quando o facto de que r C!sultn a 
pct'rla cio m:1udato cm q1utlqncr cios ca . .;os do,; 
~it:Ldo:; art,;. ~:l, 24, 7 l o i~ ::i 2D 1la. Con:;ti tui
ç1io lil1• tr·:tzido ao co111!cc!nwn to tia Cawar:i 
1•0.~ p1•cti\':L tnllo proprio roprcso11t:1.t\lu u. flllrllll 
ollc ~o 1·ulim.i, a n1us:\ d:L 111c!l1:rn, C:w1a1·:L sc.: 
li111it111·:·L ti 1\1 i er in1mo1li1tlamoti lo tL cn1111nu-
11íca1;iio 1lo quu t1•;tl:~ o !1111\I do l'tt~·ar.;rapho 
a11l1~1:edL• 1 1 tu. 

,\rl. A' do1~l 1ú•a1,:i'in d.i 1;0111111cl:~ 011 op1;ii.11, 
il.1 q•tu l'•!<>1ilt.1r 111J1•1!:l 1!0 1wrn· l11i1J 11•;.:l.;la
ti~·o, hi:lll 1'.ut1111 a il11 qnnl 11uo1· tl 0 1.: 1'·11:lo:;, •f ttO 
~u::n 111 11.1 o~ ;11·tH. Z:t, 1·1, 71 o· i!.! ~ ~\I da ~ :un
Hl i L11 lt::i11, imp.il't:;, p11rd11 •lo llllJ,;1110 11::111d11to, 
duv.wa s1n• t'CJltu por ll.~i: 1· i plo c•>111 a~si;;n:ltltra 
r,·c::~ml 1 eci 1la, 1w0lo111lo sor <lii·i;;id.1., qnu1· .-~ 
C11111:L1'a do 'Ili" t'a;: parlo o 1l1:clal'nnto, q1101· 
110 ;;ovu1·11n< 01· do utit11Jo, n cm.ia ropt·csonllL· 
ç:i.o ullu purt•mcn. mi ao mitlistl\1 <111 into1·ior, 
ôl po1·toncu 1• A ;lo [Jistl'icto Foi.lornl. 

1\l't. N11.~ c:L:>o~ tio t\rtign antocotlon ta o 
no 1[1J mo1·t" do 1u11 ropt'•!~O ittanlu, o :::ovet•· 
1mdo1· tio c..;t;1olo rospecth·o ou o ministro elo 
int1!t•ior 11111 nd:u•:'t imm.,diatamcn ta procadet• · 
à nova oloição, inrlúpot;clantenionto de coro, 
m1rnição da. ma:-i:t dn. rcspcctivu. Cn.niul't\. 

~ubstitua1u-se .º n:rt · 132 o seu p:i.ragrapho S:iln. •las sessões, 22 tio outubro d<J lSOl .-
uruco pelo$ segumtes : J. v. ,lfr!im de vasconccllos. · 
~ Art. Nos e<~so~ _dos . m·ts. 2:~. 24, 71 e Suhstitnam-se o ::i.rt. :rr e seus parngr:.\phos 
12 § 20 da Const1tmçu.~, a. Y:~gn, d!J. deputado netos S!?"'l1Íl1tes : 
ou senador só se considera ra ~·er1tic:\<hi p;\ra 11.' º . . ;.. . , . 
os ell'dto~ do ::i.rt. 17 § :10 da mesnm consti-1 .Art. A.elo.!1ç;io de depn~•\clos sem feztn por 
tuiçii.o, depois de delibera.çã.o da Camara. re-- estado~, ih~ponclo ca.•fa elettor de nnmoi·o de 
specti Va. votos lg'Ual ao dos deptltt\dOS a eleger f1C!O 

§ 1°. Essn. doliberaçüo ser:'~ t(lmndo., prc..:. 
cedeudo pt<rccc1· thi c•)mmis:>U.o de co11sti tni, 
ção, legislação e ju~tiçn, cm cuj:i discussão 
unlca poctora tomar parte o represen taote t\ 
quem se referir o mesmo parecer. 

§ 2°. O rasnltndo dessa. d0liboracü.o serú, 
pob mesa. d:i respectiva Ctinrn:rn ollicialman
t a communic:i.da. llO ropt'ei':en t:~n te ·n. 1J11o m 
interessar, ioi estiver alio o:t Capital Fed01•!1.l 
e no cnso contra.rio será sômont·J p11blicad:~ 
no Diario Olfiâal ott <lo <:ow;rcs.ço dum ntc 15 
ditts, p:\rn, que denti·o do pt'aso do 30 Lli<i:s 
po;;s;\ o mesmo .represent:tnte faze r v:.1lor o 
seu direito ante a Cu.m:-trl' do quo fizer 
parte. 

§ 3°. A communicação do que tr;\tl\ o pn.rl\
gru.pho a.ntecedento será dispansrvl:i quu.rn.lo 
o ro1wesi,ntantc houver tomado parle cm 
qu~\lqner tias sessue~ em qne fôr discutido o 
parecer relativo á perda tlo seu mandato, 

respe0tiro e!'tado. 
§ l.0 o olllitor poderii. dar todos os scns vo

tos n. um só caod[da.to ou distritmilwos i{.!'un!
mentc ou não entre um numero !le Ct\nil i<la· 
tos não excedente no dos deputo.dos, que .J 
t\ttril>uiilono esl:ido. As:>im, por ex:omplo, m 
cst!ido que eleg-er qmüro <leputados poder:'1 o 
eleitor clar ,1 votos a um só cottrlidttto, ou ~ 
voto ::i. caLln. um de qnttt1•0 c:~n1lilhltos pu ,. 
voto a um c:uulidtüo e :~ tu outro ou 2 a 1m1 
c1~11clitlato o~ a outro, ou 2 1/ 2 n, um o 1 1/2 
;L outL'O ~ assim por de;~ute. 1 

§ 2." Se1•ft0 cotlsiueru.tloseleitos os candida~ 1\ 
tos que tivcretn obtido ma.ioe numet·o 1lo vow 
tos, e [IC c:1so <le. empate pt·ovalecori~ ;t elei
çü.o do mais \•olho. 

Si nií.o for n.pp1•ovad:\ a emen1ln. acima. o 
sim a. primoih p:1rte do tU't. 37 tlu prujecto, 
entfl.o suustitun.-::;e o § 2º Llesso a.1·Ligo pelo 
seguinte, que devera ser votado em pdmaíro 
logn.r, sondo appl'ovado passarit a occnpar o 
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ultimo Jogar, tomando o3 §§ 3° e 4.0 n.s 
numeraçõesdo 2°e 3". 

Pnragr:i.pho.Quando o numero dos (leputaclos 
não for perfeitamente clivisivel por t1·es pm·a 
a. formu<,;üo dos districtos, consiilemr-se-hJ.o 
eleitos em caLlu. estallo e no Districto Federal 
os c:rntlld<\tos que, em numero de tres, em 
cada tlistricto, houverem nlcanç:ulo maiorin 
rolativn de. votos o os que em unrncro co1·
rospo11cfo11te ao noccssario para. com1lletar a 
tot1tlida<lo dos rfoput:t1los do ostadn, tívcrom 
ohli•lo 0111 to•los os d islricto,; maio!' n nmern 
do voto,i, oxcl nidos cJa;;,;o calcn lo os trcs j:'L 
dcclarndos o o le itos am c:tclti districto: · 

a) procr~clot•-sc-lm i' oporaçfi.o 1.los can1liu:1-
tos 111:1 is vo lndos om todos os di:.;ti·it:tos · ronni· 
1Jns, elo pois do l'ci ltL ;\ :lfllll':t~·:lo do í'JUO trata O 
:Lrt. •lr.i, SOllllO para tal rlm l!llViaLIOs :io fll'OSÍ· 
dento rio govorno 1n11nicipal d:1s capitn.cs tlos 
ostadn~ as côpias r'as actns 1fa apuraçfio feita 
na t'ô1·ma. do mesmo m·t. •15 ; 

b) cm vist;~ dessas ncta.s e no pmzo <lo 60 
tlia:; cont:1dos e.ln, eleição, nn. GtLpiltil Fmlornl 
o nas cnpit;ios dos estado:; ; o p1•esidonte cio 
g-overno municipal, os cinco membros m::d~ 
·rotados :lo mesmo governo o os cinco imme
di:tlOi; no meno~ voi:1do procederão ii ~qmra· 
cão dos cnmlida~os mais vota.dos por todo o 
Distrícto F•:i<leral ou por todo o estado. 

Snla. 11n~ scssoo8, 22 ao outubro do 1891 .
J. V. Jlfcira do V e.sconcellos. 

Ao§ 13. do a.rt. 44.- Trnns!irn-se o. dispo
sição sou n. lettm F pn.ra depois eh sob a 
lcttra B, p:i.ra ficar sob a disposiç;.i:o: Apurar
se-hti om separado. 

S:iln, tln.s sessões, 22 do outubro de 1801. -
Chagcis Lobato • • 

Ao§ 3.0 do art. 14.-Depois fins paln.vras"
vindo de pniz estran~oiro o antes das- oa 
1l0 outro · Esta.do-nccrescente·se : de outro 
municipiu do mesmo estado. 

Sala dn:> sessões, 22 de outubro de 1891.
Cliaoas LolN!o. 

Ao nrt. 16.-Xo périodo fin a.! - Em cad:i 
roqueri~1ento ntío poder[\-impprimri.-sa n pa
la Vl't~ füLO • 

Sala das ses:;ues, 22 t.le outubro de 1801.-
Chayas Lobato. · 

on senador :io congresso Nn.cionn.1 o ci•l:vlão 
que for presideo te on director ele banco. 
compauhiu, ou empreza que gozar fa·•cires do 
Governo FedBr.11, itldic:ulos nos mmwI'ú::; 
abnixo (As indica<:ões sã.o ti.s elo projec t.o. 

Art. O cirfarlCío 'J llC eleito deput:ido ou 
setmdor acceit::w . qm\lquer das commis~ões 
constant.es ~lo :\l't100 n.ntorior, tem por· 1~sse 
ft\cto renuo.cii1do o mandn.cto le;;i . ..;l:l ti vo, 
ilcn.ndo constderado vngo o logar pal'a se 
m:wdar proceder n. noni. •)Jeição. · 

Sn.!:i. tla::; ses:;úes, 2:!. dll ontul.Jro rlc IS!Jl.
Chagfls Lobato ; 

Artig-o :11ltlitírn-A clisposiçfto tlo :tr t. 2:> ctu. 
Cnnstitniç:io n:i.o :intoris:L o nxci·cicio di! r1w1l
l'Jll Bt' n11tt':L !'1tnc1;iío fl'll'tL tln tmnpo il:rs s~ ssõe~ . 
sin:1o <}Uando a lei u:fo Livet• inco11111aLi 1.Jilis.1llo 
o rn:rndato lul,"islati \·ci cuu1 a fun~:ctio. 

Saln. 1las scsstios, 22 do ontu!Jro do IS!Jl.
Chagris Lobato. 

A;·t ig-o adclitivo. O cillarh1o que, conYoc:u!o, 
não con1p:i.rocm· :~ clei1:iio para votar, !Sera 
pelo1 mos11, mult;1do ua qnantia, de 5$ :~ 10$7 
snlvo motivo ju~ti!lcmlo . 

O pt·otlucto rlc:;tn~ multas sor:·L recolhido no 
coi'ro municipal pura so1· applicaclo ú im;t.r·uc
çilo pl'im1tri1L do município, tlo ttcco t•llo com ns 
i;uas leis. 

Sab das sessões, 22 do o.utnbro do 1891.
C/iavas L obitto. 

Ao § 5° elo m·t. 26- Depois rfa. palavri.i 
presülente, accrcsccnte-se : seudo ;;mtuito 
esse ser\' iço . 

Ao § 2'' uo art. 3i--; Euvez de co1110 sa 
:i.ch:i. no pro.locto, •lig:i.- se : e assim sriece,,si
Yn.mentc a.djudicn.mlo-se as fractJões e.xcui len
tes ele trcs no cJistricto de maio1· 1mmul'o de 
eleitores. 

Ao§ 2'' do nrt. 44-Accroscente-se: podendo 
os e lei tores d ti respectiva sesSti:o fazerem sua 
dec larl\Qão de votos pe1-n.11to tu.IJe lli:io ou e..<:- · 
criviio d0 p:iz, qu<J tonli.l.l'<l em seu livro de ne
tas essa <l1;1claraçilo, que vale1·it como :lutllen
tica, p:w:.t apuraç~io. 

gn ve7. do que se lu no ar t. 4i- cn.nrlidato 
diplomado-di;;a-se-candidn to mn.i:> vütndo . 

Snlt\ chs sesséJe;;, 22 do 011tubro de 1891. 
- Fredc>·ico Borges. 

§ IS do a.r L 44-0nrle IC-se 30, diga-~e 20.· 
Snln. cl:is !>ossões, 10 1le ontubro de l891.

All1aydc .limior.-11loni:: Freire. 
Sulistitun-so pelos seguintes o § 17 do 

•irt . 44 : 

Ao§ 20 do nrt. 2G. - Seja rcclig-idn. assim 
Rasolve?' as recln.m:i.ções sobre i)s inclusões e 
não inclusões no alis tamento. l}tter as reela
ma9Ões sejam feit;i.s pelo iucluido ou não in
clmdo, l}uer sejam feitris 110r 'lnalquer eleitor 
do muuicipiro. 

§ 16. Em c:iso do diverg-oncin. os c:tn1Hifa
Sala. dns sessües, 22 ele ontullro de 1801. - tos ii e leiçi'i.o, 011 os sous p1•ocut•a'1ores, pnde-

Chattas Lobato - n · 1 · · · l · · l ·' • rao em oi 1c1os < 1ng-u os tL mesa e a~s1gnn.r os 
Ao art. 32.-Conl'orme o disposto l'lo n.rt. 24 1)()1-' elles o por e leitores diHcspectiv:~ seS$:lO, 

dl\ Constituiçti.o não pode SOL' eleito deputo.d 0 ~presont:w seus fiscn.es, não podendo neulmm . 
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eleitor assig-nar-se cm mnis de um officio e 
este conter a, !ndicaçlí.o de ma.is de um fiscal. 

§ 18. A mesa, porem, e obrigada s6 n J•e
conhecer, no mnximo, como fiscaes, que tel'ii.o 
assento nus mesas e assignarão as actas, C'l!3 

qun.t1•0 cidutlüos cujos o1Uc!os de indicação 
eontiV•)l'em maior numero de assignntnras de 
eleitores Lia se$S~o, sendo todavín, pormittido 
aos c:rndídatos flsc<ilisarem n mesa oleitornl 
de prefürencia aos 11scaes que tiverem iodl
cado, ou que ne Ua nü.o tenha fisci\l. 

Sn.ln. dns Sl~Ssõe~, 17 do outi1bro do 1891 .
At/w!Jdc Jmtfor. -liloni:; Freire. 

Art. 15-A~croscento-se no tlmi.l clopoi:> tln 
palavra -clo1tor : o de todo roquor1mcmto 
ap1·eHo~tn.do <'t commissuo õ obrigai.la. u. dat· 
um r cc1l10 no requerente. · . 

Sala tbs scssvcs. HJ de outulJro tle 18<Jl . 
Atlray<lc J1111ior. - .1.'lloni; Freire. 

No§ 5° do nrt. ·151 onde lê-se - por edital 
ntl. imprensa, diga-so-por edital, que sempre 
serà 1n1h licado im imprensn, existindo estn,. 

So.ln, das l:'eSsves, 19 de outubro tio 1891 .
At/1.aydc Jw1io1:, - J1fori.i;r Freire . - Pedro 
'Velho. 

. ,A,o n.rt. 44-Accrescentem-se entre os§§ 6° 
ê 7° os doús scg-uintes: · 

§ E', porém, faeultMivo o voto uesco
berto. ctij:i. apurflçilo a mesa fará mesmo uo 
neto dn. votação no receber a. cednla. 

§ Neste caso o eleitor apresentará su:\ 
lista. n.bertn., escripk'l. ou impress·~ em qnal
quaer papel, assignn.<la por elle proprio, e o 
presitlen te dn. mesa., depois de lel-n. em voz 
alta. e a pural-a., devorâ. rubricai-a. com o 
secretario e os tlscaes presentes, entl'egando-a. 
em seguitla ao eleitor como garantfa public, 
do seu voto . . · 

S~llt das sessões, 19 de outubro de 1891.
A tltayde Jtmior • ....;. ilfoni= Frefre.- Pedro 
V cl/1.0. 

. Accrescente-se ao paragra.pho unico elo 
o.rt. 62: 

A mest\ do catln. umtt da.s cmmtras, roce
beudo communic:i.çito de vaga, aberta prw 
quo.Iquer circumstancia, dari~ taes llrovirlen · 
cias, sem dopendencia. de iute1·venção . d:i 
cnma.ra. i·espectivn.. 

Salrl. das sessões, 22 de outubro de 1891 . ""'
Fe&:ciano Pd111ia. 

Substitutiva. ao nrt. 61 : 
Art. 6 l. A eleição pn.ro. preenchimento rlc 

vagas de deputattos <lumnte a. nctunl legisla
tura fu.l'-se.:.lia pot• esta.do. 

Sa.l:i. das sessões, 22 de outubro de 1891.
.Fclicíano .Penna. 

.Ao art. 44 § 12--Depois das pala.vras -
abert<J. a urna-accrescente-se- pelo presi
dente, confarà este as cedul:1s recébidas, e 
depois de annunciar o numero. de~ln.s. as emas
sar<i., recolhendo-a.s Jogo apo~ a dita. urna. 

Em seguida. (O mais como esHL no pro
jecto.) 

· Sa.la das sessões, 22 de outubro de 1801. -
A. ~wuoii .. 

Ao art. 37-Em voz de-tres deputlldos-
1liga-so-sois depufados. 

Saio. dn.s sessões, 22 de ontubro do lS9l.
F»1lri.oísco da Veiga.- Go11çalue8 ClmtJ6.o;.
.llmwcl Fttlgencio .'- F. Perma . - Bueno ele 
fJaiva. 

Substitutivo ao art. 31.-Snlistituo.-so pelo 
so;;uinte: 
. Art. 31. · Sfto inelegíveis para o Congresso 

Nacionu.l: 
1 Os ininisti'os do Presirlonte dn Republica 

o os dlrectorcs do suas secrefarin.s o do !!te
souro Nacional; 

1l os governndores on pr-0sirlantes e os 
~·ice-governadores ou vice-presidentes tlos es
tudos: 

lll Os command::i.ntes d0 districto militar 
no t·espectivo districto; 

IV Os funccion('Ltios milita.res, investidos 
ele conima.ndos de forças de terra. e mar, nos 
ost::i.áos em que os exercerem ; 

V As antoriclades policiaes; 
Vl Os commandaotes o officiaes dos corpos 

de policia. e milícia ; 
VH Os membros do poder ju<:licinrio fede~ 

ral · 
v'm Os magistrados estn.don.P.s, salvo si es

tiverem a,vulso ou em disponibilidade mn.is de 
um a.:ino a.ntes dt~ eleicão ; . . 

IX. Os funccfono,rios administr:i tivos, fe
cleraes, est.'1.doaes demissiveis independénte• 
mente de sentença,, nos respectivos estados. 
-lndio do B ra=il . 

Ao nrt. 1"-Substitu3.·Se pelo seguinte: Suo 
eleitores os cidadãos brn.7.iloiros, maiores do 
21 annos, que souberem ler e escrever e se 
allstG.rem na. fcknrn. <la p~·esente lei.-Ai1~ 
011sto de Freitas. 

A.o at't. 17, lettr(I, ü- Suhstitun.-s0 = Que te~ 
nlio. 21 a.nnos de ida.de, servindo de pro'l.":t a, 
cortidiío extrn.hida cio :registro civil ou livros 
pnroch.iaes, documento ;rnthe.ntir.o polo qu:Jil 
mostrem ter exercido empre;o publico, pn1•a 
o qual seja ex:igida. a.quella id·tde, c,1rti<lão do 
.jurado, patente militar ou grão sci-.:mtiflco.
Au9t1sto de Freitas. 

Ao. art. · 23 - Supprimn.-se.- Augicsto de 
Freitas. . 

Ao art. 27 - Suµprimn-:;e :.i. ultima parte 
do urtigo.- AHgusto de Freitas. · 
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Ao art. 20, § 3°-Accrescente-se ás palavras 
-sem que o etcit01·-l1s seguintes-ou seu vro
cim:ido r o assigne. - A ugHsto lle Fi·c itas. 

Ao § 5°-Supprim~i-se a segunda parte do 
paragrapho.-AHgusto ele Freitas. 

Ao art. 31 - Substitua-se pelo seguiute : 
Não poderão ser votados paro. deputado ou 
sen:idor: 

a.) os membros do potler judiciaria dt• Uniüo 
ou dos estados ; 

b) os g·overnatlores, vico-gove1·na.dot'es, 
presidentes on vir::o-presitloutos dos estados ; 

e) os :oec1·otnrio:> do govorno nos esta.dos; 
d) úS eilclil:-i do polit'i:t llo Llisti·icto fotlcml 

ou dos cstmlos; 
e) (IS njutlnntos-goncrnos tio oxot•cito ou 

m·mad :1 ; 
/) Of; commnndanto:-; lia 11i~tt•ict:>s militares; 
!J) os commnudnntas <lo corpos militares ou 

tlo policfa no!:: estmlos cm quo oxcrcllrom 1ls 
suas funcções, cquipurnllo a estes o Dbtl'icto 
Federal. 

Pt\ra"t':1pho unico. A incompn.tibilid[\tle 
o.cimn dollnidn. vigor::tt'á até sois mezas depois 
de cessadns as iuncçCies dos referidos !'unc
cionarios.- Augusto de Fraitns. 

Ao :i.rt. 37 e seus pnrngraphos-Substitnn
se pelos seguintes: li. eleição de depu tatlo 
será feit•t pm• circumscripçues eleitoracs, em 
que ser:lo di \'iclidos 0:::1 estados e o Districto 
Federal, devendo cada circumscripção eleger 
quatro deputados e o eleitor votar em tres 
nomes. 

§ 1.0 Si dividido o numero total dos depu
fa.Llos de um Gstado pelas circamscripções, re
sultac> o excedente de um ou dous Jogares n. 
preencher, a primcir"' circumscripção, íJUe 
será a. do. capital, elegerá cinco ou seis, vo
tando o eleitor no prlmcil'o caso cm t11os 
nomes e 110 segundo em quatro. 

§ 2.0 Quando os ropresentr.ntes de um estudo 
forom em 11umo1·0 de 7, 11, 15, Hl, 23, 27 e 
sempre nestt~ proporção haverá uma cir
cumscripçilo, quo sera a ultima na ordem da 
classificaçilo e que. olegerí1 tres deputdos, vo
tando o eloito1• om dois nomus ; 

§ 3. 0 Os esta dos que derem cinco ou seis 
doputudos constuirIT.o uma só circumscripção 
oloitoral ; 

§ 4.0 Qun.ndo as vagas abertas entre os re
presentantes de uma circumscripçã.o fürom em 
numero de t1·es, o eleitor votara em dois no
mos, quautlo em numero inferior o eleitor vo
tará em tnntos nomes quantos forem os lo
gores a precnclrnr ; 

§ 5.0 A divisão dos estados e do Districto 
Fedoml em circumscripçõcs ser:l. feita por 
llmn. commissrto de nomençü.o da Camo.ra, .ua 
lllt:.ma ses~ão da. actun.l legislatura, temlo;.se 
crn consideração o ultimo recenseo.mento do. 
popnl:i.ção, si este ostiYer concluido u,um de 

ser fixado o numero de repres1mtantes de 
caún. estado. 
Appro~·a.da es~n. .clivisü:o, i)ara. a qual SI} 

atte1~dera. a contmu1d::t.de do terdtorio e.:., p1'o
porc10;ill.ll~o.do no n nmero !los e lei tores, só 
po1• lei se1':?. altera<lu..- A". de F;·citas . 

Ao art. 44 § 0°, stibstitna-sc.-0 eleitor 
chama~o para votar en tregará a.o presiden te 
<t sun; lista em dous exemplaras eg-nnes, aborta 
o as~ngnnda, o, verificada, •~ ident idn,cfo <.lestes 
o presidente in11nedi:1 t:imo11 to rL1bril'::: L'it uni 
delles, o qnn.l serú ontregno ao cleit1)J', fa
Z~JHlo logo depois ver o apút•ar os ,·otos con
s1guar.l<?s no outro oxem t)l:u•. 

i\S 11~tas í]tto servirem paru. n npurnçito 
so1•i1C? t•c.mwttidr.~ no Jrn~sitlo nto do c0u:.;oll10 
111u111clpal, e,. l-.iumente depois ilo ;•cconhocido 
o podor elo olo1tor, pode!'ão so1• destz·uhlos.
A<iousl o de Freitas. 

Ao~ s•, supp1·ima~se.-AH(ltlStrJ ({iJ F1·citas. 
Ao§ D•, tl:gn-so.-o eleitor log-o depois <lG 

'tpunulu. n. :ma codula, ::t!:isignurú etc.-A.u
f/ii~·to ele Freitas. 

Ao§ l ~ 1 ri.ccrcsccnte-se á sog-uncla parta·
sendo u. hsta t.!o presidente r nbrictLLla por um 
dos me!'!arios.-.Augusio deFi-eilas. 

Ao§ 12,supprima-sa.-Aiigusto da Freitas . 

Ao § .13, ncc1•escente-se_: <l<":Jveuilo, porem, 
set· ass1goacln.s pelo eleitor.- .. -ltruiislu de 
F1·•eitas. · 

Ao mesmo§ 13-Snbsti tun.-Sé n. l n e 2~ parte 
pelo seguinte : · 

Apura.r-se-hü.o em separado : 
a) ns cedul:.l".l que tiverem nome altera.do 

por trocn, augmento ou suppressã.o do sobre-· 
nome ; 

b} as que forem npresentado.s por elei tos 
cujo titulo for impugnnrlo, no trn)mento d~ 
votG.çffo, por outro que axllihil' segunda "'Vill. 
do mesmo titulo. 

Nesse caso serii ignalmente tomado em se
paro.do o voto ao eleitor impugnante, ficando 
em poder d(\, meso. os titulos do amlJos pn.rn. os. 
devidos fins. 

Sa.b dns sessues, 22 de outubro do 1891 .-
.A. de Freitas . 

Ao art. 45 § 7°, accrescente-se : 
Observai.las n.s formalidades da. presente lei. 
S~tb dussessü~s, 22 de outubro da 1891 .-· 

_.L di; Freitas. 
Ao art. •!7 substitu:t-se : 
Art. 47. Das dolibornções fina.as das j unta.s 

apuradoras e da expedição dos diplomas ae>, 
eleitor, lmverà recurso pora o Supremo Tri
bunal Fedot'aL 

§ l .º Este recurso deverá ser interposto 
perMte o juiz seccional do estado, dentro de· 
10 dias, tr:\tando-se da eleição de senador ou 
de deputo.do, füifa na circumscripçfí.o eleitoral: 
dll. l'esitlencia do juiz e dentro de 30 dias da 
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termi11açfi:o <ln. apuraçii.o, si a oleiçiío tiver 
log:1r orn outra qualquot' circutnscripção : 

a) pelos c·i ndidatos 011 ftscaes nomeados ; 
li) por nm g-1·11po r:ã.o inferior a. cinco elei

tores <tlistu.dos m• circum::ictipçi'i.o. 
§ 2. 0 o processo de tt"1.l recurso serit o mes

mo :ulrnitti<lo parL\ caso tle na.turoz:i irlenticn,, 
cumprindo ao Juiz seccionai fazet' um r0ln· 
torio cíl'Cumstn.nciado e emittir parecer sobro 
a p1·00(!:_lenci;1. dris allQga.çues feitas, uo prazo 
do 15 tlins, 1lndD o qual rcmetterú to:los os 
p:1pr!ÍS ao Prestdent~ do Supremo Tribunal 
1)el'u.~1lc o rprnl p0der•1. o rccorl'cnto :i.proso11tar 
no ~·o:; 1 lu!: uma 11 to.s. 

Snla. cln:-;~essües, 22 Lle outubro tlo 1801.
A. de F1•t:ifa~. 

Art. Tomamlo conhr)cirnonto tlcs,;;o recnrso 
o ~up1·c1.110 Triliunn.1. no!:l casos t!9 frn.ndo cm 
erro tl:1 .1nntt1 :q1n 1•:11!01·:1, c.lccl:11·:u•;1 por son
fon1.,•n 1111:i.l o log-itimo rop1·0:-;cntn.11tc d::i. cil'
cuui~ct'ip•:il0 eleitornl ou do n~tndo. 

n.,~..(:\ ~cntenç:> so o:dt•ahlrá cópia, quo ser:'l 
1·0Hwttiü:>.. no pr~sitlcrnto tla. Cnma.rn. ou So
no.do. 

::;_ i .• A Cn.nrnrn nu Sennrlo, no exet·cicio tlo 
dir<.!lto 1lo roc0nl1ocimcrnto dos podci·e5 rlo seus 
ml!mliros, acceitando os 1'unt!ama1llos ela son
te~1çi, proferida pélo Supremo Tribmm.I, qm1n
do osta. concluir µelo pt·ovitnr:mto do recurso, 
i)ouot·ú proclamar doputa·lo ou senador no 
recorrente. 

§ 2, 0 Si a Ca.ma.r:t. ou Senado niio n.cceit:ir 
os i"uuclamen tos de t~l sontençri, dctermina.rit 
que ~e proceda. it novn eleição. 

§ S.0 Rocor.hecid1i p13lo Supt'êmo Tribun~l a 
ímpi'ODcdouci:i ilo recurso,!icll., to(bVi 1, Stüvo it 
C11.1n,1r:1. ou Senado o di1•eitD de invalhl:tr o di
plorn::i. do deputatlo ou seuado1·, Llevendo nesta 
ca~o ordernu• quo se proceilu, it nova eleiçfi.o. 
- A. de Frcit1.w. 

Disposiç.Ue~ gerl\e'S, accrescente-se :u·t: 
o primeiro tralmlho de alistamento come

çarà transportando as ,juntas secciorn1es pm·a. 
o novo albt,trrwuto e nomes rios eleitores jâ 
qualiltca1los em virtude de leis n.uteriores, 

. que Co1·em maiores de 21 e souberem ler e es
crever.- A. Frciia,s. 

Ao m•t. 00 e 61 substittm-se. : 
P;ira preenchimento das V•\ga5 existentes 

na. repr~sent;ição, ou que se derem no perio
do dn. acttl:).L legislatura., serão org-anislldu.s 
as mesas eleitot'MS, no estado onde não esti
ver eleito o m etnl.Jro do conselho municipal, 
pelo processo da lei de 9 de janeiro de 1881, 
procedendo-se â. eleicão por estado, observo.
das quat1to a.o mais :.i.s disposições da presente 
lei. 

Pnragrapho unico. Parn. tal fim servirão 
os vereadores e juizes de paz eleitos no 

ui timo qua.triennio, ficando :i.unexos aos 
CT.utigos nmnicipios a quo foram ultlma
mn.ntc creados.- A. da Freitas. 

O Sr.Athayde Junior-Sr.pre
sidente, nü.o venho propositalmente dis. 
cutir o projecto, submett i<lo n. debate. Este 
jii. o foi brilhantemente, que:r no Sena.do, quer 
a(jui, por diverso:; or:.tdores. Devo toihvio. 
dizeL' n. Cn.mn,rct, fn.zauu o uma synthesc d() 
tudo qullnto pouso a respeito, que todo o ;:it•o
,jecto <l.e lei qua tam por olijecto trtitar de 
oJeiçüo, de,·o procisamence tct' sempro cm 
vistt\ l\.ttingir ::i. estes llnm; Hns capitno:;: gn.
mn tiro livre coucut·so o a liuot•dnr.lo do~ oici
tore.; no cxercicio uo voto ; e g-ani.ufü· pdn
dp<dmonte :i apui-açüo de~s·~S vo tos. ,-\ quc~
t5.o ri.r)lli, po1·b.~nto, ó mais pratic<\ do qno 
lheoz•ica.. (1ipoiarlos.) 

g toda tt vez qne um projocto 11o lei nestas 
cotH.li,·Oes niío atting'ir a ()Ssos .fins supromos 
1m viiJ.a do::; povos, tc"r-sey llt~ l.'eito tudo, mr.mos 
uma \'el'dadcirn. lei ekitoral. 

Díbs estas po.hwras. po.sso.rei a apt•eseutar 
ú Camtmi. algumas emeudns fJUC, segtrnclo 
p1msn, voem prooncllEn' lu.cun:).S a cor1•igir 
certos vicio::;, que se not..'l.Ill em varias artigos 
tlo projccto em discuss[o . _ 

Dexa1•ei do re:Ceril•-rue ::i. diversos pontos do 
proje:·to, e nem mesmo sobro ellt!S apresen
tnrei emenda, i1orque os ora.cloros que mo 
precederam .iú. o íizeram, e deste modo evi
tare.i ~ accumulação ele emenda.s identicas. 

Passando ao pcojeoto, encontro o art. 15 
que diz (lú) ; 

« A commissií.o n[o uoderá alistar sem rc
que!'imcuto ou por conliecimento pl'oprio,aindri 
mesmo 'lUO tenlm o cidaclii.o notoriamente as 
qun.lidrules do eleitor » . A este n.rtigo oITereQO 
a seg-uin te emendo.-Accrescente-se no fina! 
Llepciis da. pahwra elei&oi· : - e de todo o rc
querimeu to u.present:J.do n. commissão é ob1·i· 
;;~vb ~ dar um recibo n.o r equerente. 

!ncontestavelmeuto isto serit. nmis uma. gn
t'il.Lltin. pm:a, o eleitor. E apezar destn. etnencht 
parcoo1• muito socundttrio., é ella, toda.viD. da. 
1m1xima. import('tnoio. na. pratica., visto como 
só tem por fim previnir nuusos • 

Tcm-so discutido mui.to a questão que real
montcuão doi.'m de ser capitn.l; qual o mel1101· 
modo tle procl:!deM;o ú, votrwUo .o pro,iocto cou
sig-na. t~ vot:~ção por oscrulinio secreto ; mn,s 
devo clizer que n. prat ica e n. hi s~orh1,cm nosso 
proprio pa.iz nã.o recommondn.m este processo 
como muito feliz ou muito :;amntidor do ver· 
da.deiro resultado da eleição. Por um semc
lhn.ute processo a eleiçü.o só sera um facto, 
filho perfeito de todas us ga.ra.ntias rfa lo i, 
qun.ndo execufadn. por agentes ofllcía.es mo
vidos precisamente, de vordudoiro patrio· 
tismo, e maximo desinteresso, quanto ás 
luctt\S p;)l'tidn.ria.s. No cnso contra.rio, osse 
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proc•JSSo rodu!lda.rá sempre na frunde, sendo 1 ordem e a mal'cha. dos trn,balhos difficilmente 
facil de corromper-se pelos propriosagentes 8erão pcrtul'IJadàs. 
da an toriuado. [fa aimla. no prnjccto uma questão tão ca-

Creio rine ulguns deputados, segundo me pital cnmo a precedente, re lativa aos (iscaes_ 
consta, n.presontara.m emendas no sentido de Penso qü•o. a :tccelta1·-sc o § 16, elo p1•njecto 
ser csbtheleciclo o p .'acesso do vete descoberto; tlcver-3'.~-h~L niodincar completamente ü § 1 i. 
rnlo me rcrugn:i comnlet.. .. meL1te a su:iappli- Pelo§ lG os camlldatos. nn c:1so üo co~ribi
caçiio, de,;ejo mesmo vel-O CllSnÜlflO entre nó;;. fülÇlLO prévin., SÓ poclcriío <L[lresenbr no ma-

Pen,:o, porC:,m, quél o exercido ex:clnsivo o ximo a lé t1·es 1iscé1.1~s ; e 110 caso dessn comui
ímmcdito ileste modo elo vot:tç::Lo pot.lol'tt vir :.i nai,;~l.o reali:-;:w-sc o!Il::int•CT.o ii rnc~11, que 
l1l'OdllílÍ1' Cert<iS pertnrbaç:ío;; no eldtomdo, por dever<\ Uccdtar C~S:l imlicaQifo, 
fültn do um:t vol'tladcir:1 cumrwnlwnsão on cs- No caso, pn1·em. de di VC3l'g-011cü\ do;; cn.nili
cscl:1.t•ccimcnto i1 rosp!liL1) tio sua,; v:rntngcns, d:ltos, dt?. o§ 17 (lú): .r~m caso de dh ·m·zon
CJLiot· polític:is, quez• sociaos. ci:t dos camliilos quanto :.i. cH!.!oll1·1 dos l i~c:1es, 

Ei11 todo o caso nl'l.o recusarei o mcm voto ú soriio accoitos co1111) taus pela 11rn:;:1 os dous 
omc11tla qno o restn.bc\ei;c.w, pt·cferimhl, tur!a- que ror1·1a npn.isonlndu:' pOL' maior n111r1cz·tH.lo 
vi:l, ver consag-t•atlo duntre us tlmis p1·occssr s ciilarl:ios, 'Jllo ~'1'.j.1111 nolo1·iamonto c:1111! iuatiis 
extremos, o pro::es~o médio ou como melhor <J ua ··1oii.;:1n a qtw so l\ll' pror.cJd1n·; o. "lll caso 
chamarn, processo mixto; oltcrei,:o neste son- rio om1n to,a tllo;;a. ti rni·;·L :'L sorto 1!011 tro,ostes, 
tirlo á C:tmarn. uma omonua, coacol.iid;L neste.:; os noHw~ dm; ~no 1lm·o1n s1!t''l'ir,» 
termos (tiJ): 01-.1, vü-s1J 111)!0 1pw 11ca!10 rln IU1· rod u~it.lo 

o nu;nei·o do !l::;cno.~ determ inado pu lo§ !G. o 
em ve:r, do lros, no poio l' caso, ~ó n0,,; u e.lado 
oscolhet' os dou,; rinc 1\>rüm i1 Hfo.::ulor- p01• 
mnior JH11ni~1·0 do c:1 ndid:ttos o istl>. 11wsmo 
ai nc.h sujcit()s ú sot·to, co1uo orJon:t cssn, dis~ 
posiçii.o do prnjer.to. 

« ,\o ar't. 44. Accressente-SB entre os§~ G" 
e 7• os dous seguintes : 

§ E', porém, fücultttúi.vo o ·voto descoberto, 
cuja npuraç.ão a mesa, für(i mesmo no acto tia 
votttçfio ao rccel.Jet• a cedult\, 
, § Neste c<1so o eleitor t\prcsenfarü. sua, list:i. 
abet'ta, escriptn. on irnpref;s:t em fJl!alqu'lr 
p:i.pel, as,;íg-nadn por elli;, pmprio, e o presi
dente da mcsti, depois de le!-:i. m11 voz ,i)tn. o 
aptu·n.1-a, deverâ rnllricn.!-a com o secretado 
e os fi scnes prCSê!n tr~s, eu trc~n.mlo-11 em sc
gu hln. no eleitor, como gtwtrntit~ pul.Jlica, tle 
sou voto. » 

Nüo Jl<ldece duvido. que o pi·ocesso mixto 
exige duus urnas n:ii occ~siU.o üe fazer-se n. 
eleiÇi'io. 

Pelni rninlut cmentla, uma dessas urnas dos
tt11p1\rcco. 8 como ess:t, o, 1tl0u contida 1'0 pro
jocto d~ commissü.o mixto. que obri;;a o elei
tor a. aprosen.tat· dun.s lisfas, é tmnbl:lm muito 
simpliticad:t pela. minha erM:ida; pois elln. 
cogita do utna só listo.. Qu~wto ~L aput'açii.o, 
si est:L poderit vir a ser folfa um pouco mais 
lento.mentei mmhum prejuizo havera nisso, 
des:.le qne uU.o se pet•tm·bem os tNÜJ:l.\hos, 
condição essencial pn.ra cbog-ar-se a. um re
sultndo sério e verdo.doiro dn, eleição. 

O Su.. JUSTINIANO S1m.l."'A dti. um apnrte. 
O SR. Al' HAYDE JUl\lür- Mas tlevo ob

servar ao noure deputa.do que us secções pelo 
. projecto, sã.o constituídas, ele um poqu~no 
numero de eleitores, nunca rnellor de 50 e 
nuncn m~ior de 100, e é impossh'el que em 
quatro ou cinco horas. não se chegue a um 
resultado final e perfeito dn, eleição. 
. Por isso creio ser essn, uma, idéa. feliz do 

:projacto, qua consignu. a retluccão do eleito
r~do das secçues. porque nuo lla.veudo gran
des ajuutu.mentos de eleitores nas secções, a 

Dllvo obsc1·v1u• :'L Camara. o sognint0: as 
s·~cr:'ue:; 1wlo projecto, no nrnxímo, i:;ó tonüo 
nlli lllO uloitoi·os, o no c:1~0 1.lo c.livergoncio., 
não pocltl!ll!o s1J1' accoitu.B ~inito os douB íb r.aes 
:ipr~:>en tad(ls p~lo ma.iot' li umero de cifbdfi:os; 
tud~~ C$t:1 clíspo,[çiío, Ün:dznetüe, reuundari1 
om um novo prncc:;::;0 de fraude, que por urnU. 
considemy~o muito simples, r cduz-so ao se-
guinte. . 

s·1 pponlrnmos quo existnm dous p[\,t'tidos, 
tenclo ca.d<~ um o seu ca,ncticb to puulica e iww 
tol'i•tmente con heci'ios ; suppon h;1 m os ainda 
que um destes candidatos apl'esenta-se forte, 
ile oitent~~ votos, o que o outi•o sô Ui::;potl ha. 
de vi:1te. Or:t, si o candidato que tem maiot• 
numero de .eleito1·cs qnizet• fazer seus os dous 
liscnes a que me i•e tlro, füci ti nente p oderá. 
conso!:!'uil-o, por e:;s11 disposiciio sophisticr, 
do§ 17. Ba.sta, ptW<t isso, que elle qaeil'a com 
toda antecetlencin, Lt1•r:.i.nja.r um ca.mlida.to 
ticticio ou suppo:; to, do mesmo partido. Apre~ 
sentam os dons 1l~C<\0S, que sel'ilo acceitos, 
q~or pehnrn.iol'ia que fazem, quer p elo maior• 
numero de assig-rmturas de eleitores, e torão 
tltiste mocio sacriticmlo o outro lJartido ; fican
do realmente, um candidato ou um. pa r t ido 
com dous fi:,;cMS na mesa, e o outro sem 
nenhum. 

Pnrn. evita.r, pois, ni possibilidade desse novo 
meio de frn.ucle, offcreço ao § 17 o. seguinte 
emend1~ (l8) : 

« Substitua-se pelos seguintes o § l 7g do 
art. 44: 

§ 11. Em ca.so de divergencia., os candida
tos a. eleicã.o ou os seus 'Procuradores, pode-
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rão em offil'\ios díríg-idos á me5n. e ni>síg-n:ulos 
por elles e pot'. eleitores ela, respectiva secçrtn, 
apresentar seus fiscn.es, nií.o podendo nenllnm 
eieitor assignar-se em mais de um .ofücio e 
e este conter a iodicaçü;o de mnis de um 
:fiscal. 

§ 18. A meso, 'Porem, e obrig-adn. só are
conhecer, no nmsimo, como fiscaes, que tcrüo 
assento na:;: mes~1s e assignn.1•üo ns nctM, os 
quatro .cidacfüos cujos oftlcios de ínclicação 
contiverem m:tior numero de as~ignatur:i.s de 
.olaitorcs i.la secçito, scntlo, tot.l:ivia, pel'mít
tido nus ciinrlidatm; li:;c:i.lisn.rem a mes:~ elei
toral de profo1·011cia. nos tisl:acs que ti vero1n 
intlicatlo ou quo nolh m1o tonltam fü;cal. » 

Pcl' o~~:t omnnd:t ol 1rig'.t-;;o o eleitor a m;si~ 
gonu.r os:m intlicaçfi.o, o como o numet•o de o lei· 
toros do cada scei,::ia !lctt muito i•esnmido polo 
'Pro,iecto, offm·rço urna 01~lr:i. ontollda ao § 18. 
retluzln1!0 do frint:t :i. vinte o numero de elci
tol'os nello consi~ri:ub. 

Comojá rli~se, 11ii.o apresento outl':tS emon
dns parn. ovit:tr grnndo numero dellas no 
mesmo sentido aqui j[~ nprcscnttitlu.s, o n nl
g-umns tlus quuc~ tlon meu voto incondioionn.I. 

E' isto o que tinhn. n. tlizer ; notes, porem, 
de deixar n tribunQ, i1eço permissilo para 
fazer uma. li!!'eh'l\. e sincera obser>'aQl'íO ;). Ca-
maro.. - · 

Uma. questão existo e poderâ. existir sem
llre llerigosrl. e ameaça.dor:i pi~ro. todos, cuja 
solução h:i. de trazei· pl'OV~t 'l"'elmente dias bem 
angustiosos pam o nosso paiz. · 

Superior mesmo â. quastcr.o financeira e a 
todas quantas poss(lm '>C nos n11resentar 
actuulmeote, essn sobrepuj~ a q unlquer outra 
1Jelos perigos que fará correr a segnrançn e 
estabilitlade do nosso verdadeiro destino po
litíco. Quero reforir-mc ãfoderação profünd:.t
men'te golpeada ao nascer, pela intervenção 
perturba.dora, iodebita e prepotente do go
verno central, na. orga.nisn.çfio politica, admi
nistrativo. e judiciari1.1. dos estv.dos. 

Mas, só o rléspoito inconfessn:vel, produzido 
pela. votação que convergiu pam o nome do 
illustre Sr. Prudente de :.'lforaes, poderia fa
zer com que o pessoal, quo o acaso fez dispor 
da. confiunçn. politlca uo mn.rechal Deodoro, 
levasse este ::i conset1tir a. que se levantasse 
nos estados essa. tremend:i. reacç5.o 11ue todos 
conbecemos e que é u. propria vergonha des
te governo. 

Descrever as scenns que se Ileram ent5o, 
seria um trabalho illglorio prl.rn mim oeste 
momento. 

O SR. l\1ARCJA:-.-o :or.i MAGALHÃES-V. Ex. 
não é suspeito assim fallando, pois votou no 
marechal par:i presidente. 

o SR.ATHAYDE J'ONIOR-Vendo)porém, e~se 
governo, que o 11essoal por elle guindado nos 
estados, absolutamente não tem prestigio po· 

pulai·, nem plano político cnpa.zes de m:i.n ter as 
c>str:wagoncias d() centro.e venilo-se ao mes
mo ternpo impotente vara. submettel' pelo 
,;nborno e pel~t corrupção a altivez e indepen
deucia !.los est:.tdos e u, a,! tiYez e iud0penpeo
cia dn, grande maioria deste Congresso·; essê 
,!.,"avei•no, digo, vendo-se em séri:.v;; d itlicul· 
<!ade~ por esse lado e pehi suspeit;tí.l> que j it 
lhe e rnatt certos goveronilores <le rdg-tms 
eo1l<\1los,tentot1 vir estab::llecer o regímen in
glorio das concordatas, islo ê, tem proDamdo 
c:tr.er conciliaçues com o proprio Congresso. 

E:>t~, po1•em, convcmcido ele que de ne
nhum moLlo um tnl gover110 pôdo lhe inspi
r:w a min!ma conflanç:i política, foz al.!oz'tar 
GJmpletamento todas oss:u; tenta.tivas. Mus 
:1inL1:~ nrto pura aqni. 

O 1lospl)ito agra.vndo po1· essas tentativas 
sem exitn, levou o govorno do Sr. Lucena, 
j:i. pnl:l imprens:t e já TJOI' alg-nns dos seus 
rlefensores neste Congresso, a a.tirar {t face 
deste o convite acciutõso pam ell9 dissolver-se 
depois de sancciom.do o vrojcto cloitoml que 
rlescntimos. " 

Penso quo tul nD:o deni fa7.er o Cong-resso, 
mesmo porquCl oã.o >ejo uma r:.i.zrio b:ltitn.nte 
l'ort() de qualquer naturezà que soja, que o 
olwigue t~ n.ssitn p1•oooder e :.i. commotte1• o:::stt 
inepci::L ~ é pnr~ salY:trmos oa estitLlos do re
gimen desgL'aça.do des~a fütleração menti
rosa,cnja. implantação nelles nos <mnirgonhn. 
n. torlos, creio quo só um unico re~urso 
nos resta dentro <la propria leg-a.lidade . 

E' confeccionarmos um projecto de lei elei
toral cn.p:i.z e digno de se1' n. g·arantia snpremn. 
do concurso e da livre manifüstt\çüo do voto 
e tla ,·erdadeira apuração desse mesmo votor 
nas futuras eleições. 

Yo7.cs:-.illtiito bem·! 

O SJ.~. Chagas Lobato obser \::>. 
que, si as questões tinancefr,is d~ que se te.m 
oceup::do a Ca.nmrlL Stfo de alta zmportancm, 
de nã.o menor vaJor é o projecto de lei elei
toral. 

Dn. verdn,de da eleiçã.o depende :.i. verdade 
do systemti represent t\tivo; para que este sys
t©mn, sejn. verdadeiro o legitimo. ê preciso 
que tenha sua. base na. verdade da eleiç;.1o. 

Esta, porém, não podera esi:>tir, s i o eleito!." 
não for livre. . 

Para que, portanto. em ultima analyse, ri 
eleiçü.o axprima o sentimento d.i naQ:io,é pre
ciso que etla seja e:.<:I_>urgadt'L de todtt ri. inter
venção tJ,lheia. ª·º pli:_üo e principal.mente que 
o elemento omcml nu.o se füQ[i, se,ntu•. QllaDdo 
ess~ intervenção o.pparoce, :t eleição e füls:l.. 

O antigo regimeu foi condemm:i.rlo, n[i.ó 
tanto pel11 sua Hleg-ilimidade, como pelas • 
frn.udes commetlidas nos pro~esso!S eleitoraes, 
µelo resultado de eleições, que trouxeram ú 
Gamara depufados que nüo podiam deixar de-
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~or verd:uleiroi:, titcfüs que se moviam ao 
UCClllO da COI'U~\. 

W itluis~ensavel, portanto, que n. materia 
eleitoral ~e.ia. reg·ul<ula do modo a a~seJ,tur~~l.' 
a plena. liberdade 1lo voto do eleítOI.", afu.s
tando do exe'rcicio desse direito toda n. pres
são. 

O pro~ecto que veíu do Sena.do cuida desta 
necessiuade. 

Consagra a eleiciio di1•ecta1 a. representa.cão 
das mioot•ias e a eleição por distrfctos : tres 
grandes idéns que formam a súa base. 

A lei eleitoral, chamaria lei Saraiva, era, 
muito boa appu.1•entemente. 

Mas no fundo era. umn. lei uristocratica, 
porque excluía o elemento popular do.s urnas, 
com;agra.ndo um cefüo elovado: o, éffi uma 
sociedado corrompida, não podie. du.r l.Jons 
resultados. 

Eotroto.nto, como nelln. se nohn. va, coa
signallo o grande principio dcmooratico dn. 
oloiçito por di,;trictos, 1lou logar u. quo u. ido:i 
l'llpulilicana. pu(lesse sei· ropro~ontt\llll no 
reci11 to dti Ciunn.ra. 

Não querondo prolongar o doba.te, vn.e 
a.panas justificar ligairnmente algutnul! ornon· 
das, que a leitura do projeclo ::;ugg-eriu, nito 
tondo a pretenção de cspet•:.tt• que u. Camc.rn. 
a.s acceite . 

O nrt. 24 Lla. Constituiçilo diz que o depu
tado ou o senudor nü.o 11õde ser pl.'esiden te 
ou fazer parle de directorias de bancos, 
companhias ou empreza.s que gosem dos fu.
voros do goveI."ao fede1•a.1 delimdos em lei. 

como conseq uencia deste. principio,· pai>eco 
que se deve consignar uo projecto que o ci
da.diio, que for presidente ou lizer parte de 
directoriu.s de bancos nas condições estabele
cidas naquelle artigo, não poderiL ser eleito 
deputado 011 senador. 

A emeqda que. nesse sentido, offerece, e a 
lra•Jucção verdadeira e gonuinu. do preceito 
constitucional. 

Determina. o u.rt. 25 da Constituicão quo o 
mandato legislativo ó incompa.tivel com o 
G~ercicio de qualquer outra fuucc;ão du1•u.nte 
a~ ~ossõas. 

Pu.ra completar-se o pensamento contillo 
nesse artigo,é l'reoiso um<L disposic;i'.i:o 1·eg1thi~ 
menta.r determma.ndo sua L1.pplicaçã.o, qua.udo 
a lei ordiu;;i.ria não tiver estabelecido a. incom-

manifestando n.nimo de ahi re,irlir,serão ti.lis
tados, qualquer quo ~~j:'l ll l uillpo de resi
dencia, na cpoca do alistamento. . Não ha 
ra.zã.o pa.ra. ~e concecler ess:.i faculdade só aos 
cithLdU.o que vierem de paiz estrangéií'o ou 
de outro esta.do e negat-os aos q ue vierem de 
outro municipio do mesmo estado . Neste sen
títo mantlt\ra uma. emenda. 

O art. 16 dispõe que em cada. requerimento 
P.ara inclusão. no alistamento ouo podará 
!igur:i.r mais do que um cida.diio. 

Sa.be-se quri.es são as di!Ilculdades com qUG 
se lutti paru. fazer·Se uma quali fica.ção, por
que o povo nem sempi•e em toda a parte se 
compenetm bom tlo alcance do seu direito. 

Convern, poi:i, ii\cllitar o nlh;tament.o, o. a 
disposici'to cfo n1·Ugo orn voz disto1 c.lilllcultu.. 

Pi\rti obviat· osto m1il, propüo o orntlor 
quo,om 1rn1 só i·ori11orimonto,poss[],tn requoror 
arnito.s cidndilos quan to~· o ']Ui1.orom. uma. 
voz quo sol1i tm1tt•tüdo ce>tn l nt'ormaçüm; r•oln
tivns a c:ula um. 

No capilttlo 3" 1!0 Jll'ojocto, o urt 2H u . 2', 
trat:Lndo das 1•oclnmnçüos, sobro ns lnclltsõos 
iudovida.s ou nií.o incl usões, cliz que só 
pod1.u·U.o .,.01• apresantttdas polo prejudicado us 
quo vori;arem sobro llS oxclusõel:l. 

Trat:1-so de nm direi to politico o não de um 
direito pl'ivn<lo. A verdndG da. eleição inter
essa a todit sociedade, G todo o cidadão deve 
empenhllr-so pctra que o processo oleitorai 
ca.rninhe roguhLrmonte, uiio sendo elimina.do 
dtlS listas da quttlitlcução quem estiver nas 
condições de ser alista.tio. 

o direito, porwnto, de requorer contra 
qualquer conclusão não deve tlcar antregne 
sómente ao pt·ejudicado e é este o objeeto de 
outra emenú0i <lo orador. 

O art. 44., § 13, letra F, dispõe quo nã.o 
serão apuradas as cedulas apresentu.clar.l por 
elo1tor cajo titulo for impugn:i.do no t!lo
mento da votaçIT.o por outro que e:::rb.ibir 2& 
via do mesmo titulo. 

NU.o parooe razoavel esb disposiçã.o, por
que um dos votos deve ser o· do legitimo 
eleitor. Em logttr de deix::wam de sei• apu
radas as cedulas1 parece que ellas dovein 
ser apuradas em separado, par~t a todo o 
tompo se v0rilic:u• quu.1 u. que reI.Jt'eseuta. o 
voto verdadeiro. . 

Vwtibilidade do cxercicio do manda.to legisla.- Umn. outra. emendll. não ó novidade, repre-
tivo com outras funcções, senta. um preceito que jit fi o-urolt n.., legisl.i-

Foi a. idéu. que adoptou o ora.dor, ~uando, çU.o oleitoml pa.rti. depufu:J'os e senadores e 
como mombro da commissfio do Couslltulçtt.o,. até benl pouco ternp<> nas <:iloicões munici
Legislnçiío o Justiça, to'V'e tle estudar u. questtío po.os. 1':' n multa imposta. ao~ cidt1.dãos que 
das incornpu.tibilidades, a.ssig n:i.ndo o projecto deixarem de ir vot1tr. 
que estabelecia aquallns llUe devi:.im existir Pürcce que ó um vexn.roe; mas não é. 
enti·e os cargos füderaos. · Tra.ta.·se do oxercicio de um direito, mas 

O n. :-ido a.rt. 14 do projecto determina. quo tn.mbem um:i. obrig~1çi10; e no meio da 1ndif·· 
os cidudfios q110 , vindo do pa.iz estr:1ngciro ou forcnça. quo se observt\ no nosso povo, om- · 
de outro osta.do, e::;tabelecarem-se na seccão, !iom no :regirnen da democracia, dav~ 

Cm.uura V. IV 71 
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proourar meios de compellir o cidadão a des
empenhar a sua funcção politica. 

o cr,ue acontecerá é q1:1e ~lle ira votar, coni 
o receio da multa na pr1me1ra é segunda. vez; 
mas dahi em deante irá ~or gosto, voluntaria
mente, porque corneçara a. apreciar a impor
tancia do direito que vae exercer. 

Si m:ulta- se o jurado, porque não compa
rece ás sessões do jury. e o vereador que não 
-vem tomar parte nos trabalhos da municipa
lid;lde, não ha motivo para não se multtir, 
ainda. que seja com uma. quantia. rniuima, 
aquelle que deixa de cumprir o seu dever 
civico. 

Na emenda que a este r espeito envia á 
mesa, da o orador a estas multn.s que forem 
reoolbldas aos cofres rnunicipties uma appli
caçlLo productiva, destinando-as ú instrucçã.o 
prlmarm., de nccordo com a lei <lo mesmo 
municipio. 

O Sr. Frederico :Sorgell!'I (pela 
o1'd6m) diz que achava-se insc1•1pto para fal
lar sobre o projecto em discussão,_ e u.tten
tamente aguardava o momento ae lhe ser 
dada a. palavra, quando, occup L ndo a tribuna 
o illustre relator do projecto da reorgrmisa
g'io dos bancos, teve de ir á secreto.rin em 
ser,,·iço, e voltando momi:in.tos depois ú. sala 
ficou surprehendido com a declarç<i.o de que 
j& se achava em discussão a. lei eleitoral, e 
lhe tinha sido dado ~palavra. e a um collega 
iDscripto antes do orador, o Sr. Nogueira 
Paranaguá.. 

Não fãz questão de tomar pn.1•te no debate; 
apenas quer que fique consignudo o seu pro-
testo com relação ao modo de se procetler paro 
com a.quelles que se ncba.m lnscriptos. 

o SR. PRESIDENTE-O protesto de V. Ex. 
... e injusto, porque, pondowse em discussão o 

proj ecto, chamei varias vezes pelo nome 
de V. Ex. , il$Sim como pelo do Sr. Nogueira 
Paranaguá., o depois de verificar-se que não 
se achavam na sala os nobres deputados, 
foi que dei a palavra a outro Sr. deputado. 

E' adiada a discussão pela hora. . 
Passa-se à hora destinadu. a ápreseutação 

de projectos, requerimentos, indicações etc. 

O Sr. Bevilaqu.a- Sr. presidente, 
sou obriga.do, com muito pezar meu, a dizer 
algumas palavras, sobre um facto que prefe
rerin. esquecer, em vista da publicação do 
discurso pronunciado na sessão de 15 de Outu
bro pelo Sr. deputado Martinho Rodrigues. 

Não quero a bsollitl.\meDte reviver o des
agra.davel incideDte que então se passou; mas 
~mo estava oelle envolvido, jn1go do meu 
dever fazer o seguinte pedido: · 

Peço a V. Ex. que, si mais algttmn. vez 
houver a infelicidade de dar-se algum facto 
deM.grnda.vel como aquelle, dura.nte o;i traba.~ 

lhos da. Gamara, não seja publica.do o discurso 
de nenhuma das partes, sem que tenha sido 
revisto pelos deputados que tiverem sido en 
volvidos no incidente. 

Naquella occasião dei apiirtes qu.e não foram 
publicados. O discul'f;;O tal qual foi publicado, 
não é fiel. Não é meu proposito attribuir as 
suppressões feitas ao Sr deputado pelo Ceará; 
mas é possivel que naquella C'OUfusao não 
pudessem ser apanhâdos todos os ~partes pelos 
srs. taobygraphos, e o r esultado foi não ser 
fiel a publicuçü.o de hoje. . 

Por isso, peço n. V. Ex. que si alguin:i. vez 
repetir-se um facto conio aquelle, o discurso 
niW sej;i publicado sem que o.s duas parte:; o 
tenham revisto, porque eu decl11.ro que no 
J)iario do CfJl'lgresso cão est1'~ n occurronci lL 
tn.I qual se pu.ssoa. 

Qun.ndo me intlnmei e prorel'I corlmi phrn...;o~ 
vehemontes foi por mo tal' ~I do nttrllmidn 
uma. attitudo que nbsolutnmonto nito tinha 
tomado, saguoilo n!Ilrmel; nl.Jsolutnmonto niio 
fnllei com punhos corrtuios, como 110 dlHCurso 
se dii, sem conslgnnr-so n. con toeto.~ilo . No 
entanto, foi isto justnr:1onte CJUo rlc ll lO!-"IU' IL 
quo a q netitito se azudasse . . 

Nãu tondo totnn.do tiomolhnnto 1tttl tudo, rle· 
clnrei ao orador que, si queria. nrmnr oll'cllo 
pa~ seu dlscur~o,tlz?sso·o n sua ousb e m'to 
a mmhii: siqueru~ go.uitar,.que o !h:esse tn.m
bom com outro porque nii.O O.chnvu-me dis
posto n. ooosentir guia.tndns commigo. 

E?"J.m estns n.s oliservu.çCG~ qus ou tinho. o 
dever de fazer, e, roµlto para terminur, peço 
a V. Ex; que tome esta providencia para o 
futuro. · 

O Sn.. Pn.EsmENTE-0 que o nobre deputado 
quer importa a. um:i. innovação no contra.to 
para o. apanhamento dos debates, porque 
no contrato actualmente existente está que o 
discurso só é revisto pelo orador. 

O SR. B EVILAQUA - Mas quaDdo se dâ um 
incidente da.quella naturezn., supponho que é 
um direito para cada urna das duas partes: 
porque em um caso destes nã.o ha orado1·, 
ambos são ora.dores . Ou então atlopte-se a 
medida de supprimir totalmente o incidénte, 
que é o melhor, mas a dal-o, e necessario 
dal-o fielmente por fateiro . 

0 Sa. FREDE RICO BORGES- 0 melhor moio 
é <l.robM- com os apartes. 

O SR. BF.VILAQUA - Concordo.com V. E:t., 
mas não será. fücil conseguil-o. (Apoiados . ) 

O Sr. Arthu.r :R.i o .s-Pedi a. pala
vra para. instar com a commissão de orça
mento que elabore parocor sob1·e o projecto 
que tive n. honra. de apresentar à; consideraçít0 
da. Cn,m(l.ri\ . Refiro-me ao projecto dostival'ltlo 
600 contos pa.ra acudir ás victimns do. secca no 
ostado da. &.hia. 
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Já sã.o. dêcorridos 15 tlias, si esfo prazo já 
nli.o está excedido, e :i. commissão ainda n:io 

fa. parte e ate eis 2 hoi·as) 

se dignou dar parecer. Entrotanto o flagello d 
continua e as victirnas são c:td:t vez em maior Votação os seguintes projectos : 
numero. (Apoiados.) N. 190 A, autorisn,ndo o governo a. mandar 

allomtt· :.i.o Dr. Evaristo Nuut1s Pires a gra~ 
Ora, parece-me que se tratn. de cousa mnito Wlcn;:.ffo de professor interino do exterr::<:.f.o 

seria, e que a commissão deve apre~sar 0 sen do Gymnasio Nacional (discussão unica); 
tra.balho, ou então a mesa, de nccordo com o . N. Hl4, ele..,·ando a 100$ mens:.ws a pensão 
regimento, dê para ordem do dia es$a ma- concedida, a D. Mari<• Josephioa Pereira Pinto 
teria. de Alldrade (discussão unica,); 

Julgo que a mt•toria nã.o e tiLo complexa N. 167, reconhecendo di~eito à percepção 
nem tão dilticil que necessite de um estudo tão do meio soluo a D. Paulin~ Huet Ba.cellar 
prolonizado da commissfío. Bastariam <luas ou Pinto Guodes o suas irmã;;, filhas do finado 
tres ptLlavms no parecor piira osclarecar â, m:ijol' do exercito Vicente Huet Bo.cellar 
Cn.mar:i. e e1!cuminhar a discu~St1o. Pinto Gncdes (discussão unicn); 

Aquell1L cnlnmid:vlo nu.o é um myster'io; N. 217, autorisando o governo a pngar no 
nito Jm 11m momb1·0 da car 11nra que niio co· cot•onol ruforrnacto tio exercito Augusto Cezar 
11hoç1\ o~ ostrngos quo olln ost:'1, flLzendo de Al':iujo Bnstos a di fferença, de soldo entra 
1rnquollo estado, o rina nrt • 08toj1L r.ompono- :tc1uolle posto o o de tenentr.-coronal desde a 
tt•1ldo dn urgencia 110 ;.;o tornnrom rnedhla~. sua refot•nm nté 30 <lo junho de 18~5 (dis
polo mooos, \'1ll'tl IJllO :i C1L111:1t·:L doc\1tro ~I quer cus~:io nuica); · 
ou não a.uxll nr nqnollu. lcfelii populaçií.o. N. 234, melhora.monto dê a.posEintadoria a 

.Toilo Paulo lla Costa, ex-1 ~ escriptural'ie do 
O S1t. PHU8Illl".NTl·1-A mesa DiÍ.(• pôda toma.r Thosouro Nllcional (discussU.o unica.); 

a ~olllJoraçiil• tlo incluir na ordem do din, mais N. 209 A, isenção ele dh•eitos para o ma,te
pro.)ectos, porque Isso depende d:i votação da ri:.tl ~e:1tina<lo b. c;.i.nalisnção de a1fua po!<wel 
Camnra. St o prqjecto a que o nobl'O deputndo na ..,·1lla do Currahnho, no estado aa Bahia (3"' 
se refere, nilo tem pLU''3Cer do.do ao prazo discussão); . 
leg-al do re;.:irnen to, só u. Cnmarri. pode dete1·- N. 205 e, isenção c.le direitos de importação 
miuur que elle seja incluii.lo na ordem tlo dia. par<• os materiaes destinados à muminação 

O SR. ARTHUR Rios-Si o prazo está esgo- t~ gaz da ~~pital do estado do Pará (3" tlis
tado, a mesa póde dai-o pa1·a ordem do di<~ cussão); 
independente de votaç5,o da C~maru.. N. 205 B, isenção de direitos p~ra os mate-

0 sr~. PitESIDENTE-0 regimento diz: vo- fal'iaes e preparas do hoHpital de misericor-
taçüo du. Camara. dia ua capital do estado do Para (.'P. discus

são); 

o Sr. Just.iu.iano de Serpa. 
reclama pela votaçã{) de um roquerimento 
qut! apresentou, pedindo cópiu, do relatorio do 
Sr. Revy sobre açudes no Ceara. 

Carecin, desta informt\ção para. a discussü:o 
do orçamento da agricultura, o tr:i.fando-se de 
matel'ia encerrada, basta que a mesa coHoque 
na ordem do di~1 essa votaçl"i.o. 

o sn.. PitESIDENTE declara que a mesá 
não póde resolver, é µreciso deliberação da 
casa. 

O Sr. Bevila.qua - Em addita
mento ús pu,la,vras que ha pouco proferi, peço 
a V. Ex:. que tenha a bondade de m:mdar 
remetter-me ns notas tachygra.phicas qna 
Serviram 'Par::\ a. revisão do ru8Clll'SO do 
St. M:i.rtinho Rodrigues, na sessão de 15 de 
Outubro. 

O S1t. PH.'ESIDENTE - O pedido do nobre 
de pulado ser(~ tomado em consideração. 

O SR., Pn.n:sumNTE designa n. seguinte or
rl em do dia pn:ra a sessão de a.manhã,. 

N. 227 A, isenção do direitos para os ma
teriae:;; importados pnra os serviços de agua, 
esgoto e illuminaçtio dn. cidade de Tatuhy, 
estado de S. Paulo (3" discus:;ão ); 

N. 205 A, isenção de direitos para os ma
terittes necessarios â installD.ção da luz elec
trico., no municipio de S. Carlos do Pinhal, 
no ostado de S •. P~iulo (3n discussâo); 

N. 198 A, isencilo de direitos para os ma.
teria.as destinados ao monumento que se 
pretende edgir no estado da Bahia, em com
memoração do dia 2 de julho de 1823 (3" dis
cuss5o); 
· N. 193 A, iseução de direitos para os ap-: 
parelhos e machinn,s que imporfar a Compa
nhia Manufactureira e Agricol:i. d:i. villa de 
Codó, estado do Maranhão (3~ discussão) . 

Continuação d:~ 2n discuss~o do projecto 
u. 245) fixando ns despez:is do Ministerio dos 
Negocios da lnstrucção Publica.. . 

la discussfio do projecto n. 230, approvan
clo o tra.tado de arbitramento firmado em 
Washington, a 28 de abril do anuo passado, 
por plenipotenciurios do Brazil e de outras 
nações nmericanas. 
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(2" parte, ds 2 liaras ou antes) 

Continuaçã:o da 3" discussão do projecto 
n. 222 A (da commüisão mitta). sobre ore
sgate e conversão do papel-moeda do Estado. 

3u. parce (ds 3 horas ou antes) 

2"' dlscussã.o do proj ecto n. 246. que fixa a 
despeza do Ministerio dos Neg-ocios da. Fn
eSllda para o anoó da 1892. 

Contlhuaciio . da 2' discussão do prqjecto 
ih 22·3 (do Sent1.do)1 regulo.ndo o processo das 
élei~es para. os cs.rgos federe.as. 

Levanta·s() o. sessão à.íi 4 horlls o 25 mlnu
tos. 

Alexandre Stockler, Frctncisco Veiga, Gon~ 
çalvêti Chaves, Lamounier, Alvaro Botetho, 
Feliciano Pouna, Amarico Luz, Dutra Nicacio, 
Corroa. Rabollo, Mn:noel Fulgencio, Astoiph.o 
Pio, Aristides. Mn.ia., Carlos das Chagas, Do~ 
mingos Porto, João de Avellar, Ferreira 
Rabello, Bueno de Paiva, João Luiz, Ber• 
nardino de Campos, Ftoancisco Glicerio, 
Cesario Motta, Moraes Barros, Lopes Chaves, 
Domingos de Mora.es. Mursa, Paulino Carlos, 
Alfredo Ellis, Rubiao Junior, Moreira da 
Silva, Almeida Nogueira, Aze1·edo, Caetano 
de Albuquerque1 Bellarmino de Mendonça, 
Ma.rciano da Magn lhae!l, Edmirdo Goncal ves, 
Lauro Müller, Fet-nando Siml\a, Schmidt, 
Lacerda Coutinho, Pereira da. Costa, Antii.o 
de Fa.ria, Borges de Medelros, Alcides Limn., 
Abreu, Homero fütP,tisto., Co.s$lano de Nasci-
mento, Dametrlo Ribeiro e Menna Barreto. 

Abra•se u. sossito. 
- 1691 Fnltnm ~om causa participada. os Srs. 

íl7" SBSSJ\O EM 23 u111 OUTUDao Dlll Pn.let ta, Patlro Amarico, Rosa e Silva, Andre 
Cavalce.nti, Theophilo dos Santos, Pontes de 

PresidenóitJ. rlo ,s,., Jartri LoptJs (fº "foo- Miranda, Cyrillo de Lemos, Oliveira. Pinto, 
pt•esidimte) 6 Matta. Mac/14'1'3 Viriato da Medeiros, Thomaz Delt1no, Aris

tides Lobo, Costa Senna, Goocalves Ramos, 
Ao meio .. dla, proOGdtM&o li. ohnmncbt, ti qun.l Costa Machado, Carvalhal; Rodriguos Alves, 

respondem os Srs. Mn.tta M1lcha.Jo, João Fleury Curadú1 Guimarães Natal> Carlos 
Lopes, Nino. R.lbairo1 Retumbo., Rodrigues campos, Thoma7. Flores e Rocha. Osorio ; 
F'ernànd'es, Nogueir:i. Pn.t'ann.guà, Uchóa tto• e sem cu.usa. participada os Srs. Belfort 
drlgues, Iodio do Brasil, lnnooonclo Ser- Vieira, Matta. BacellaI', . Nelson, Almino 
zcdello, cantão; Pedro Chermont, Costa Affonso, Miguel de Castrb, João Vieira, 
R.od.1'igues, Ç~itnfroJunio~, Henriq~e de C~ Theophilo dos Santos. Pires e Albnquerque, 
~alho, Anfr1s10 l.i'i!\.lho, Pires Fel'l'all'a, Mar- Ma.rcolino Moura, Joaqllhn Breves~ Luiz 
Unho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril Mura.t, Alberto Brandão, Virgílio Pessoa.) 
Justiniano de Serpa, Frederico Borges, Josi Alcindo Guanabara. Sampaio Ferraz, Lopas 
Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo dâ Lagos, Trovão, Jesuino de Albuq_uerque, Vinhaes, 

. Nll.S'Clmento, Pedro Velho, Amorim Garcia, Fui'quim Werneck, l3ad;1.ro1 :Ferreira Bran
Epltaclo.. Couto Cartaxo, Sa Andrade, dão, Franoisco Amara.11 Viottl, Farl'eira Pi.-es, 
Tolentino de Car'Vàlho, Gonçalves Ferreira, Adoi{>ho Got-do. Monteiro da Silva, Màrtinho 
Jõsé Mariano, Joaquim Pctnambuco, Juvencio Prado Junior, Augelo Pinheiro, Costa Ju
dé AgulaI', Rltymundo Bandéira, Annibal nior, Carlos Garcia, teopoldo Bulhões, "Vj
Fâlcâ.o, Pereira de Lyra, Meira ao Vascon• ctorino Monteiro, !utío de Castilhos e Fe1·
cellos, J{)[o de Siquaira, Luiz de Andrade, nando Abbott. 
~pitito S::lfü{I, EaUarmino Carneiro, Oiticfoa, E' lida 0 sem debate approvada. a act::i. d:.~ 
Gnbino Bézottró, Ivo do Prado, 01iveil'a 
VaHMio, Lea1ldro :M:ndel, Felisballo Freire, sessão anterior. 
All.gusto de lh'eit~s. Paula Argollo, Tosta,· O Sa. 1 D SECRETA1uo procede á leitura do 
Seabra, Zlima, Arthur Rios, Garci;:i, Piros, seguinte • 
Severino Vieira, Santos Pereil'tt; Custodio de 
Méllo, Paula. 0-uhnarãas Milton, Ar.lphilo
phio, Franciseo Sodre, Dion~sio Cerqueira, 
Looviclldo Filgneira'S, Barão de s. ~Iarcos, 

EX.PE.DlENtE 

SabaStilo LandUlpho, Prisco Pa.rair.O, Moniz Officlos ! 
Freire, Athayde Junior, Fooseca e Silva, Do sr. 1° secretario do Senado, de 22 do 
Fonseca Hermes, '.limo Pe(,lanhn., Urbano. corrente, communicando que pelo Ministerio 
Matcondes, Mnnhites Barreto, Franca Car- dos Negocios da Guerra foi restituido aquelln. 
'\tt\lho, l3aptista da Mottn., Fróes dn. Cruz, camn:ra, com a devida su.ncçllo um dos a.u
l!:lico Coelho, .tacquéS Ourique, Mayl"ihk. tographos dos decreto do congresso Na
Flguéil'Odo, Antollio Olyutho, Paciftco Mn.s~ cional, regu.W.ndo a idade pa1•a à rerormu 
carenhns. Gabriel de Magalhães, Leonel compulsorut dos officiaes do e.cercito.-In
Filho, Oba.gas Loba.tof Jacob da; Paixão, teJra.da.. 
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Do mesmo Sr. 1 º socretàrio o de igual dn.ta, 
fazendo igual communicação sobre a reso
lução do Congresso Nacional, concedendo ao 
capitão Antonio de Almeida, um anno de 
· ucença, serq -vencimentos. -Inteirada. 

Do mesmo Sr. 1° Sêeretario e de igual data, 
communicando que enviou a sancção os a.u
tographos úo decl'ato do Congresso Nacional 
reorganisando os servicos da administração 
fodoraL~Inteirada. 

Do Ministerio elos Ntigocios do Interior, de 
igual data, restituindo sanccionados, em nome 
cfo Sr. Presid(mte da. Republica, o-a antogra
phos da resolução do Congresso Nocionnl, 
tlx:n.ndo em 12U contos ele réis o.MuMs a 
pensão o. que tem direito o Sr. D. Pedro do 
Alcant1tra, ex-imperador do Brazil.-Inteira~ 
tln, communlcancfo-se ao Senado. 

lle~uerimentos : 
De ~fauoal Luiz de Mesquita, pedindo con.., 

cessão de uma loteria em fQ.yor do maote.-pío 
dos funccionarios publicos-A,' commissuo de 
fa.:r.enda, 

De Justlniauo José Barro~, pagador do The .. 
souro Nacional, pedindo pagamento de ven
cimentos de 22 da janeiro cfe 1890 a 21 de 
março ultimo-A' mesma commissão • 

De José Ponciano de Olíveil•a e outros, pro• 
pondo·se,mediante certos favores, a construir 
um haino operaria-A' eommissão de Obras 
Publicas. 

Do 1° t!.>nente da arma.da José.de Almeida 
Bessa, recorrendo do acto do ministro da ma
rinha, o qual lhe negou a ajuda de custo que 
lha competia, visto ter sido nomeado C".apitã.o 
do pc.rto do e~tado do J;>lauhy. -A' commissão 
de marinha e guerra. 

Do voluntm•io da patria Bernardino F. de 
Barros, pedindo pensão.= A' commissii.o de 
fazenda. · 

O. SR, PR-i;:s~D~?iTE. declara q\le no recinto 
nfí.o hii. niimero P~ra vçitar ;i.s II\ater\l\S desi
gnadas em ardem do dia, e por isso, fica 
adiada a votação, caQtinuando i1 2" discussão 
do n.rt. lº do projecto n, 24.5, que 1b:a as des· 
pazas do Miuisterio qQs. Neg-ocios d~ Instruc
çüo Pubfü:a, para o anno ds 1892, 

Sii? lidmi, ~po~adas e post;i.$ cQaju1wtameµt13 
em ~l!IC.U\!S~ a.s ~eguiai~s 

Emendas 

Artigo additi1•0. Fica o Poder ·Executivo 
t1.uto11isado a rever as tabellas do servíoo te
legraphico, modificando as taxn.s aotuo.es em 
20 ° / ,,, no ma:dmo. 

As taxas para o serviço de imprensa serão 
reduzidas a $200 por palavra. pa.ra as capitaes 
do todos os estado~ e deste~ pa.ra a Capital 
Federal. 

Fica o governo autorisn,do a reformar o re
gulamento das Escolas de Medicina no sentido 
de facilitar os exarnes de habilitação dos me
dicos forma.dos pelas faculdades estra.ngeiras. 

Sala das sessues, 23 de outubro de 1891 .
Raymundo Bandeira.- A,-itaa de Fa'l'ia.
Cantúo,-lvo do Pmdo.-Pev~ira de Lyra. 
. A antiguidade dos lentes removidos de uma. 

faculdade de direito para m1tra deve sêr con
tnd!!., po.ra todos os efleitos da data em que os 
referidos lentes comeQaram a fazer parte do 
corpo docente da faculdai.le, dn. qual fo1•n.m re
movidos, devendo nssim sor elltenido do 
art. M do decreto n, 1232 F da 2 de jo.neiro 
do corrente ll.nno,..;.,Nirm Ribeiro. 

Sü.ó lidas, u.poiadns e anvi~<lo.s ú. commisBli.o 
as seguintes 

Emcw.las 

Arti<>o additivo. Fioa o Poder Erooutlvo 
autori:fado a. mandar estabelecer estll.Q!Ses 
telegraphicas nas cl<ln.des do Aqulrn.i; e das
cavel, no estado do Ceara, éorreo.do °' dosi>em 
pela verba geral do orçamento. 

Sal a das sessões. - J. de Sorpa . 
Na verba -Obras- n.ccrescente-im 50:000$ 

para coa tinuação do edi~ci.o do Instituto Ben
Ja.min Consta.nt, sem pre,JUlSO 1.h~ quotti que 
lha aabe pela proposta.· 

Sala. da~ sessões, 23 de outubro de 1891.- · 
José Eeuilaqtta; 

Art. Fica o Poder Executivo a.utorifill.Clo a 
dispender até a q~antia. de 100:000$ qqe s~~ 
rã,o accre~cidos â. verba (io orça~eQto corµ ~ 
construção da linha. telegfa.pQica e!ltra 
Cuyaba e S. Luiz da C~ceres, .e. e$trada da e~~ 
11loracão ~a. parta cou.ipreh~n<li<ll\o ~nwe e~~ª 
cidade e a de Curumtm e re<1~au rac<\o d~ lt~ 
nha entre Curumbà. e o forte d~ Caimhr.a. 

Saln. dus sessões, 21 de outubr o de 1891 .
Caeianu de Albuquerque.- A. A~ercdo.- F. 
Sr;himidt. -Louro Müller. · 

Supprimn.m-sa os p~, 13, H e •5 ~Q art, ~º· 
Accrescente-se on\ie co.nvi.;r ; 
Fica o Poder Executivo autor11:àdo a abrir 

os creditas naoessarios para.· ocaorrer as des
lJezas com a instruccão primaria e secundaria., 
inspecturia. e Pedagogium. at~ 9~6 seus ser~ 
vicos passem a cargQ do Mumc1p10 Federal. 

So.Ja. dn.s sessões, 23 do outubro de 1$91 .
A. Rios. 

Oade convier : 

Sa.lí!< dW3 ~~Q~~, ~ ~e o,\ltµbro qa 
J 1 d t; ~çrp~. 

189\,,.... O governo fica autoriS,aQQ ~ l:l\!J.U.d.~l' l>ll!gar 
os vencimentos dos pro.fes.aQr~!J q~ iiütniDi;\-
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rlos, provisores e vigarios g-eraes atê o fim tlo 
corrente exercicio. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1801 .
li'. Soárc' .-1. TostCl. 

A' verba, n. 29-- seja, restabelecichii a verba 
de 60:000$ coucedida a.o Lyceu d,~ Artes e 01'
ficios desta capital pela propost:t do g-overno 
e que já ha mais de tres annos foi dndn. ao 
mesmo Lyceu pelo poder legi:.lativo. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1891.
Pires Ferreira~ 

O Pôdêk' Executivo é n.utorisado a despender 
a. quantia, de 500$ mensaes, parn que o 
maestro A. C~rlos Gomas ncompri.nhe n!l 
:tlumaos do Conservatorio de Musica 'I uu (JJU 
premio tiverem de i!' a Europa. 

Sala. da.s sessões 23 <le outubro de 1891.
Gucerio. -Anriibat Falclio.-Jndio de B.,.a.:;il, 
- Ravmundo Bandeir-a. - J0t.1o Lopes. -Aii-
gusto Freitas. . 

Nos considerandús da. rubrica. n. 25, "' Bi
bliothecu. Nacional» que considem perteri
cente ao quadro do pessoal um 2v otnc1al que 
figura na tabella como addido-, rcstnue!o
ça-se a. disposição da tabella. 

Sala, das sessões, 23 dEl outubro de 1891. 
- Pires Ferreira. 

Ao art. 1°: 
N.14- Supprimam-se tres escolns ue 2° 

&".rào que ainda oão funcnionam o deduza-se 
ua verba a importancia. de 128:200$ equi
-a.len_te a economia. que resu1tn dessn- sup
pressao. 

N. 15-Suprima-se, pa.ssa.ndo a secQão de 
s9ie!1cias naturnes para o MusGu Nacional ; a 
b1bhotheca. ·pu.l'a a Bibliotheco. Publict\ e a 
secção de pliysica e chimica e o material os
colttr pa:ra. a Escola No1•mal. 

N. 16-Supprlma-se a <lospcza com o se
guinte pessoal que fica di$péílsado. 

l escrivão, cujo serviço pn.ssu.r:1 ao secre-
tario. 

l couserv;idor. 
l bedel. 
9 iuspectores. 
l guarda de bibliotheca. 
l ajudante de porteiro. 
Abata-se ~a verba a importancia de30:840$, 

em quanto importam os vencimentos dopes
soal dispensado. 

N. 17-Supprimlt-se a despe7.r\ com o se-
guinte pessoal que fica dhspens..'tdo ; 

l escrivão. 
l C'.onservador. 
l berl.el. 

Abata-se na verbo. a importanci::i. de 28:440$ 
correspondente aos vencimentos do pessoM 
dispensado. 

· Supprima-so igualmente nesta ou na. verba 
precHcfente a importancüL de 6:000$, corres
pondente aos venci.mantos de um director, 
que fica dispensado, pa..-.;sando os dous esfabe~ 
lecimentos a terem uma só direcção. 

Sala das sessões, de outubro de 1891-
Severino Vieira. 

Additivo 

Art. Fica o goveroo autoríso.do a prover 
tle modo a serem convertidos em inst itutos 
llvrcs os cursos superiores da UnHto, a :sabor 
n:,; til.cu ldarles ue direito de S. Paulo e H.ecire, 
n.s de medicina thi Bahia e Rio ela Janeirn a 
Escola Polytechnicn o a 1la Minns de Ouro 
Preto, sol.J as segUiut!ls buses : 

a) Cadl1. um desses cursos constituira um11 
pes~oa juridica, que será reoreseatada em 
Eodt\S as suas relações por umo. directorin com
posfa de um pres1deo te e seis zaladore~.~l oitos 
p~los actuues membros du~ corporaçõe8 do
centes de on tre si . 

ú) Organbttdas legalmente estas institui
çoos, o que o governo r econhecerá pelti ap
provação dos z•espectivos esti.tutos, será COIJ• 
stituiclo n, cafüi uma delhis, em upolices d:\ 
divida publica inalienaveis, um patrimonil) 
que sera de 3.000:000$ para. cad:~ uma das 
faculdades ue medicina; de 2: 000:000$ para 
cada. um:~ das de direito e para a Escola. Poly
technica e de 1.500:000$ pa.ra <1 Escola ele Mi
nas de Ouro Preto, sendo a reu<la destes 
patr'ilnonios applicad:i. á manutenção de cada. 
uma doss:\S institui·~õe:;, em auxilio de su::t 
receita eventua.L 

e:) Passal'ãt> desde logo a fazer parte desse 
pa.trimonio os edificios onde actualmente 
fuuccionum os cursos superiores com todo o 
material t~choico q•10 lhes perteooo. 

rI) <.1 g-overno, por iotermedio de fisc•t.es de 
sua nomeação,terà a. iuspecçã'o desses estabe
lecimentos sómente no q lle diz; respeito a ve
rificar que eíl'ectiYamente cor r espondam aos 
tim de sua iustituiçã.o, mantendo regu!a.1-
mentn o ensino :tclopta.1lo pelo programma. 
que se propos0ram. 

8 inspecto:res. 
l guarda do bibliotheca. . 
1 ujudante de porteiro. 

e) Si ajuizo de$Ses fiscnes os estabeleci
mentos se desviarem dos fins rle sua institui
ção o governo mandurú proceder a inquerito 
minucioso. o si pelo resul tado e uccoruo com 
a. i·espectivn. directoria, si tornar impossivel 
corrígir os incoove:lientes que motivaram o 
processo, serão decl~rutlos ex:tinctos os mes
mos estabelecimeatos; liquidu.utlo-se parn. it 

l
l União o seu patrimouio. 

Art. Fica o governo autorisado a a.ntror 
em accordo cont os gove:rnos dos estados~ 
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ª d1recçaodestes os cursos :.tnnexos ás fa.cul- lar. a. minha convicção. · 
~· ~aul~ e Pernambuco no sentillo de }lassar ' las opiniões não tinham tido força para aba-

da.das ~os mesmo.sesta.dos, s~bvencionando-os Do mesmo mOdo que o astronomo no silen
com a 1mportanc1a. dos vencimentos ~os. em.. cie do observatorio analysa as maDchas ·do 
pregos actunes emquanto~ estes e:c1st1rem. sol, e contempla a marcha do cometa na di-

Em falta de accordo ~erao ~uppressos esses racção do occaso, convenci-me de que 11 nossa 
cursos. organisa.çilo politíca actual tem vicios in• . 

Sn.la. das sessões, 23 de outubro de 1891. - sanaveis, não corresponde à aspiração nacio· 
Severino Vieira. na\ e,para honr:i. nossa, não póde perdurar. 

O Sr. l:tay:m.undo Ban.deira
Antes de entrar no assumpto que me traz pro
priamente à tribuna, seja-me permittido justi
ficar-me perante a. Camara. e perante o paiz do 
silencio a. que voluntariamente nie resignei, 
e da. minhu. pouca as8ídui.druie nos trabalhos 
legislo.ti vos. 

Gravas contra.riedmles particulares, desgos
tos. molestías e dolorosos acontecimentos, 
que, uns apôs outros, tem. mantido minha 
fü.mili1\ debnixo ele pesado luto, obrigaram-me 
n conservar-me a.tá bem pouco tempo retiro.do 
desta ca pitnl. 

Entre uqualles acontecimentos peço licença. 
llll.l'l\ monc1onn.r n. perda de um irmão ill ustre, 
cedo roubo.do U. patria, a qu0 sacrificara todo 
o vigor da suà juvantudEI. 

Mas lá nos climas amenos e deliciosos das 
montanhas do Rio de Janeiro e de Minas, on
de eu busca.va o .repouso para o espiríto e a 
:muda pa.ra os filhos, acompa.ohavu. com sol
licita. a.ttenção os vossos trab:ilhos, e p1·aoccu
pei•me seriamente com :t desbarmonia dos 
poderes novamente organisados na inaugura. 
çiio do reg-imen republicano. 

Procurei estudar as causas de tão grave 
situação e in terpreta.r este descontentamento 
geral que se :i:poderon da nação brazileira, 
esta. talta de confiança nos homens e nas 
instituieões. est11. diver,zencia. entre respeita
veis cidad[os até bontem intimamente liga
dos lJOI' um laço poderoso <le patriotismo e 
de fé. 

Procul·ei um remedia p:1ra este m::il e che
guei ll r.onvencer-me de que só uma consultn. 
franca e leal i~ naçJ.o, sobre :i. revoluç[o e so
bl'e o governo µrovisorio, seri:1 capaz de su.1-
v:u· o paiz da tremenda crise, que nos a!lso· 
barba e cujos l«~sultados ning'l!eut poderâ, Ct~l
cular. 

lnfelizmontc livo occasíi:Lo de verificn.r que 
esta doutrino. é t-epellida. com vehemencia. pela 
gr:mde m:iioria da camara, e a idéa, que eu 
afüLgava,da. auto-dissoluçao rlo Congresso des
vaneceu~se · como um sonho, qua.ndo obtive 
uma resposttL decisiva da mesa, cozno intsr
prete dn. Cama.ra, de que este facto sô se po
deria realisar pela. renuncia. collsctiva. de 
mandatos da. totn.lidade de seus membros. 

Resi~oei-me a a.presentar isola.damente a. 
rennncia do meu manda.to, porque tod.n.sa quel-. . 

Não vae nisto vaidosa. prateação da. minha. · 
parte, pelo c<•Dtrario, lá. no retiro da minhá. 
obscuridade eu não era. offuscado pela. inten, 
sida.do das '\'oSst\S luzes, aqui no meio de vós 
eu ser io. t t\lvez arroba.ta.do na correnta im
petuosa das . vossas energicas attraeções. · 

~~m ama das oraçoos.politica.s ma.is nota~ 
ve1~ que eu tenho ouv1dol no monumental 
discurso pronunciado no dia 16 de dezembro 
do 1890, pelo ministro da fazenda. do g1Jverao 
provisorio, impressionaram-me profuodaroen~ 
te algumas -palavras.que peoo permissão para 
lêr: 

< Si nos most:rassemos receiosos de ouvir o 
« iieredictum do paiz sobre a revolução, não 
« po<leriamos inspLru.1· ao mundo confiança. na. 
« popularidade desta, nem fé ao povo na sin~ 
« caridade d:.ts nossas intenções republicanas. 
4' Quem quer que por curiosidade, interesse ou 
"' patriotismo i10s seguisse os passos, hz'V'ia de 
"' sentir a impossibílidade de prolongarmos a · 
" situação revolu~iona.ria, no aeio da paz que 
« cara.eterisou a revolução braúleira., si não 
« chamassemos a conselho a representà.Qão 
~ nacional, assentando neste facto a. grande 
« pedra angu.la.r, sobre a qun.l se devia tevan
« tar o nosso credito· no pai.z e no exterior, o 
"- eixo de toda a. nossa administração, do todas 
<i. as nOSSlloS reformn.s, de todas as nossas es
« pera~QaS ulteriores. > 

En~reta.nto temos todos ouvido nesta. casa, 
temos lido em artigos firmados por politicos 
proeminentes, que nós somos ainda os repre
sentantes d::i rev!!lução, eleitos -por uma. lei 
da excepçao par[t garantia da Republica., que 
somo!' nrn prolongamento da dieta.dura, que 
de'\'emos oonservar-nos nos nos~os postos para 
intet•pt•ataç[o fiel da Constituição, para a. crga
nisação completa do serviço publico. · 

Di v·irjo radicalmente desta. opinião, porque 
neste caso nunca. mais sahiriamos daqui, 
pois a Constituição será sempro interpetrad:i. 
emquanto por ellu. se r eger o Baazil, o divirjo 
n.inda porque p<mso quo podemos t.rll.balha.r 
mais pellt Republica nos nossos antigos u.~ · 
ro.inos, do que i~qui envolvidos em uma. 
oleição que nilo fuz honm i~ representaçiio 
nacional. · 

Lombrae-vos de que, quando procla.ma.stes 
n. Republica ou a ntes quando ella. foi procln
madn. em vosso nome, não havi:i. um repu· 
blicano no parlamento, e lembrae- vos a.inda. 
de que aquelle período representava a deca.-
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dencia elo imperio, e nós deviamos- repre- verdade na Republica, porque começavamos 
sentar o inicio dn. Republica immaculada. recouheceudo a verdade contra. nós mesmos. 

Eu quereria uma reorganisaçü.o totnl da E' que preci&l.van'los, como l\lucio Scevola, 
patria, salvando-se os traços gel'aes da politica dar uma prova de abnegação afim de inspirar 
e das reformas libera.as· creadas pela revo- confiança.. Em nm daquelles discursos dizia 
lução e acceitas pelo paiz, começ:.ndo pela o íll1.1stre republicano autor d<t mooiio : 
deposição, livre e espontanea de to~os os . « . .. Esse regulamento eleitorol foi dictado 
poderes, quer federaes, quer estadones, confe- pela ititenç;Io de congregar neste recinto o 
ridos pelo exercito em nome da nação, e ter- maior numero possivel de adeptos da R.epu .. 
miu:mdo peln. consagrnção vordadeira e rcn.l blica; elle não se justifico,, mo.s se pcrdo:i., 
nas urnas dos representn.ntes da força elei-. desculpa-se cm bem do pn.iz como um mal 
toral de 15 de setembro. qunei necessn.rio. .· 

Não é, meus senhores, que eu façn,' grande "' Nós, ropublicrmos do principio. mostramos 
quest~ de systema eleitoral, de -.·oto íncom- por esso regulamento a mesmo. repugno.ocia 
pleto ou cumulativo, de eleição por districto que os doel!ltes costumam mostrar pelo oleo 
ou por esta.do, só exijo a mornhd1v:le admi- de ricloo . . ... 
nistrntivn, a boa fõ do governo e o respeito ii e Agora, porém, que a crise terminou, quo 
lei, porque assim todas n.s opiniões se farão 0 paiz recaliiu no seu estado normal, é do'Ver 
representar. · nosso cuidar <la reformu. oleitoral do modo a 

Bem sei que todos es regulntnontos eleí~ libertar 0 voto das cadeias que lhe foram 
· tomes podem ser sophismados, ::i. pressli.o, n. postas., 
corrupção, n. violenciu1 a fraude, as a.puraçoes, Tive a. honra. de nsslgnn.t• nquell:i. moçiio, 
as actns falsas, os ult imos escrutínios :sempre só 0 ftz depois de muita. retlexão, C!uaudo 
oxistiram, mas penso que por isso não de- tinha tomado a resoluç:."io que n.gor11 se avi
vemos deixar de melhorar a.s leis '31eitoraes, zinhl\ 0 . momento dG pôr om pri~tica1 depois 
Porque si a boa. lei póde ser illudida, mo.is de largas discussões e ngrn.dave1s p:i.lestr:is. 
i'acilmento ainda uma lei má. de que guardo sa11dosas recordaç1les1 com os 

O que temo, meus senhores, é o juizo Se· companheiros de bn.nca.da no congresso con
vero e imparcial da posteridade lançado sobre stituiote, ao lado do vulto venerando do 
nós, qul\.11do alia. compulsar os annaes da s.enador Se.raiv:i.. 
constituinte brazileira. e me~ifar sobre a bri- A -proposito do regula.men~o Alvim, co~
lb~nte discussão a que deu logar uma moção vetn leinbrâr que, além de defüituoso,elle na.o 
apreS(lntadâ logo nos seus primeiros dias por foi todo executado, pois n.lguns dias antes da 
um dos cidadãos mais respeitaveis que teem eleição 0 governo resolveu mandar fiscallsar 
n.ssento nestp. casa. as eleiÇões pelos juizes de paz e só nos lagares 
~ O congresso constituinte declata. incon- do littorn.l, onde chegou o telagrapho, foi 

< venientes os ensaios de org:i.nisaçiio dos os- verificada estu. tlscaUsação, aggr'<~Yal.ldo por 
« tados, ficando adindo até ser vota.da a Con- coQseguinte :,1. situação dos eleitos . 
«. stituição Federa.l e :i.doptada pelo Poder Peco desculpas a.os meus collegas de al.Jus.·w 
« Legislativo nova lei eleitoral.que assegure a. da vossa beneyola. a.ttenção, infringindo talvez 
«comparticipação de todos os cidadãos :na obra. o reg~mento que confesso coonecer muito 
~da fundação dos estados respectivos.-Erioo pouco, e o que é mais grave, roubando o 
Coelbo.-Aristides Lobo.-Thon'ln.2 Delfino. tempo destinado exclusivnmente â discussii.o 

. . ....:Furquixn ·werneck.-José Hygino.-Ur- do orçamento; mas, Sr. presidente, approxi
bano :Marcondes.-Fróes da Cauz.-Baptista ma-se o termo dos nossos trnbli..lhos A o mo
da. Motta.--Nilo Peçu.nha.-A. Olintho.- mente em que tenho de despedir-me por uma 
J. Avellar.-Palleta.-Leonel l'ilho.-Ame- vez dos meus il!nstres compa.nheiras, e penso 
rico Lobo.-Chaga.s Lobato.-Uchoa R.odri- que seria umn. dupla falta.de consideraciio 
gues . ..-Bal'bosa. L\ma..-Frederioo Borges.- com a corpora~o e com c~dl.\ um do $CUS 
.A. Stocker,-Ferreira.Pires,-J. Pernambuco. membros não ápro\"eito.reste unicoensejo, que 
-Custodio da Mello.-J. Simeilo.-Bellarmino se me otrereca .. de explicar-mo pora.nto vós. 
Oaroe\ro • .,....Raymundo Dandeira, • .,....Sara,\va. Tenda tomo.do parte aotiva no. agito.çiio 

. Frederico. Serrano.- Leovigildo Coelho.- republicana om Pernambuco, o. bondá.de dos 
Joaquim Sarmento.-Tolentino de Carvo.lllo. meus correli.;iona.rios deu-me um posto hon
-Francisco Macbado . ....;.Marcia.no de Maga- roso no directorio do ptu•tido n. que n!e tinhn 
lhaes.-Ampbiloph1ó. . ftlio.uo desde . os tempos de estudante. ue 

Aqllello. moção, Sr. presidente, (l.gitou a modo que pouco depois de proclamadn. n. 
alma nacional, porque vibrou unisono. com o Republica. foi-me com surpresa. minhu. con
sentimento das massas populares ; os fo~osos ferida. a immensa honro do cargo de vice-: 
e µatrioticos discursos proferidos em i:;eu rn.vor governador do meu estado. 
elevaram o Congresso no oonceito publico. Tive de ·abandon11or eate cargo qui\ndo me 
porque o JIOVO acreditou que quarmmos a. convenci de que o governo provisorio se des~ 
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via.va. do progran1ma, republicano, e se en- bo.lho pt•otissiorrnl, onde n, rovoluçiLo me on
veredava nos caminhos tortuosos dos fo:votos contron e tlondo n. ropublicn. foi tirar-me . 
e dns concessões, emprehondendo no meio de No posto ilo comba te em rzue mo con
hositaoõcs o incoheroncias um systema. de se~·vei <lura.nte um anna. nüo acompanhei 
emissões bancarias cujas consoquoncias in- cegarnonte o governo, nem me liguei n. oppo· 
.fefü;mente. todos nós hoje couhecemos. · sição system:i.tica.; eu occupava perante o 

Nestas condições, chegou a Perna,mhuco o governo a attit.ude reservada. do fiscni[ e de 
Sr. Lucena, como govel'Ilador, com um pro- .juiz, e não me ali$l:wa nos novos ·part idos, 
gramma largo do conciliaQão e de paz, que- oem entrava par a. as conspirações, porquo 
reado cong-rassar a familia poiitica peroam- não S:.\biri a.o certo onde terminava o inimi'f<> 
bucana, ~•fim de que fossem representados no cio governo e on<ie com'.!çitv:t o inimigo 0(1, 
congresso todos os matizes dos difün·entes Republicn.. · 
~rupos politicos, o.;) convidou-me p<na ser um .Jti vi cit:trl1i :i. phrase de um grande 'P0D
uos ca.ndido.tos da dissidencia republic:ina s:Hlor itrtliano que dizin. a proposito da ques
enti.i.o bem accentuada.. tão clerioal: eu nilo vou ntraz do rei que 

Os oompromis9os contrahidos com n. oausn. me garante a justiC<'\ na term nem atraz do 
republicana fl.ntes o depois tle 15 1!0 novembro papn. que me promette a. llemaventumoca no 
não davam-me o direito de recusar os meus céo · 
serviços e furtar.me a sacrificios, quando . Eu não tinha ma.is o direito de conservn.r
ulles eram recln.mados parn n. coosolidnç-n.o du. mo neste lagar como representante de um 
Republica, pará. a org-onisaçiio do nosso. 1mcto governo provisorio, qua deíxo.u de existir paio. 
fundo.mental. dispersão de s1.1us membros, e que eu con· 

Nilo ncceitD.vámos, nein se rios impunham d1.1rnoei nos pontos mais importantes da admi
condicõesnem compromissos de ordemnlgumn., nistrnção, teudo acompnnhndo com meu voto · 
antas pelo centro.rio o illustre governador as duus solemues sentenças lavradas pelo 
lmpedio que fossem toma.dos errectivos \lotn.- Congresso contra o trata.do de M:ontevidéo ea 
promissos que er:.i.m r1cceitos por muitos depu- orgauisação . floanoeira. (Troc:am-se apartes, 
tadoa. o o rndor e "irl.lerrompido.) 

Sabeis o que foi n eleição, no meio d:i UMA voz- V. Ex. está condemnando :i . re-
friez:a e das a.bsteoções, sem que se varifi·· volução. 
cnsse o r esultado das V(lWQões; não houve o SR. NILO PEçANHA- Não apoiado. Con
emoções nem asperanC.,'\S; não houve gl0rias demnnram a revolução os que vota.ra.m pela 
nem decepções; nós todos nos submettemos á revogncão do banimento do ex-impera.dor. 
duJ.1a classiílcflçã.o de design™tos. 

Um collegu. nosso disse do alto tlesta tri·· O SR.. RA.Y~:UNDO BANDEnu.-Tomando 
buua, com fanto espirita quunt:i. verdade, quo semolhauto resoluç:.'"ío não cogitei do inte
trt\Zia um diploma tla.d<J pelo g-overno em resso pntic11ll\l'. nem das interpretucõe!i 
nome da uaçã.o: parodinndo esta bolla phr••se, a que dari;i. log-ar o men procedimento, Mm 
direi que acceitei o papel de auxilia.r do go- preoecupei-me 'da que esse pudesse ser ::i.grll.-! 
verno na elabor<ioão da constituição, qne elle cJiwel a este ou aquelle grupo extremndo 
poderia aliàs ter promulgado, como foi com d:i. opposiçUo ou do governo, e muito menos 
vantagem sustent:1do por muito publicista quero dar um!J. lição no Congr~sso nom um 
competente, por muito repulilicn.no sincero. oxomplo a ser imitado. 

Me perguntarão: porque ntío se retirou ha Comprehoodo quanto sã.o varíaveis as con• 
mais tempo '~ iliçõos individuaP.s d~ c.'tdn. um doo meus col .. 

O pn.iz inteiro sn.be que logo di.lpois da 'J)t'o- legas, 0 respeito os compromissos, e n, since
mulgação da oonstituição nôs fomos obrigados i•idade das convicções diil'ereutes das minhas . 
:i. dispersar-nos. quando a nosso. missüo aindn Antes de pass:lr, porém, :i discussão do ov ... 
não est:.wa conotuida., e nenhum de nós tinhn. çamento µermitti que conclun o. série ria coo .. 
o direito do uba.ndonar o sou posto antes de sideraçõos que comecei u. desanvalve1\ de,.. 
ser votada. a lei eleitoral, antes de termilmdo monstrando-vos q1m este Congresso se ncha. 
oste processo <.la ditadura.. que nos foi annun... em um estado anomnlo que nao póde sel' bem 
aindo,de morlo que n primeira sessão da. actual definido. 
logislatura tinha ele ser um oomplemonto t.lo · Eleito pela revoluçfio, elle condemnou ore,. 
congresso constituinte. . gulameuto quo<.> elegeu, e entre~:\nto legislou 

A interrupção do'> nossos tralla.lhos foi de~ para si mesmo, p:tm os seus mt01•osses pe
vicfa nos rigores da. estnÇito ca.lmosa. aqui na cuniarios o pato. o tempo da sm~ .durnção . . 
capital, a nos intorcsses 1la politica local IJUC Nom se dif>:t qne recebemos do supposto. 
reclamaram a. presença. em se11s respectivos eleitol'arlo um mandato por prn.zo corto e do
estados dos membros do con~res!3c>. · terminado; niío, sobre este ussnmpto nuo h:i.via. 

Hoje ftnnlmente que mfoha. taref:l. esta lei µromulgti<.ht, ueste ponto a Constituiçi1o não 
. qunsi concluída; . recolho-me à meso. de tl'<l.- esta.va. em vigor, fomos nós que votamos, e 

Cn.m11:r:i. V, IV "12 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 06/02/201 5 14:49 . Página 7 de 39 

570 sessao em 23 de Outubro de 1891 

c:i.da um . de nós que foi eleito com poderas 
coustituintes e legislativos prtrece ter .recebido 
do seu eleitorado o mandato de demorar-se 
aqui durante o tempo que julgasse necessa,rio 
para.a org·anisação politica do paiz. 

·Seis novos collegas foram recusados coutrü 
o meu voto, por. brilhante po.recer em· que· 
eram allegados os defeitos do regnlamen to 
Alvim, e a necessidade constitucional de re
presentar as minorias, o que importava nada 
menos do que lL revogação do refrulaiueoto 
eleitoral, que não foi substituido, collocn.odo 
o paiz em verdadeit•o esta.cio de sitio politico, 
dosfaloando o. representação de muitos esta
dos no Congresso onde jâ. havia 'Perto de 20 
vagas, qu11ndo tinhtim de ser dooid1dn.s as mais 
tmportautes questões da. nossa. politicu. in-
terna e externa. · . 

Por uma coherenchL Iogicn. e dando al'rha.s 
da. nossa sinooritlnde devinmos deixar os nossos 
logares pnrn. dar entre.da a essa min01•ia, que 
a. Constituioão garantiu e que o Congresso 
nchou que era de grande urgencia. que fosse 
ji representada. 

Por outro lndo a Constituição estabeleceu 
um certo numero de incompn.tibilido.d(ls parir ... 
mentares, contra a minha opinião apezar de 
em nenhuma dellas ma acharcompreheodido, 
e nôs voto.remos agora outras tantas incompa .. 
tibilidados eleitora.as. · 

O membro do Congresso não póde ser no
meado para empregos publicos, nem ser cli
rector Cie companhias qne receb:1m favores 
do Governo, etc .• entretanto sab&is que grande 
numero de nossos collegas estão em taes con-

. dições, mas . se consideram fóra. da. lei por 
que foram leg·isladores quando devia ser ex
actamenta o contrario . 

Pu.recc-me muito claro que si ha. vanta.
gens D(I. reproseuto.ção das minoria!l e nns 
inoompatibiliclades, deve o paiz eutmr desde 
jà no goso <lellas, e oao ficar privado durante 
no'Ve annos, tu.nto dura um terço do Senado ; 
si a lei é inutil, vamos então moditical-a, e 
cortar estas excrescencias monstruosas. 

Relativamente às iucornpatil.Jilitlades elei
toraes ainda o facto se me affigurn. mais 
grave, pois, segundo o pt·ojecto, que veiii .do 
Senado, muito poucos dos actuaes representan
tes estavam isentos deltas, e eu mesmo como 
professor do Gymnasio Pern11mbacano não 
po<ieriu. ser reeleito e me sentiria moralmente 
forçàdp a optar por um dos dous logares. 

Em todo o caso a vagt\ aberta pela minbn. 
renuncia, sendo a terceira na representaç5.o 
do meu Estado, poderá, t :\l vez, si for effe
ctiva a represeotaçti.o das minorias, trazer a 
esta. Cama.ru. um i!lustre orador pel'oa.mbu
cano, monarchista col1ereu te e . que für:'.L ou
vi: u_ma nota de compas::;iva i;ympa.thia polo 
prmc1pe deposto, 

Penso <1ue é de tanta necossidade a pre-

sença de um voto. francamente monarchista 
nesta. Camara, como julgavn. necessario. uma 
voz republicana nos parlamentos fa monar
chhi, e tanto mais vant~josa seria esta substi· 
tuição, quanto o brilhante orador poderia en
coutr•ar ao seu lado um notavel republicano, 
um verdadeiro martyr da propaganda, qne · 
ficou em Pernambuco, tendo-se f&ito repre
senta.r neste Congresso por tres illust1'es 
membros. 

O:> ineus collegas não se oll'andem, si 
repito do alto . desta tribuna o que está na 
conscienain. publica.: que este Congresso e 
compo!>to em sua grande maioriu. cfe minis
tros qua ímpuzera.ru as suas cantlidatu1•as, ;;o
ve1•ntillores que se ttzei•n.m eleger, chefes de 
policia, e gener~s que transl'ormBram 8.!! 
urnas aleitoraes em novas conchas do. ba
lança. hh;torica lle Breuuus. 

Defoudi n:i imprens:\ a!-l can<lidaturas mi
litares ao Congrclsso, mas dut•ante a phase 
revoluciona.ri;\ gue terminou, e compréhendo 
mesmo que o d1ctudor collocasse nos altos 
postos da administração e da politica os .ho
mens dtL sua particular confiança e os pa
rentes proximos. 

Mas é evidente que isto não p6de conti
nnar nem me resigno a idéa .de que a revo
lução fos~ feita. partt osto fim, a de quê seja 
deticitiva u. actual ol'ganisação politica. do 
meu paiz. · · 

Em urna, solemnidade a que assisti na 
Faculdatle de Direíto do R~ife, Tobias Bar
reto terminou um bello discurso conmhdo 
nm episodio tirado das chronicas escu.ndn
losas d·~ decadencin. do papado, e raiando 
~1pplicnçiio :'.L reforma. da faculdade: 

«Era no a.uno de 1559. Occupa.vl\ a cadeira 
pontítioia o terrivel velho, como diz um 
cbl'onista da epoca, tutto ner~o coni poc.;a 
carne, o celebre e genial Paulo IV. No dia. l 
de janeiro, tivera logar em Roma na casa 
de Andréa. Lanfrnnchi, secretario <lo Duque 
de Pagliano · uma esplendida ceia em que to
mar'.Lm parte, a.lém de outra.s. not:ibiliclndes do 
tampo. o 0:11·cle:il lnnocen?.n del Monte que 
fôra creu.do de .Tulio lll e o cardeal Carlo 
Car(l.:ffa, sobrinho do pontífice. 

Este ultimo commeos<tl que se apresentara. 
oa mesa cingido de espada. vestido de cava. .. 
lheiro, travara. ~~hi masmo uma luctn. sao
grcmtn. por motivos de ciume provocado pela 
balia roman:\ madomt M:trtucia com o lidalgo 
napolitn.oo Mnrcallo Ct'peco. O facto cau
sara. escandt\lo e tiuhu. chegado atê aos ou- . 
vidos do papá. Cinco dias ~~P_?iS .Paulo IY 
appareoeu 01t sessã.o da inqms1ça.o amd:L mms 
terrivel do que de costume, e em longo e tem· 
pestuoso discurso profligou os a.busos d:i. 
Igreju., mas sem pronunc1a.r o nome de seu 
sobrinho. 

Ao cu.rdeal ele! Monte ameil.çou ~rran-
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car-lhe o barrete vermelho e concluiu bra
dando urna o mais vezes pera.nte a assemlJléa, 

· a.ttonita e silenciosa. ,·efornw, reforma. . 
<Santo Padre, respondeu-lhe atroutri. e allu

sivamente o cardeal Pacheco, reforma, sim, 
mas a reforma deve comoç••r poL' nó8 mo:;
mos •.• » 

(( ••• E depois, accrescentav:! o illustre pro
fessor ; lembro-me do cardeal Pacheco e 
tenho vonlade de responder com elle: re(or-
ma sim, Santo Padre, mns ncis somos os pri
meiros que devemos tratai• da reformar-nos, 
somos os primeiros que devemos munir-nos 
de resignaç.ão e de coragem, t:u1to quanto ha
vemos mister de resii.:-na~i'i.o e de co1·agem 
para dospirmo .. nos das noss:ts becctts mo
fadas de thMrins caducas e tomarmos trajo 
novo.> 

Entrando nn segunda parto do meu dis
curso, pouco tenhu ti dizer sobre o orça~ 
mento do minist01•io da instrucção publica e 
limito-me a aconselhara Camar11. a ao irov'at'no 
:i não regntear favore,,; a instru~ão do povo, 
condição unica de garantia e prosperida1le dtt 
Republica. · 

Discutiu-se nesta Ca.mara uma moção cha
mando a attenção do governo pam a. manu
tenção da ordem publica e defesa. du.s insti
tuições republicanas; nenhuma outra occasião 
seria · mais apropriadõ. parn. nquella moção do 
que a presente discussão. 

Em uma Republimt demooratica como a 
nossa, em que se fundou e prooum desenvol
ver-se a 11.utonomia do ci<lndü.o, n. quem se 
confere pelo suffr<1gio universal o direito de 
escolher o Presidente da R.epubli~, o futuro 
do paiz depende essencii~lmente do g1·áo de 
instrucção que for proporcion~a i1s massas 
populares. 

Desde ja me compromotto a votar systemu.
ticamente por todas as emendas que melho
rarem e completarem os serviços, e contrl\ 
todas que desorganisarem o sei·vico. por 
maiores que possam ser as economias delles 
resultantes. 

A proposito do orçu,meüto do ministerio do, 
instrucção publico., agitn;..se uma questão de 
grande alc:mce politico, e que apresenta. uma. 
face que reclamt\ a urgente :i.ttenção dos po
deres políticos,. refiro-me á liberdade profis
sional e mais especialmente ao livre exer· 
cicio da mediei oa. · 

A exig-uidade do tempo e grande affi11encin. 
ele trabalJ1os não permittira.m que esta questão 
fossG trotada durante estn. sessão, e, talvez 
a.busl\ndo da. henevoln. toleranci:i com que a 

· Ca.mara me tem ouvido e pormittido que eu 
infrinja. o regimento, aproveite u. occa:::füo 
para lavrar da tribuua ao Congresso o meu 
1nsigni6.c:-inte protesto contru. uma .flagrante 
violação da Constituição, refativamente ao 

exame de meclicos forma.dos pch'\,S faculdades 
estraog-eiras. 

Os medico!:> estrangeiros sã.o obrigados pelo 
reg-ulamento em vigor nas ec;colas de medi
cina :i. prestn.r e:cune!'! de tod:.i.s n,s series que · 
constituem o curso completo de medicina entre 
nôs, o que import:t na.d:t mais nem menos do 
que um monopolio, que não e lisonjeiro, do 
exercício de medicina. oo Brazil para os me
dicos forma.do!:! pelas faculdt•dcs de medicina. 
do IUo ou <la Bahü•. 

E!ntretaoto. Si·. presidente, o art. 72 do 
nosso pacto funilu.menta.l ó concebido nestes 
termos: <é livre o exe1•cicio de todas as 
prortssõas de ordem moml, inte\lectual », 
ou industritll, e não sel que outra inter
pretação se possn. dti.r n. este artigo que não 
sejti a auoliçi'Lo LI.os privilegios academícos, 
e o reconltecirn(;!nto da. plemi liberdade pro-: 
li~ioD:Ll. 

Neste !:>antido foi ap1·esentado um projecto. 
de lei pelo Sr. Dernetrio RibEliro e outros ga.
rantinrto o e:tercioio de todas as profissões in
dependente de diplomas, títulos scíentificos, e 
outras qu:i.esquer provas de capacidade. Este 
projecto teve parecer contrario da. nommissão 
de legislação, e encontrou grande opposição 
no seto elo Congresso. 

A' vistt~ disto resolvi a.presenta.r um pro
jecto meuos radical. garantindo o livre e:ter
cicio do. ffil)dicina aos medico.;; formados 11ela.s 
faculdades livres, aos formados polas faculda
des estrangeiras de reconhecida competencia., 
aos homens nota.veis pelos seus trabalhos 
scíentificos. e fioa.Imente n. todos que :por uma 
p.rova. lm•tica de clinic:1 medica e eirurgiéa . 
demo11Stt•rü;sem a sua capacidade profü;sional. 

Eu procuru.va assim combinar o artigo con· 
stitucionu.l com o preconceito dt• sciencin. otli
ch1 l , tão arra.ig-a.do em· nossos habitos em vir
tude do qurd o Estadô julga da aptidiio scien
ti!ioa. ou pro:issional do individuo e o reoom
menda. a r.onfin.nÇt\ publica.. 

A impr&D$.1. recel.Jeu com pouco favor o meu 
pr·ojecto, uns joruaes estranha.r:i.m a. sua a.pre
seutaçà-0 e o classificarn.m ele e:x:quisito, ape
zar ele sei· elle Jà nma transacção com outro 
apL·esentnclo por al~uns m<)mbros dos mais re
speittwei::; e conhecidos nesta Camara, outra 
pal'te ck~ imprensa. cobriu-o de ridículo, nem 
eu esperava outra impressão. 

Entretanto nos Estados Unidos, o paiz clas
sico dt• ímmig-ração, muitos estados ma.ateem 
firme o principio dn. livre concurtencia. em 
m:\teriu. llo exercicio profissional, o que em 
todo o caso ô regulado pela legislação espe
ci:i.1 du cadu. esk1.do, exigindo •~lguos simples
mou te um oxaroe de habilitação. e nenhum o 
curso completo das suas faculdn<les. · 

Pesso[l. competente e medico illustre, encar
regado ~lo ~cverno amarica.no de uma repat'
tiçii.o de hygtene, estabelecida. no Rio de .la-
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nciro, n.ftm <lo clar inrorm(lçõos sobre a sa.lu- sciencin. o :·~ connança. ·particular do cada 
oriundo <ln. nossa capital e <lo nosso porto, me novo llra.ziloiro o.doptivo. _ 
nssrgura quo ó idéa vencedora. a. reorga.nisaçiio O melhor medico, meus senhores, é aquelle 

- d1.1, legislação 'relativa a esta. ma.terk~ a.trm de em que o doente m:i.is contia, não é o de ma•s 
. pôr termo aos cooflictos abortos eo.tre os es- ta.lento nem o mais illustrarlo. Parece unia 

tados por causn. de rivalidades universitnrias. contrn.dic~o. que os nossos medicas vão à. 
Como podemos ler em diversos relatorios, Europa estudar, os nossos professores Yão 

os mo<licos formados pol' pequenos estados, completar os seus estudos, depois de nomea-
que só possuem faculdades de medicinn. ho- dos, muitas ve?.es, it, custa. do Estado, e 
mroopathic<1., fnra.m recusa.dosem Nova York, quando voltam exijitm dos que se forma.raro 
e em represalia as antol'idatles bairristas por a.quellas faculdades oode elles foram 
dnquelles est::i.dos prohibiram o ex:ercicio de aprender, c!aquelles professores e assistentes 
medicinn. nos medicos fOrm:i.dos pel:.\s boas em cujos cursos se inscreveram. e:x:a.mes com
universidades da capital da União. pletos de todllS as ma.terin~ desde o 1° anno 

Dn.hi a necessidade de estabelecermos desde até o ultimo. 
jà. uma legislnçtlo uniforme em rotação a esta Noo sei s\ muitos professores das nossas es
materia, attm .de evitarmos as divergencias colas se1•inm capazes de submetter-se de mo-. 
Q'UG já começam o, mn.nife3tu.r-so nns ditieren- monto a provas rigorosas de totlas n.qu'illlas 
tes Constttuiç<Jes cios estados. cadeiras, ellos qutl se tornaram eminentes 

Conheceis o.s difficuldi~dcs que sur .. fro.m no nas cncldims que 1ecciona.m, nas secções re
Rio Grande .do Sul aproposito de tfm o.rtigo spectirns medicas, cirurgicus e accesso~ias, 
da ConstituiQão abolindo os privilegias aonde- não devi<lm exigir de um joven candidato1 

mioos, e o illusti·e govorondot> de Santa ca- que em gorn.l procurti Q meio da subsístenoi;1.1 
tllal'ioa, que tem assento nest~ casa, 0 que o exame complica.do em que qu11si exclu
me ~uve, vos pa::lera informar das dilikulda. siv~mente o favor e a. benavolencia pudeSS!;l 
des com.que luctam os colonos para encont~ar permiti:ir ª a.pprovacão. · 

. um. medico da sua coutlança. · Preferirüi que exigissem um exame m8,is 
rigoroso de clinica, do que uma formalidade 

·O Sa. LAURO MULLER.- Elles não enten- fastidiosa. e complica.üa, que afugenta. os can
dem, nem procqram os medioos brazlleiros. diclatos, e por isto apre!ôentei um additivo 
Estu. mataria deve ser resolvida qµa.oto autorisn11do o goYerno a rc!orffia:r o regúla
ail~es. · mento das escolas de modicina. no sentido 

O SR. ltA. ntUNDo BANDEIRA - Me coosta, de facilitar estes c:t'nmes. Quo.udo emprego 
por ex;.:lmplo, que em alguns contractos para a o verbo fücllitar não me retiro ao rigor dos 
iµtroducção de immigfantes h:\\ria uma cln.u- exames, mas sim á sua complicação. 
sulii., em virtude da. qual viriam alguns me- Ca.lculai as ditliculdades resultantes do es- . 
dicos com todas as regalias e independentes tudo da lin~u:i. portuguezu., e da ma reputa.ção 
de exame na. Faculdade de Medicina.. Findos de nosso c!lma.1 lembrni-vos de que um moço 
os prazos dos contractos, pretendiam os me- qualquer, que desttja exercer a medicina no 

· dlcos bra.zi!eh•os ~ue aquelle:; .::olleg-.is se Brazi.l, tem neces&1riamente de perder doqs ou 
retirassem, o qae o governo com muita jus- tres annos no Rio ou na Ba.hia., e facilmentP. 
tica não permittlu, autor•i$::i.ndo-lhe;; a conti- comprehendereis por qne razão tão poucos 
nuação do exercicio tia profissü.o nas condicões medicas estrangeiros teem procura.d() ultimo. .. -
em que se achavn.in anteriormente. monte estabelooar-se entre nós, 

Nem se diga,.por ~xcr:i1plo, que nós de'ire- Tenl10 exet-cido durante doze a.nnos a. me-
mos exigir dos medicos estrangeiros os mes• dicina em Pl3l'Oncnhuco, que, pela sun. posição 
m.os. exames que síio exigidos das nossos geograpbica, é um ponto de encontro cte 
med1cos nas Faculdades de Paris, Vienna. e graud~ numero de naviqs estrt1-06eiros de c!.i
Se.l'Um. ver$<'\S proceqencia.s, e é wrQa, cid~u~ de 150. OOQ 

Por venturo. jó. constou que algum medico :.ilmns !). de grimde ~ovi~ento ~01mn~rcia~, 
,. d ll · d d que attra.he e occupa um grande I\~!llero de 
1ormo. o por o.que oa umversi a es tivesse ind~viduos de nacioP.a.lül~dcs ditrerentes: e. 
vindo aporfeiçt-0.1• os seus estudos nas nossa~ · d i 'I J · · · · vos afilrmo que antigamente se1npre houve llii 
:l.Ca em as a constou que. n.quelles }11\izes mais de urn medico inglez e um ~ospito.l in-
tivessem entre nós agencias de colonisação glez, metlico frnncez, medicas portuguezes ein 
para angitriar immigrantos n. tnonto pol' g-l'andc numero, a.llemfío e i tu.liano, i;endo al
cabeç•t p:irn povoar os st:1us campos e ltwra.r e-uns del_les muito illustrn.dos. Em Pernam--
as suas terras 1 ~ l.mco est:ibelacen-se, viodo ç!e Edimburgo, o 

Penso que esta permissão aos medicos :1.f.lm::iilo Dr. Pa.terson, qne d~pois tornoq-s.c:i 
esti;a.~geiros é i.Jm. cornplemep.to da. lei da. U;:\. B,a,hit\. µ1,))3, glori;> d~ 11wdiciTia 'Pri\~iloir;i,. , 
gra~de n~turalisação1 como ~m estlmulo ttoJ~ n.\lo 'YE!íll 111a.!$ um só q:ieq~ço eiitr;i,n-
para os :11o.ssos mediços, ~ qm +esp.~i~ç it. coµ- . geiro. · 
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Mas quereis saber a razão deste facto'? g· 
o:cclusivu.mento porque naquelle tempo ox
igia-sasimplesmente dos medicos estra.n{;oiros 
a publicação o defe&~ de uma. these â escollll\, 
do candidu.to. em que elle pudesse revelar o. 
sua capacidadti tl1eorica ~ scientitica, o além 
d}sto, ~ma provn. pratica de clinica. medica .e 
c1rurg1ca, em que revelasse a su(l. c::ipaci
dade pl'Op1•iamente profissional. Ainda. ern 
assim no tempo em que frequentei n. escola de 
medicina a não sei porque aquelle reg-ula~ 
mento foi tão duramente moditlcado em pre
juizo dos medicas estt·angeiros. 

Pois enfüo c.ós fullamo;:; tanto em immi
gração de braços e immigracão de capita.as, e 
não queremos a immigração da inteHi~enci:\ 1 

Eu vos posso asseverar que tenho siao con
sultado por mais de um medico distincto que 
pretendia tixat'-se no Bmzil e que tem desis
tido deste intento só pela idêa do ter do :mb
metter-se a um e~ame geral de physica, chi
mica mineral e organica, botauic;\, etc.,até its 
ultimas cadeiras do curso . . 

Consta.-me que se trata. uas nlta.s regiões de 
um convenio internacioual timericano para o 
exercioio da medicina, pelo qual os medicos 
formados em qualquer <los puizes que nelle 
tomassem parte poderio.m exercer a medicina 
em todos elles; e consta-me tn.mbem que ha
vendo muito boa vontade dt\S outras nações 
sul-americanas, da parte do governo bra
zileiro tem havido uma certa repugaancia. 
fundada talvez na idea do que as nos~as fü.eu!
dades são melhores do que as outras. 

Não conheço as outras faculdades sul-ame
rica.nas, mas conlleco as nos5a.8 e pria.cipal
mente a do Rio da Janeiro, e tendo visitado 
n:i priucipaes da. Europa, posso as:.,;evora1· que 
ellas podem competir coin as welllores facul
dades estrangeiros; agora mesmo tenho fre
quec.tado a escola de medioinn. e o Hospital dé 
Miserioordia, tenho visto tra.ba.lhos cirurgicos 
que fazem honra nos nossos grandes cirur
giões, e lições dos no!;Sos professores, (}tta não 
são inferiores ás dos grandes mestres da. Eu-
ropa. . . 

A Escol~\ de Medicina do Rio tem feito um 
immenso progresso nos 14 :umos quo deixei 
de frequonta.t-a. 

Por isto mesmo quo olla. não receio. n. com
:petencia. com os mGdicos estrangeiros, e levado 
por .um movimento humo.nitnrio ó quo on acon
aalharia a acceita~1o do couvenio, porque neste 
caso ganha.riam oo medicas bra.zileiros e os 
doentes sul-ame1•ica.nos, e não querendo offeu
dcr aos medicos das outras nacionalidades, 
penso que só terão a lucrar modicos e doentes 
da. Amarica. do Sul ou generalisu.udo a medida 
medicas a doentes de tõda ~~parte do mundo. 

· Creio tanto nas vantagens dti livre concur
~encia. na lucta. pela vida na socicdado, e confio 
tanto no criterfo do povo brazileiro, que não 

receio absoluta.monte o resultu.do do qun.lquer 
metlídl~ no sentido de facilitar o animar o!lhl. 
concurroueiA. · 

Me pn.race que convitfa volt11.r ao S.)1stema 
antigo, ou, como propõe o ex-diroctor da Es
cola de Medicína., o professor Erico Coelho, 
nosso pr·estimoso colleg-a, serüi sulficiente um 
exame de cllnica medica, clinica. cirur~ica, e 
da uma. da!; cliuicas especiaes :'l. oscollta do 
cm1dirlato. Pelo menos emquanto não se or
ga.oisa.r definitiva.mente um plano completo 
e um systema do estudos, o governo potlerin. 
dispensar os exames da. secção de sclencias 
accessorias. 
· Collocantio a questão em um ponto do vista. 
mll.!s gera.! sou, como jit. vos disse, pela plena 
liberdade profissional e pala extin~ dos 
pt'IVilegios aca<lemicos cansa.gradas no. nossa. 
Constitui~ã.o. 

Já vos !'aliei r.ti autonomia o independ6ncia 
do cidu.dlí.o, que se suppue, com capacidt\de 
pani. eleger o supremo magu;trado da .na.cão, 
u.q!lel!Q n quem estão cont1ados os altos des
tinos politioos da sua: p::i.trla; em uma orga
nisação como esta o cidadão dispensa. u. tutela 
do governo, e parece que i:;a lhe deverir.. ao 
mmos reconhéoor o dü-eito de escolher o me-
dico dti sua.coufiança. . 
. Isto impoi·ta um respeito à liberdade de 
consciencia, e nós S(l.bemos que foi iuspira<l.'\ 
o.estes princípios que a. revolução proclamou o 
regimen cta completa sepn.raçü.o da Igreja e do 
Estado, e a pie.na liboràade espiritual ; seria 
um grosseiro mtttérialismo ligar muito mals 
import.'\ncla às perturbações pllysicas do or
ganismo de que as perturbações espirituaes, 
tratar das leis de hygiene e abandonar as leis. 
tnoraes, intellectun.es e politicas que regem a 
sociiedada. 

Foi assim que a Constituiçiio votou o ensino 
primario livre e leigo. Um velho &'\cerdote 
que exêt'cia o. botnccopathii.l. ua sua freguezia, 
me dizia com o enthusinsmo das suas crenças 
religiosas: como é posslvel que o Esta.do per
mitta a.o individuo o direito de ir pam o in
fertio com o Deus da. sua. contla.uço., e nlto lM 
concede o direito de ir piim o cemiterio com o 
medico de sun. escolhi\, quac.do o cemiterio e 
o unico crimihho do infomo 1 Ache que elle 
tinha mz[o. 

Por outro lado o rcgimou republicano, o · 
regimen do bem publico, reo-imon do bem 
commuin, common-wcaUh, belf:1 palavra. in
gle:t..a, suppOe a. n.usencin. de todos os privile
gios, desde o privilegio de cnsta àte o de 
senhor sob1·e o escravo, ó o regimen dn. li'V'ré 
concurrencia ; me parece quo o privilegio 
academico ainda é ml\is futil e ridiculo 
do que o dn. nobreza, este u.o menos tem uma 
razão physiolog-icn. no sangue, tem uma. certa 
explico.çü.o no. llereditariedtttle. 

Quu.lquel" medida r astrlctlv:i. do pretendido 
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exercicio illcnal d11 mo•liclna ó inutil e inexe
qnivol, ú alem tlb::io 1Lbsu1•do o ir1·0.dom~l, e é 
tlnalmonte iojusto o lulquo. · 

E' inexequi vol pot•q ue não hn. loi pos
sivol no mundo capttz de impedir uma 
mã.e n.fflicta de :ipplicar ao filhinho mori·
bun<lo o remerlio que ella já viu applicar 
com vantugem ao outro filho nas mesmas 
condicões ; o vizinho, o amigo que <lá o 
conselho n:i, molestia, que ensina o remedio, 
obedece U. lei fatu.l da c:irirladc hum:ina, ell•~ 
dá o conforto na t\dversidade, da C>·consolo na 
desgraça. Elle exet'Ce amedicin~~ ~spontanea
menta ás vezes com mais vantagem do que o 
diplomado. Perseg-uil-o, prohibir estas ma.ai
festaçCies dos sentimentos mais puros que 
ornam u na.tt:.reza huma.na, serin. negar as 

·origens moraes da medicina, seria transformar 
em especulação mercantil urna d<is mais 
nobresasph-ações do coração hum<ino. 

O curandeiro colloca. em su::i. porta a placac!o 
medico diplomado, que serve de responS<wel, 
foroece os rernedios a.o seu doente, deixa Lle 
escrever as suas recoitus, ou não pa.ss~i re
cibos das quantias que muito morecidu.meute 
adquire i:omo remunoração do seu trabalho 
(é isto o que ma.is irrita a medicina o!Ilcial), e 
tem illudido a vigila.ocia da lei mais rigorosa 
do mundo. · 

E' um systemo. irracional, porque estabelece 
um monopolio dur~nte toda a vida a um in
dividuo que provou uma >ez a sua capacidade, 
quando sabemos que um::i. ligeira perturbação 
cerebral torna incapaz o individuo que, entre
. tanto, continua. no gozo do odioso privilegio. 

o diploma scientifico, quando muito provara 
quo em algum tempo o individuo demonstrou 
ns suas babilitaçt!es, mas sabemos que n. scien

. eia é essa amante zelosa que abandona o 
. am:a.nte ao primeiro arrufo. 

Finalmente é um system:i. iniquo porque a 
confü:inça. não se impõe, ella nasce esponta
neamente, e a contiançt1 no medico o um facto 
muito complexo que depende de uma serie de 
circumstancias, e é uma, condição importante 
para a. boa marcba das molestias, e para o of
feito d::i.s medicações. 

A suggestã.o, que terri sido objecto do es
tudos tão aprofundados nestes ultimos tompos, 
e o hypnotismo exercem umo. influencio. extra
ordinaria na clinica, e concorrem om grande 
parte piwa. o successo dos differentos systerons 
de cura.r . 

• '\ confiu.nça do doente no medico, base es-
. sencial paro. a bon. direcção de um tmto.

mento, não se. limita i\ presumpção de 
sciencia, uni~'l. que a. escola poderia. gu.rantir; 
ello. tlbro.nge a. fé no ta.lento, na. mora.lido.de, 
nas qu~didmles do coracã.o, e finalmente a.t~ 
nas aptidões physicas de que o medico deve 
dispor para execução de certos trabalhos ci~ 

rurgicoi:l: força, a.g~lida.de, destre2a, calma, 
pre:;ençn. tlo ei:;pirito, cora.gem, etc. 

E ossu. moralitla<le, de que !"n.llei, manifes
ta-se debaixo de tli versas faces, e por iii1>0 
torna-se tito dítficil a. escolha. Jo meélico, e o 
Estado aiuda quer iaten•ir, como om ele
mento perturbador, limitando o campo desta 
escolha, que ficêl.râ reduzida aos diplomados 
p·eta esco:a., a qmLl não poderà, em caso al
gum garantir o. prubidade scientific:i, do me
dico, a sua honra na questão dos honorarios, 
e sm1 honestidade no seio da fü.mtlia. 

Ainda é iníquo porque é um privilegio que 
só dit vantagens e não traz obrígaçrle::; de es~ 
pecie alguma., o diplomado quer ter o mono
polio e nao se subm0tto a onus correspon
dentes, é um contracto leonino o unilateral. 

Vêde o curandeiro da :.i.ldeia ; eu os conheço 
porque tive occasião de viajar nos sertões tlo.s 
provincias do norte por motivQs de mo
Lestias. 

Muito!:i dellci; · i;f.Lo homens de certa illus- . 
tração, prudentes, 1imidos, caridosos e dedi
cados ; são verdadeiras providencias naquellas 
localidades, ~ntretanto nrw teem e nem 
podem aspirar il. . menor · gara.ntia ; · o en
genheiro, o advogado, o pharmaceutico '(>O· 
dem obter provi5õcs especiaes pa.ro. explo
rar •~ concurreocia. publica, só o medico 
é obriga.do a obter um diploma peI;is nossas 
Facu l dndes. · · 

Nos logures em que nito ha medicas titu
lados eHes exercem a. medicina, fUnccionam 
como peritos em corpos de delicto e exames 
de sanidada, passam attestados, redigem pa
receres medioo-legaes, e tratu.m de todas as 
autoridades, mas no momento em que apon
tar na. estrada, vindo da cidadé, C> joven filho 
de Esculavio, que nao conseguiu fazer clien
tela nos grandes centros, porque lhe fülta
rllm estudos ou aptidões, o nosso bom velho 
tom de abandonar a. sua . profissão em 
nome da lei e deixar que o aprendiz de me
dicina. venha fazer experfoncias in anima 
uili. 

Isto füz lembrar a scena de M. de Pour
ceaugnac, que passa pela mais chistosn. das 
comedias dé Moliàr.'e, em que o botica.rio asse~ 
vera que preferiria morrer na.s mãos de 
certo medico do que cm•ar-se nas mãos de 
outro qualquer. 

Ao menos elle tinha a certezn. de morrer 
d'aprds lcs regles de la faculte. 

Quando rnorre um doente rico os herdoiros 
teem {1. consolnção de que o :pnronte mo1·reu 
d'aprds Zes rdgZes ele la faculte. 

No. phrase de Diderot aquelln. comedia só 
podia ser escripta pelo v.utor do M i.~arithropo. 

Lembro-me de ter lido uma descl'i
Pc:.50 dos salões litternrios e politicos d.i 
França no seculo passado em que se dízfa, 
que alli sa achavam reunidos representantes 
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do }_)assado, do presente e do futuro; isto 
quer dizer que nu. sociedade em uma dada 
época e logar, se encontrn.m · individuos cm 
gráos diversos de desenvolvimento mot'al 
e intal1ectual, resultado !atai e inevifavel da 
diversidade das influencias do meio e da edu
ca.çã.o, e muitas vezes até no mesmo indivi
duo tem sido observada e commeotadn. certa 
desbarmonia entre a intelligencia e o senti
mento, d e modo que pel~ intelligencfa ligada 
ú.s cn.mn.das mais u.l~ o adcn.ntudus da socie
dade elle se aclm pt!lm~ preconceitos, pelos 
prejuízos ó pelo fe~ichis~o pr?so• por al?sim 
âizer, etern:tmente a sua infünc1ti, no por1odo 
theologico da. evolução humnQa. 

o medico que ratla a elevada llugw:i.gem tla 
lei e das gen(;lralh,;u,ç;Oes oem ao menos póde 
tier comp1·ebenditlo pelo 8upersticioso ou pelo 
empirico, que se t'unda exclusivamente no 
facto observndo, dahi a Vt\Uti:igem do churla
tã.o, que explora estes mesmos prejuízos e se 
impõe à. confiança do povo, que se dá muito 
melho1• com elles. . 

Os granues medicos são muitas vezes aban
dona.dos pelo doente que vaa encontrar o alli
vio nt\S mãos do curandeiro . 

O nosso ~rivilegio, essn protecção hurni
lhante da lei, ainda torna mi.lis vantajosa a 
posi~o do nosso concul'rent~ leigo, porque 
~lle diz ao seu cliente : ~Os medices oillciaes só 
podem curar fundudos no mcnopolio, elles te~ 
mom a nossa com potencio., por isso nos negam 
o direito de curar, e apezar de tudo nós somos 
chamados e ouvidos com ml\is confiança que 
elles.» 

Essa. IJOSição 5ympathicu. tle vfctima lhes ê 
mesmo f::ivori;.vel, e certo aspecto mysterioso 
de que elles se revestem recommenda-os de 
a!g·um ruodo a C?Ufiança popular; 01ll to.dos OS 
tempos, em Pekim ou em RoUlt\, Hippocrates 
tãve de cobrir o rosto êm frente do eho,rlri:tão, 
na phrase de Chereau. · 

A palavra Charlatrlo, de ciarlare,t:i.garellar, 
e nii.o de circulator, significa o iudividuo que 
exagera. os seus merecimentos e quer passar 
por sa.ber o que realmente não su be, de modo 
que um carandeiro prudente e modesto ela 
roça merece menos o nome de· clu:i.rhttão do 
que o ousado e p1·etencioso diplomado uns cida
des que chama a attenção publica pelos re
cla.mos de toda a sorte, aununcios especta
culosos e noticias de sensa.çü,o. 

Devo declarar . que não chego a este 
resultado :pela dou trim1 positivista i~ qual 
n.bsolutn.mente não estou filiatlo, talvez P9r 
não conhecei-a profundo.mente, ape.zar da 
vene1·ação que tributo ao seu fundador, e da 
admiraçií.o e <las lig::i.ções pessoaes que me 
pren~em aos seus representantes uo H.io de 
Janeiro. 

C beg uei a este resultado pel::i. minha observa
ção no exercicio damedicin:i. durante 14 annos 

em que me convenci de que o curandeiro leigo 
é muito menos perigoso do que o charlatão 
diplomado, que cobre as pag'inas dos jor
nnes com nnnuncios 11ue algumu.s VêZés offen
dem iL moralidade das familias . 

O que acontecn ú que os mr:idicos .se1•ios re
trahem-se, e e;;per·:~m pelos clientes, os leigos 
são prohibidos pela lei, e o campo . fica com
plehlmante ent1•egue aos mercadores do tem
plo, que t\.ll eg~m uma certa presumpçllo da 
8ciencin, com a. .~arautia <lo governo, pois se 
apre::ientam envolvidos em um diplom;.i ofil
cia.l; Queri:t CJl10 charln.tães do uma e outra 
procodencia. se dessem batalha e se inutili
zassem reciprocamente em proveito da hu
m::i.nidade. 

Quem nfio conhMe :i historin. da Priesnitz 
o cnmpouez cfa Silesia que descobriu :1 hy
tlrothern.pia e de H.:i.=;pail que agitou a medi
cina franceza, com a intuição elevaila da mo
derna micro-biolo~ín, de Littré, de Pasteur e 
tantos ontros bâmféitores <la humanidade 
que nur1c: t ti.-eram títulos nem diplomas de 
especie alguma ~ 

Onda vae a verdadeira sciencil\ beber as 
lições dn. observaçfo e da experiencia sinão no 
empirismo popular nestes servidores modestos 
e desinteressv.dos d;\ ospecia humana. '? 

Semmola, o gr(Lude professor da Universi
dade de NallQles, que por duas " ezés salvo~ a 
vida de D. Pedro de Alcantara, escreveu um 
livro iu t.eressa.nte, com ó tltulo Mcdi.:ina Vec• 
chia e Medi:.ina Nuova que serve de intro
d11cção ao seu curso tle clinica, e no qual elle 
condemmL os excessos dos dous extremos em 
medfoioa : do extremo theorico, imwvaçao e 
do extremo pratico, rotina. · · 

Para elle a verdadeira medicina, a. sciencia 
do presente, n scíenciti. util é a combinação 
sabia e racional da. medicina do pas:;ado com 
a medicina do futuro. 

Neste l ivro vem um facto extrahido da 
obr:i de Verlhof: :i. cabeceirn de um doente 
de febre 00mve, deseng-anado por todas as 
uotabilidaá'es du. época, apreseutou-se um 
empírico com uns pós, com que pretendia 
curar o doente. Admittido por insistencia da 
familia a uma ultima conferencia, pergun
ta.1·0.m-lhe o que em a rebre, e elle respondeu: 
é uma molesti11- que os senhores conhecem 
muito bem o não sabem curar, mas quo eu 
n:W conheço e entretanto sei curn.r. 

Era. o cavn.lleiro Talbot, companheiro e 
contemporoneo tle Dicl1y; o inventor dos 21õs 
sympathicos extrahitlos d:.i quina.. 

Nlto é absurdo que no di<L saguiute a uni. 
encontro como aquello. em que a. sciencia 
ofilcil\l foi tüo de8nstmdu.mcn e derrotada, 
nós os raedicos d:l fo.cultfade, quoiramos ter 
o privilegio exclusivo do empreg-o do uma 
dôse de quinina ? 

Pois estn, ó a historia de todos os medica-
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mon!OS; O llOS hrazlloft•os !>Obrotudo devamos 
aoimàr u. explot•uçüo clns ri11uozas fabulosas 
escondidas na. nossa !lorii., o ap[!liciJ.da. com 
vaut~igens milagt'Osá.s palo3 nossos curan
deiros do interior. Essa foi a hi:;torin. do ja bo
ra.udi, da nmroba.. da japecanga,. da. bucha 
dos caçadores, e de quem sabe quantos the
souros discreta.mente uccumulados nas mãos 
desses bemfeitores da. pnti•io., que nôs con· 
demnumos e perseguimos em nome de uma 
lei barbara e egoística. 

Não ó só nos cursos ltca.demicos que se 
aprende a verdadeir•~ scienciri, pl"iucipal
mente em uma. va:,ita região como é o nosso 
paiz, em que a difficuldade de tr•~nsporte e 
tautas outi•as cit'cumstauci'-ls impedem o com
parecimento do p1•oíis~ional perante os dous 
unicos tribunues que possuimos de inqidsição 
scic11tifica, em que muitas vezes e repetido o 
legenda.rio: e pur se nwove. 

A· cabeceira. <los doentes, nos gll.binetes, nas 
bibliothecn.s, em qualquer logarse a.compimha 
a sciencia e ni'í.o pouca.s Yezes o ~mpregado 
do laboratorio ou amphitlleatro corrige com 
acerto o emdito pl'Ofessor. 

O joven judeu polaco, de tocador do rabe~ 
se fez e:npregu.do" do· uma. sal:t do dissecção 
em Paris ; e um dia quando os professores 
cansados da pesql.liza enfadouhtli das ralzcs de 
um nervo craneano atravez da mn.ssa. cere
bral, se retiravam desapontados pensando 
terern ioutilisado a tl'ahalhos~i e dilflcil pre
paração, surprehenderam um sorriso int0lli
geote nos lnbios do activo empregado, que 
n.r~uido com insistencia tomou o escalJ;>elo, fez 
a úissecção perante os ffiel;;tres maravilhados, 
e revelou immediataméote aquella aptidão 
genial, .de quem s~ tinhll. de impor à sciancia 
com o nome do Ludovic Hirschfeld, o crendor 
du. anatomia do systemn. nervoso. 

Nem ao meoos o privilegio conca.i.ldo ao 
individuo para. o exercício .<la medicina. tem 
a vantao-em de gafüntir um certo systema 
protegido e patrocinado pela escola, porque 
o individuo privHegiado pohL füculdado póde 
livremente exercer o systemll. condomnado; e 
e este exa.ct:imente o caso da homreopa.thiu.. 

A Fa.cultbde condomn~L um certo numero 
<le theorias, mas nem por is~o os seus pl·ofes
sores chegaram a um accordo ..i. respeito <las 
doutrina;; acceitas e tolarncla.s l>ela e~cola; si 
ou virmos um grupo de professores d1ssert:i.r 
sobro ns causas, naturem e tratamento de 
uma. corta molestia, fic:i.romos surprehondidos 
d:l. pa.rudo:irn.l divergencia. d:i.s sua\> opiniões. e 
ditflcilmente comprehondoremos como ha 
doentes que esc:~pam ti. s:.i.nhn. de tao medonlia 
turba. de galenos. 

E a.hommo)?.lthia. calma, dosligadade todos os 
compromissos cscolaslicos, escudada. pemate 
a lei na bccca dt~ l?aculdade, escarneceu com 
uma phllosophia sceptica de todas as doutri~ 

nas o invenções ridiculas que se succedem e 
se c0nrlemnam umas ilS outras, e conquistou 
a coutl:tnç<~ da população do Erazil, principal~ 
mente do Rio de Janeiro, desde a modesta mãe 
de familia, que só fica kanquílla. qmmdo vê ao 
lado do seu doente o medico homooopath11, até 
o pl'itneiro magisti:·ado da nação e seus miois
tros, que se teem dado melhor com este sys
tema 1lo que com a p1·etendida scioncia olllcial. 

Não sou homuiopatha, porém sou iuimigo 
do cl1urlat:1ili:>mo diplomado. 

A Rt1pu1Jlica, governo do. virtude de Mon
tesquieu, é o ru;;i meu da j ustiç<t e de verdade, 
~o regímen no qual o que u correspondo no 
q1Je devo ser, e ao que purece ser; o systomn 
du. sciencic. oUicial, do monop.:.l10 dos titulas e 
da per~eguiç.ão ao oxercicio e1:1pootaneo e livro 
d1L medicina. não rea.lisa. um nom outro idan.L 

E' assim que pôde exercer à medicina quem 
não devia, porque não tem cornpetenciai a.po
zar da autorizado pelu. lei, e hn. de sempre 
exercei-a, apezn.r de todas as prohibições lo· 
gaes, o medico não diploma.do que conquistou 
a confiança publica. 

Tenho concluido. 

(ó Sr. Nilo Peça.:nha .- Si bem 
que não me recorde ter-me . inscripto p:mL 
discutir o orçamento da instrucção publica, 
tendo. mandado duas emeud.as á mesa, as 
justi!lco em quatro pala-vras. 

Enviei uma. emenda. no sentido de serem 
equiparados os vencimeutos dos telegmphis
de l "-.2"" e 3n classes aos seus correspoude11tes 
na Repartição Geral dos Correíos. 

Comprehelide V. Ex. , Sr. 11residente, que 
se trata de um serviço t echnico, delicado e 
muito mais penoso do que o serviQo dos cor
re~os, porqunnto para os telegraphistas não ha 
dias feriados nem mesmo noutes. Além disso 
trtüil.-se de uma. classe que està. preza. às nossas 
iustituições, nã.o por este adhesismo doentio 
da nossa época, mas que nos tempos mais 
dilltceis correu pa.ra nus (;l eutregou-nos todo 
o seu devotamento. 

O pn~jecto do 01·ça.meuto da iustrucr;:ão pu
blica elimino. o couselho superior; enfüo u. pro
sentoi nmtt emenda sl\lYando dous emprega
C:os, que funccionavam nessa secretaria, e que 
devoI"J;o pas::;ar n. outrti repaL•tição, uo a.rbit1•io 
do exe~utivo. 

Peço portanto â. V. Ex., Sr. presidenta, e 
à. Cama.ra., que tomem em considera~.ão as 
tluas emendas que apref;entei. 

O Sr .. Be-v:ilaqun.-Suppunhn. ca.ber· 
me ti p<tl:.w1·:t depois do n.lguns distinctos ora.
dores que sei ait11ln. so fürão ouvir desta t r i
buna. Pelas m~inil'usta,ções, porém, de a.lguns 
jâ. comprehendi que ei:;ta.ria, infolizmento, em 
opposiç5.o U.s ideas emittido.s ou tlofendida.s 
por as.ses distinctos deputados. A meu ver 
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a.s reformas devem ser nmntitlrJS polo seu <tlto impol'tancia., por ser hoje o di(t 2.3 de oqtqbl'o, 
valor scieotitico e pordeferench que não póde nttu me tivesse despnr tn.rln n :··1 t~nçifo. 
ser recusada. ú competenci:o do l'erot'marJ01•. A Ca.m:tr.a S(tbe que u <lfa UCJ lloje,23 de ou-

Conseguintemente, p:w~• ;iifo tomai- ~t·ande tnbt•o,é o que ma:rct\. 3. arregimentação syste
po.rte do precioso tempo dest:L C<irnn.ra, me ma.ti e~~ da. mvolttção riue explodiu victoriosa a 
~Lgua.rtlarci pa1:a outra. occasi:lo e de nma s<i 15 de nov-~ml.Jro ! Elle assignal~ o bra,_qo de 
véz !'espoudcrei a. todas :1.S olijccçoes. Neste a.la,rm_c, o :;rito sa.tv~dor ut\ revolb\· !_ 

momento aproveito apen;i.s d:1. pal:wr;L pa.r·n., V. Ex:., 8r. Jwesideotc, e a Camo.rili sq,b~i:n 
tlesde jú, apresenta.l' nrn:t ernend•~ ao oi·çu.- que no <lil• 23 e outubl'o, n::o p resença. de um 
mento r1uú se discute. ministro prepotente, d:1 offici(l.lid_ade chilena 

O ;;o,:erno, no seu projccto, consignavrL 400 o elo um nuditorio uumerostssimo foi lleroíca
cotltos p:ll'•• a verki. - Olwas ; o dig-no ro- mo11to ln.nçntlo o . cartel de desa.tlo do illon.l 
ltltm• d•\ commissti.o, Sr. Dr. Dome trio, pre- re:tlisM!o tL 15 lle nov(!tnbro ! 
tontlin. roLlusil-iL :i :JOO, tn(l.S t~vo de ceilot• Ningncm ig-nm·a esta facto estupendo. 
:Limlti. o redusil~a :L ~OU contos. O tlilL do !1ojo ú, pm· Lau lo, pa.ra a E_seoltt 

Qnnnúo IJt'ilh::tnterr10nto Oúcnp:wa. n. tl'ibuna :'.lilittw, um dh de gloria, um ufa par<t :;em
n nob:·o ilcputn.rlo pot• ~Unn.8 ,0 :-;1-. Dt'. Oomin- pro a~sign:tla.do lllt sua vida iutima , 

1 1 l Ató ar1ui nachi do im po1·taute parecerá aos 
;;os Roe Ht, propoz um:.1. cmcur lL p:it>it. olova -.'.L meu~ illustt'es colte«n.s que J"us titlnuo m inh:.. 
•t :350 contos. " ,, 

referencb nestes termos. 
lní[uc.:;tionn.velmonte o:sfando cortas obr:1s E' qno <tqnoll:i pleiade de moços distin,ctos 

com131:adn.s, deiX•tl-:ts pa.t'<Ll' pN' um long-o rosol veu em 23 de outubro. do 1889, q11e to-
1!S[1aço de tempo nilo 1~ (hzer economi;t, é dos os annos f'ari:i.rn :1 celobraç5.o Llaqnell::i,.ex
antcs s11j0itn.l-:t::; a uin e~tm~o rnuit0 grande, prossiva, 1fat;i,,e :\ssim á que, no annQ segn~n.te , 
do sorte que seu :1di;imon to para outl'O ex:ot•- c0m toda a po;up:t, ~•pesai' ela. tempestade ter-
1•cicio cor-rcspo111le inf<dlivclmcntc :~ um rivel que àomian.vu. ,~cidade, foi celeb.r:i.do o 
gra.ndc despcrdicio elo capital já ompreg~ulo. dfo, 23 de outubro. o com grande sa.t.i~füçti<:> 
. Req.('q.,.me esp.ecialmente a w.n etji!ic\~ em pa.m ti.Escoht Milito.1·por sct• coma ussistencio. 
construcção, que ha. pouco tempo tiv~ occa:- do Dr. Benju,min Con~~<;1nt,apoza.r ~e b°'stan:to 
siU.o de vísitur, o antig-c InsLi tu to elos l\'fc- doente, e sua ~xrn1t. fümili:t, que haviam 
.ui nos c~g-os, hoje lustiluto B:mjamin Constaut. sido especin.lmente convida.dos. .. 

Este edificio <:l.i!ldt~ collsumiril gora.ade cn.- Foi uma. festG. imponente, pQ,lpitaute de pa-
pital para a sua construcçüo ticur termlnnd::i ; triotismo ! 
mas, ha um(l. pttrt.ejà promptn, (', attendendo Agora, qo :i,nno co:Mtíti icional ele \89,\, de
n.o pessoal que por emqu(l.nto tem o instituto, pois elo fallecido o principal protogonis~a 
o e:;t::i.IJelecimeo.to ,jú, funcciomi. neUe, mas t!estc g-rn.nde dia., o,s distillctos moços. da 
aind3. sem as condiçc:ios necossarins, pa.ra. que Escoltt Milit:.w, fieis ao seu sa.gra.do compro,
ª saude dos educandos cegos seja. bem acau- misso, fieis ao compromisso da socied~de es
teladit. pecin,lmente cren.da para esse iim, res.olve.,. 

t•n.m celebrar de. novo a mesma d::-.fu. de. 23 de 
O prQjecto deste edificio foi u.pt•esentn.do outubro : «Uma. solemo.e sessão funebre em 

pelo P+· Benjumin,ct'e\o que ~872, •LO Sr . .lo:I.o homeuagem iquelle que p11m a escola. e ainda 
Alfrerlo; desde logo começ:ido,foi toda.via por n seu director espíritm~J, 0 inspirador de seu 
lk\mais vn.B"u.rosn. sun. com.trucç:l.o, com gravo inexceclivel 1m.triotismo e effcctun.t•-se :i i nm~
prejll i:r. o <ln. con l".cfv::wi:íio. do que \:\, ficamlo g-m·ação ele seu t·otra to em ta.manllo na ~ural ; 
prompto. g· no entanto um projecto quB depois, irem, iacor·porados em r elig-\osa roma
llonm n seu itutor o n. esta capital, pode sol':.. ria :w ceiniterio, levn.r-lhe as lagrimas. da. 
r1•ur O CO!l ÍI'OlltO dOS lllúihorCS Sirúi!::tr'CS d:~ $Uld:LdC C dcpuL' UU1;1 coruti. $Obro u, sepultura. 
Em·o~::i.. Qun.ndo o Dr. Bcnj:imin entrou pn.rn. do funtlf.\dor dt~ r:.epublico.. » 
o goveruo, mandou continuai' ns ouras nte 
poclor o ffoctuar:..so a. muda.nç.3 , mm; a. '.-Crbn. Mas.nn. q ua.lidudc de milita.res, precisµ. v~:m 
uocro.tada orn pcquenti e a.ch:i.~sa actu:\lmeote dt\ liCençfli 1º. commandtinte da escola e pi_l.r;i. 
esgotada.. osse fim dir1g-1ram-se a. S. E:t . 

A :verba aprescnt:J.ut\ pob commissüo tam- E infelizmente este modesto programma. 
bem parece-mo iusig-nilicautc e enfüo propo- não pu<le sor l'e:ilisado1 porque o. lice n<}a. 
l'oi o ~iugmonto de 50 coutos ne~tn. v orlx<, n~o lhes foi concedida .. ... 
destinaL!os especialmente ao Instit~to Beti,ja.- Não ~omp1·01lond.o qu{l,l o fund0imonto desta 
n;in Con~tant, sem prcjniw d:\ í]ttot{t propol'- prohibiç~i,o. · 
cionl'Ll qiw lho compllto polri. vcrhi, gornl. · l~ospcito maito os motivos, naturnlmonte 

Limitar-mewlii:t lina,lmonte a o:::t:t indica~ão, pontlcrosos, C{uo levnmm o illustt'c comm~m~ 
t\gti~w1bndo, conN tli t>sn, .os ontt-c1s omdorcs, 1lanto <l:t cscoln. :• n0g-::i.r tLl.o simples qufo 
q uc vtio ma ni!\Jst:tr-se so !Jra as ro rormas úo ,i q8ta, li cen,ça; mq.s tico em uma pqsici(.p, 1\e 
ou~ino pu,~~i~o,_ t;i um raçto <l~º t \}_m :,,lgulllil. . constru.ngimento, porq~e, si ~e um. lado r~~ 

Cn.1anrn. V, l V 7$ 
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conheço, com satisfação, que aquella. distiu
cta corporação que constitue hoje, como hon
tem, como sempre, um dos principaeiô ~usten-

. ta.culos da. Republica, não i;:o pelo seu graude 
valor moral como tambem porque re
presenta. um incontesta.vel esforço material, 
de que já deu abundantes provas; si vejo 
que ell~ continúa a. manter-se firme e bri
lhante no conceito publico em que é tida, 
tornando-se cada vez mais merecedora desse 
honroso conceito, verdadeira conquista 1le 
seu valor civiéo ; si vejo isto por um lado, 
por outro lado uma duvida. punge!lte invade 
o meu espirita. 

E' poder :\lgum espírito ma.levolo attribuir 
:t !'lentimautos meuos patrioticos ou meno!; ai
rosos a cooducta do distincto commandante 
àa escola. .. •. 
N~o ! Não acredito, que assim fosse ! Ao 

contrario posso a.ffirmt\r que o comman.daote 
da Escola Militar, o illustre Sr. coronel Can~ 
tua.ria, foi sempre um dos amigos mais dis
tinctos.que teve Beojumiu Consta.nt desde as 
banc.'\das academicas,onde S. Ex. teve mesmo 
occar>ião de receber_ explica.Ções delle,embora 
companheiros como estudantes. 

Esta a.misade nunca foi interrompida, e 
eis o motivo da difficuldade em oue me en
contro para i.uterpreta.r semelhânte prohi-
bição. ' 

Mas a intenção é tudo. 
Satisfaçam-se os distinctos e b1•iosos moços 

da Escola Militar com a idé:t de que a ~ua 
intençoo valeu pela acção; e a. opinioo publí· 
ca. receberà seu . acto de subordinação á d is~ 
ciplina militar e sua intenção purissima ' como 
a verdadeira e merecida homenagem tribu
tada ao Mes·tre querido, áquelle que illustrou 
o dia 23 de outubro na historit~ du. uossa 
patria. ! 

lteceberão todos esta. intenção . manifesi.a, 
embo1•a sem realisação, como uma nova con
firmação do direito que tendes ao mo.ior 
respeito e consideraçao publica. a. par da 
gI'atidão .nacionàl. 

Prose9ui sempre no caminho do dever tão 
digna e nonrosamente como Yol-o ensinou o 
incomparavel P<\triotn. que clla.maes rle vosso 
-Pae 1 

E assim melhor contribuis para a glorfo. 
delle e da Patria. ! (Muito bem; muito bem. O 
orador e felicitado.). 

O SR.. NILO PEQANHA (peia ordem) requer 
encerramento da discUSljão. 

Coasultttda, :i. Camara approvo. o encerra-
nieuto podido. . 

Em seguida, são successivamente postos em 
discussão, que é encerrado. sem debate, os 
a.t•ts. 2° e 3º do projooto. 

Sã.o succes:;iva.meot e postos a votos e ap
p1·ovados em discussão unica os seguintes 

PROJECTOS 

N. 199 

( DO SENA.DO) 

O C,ongresso Nacional resolve: 
Art. l. ° Fica o Poder E:x:ecuth·o autori

sado a mandar abonar ao Dr. Evaristo Nunes 
Pires e gratificação a. que tenha rlireito como 
profossor intel'ino de geograpllfa no Bxter
nato do Gymuasio Nncioua.l. 

Art. !:l. º Ficam reYog-ada.s a~ disposições 
am contrario. 

,N. 194 

O Coúgresso NacioOal decreta: 
Art. l. " Fica elevada a 100$ por mez a 

pensão concedida. a. O~ Maria. J osephina Pe· 
reira Pinto de Anrlrade no dominio do antigo 
regiman e confirmada· pelo decreto n. 27 de 
30 de novembro de 1889. . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições om 
contrario. 

N . 167 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 l"ica rer.onhecida. a. DD. Paulina 

Huet de Bacellal' Guedes, Juliet '~ Huet de 
Baceliar Pinto Guedes · e Orminda. Huet de 
Bu.cella.r Pinto Guedes, o direito de percepção 
do meia. soldo, C<ilffiO tillla.s do major refor· 
mado do exercito Vicente Huet de Bacell:tr 
Pinto Guet.les, l'allecido em 2 de fevereiro do 
1890. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em i 

contra.rio. 

N. 217 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. L" Fic:i o Poder Executivo l\utorisn.do 

a pn.gar ao coronel refor mntlo do e:-;:ercito 
Augusto Ces:~r elo .Arn.ujo Bustos :~ diilbrenç:t 
do soldo entre o po::;lo quo ora. tom e o do 
tenente-coronel, desde n. do.fo, de sua reforma 
até 30 de junho de 1885; observo.das Q.S l'espe· 
ctivas t.'luolfos, ü.briuclo-se ~ra essa eil'eito o 
credito necessario. 

Art. 2. º Revogn.m-se ai:; disposições -oro 
contrario. 

N. · 234 

o Congresso Nacioual decreta ; 
Art. 1. ° Ficu. melhorada n. aposentadori:Í 

com o oi•denado, concedida. por acto de 30 do 
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julbo de 1890, a João Paulo da Costa,, 110 011'l
prego de 1° esc?•ipturario do 'l'llllsoni-o Nacio
nu.l, com o accrescirno d:i. gr;\tiiicaç-;io . 

Art. 2. 0 J<.ovogn.m-se u:> dispo<:icões om 
contraho. 

São successiva meute postos :~ votos e u,p
provados (;lm 3" discussão os seguinttis 

P<Yojectos 

N. 209 A 

O Congresso Nacional llecreta: 
Art. l . 0 E' iwuto de impo':lto do imp1.wt:\

~:10 todo o matet•ial <last irmJo a cann.ll:la\:lÍ.<> 
de agua potnvol nu,. villu. do Curr:üiuho tlo 
GStado da B::l.11i:\, mandado vít• do m;t1•tmgcit•o 
pela Companhia Aqunria do Curra,!inho. 

Art. 2. 0 Revogam-se as <.li:>posições om 
contrario. 

N. 205 e 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 E' cor.cedida isençao lle di1•eito:; de 

importação paro. os materiae~ oeceS6n.rios para 
a illuminação a gaz da capital do estado do 
Pa,rá. · 

Art. 2. º Revogam-se u.s disposições em 
contrario. 

N. 205 B 

O Congresso Naciona 1 decreta: 
Art . l.0 E' concedida isen~ de direitos de 

impor~ção para os materi~s e preparos do 
Hospital de .Misericordia da capital do estado 
do Para. . . 
. Art. 2.0 Revogam~se as · disposições em 

co n tr<tl'io . 

N . 22i' B 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l .º São ise ntos de impostos os ma.te1•iaes 

que forem importados pu.r;i o::> serviços de 
ag ua, esgoto o illuminação dn cidade de Ta
tuhy, no est.'\.do de s. Paulo. 

Art. 2 . 11 Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

N. 205 A 

O Congresso Na.oional decreta: 
Art. 1. 0 E' concedi d~ a isencão da direitos 

de importn.ção pa.m os ma.ter!ttes nocessarios 
e indispeosaveis â installaçii.o da luz electrica 
no municipio de S. Carlos do Pinhal, do es
tu.do de s. Paulo. 

A1·t. 2. 0 O Poder Exécotivo tom:trá as pro
viuencias par:~ verificn.qào e discrimin~ão 
clesses 1r111teriao~ isentos, de modo que.julgar 
mais r;11uvouieute. 

,\ rt. , a. 0 llovogu.m-se :~s disposições em 
COlÜl'tU'JO. 

N. 198 A 

O Congresso Nacional decreta.: 
At't. 1.0 l<'ica o Podei' Executivo autorisndo 

n, cnncH<ler isonçito de direitos do irnportttQiio 
pnr·a os materi:w~ 11ostinados :10 monumento 
fJHO ;;o pl'otomle orig-ir na capitrd <lo u:;tu.tlo 
dt~ 1.i< ~hitt, um comrnemoraçito <lo :l d~ julho 
do 18~3. · 

At·t. 2.·1 Picu.m i·ovoi,,•adml ns <lisJ10::1içue::1 em 
cou tl'urio. 

N. 11)3 A 

O Congrosso Nacional l'osolve: 
Art. 1.0 E' colll!edida ii Companhia M::i.nu

factureir:i e llgt•ícolu. do Estado do Maranhão 
isern;rl.o de direitos pam o-:; ~\p!_)ttrelbos, inn
chinas e sollreselentes que importar, pal'Di as 
fabricas de tecidos de algodão, extracção 
e preparaç.'io de oleos e outras industl'ias 
que pretenda asta.belecer ua. villa de codo, 
claquelle estado. 

Art. 2." A isenção de que trata o artigo 
precedénte refere-se sómente aos apparelhos, 
machinas e peças constantes da ralação que 
a este projccto <\companha. · . 

Art . 3.0 Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

DOCU!llENTO QUE .A.GOMPA.NHA O PROJEOTO 
N. 193 A DE 1891 

l~elação das ma.chi.nas, machinismos . e ma.is 
material que tem de ser importado pela 
Companhia ManUfactureira. e Agricola no · 
"M:aran.h~o · 

1. 0 M achirias para bater, cardat-, limpar, 
tecer e fiar algodão 

l Ab1•idor e pertencci;. 
2 Batedores idem. 

20 Cardas cita.tas idem. 
6 Passadores . 
l Apparelho electrico para os passadores. 
3 Masstiroqueiras g-rossas e pertences. 
2 Interruediarios ae 118 fusos idem. 
1 Ma.ssuroqueiras finas de 132 fusos idem. 

16 Fiadeirus de urdimento de 312 fusos idom. 
8 Fiadeims de trn.ma de 312 fusos iclem. 
2 Bolinadores idem. 
2 Urdideiras, idem. 
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6 .Machinas de fazer meadas idem. 
5 Ditas de desmanchar meadas idem. 
2 Ditas de emparelhar. 
3 Ditas de preparu.r spulas. 
2 Ditas de preparar punhos. 
2 Ditas de enrol::i.r fios. 
2 Ditas de fazer novellos. 
2 Gomadores. 
1 Appn.relho de preparar gomma, completo. 
3 Estantes de ferro, com 6 <luzias de pentes .. 
180 Teares. · 
l Mo.china de. medir e <lobrar. 
l Prensa hydraulica. para onfürdar. 
1 Dita. de ommnssn.r o.fgocl:"to. 
1 Mncllioa pura picn.r rel>iduos. 
1 Dita. ue estampar fazondns . 
1 Dita de costura. 
1 DeaC<1.roca.dor . 

2. 0 Objectos para a tinturaria 

l Ma china de alvejar fio. 
l Lavadeira paro fio em meadas com ac-

cessorios . 
2 Tanques de ferro. 
4 Turbinas para seocar 1los. 
3 Espremedores. 
l E~tufa para seccar fio tinto. 
l Machina de fixar côres. 
4 Tanques de madeira. paro tingir. 
l Lavadeít'a de tio tinto. · 
5. Tanques da ferro fundido .. 
l Lavadeira. de fio azul. 
l Estufa de seacar fio branco. 
1 Machina. de l.:i..var com roda. o :(io. 
l Moinho de moer n.nil. 
l Ma.china de gommã.r fio tinto. _ 

Tubos para encanamento de vapor o de 
agua, com t9rneira~~ regis~ro, etc. 

3. 0 Accessor;os destiY1ados e! fiaçc7.o, tecidos e 
tí11turari~ · 

· l Bal:mça. 
2 Carreteis de eampainha. 
1 Provarftos . 
l Indicador de numero de fios. 

. l Jogo de ganchos. 
l Enca.pador e seus accessorios. 
l Fardo da p:i.nno para encapar cylindros. 

60 V ergas para pastas. · 
4 Cylindros de amolar ca.r~u.s c~atas, 

20 Milheiros de tMhas para. card:i.s. 
100 La.tn.s para. cardas a f!.adeiras. 

15 Duzias de almotoliru:i. 
4 Cisternas para n.zeite. 

iOO Grozas de canudos, :floretões; canelln., 
spulus, cnrteteis o lançadeiras. 

Toneladas de correia.me é correias :para 
coser couro, com ::i.s competeutesjunti1s 
de ferro. · 

4 canastras de aza . 

4 Arrobas de barbantes · especiaes para 
uso de ditrer~ntes apparelhos. 

100 Galões de a zeite especial para fusos. 
1 Cisterna para. piokers. 

220 Jogos de varas para liços . 
50 Jardas de fianella pilra gommador. 
50 Ditas de panno para carreteleira. 
l Caixa de ferramentas dé mecanico. 
1 Jogo completa dC! rodetas de mudauçt\S 

parti. tod:ts as machias. 

4.. o Machinas parei a o(ficina 

M11.chino. o ca.tdoirn.. 
Forno mocauico; 

l Furo.dor mocnnico. 
l Machlon de nplainar. 
l Rebolo com caixn. do forro• 
l Forja de forre iro. 
l Safra de dl to. 
Sa.la.dn.scommissüo11, t:h lo outubro do 18\JI. 

- Aslolpho Pio.- A11tmiin Ol11ntho.- L cilo 
Oiticico..-"M1.m1a,-Oc:crrU.-IJ. dd Paiva,...., 

E' posta a. votos e c.pprovl\dlL 11. ::ioguinto 

Emenda ao projecto n. 193 A 

Ficam isentos d!:l direitos os machinismo~ 
precisos bam como es materinea destínn.dos 
n illumina.çito a gaz e aguas da capital do Pi· 
auhy e as fabricas do tecidos a estabelecer-se 
no mesmo esto.do . ..-Ptres Fen·efra. 

O SR Pao:sIDENTE annuncia que ha nic· 
da emenda. no projecto n. 193 A, a. cuja lei· 
tura. va.i proceder o Sr. secretario. 

E' lida a. seguinte . 

EMENDA li.O l'ROJECTO N, 193 A 

E' igualmente concedida. isenção de qual-\' 
quer imposto de importação paro. todos o>_ 
machinismos, apparelhos e sobresalentes im-

: portados de estrangeiro para as fabriros do 
· !iaçilo e tecidos, agua e Trafego Marítimo, 

no estado de MaranhãO.- Rodrigues Fer
nandes. 

· O Sn.. Si;:VER.I~o YrEWA- (J!e~a ordem) 
requer guç essu. emen<,b ~~jn. (iividida. em 
duas partes piirn. ser vota.d:~, uma iseqtando 
do imposto os machínismos e a.ppn.relhos, 011· 
tra, os sobresalentes, 

Posta a votos, é approvada a l " p:i.rto e 
regeitada a 2~. 

o S1t. PasmENTE-Annuncia a 111. discus· 
são do projecto o. 2.30, n.pprova.udo o trat::ido 
de :lrbitrnmanto fü>mado em \Vashingtou :1 
28 de abril do n.nno passado, jlor plenipo
tencin.rios do Brn.zil o ele outrl~S · nações 
americanas. 
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Ninguem pede a. pal::wr.'l. e é encerra.da 
discussão. 

a Ao final d@ art. 3° accresceutc-se:-fü~ando 

Posto a voto e approva<lo o seguinte 

Pao.1EcTo N. 230 

cm conseqtlencia revogadas as disposições do 
decreto U.e 7 uo dezembro de 1890, que se re-
ferem ao mesmo resgate. . . 

Em se"uida-Em vez de-pa.ragra.pho um
co-di"'a'.::se - artig-o (com n. numeração que t> . 
lhe couber.) 

O Congresso Nacional decret.-a.; Art. 4" do projecto-Substitua.-se pelo ~e-
"'Uinte-Ficnril igm1lmente revog-atlus as d1s-

i\t't. 1.0 E' approvado o tt-n.t:tdo do Vvas- rosiÇlies logacs
1 

o sem om~tto as cln.usul!LS 
hingtou, fü•maclo polo l~r~zil, ~om os ~~lados contractmtes, i·el:ttivas. il. p:o ptjetlauo c!a~ 
l;ui<los \IO Norlo,a JJ01lv1:\,0 t~<)ll:\dor, ç.unto- apolices () i~ l'OdUc•;Õo ü :.ttipltc:u;•i.o. osr_IOCIM 
mala, liu.ili, Hondurtu;,Nicnmgmt o 'S. ~n.l vtt· tios juroil das lllO:'ilWIS a polices, !lopo;;1tauis no 
dor, lllll 2R tio o.liril rio 180 .. l ; thesouro polos dívar~o~ li:incos em g1u•antin. 

Art. 2." 1''1ettn'\ t'Ovogauas O:s dlsposlçüos om do suas ernissõe:), sondo-lhas nssegurado. a 
contrt1l'lt~. propriedu.de d!Ul referidas apoiices o o pagn-

s""l' U"'~D ~ P.-~inE D A OlWEM DO DIA m.ento intogral dos respectivos juros •. 
r.. • i-, '~ · ~ " Em ·componsaciio rtcam os banco.s emissores 

. . . obrigados a liquidarem os respoct1vos fundos 
O S1t. PttF:SlllENTE annunci:i 1t Continua.- de reconstitui~to, de que tratam o decreto 

çiio dt1. ·3· <llscu:;sií.o do projecto 11. 22~ A, do 17 de j:meiro de 1890, art 4° e ma.is dia 
( rln co111missüo mixttt ), sobro o r·esgato o posições nntoMoros n u. pplicarem o seu pro 
conversão do p:1pel-moeda do osta1lo. dueto liquido ao resr;..ito do papel·moedo. do 

.São lltl:u1, apoiatlus e po~to.s conjunctamente Ei!tatlo. 
cm discussito as seguintes · · Accrescente-so onde-convier·: 

Art. Si torb.o.r-se necessa:-io p::i.ra refort;o 
do lastro da emissão nos termos previstos n:a 
presento lei, podera o govern~ erníttir ao par 

SUb'stitun.n'l-se os a.rts. l" e ·20. pelos se-1 apoiices de ·cinco por conto, CUJO producto será 
guintés : applico.do à.o rasgo.te do po:pel do Esta.do. 

Emen:las 

Art. Sempre que se . houv.ei: de procecter 
Art. l • 0 E' ved(l.da d~sdo a data da presente no resgate dé notas, este reca.h1ra. sobl'e as llo 

lei em todo o territorlo du. l~epublícn a emissão maior valor, trt\tàndo-so do pn.pol do Estado, 
de not&.s ou bilhe.te~ de bauco, que não sejam, 0 sobre o.s do monor valor se vers:i.r sobre o 
à vontade do .port~dor, cooyersLveís immedia- papel bnncario. . . 
lameRte em espec1e metalhca. . . _ Eli'tnioe-se 0 segundo período do paragra.- . 

Art, 2° .. E' ca.ssa.~a ~ faculdade de omissa~ pilo 'uoico a·o a'r~. ·50, e bem ~\SSiill o art · 70. 
de notas rnconvertive1so.os ba.ncos, a que fot · 93· .• l d l89l 
tal faculdade concedifü~; ficanuo . estes, sob Sal~· das .s~ssões, .~ ue outu 'ro e ·-
pêna. de li"quidaçâo imri1e.dio.tn., obl'ign.dqs o. Sowrnio Viem1. 
1·etirat annun.lme'ate da circulaçã.o lU 0 /o de 
smi.s emissões reu.lisada.s. . o Sr·. Felieia.no Penna. <liz que 

Art. 3 .'6 Se't(\, porém, livre M3 mesmos 0 tempo de que dispõe e muito limi_t~o o con
bancos em vez de retirarem n. quohi de emis- trastu. singularmente com a vast1~ao do as
s:.'io de que 'tmta o artigo precedente, g-ara.n- sumpto 01-.~ sujeito ao debate ; rn.rn.. nm e_xa
tiren1 n. sua ch•<:-ulaçi:\.Q, deeosita.ndo . t1~nua.l- Ol'e rapido·dos pontos capi to.os do pro.1acto,Jus
mento 'iro thesou'ro, eni ~•polices da divida pu- titicará. omen1fas quo llontem npresentoll e 
blica dn. únião 1'20 º/,, 'do valol' da quota que ct'ilicaril. a.s que fora m trazidas M conheoi
lhcs cumptiri~ reti'rn.r, ou J.ous terços tlo mes-. manto da camn.ra .por parte da commissão 
mo va!Ot ~m ·d~ro . . _ , ._ , mixta e de alguns collegas seus. 

A\•t. 4. 0 Estas l'brtgaçoes so cessamo, Antes <le entrai• neste estudo, confessa que 
. quundo as emissões existentes estiverem ga- está tiio pouco ·satisfeito com as provi_dencias 

i·autidu.s ~or depositos mi ra.zão ·de 120 °lo em tomatla.s pela com missão, quB nii.o ~ rntei1~ 
apollccs, ot'l de dous terços em ouro, de seu, mento elficuzei;, qu·o si fosse constitn1do arb1;
va.lor. tro M~te pleito decidiria rmncn.mente pela h-

A!'t. 5.0 O governo, potlerú, si ontemle1· quidu.o'iío dos b~ncos emisscires e faria voltar 
couve1Úeute, eleva'r ató 20 º/u ~ tà~a de que ú.o E~ta.do o uso exclusivo c!o direito do emit-
trata o n.~:t .. Z:; ~ deveri~ provtd?nc1nr so~re , tir pá.pol. . . . 
1~ racohshtmç:lO mteg-r .. \ldo deposito m?taJhco A' os.te l'espoi to o Estudo tom ucna s.upe~10-
recolhido ao tliesouro, pelos bancos enussores. rido.do incontcstavol sobro quaosquer mstitu-

'Sàla das sesslla·s, 23 do outubro tle 1891.- tos aos quaos so incumba. tão espi11hósa ta.-
Sc"crino r ieira. · . reéa.. 
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O credito de um e outro não se comparam, J emendas para. melhorar o pt•ojecto de modo 
e, exercido directamente pelo Estado, este di- que ~cousas possam caminhar com certo des
reito esta muito menos sujeito aos abusos, a assombro, até que o acaso ou a Providencia 
que se entregam frequentemeute associações depare solução mais ou menos feliz às diffi
muito mais preoccllpadas de seu interesse culdades, q11e hoje tanto nos a!Iligem. · 
proprio do que dos interesses de ordem supe· As emendas que hontem forão mandadas ú, 
rior que lhes são. confüulos. mesa pelo orador, são a.s seguintes: 

Si o orador pudosso conservar ainda. ::i.1- Ao n.rt. lº-«As notttsdos bancos emissores 
guma duvida n. este respeito teria de capitn- e o pn.pel-mooda. do Esta.do ftcão l'estricta
l:i.r deante <ln. triste exporioncin offorr.cidn. monto limitados à l>Ommo. actualmento exis-
110!0 dosnstro succeditlo clepoi::i 1\0 mona:> do tonte em cirnulm;ão. ~ 
dous anno::i de funccionnmento <los hn.noos « Os bnnco>l omissm•es süo obrigndos :i. fnzor 
omi::isore:;. tl. con v1w~ll.o do BUll!l notns 110 portndor e á 

A concessü.o do dlrolto de omlttir notn.s con- vhita. dostlo quo o c11mbio tlttinja a taxu. da 27 
stUua nsslgno.lndo füvor no quo.L o~ bo.nco::1 pcncaN pot· 1$ o umqunnto ~stn. se mMítiver. 
emissores corrospot!•lom ussumtnrlo onns nm .:Dentro 1lo prazo do 8 mezcs o Bnnco Lia 
benettcio do Estu.l!o. No cnso que ocm1pn. n at- RopulJlfcn. lh•s Est1Ldos Unidos do Braztl reco

. tenção do. Cnmam, no direito do emittlr eu. lherâ o inutillsarii. o terço das notas, que ti-
outros numero~os privilegias o concmissCles verem sido emittida.s m1 razão triplico do 
.comrtn.ntes do decroto de 17 do jnneiro ilo lustro motnllico, ou reforçará este last ro de 
Isgo, os baucos correspoodio.m com a olJri· modo q!le a emissão sob esta i;arantia fique 
gn.çilo de reduzir om certa proporçffo o juro lnoç-ada na razão dupla do iastro. 
dn.a apoiices de seu fU11do socin.i até a eom- cO bánco po<leril., si o preferir, garo.otir o 
pleta extincçüo do referido ,juro ; rlA coasti- ter<;\) dm; notas, acima. dito, com o deposito 
tuir com uma. quotti não inferior a 10 o/,, um de apolicfls da divida. publica. sendo neste 
fundo pnra. représentar o capiti1l das a.po- c:1so o va.lor nominal <lo deposito igual ao da 
!ices, que ficnrin.m nnnulladas para todos emissão.li) 
os etreitos no fim do prazo da dnraçào Quanto á primeira emooda é destina.da a 
dos bn.ncos ; e de auxillar a lavoura e in- da.1• c01•po U. decisão da Cama.ra., que :i'esolveu 
dustria. com emprestimos em cert:i.s condições, prohibir o. coatinui1Qão da emissão de todos os 
etc., etc. · bil.ncos. 

Em relação ao Banco da Republica hnvia A este respeito nenhuma .duvids. existe o 
a ·mais rt. obrigação do resgato jo pn.pel- folga de ver que a commissão mixtn. :"pre
moeda do Estado: Todos esses onus e com- sentou tambem emenda equivalente. 
promissos estão burlados ou vão burlar-se, A .2" emendtt refere-se a obrigação de con
ae modo que .hoje a situação deftne-se verterem os bancos suas notas desde que o 
deste modo: os bancos e~onerados de todo cambio attinju. a 27 e emqua.nto se conservar 
e armados das concessões, que Lhes foram nessa taxa. 
feitas. Quanto tal J.àcto so ren.liznt', :1 nota poderá 

Que proveito tirou de tudo isto o E~tado 1 ser convertida sem prejuizo para. os bancos; 
Que resulta.do apurou-se além do est:itlo anor- não ha, pois, motivo algum para. ficar o por
malissimo de nossa praça, do enorme descre- tador da nota esperando que o cambio se con
dito da. moeda. fiduciaria, que crtia uma. situa- serve :i. 27 durante tres mezes. Estn. disposi
ção angustiosissima, que difficilmente pode ser çã0 é um:i r eproducção de outra. consignado. 
debellada 1 · no decreto de l 7 de janeiro, com n. ditre1•ença 

.O orador diz que isto nito exprime tudo! de quê nesta marca;va-se o lupso de anno. 
Ainda a.gora. vê emendiis, nas quaes estiL con- Unrn e outm nã.o tem detosa. o nem são 
signada a idéa de responsabi!iso.1·-se o Estado serias, desde que saibo.-se que tL hypOthese ó 
pela emissão dos bancos, que se liquidarem. it'realiztwel até mesmo porque depeadede um 

Mil vezes fõr::i. prefarivel que o gstado bnnqueiro ou interossudo interromper •~ con-
nunca tivesse demittido de si o direito essen- tinmdnde exigida. . . 
cia.lmente ma.gostatico de bater moeda para O Sr. Serzedello concorda. em que a hy· 
não ter de chegar a um desastre de tn.l or- · pothese é irt·ealizavel e confessa. que a 
dem ! disposição foi escripta para armn.r no ef-

Si o orador tivesse do consultar seu senti.:. feito morn.l. O orador nü.o crt\ nisso, acre
mento individual proporia frn.ncumente n. dita antas que tnl disposição vem radica.r no 
liquidação de taes bancos e a 'Volta dn. emissão espirita da população a crença de que a Ca
ao Estado; não o füz. porque sa.be que 0 espi- mam não quer desprezar o usado recurso do. · 
rito da Camara nã.o aceitaria esta solucão e artificios. · 
não deseja perder tempo fazendo propostas, Nenhuma riizão ha parn. itnpedir a conver• 
que lhe parecem do antemã.o condemnadas. são emqua.nto. o ca.mbio conservar-se na tuxa. 
Farà o que é possivel na occa.sião, propondo de 27 i llquella. se fará sem prejuízo dos bt\n-
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cos, que poderão readquirir o ouro pelo mesmo 
preço por que o tiver entregue a.o portador 
da. nota. 

Este expediente fica a perder de vista do 
ideal, mas é quanto se póde exigir. O que 
nã.o fôr isto não e serio, e melhor f'óm apa
gar os artigos que encerram taes promes
sas e eiri seu logar collocu,r a declaração posi• 
tiva e desoladom de que as notas são incou
ver:;ivAiS. 

A :3~ emendo. provô ri.cerca do recolhi
mento i..lo terço ela emis~ão lanç:trla na i•azilo 
Mr,lice do lastro met~illico 011 do reforço rta 
g:Lranti:L. 

Este ponto parece ao orador impor·tu.ntis
simo. 

A garantia tle um para tros não 6 nb
~olutn.mente si\tisfactoria. A deprecínção das 
notas de b:mco nã.o é tão sómente resttl
t:u1te de sua gr:indissima abundancin, mas 
t11mbem da garantia prolJlematicti em que ~~ 
apoiam. 

E' indispcosa.vel valorisar as ceduias do 
ba.nco, que no interior jâ são recebidas com a 
maxima repug-mmcia. 

O proprio ministro r:iue accnmulou o l>anco 
de favores, escreveu u. pag. 33 do seu rela
torio: 

«0 Banco d~ RepnbHc[l. dos Estado~ Unidos 
do Bl'azil recebe a fücnldade da emissão no tri
plo ele sua base em ouro. 

«Semelhante conces,;ã.o não a. teríamos feito 
si uma tel'ça parte de;:;sa emissão não fosso 
destinada ao reagate do papel moeda .. cuj:.~ 
importancia em circulação é tle 170.781:41413.» 

O proprio ministro achava indispensavel a 
j usti ficaçã.o de seu prooodimen to. 

Essa obrigação ue resgato dosnpparoceu ; 
não póde subsistir a concessã.o que lhe era 
correlata. 

Que m.zões h:• p:.i.r.i. uão sojeitar-s o banco 
a esta exigenci 1 ? Não polierú fazei-o ? Neste 
ca8o justirtca plenamente a necessidade de 
SU3. liquidu.ção. porque não ·pode continunt' 
como o regulador do credito publico um esta
bell:lr.inwnto inca.pa.z de um:t operação desta. 
ordem. 

Mas o banco µóde, SGg'Ul':tmente ; elle tem 
a receber de seus nccionistas a q un,nthi ;tppro
ximn.da de 50 mil contos. 

Porque nf.í.o ha. de obrignJ-os :'t entra.da. desta 
quantia~ Pois para. n:lo con trarfar in leresses 
do u.ccionistas liu. de o bnnco sacrHictw ostu. 
nnçüo ~ 

Não so quer sinã.o qúo o accionis tü. c11tnpra 
sou dever, nã.o é nm favor. O ba.noo integra
lisamlo acQõei; sem entrada effectiv<i e real 
de ca.pita.l, commetteu uma violação da. lei e 
de seus proprios esttLtutos, que ordenam se
jam as clmmadas feitas por quotas, mlo infe
riores a 10 °/0 e ele 30 om 30 dias ate final ! 

Não ê possivel sacrificn.r interesses valiosis- ' 
simos, com os qtrn.es esta implicado o prop1'io 
credito tio Estado, para não contra1·iar inte
resses de responstiveis e uevedot'es ! . 

E' preciso proceder com energia, sob pena 
de conss~uir-se apenas udia.r o tleS<LStre, cuja 
perspecttva tanto preoccupa o espirito publico. 

O ar·t. 2° do pro,jecto exige um retoque; é 
indispensilvel mtLrcar o prazo dentro do qual 
o governo pi•ovi•lenciariL ~abre a reconsti
tuição do deposito mctn.llico,soli L1on:t elo tlca.r 
tal providenci:t para as kn.lcmdns ;:reg-as. 

A disposicfí.o é inclispensavol ou nií.o; s i niio 
e, riSífUO-~o; no c:1so l!Olllrario o forçoso nmr
cur prazo p:tM nifo so1· rrnstr1ulLL. 

o 11rt. 18 dove ser ro<l i1<ido cm tormos 
poromptot'io:;, 1•ovngandn o docroto mi parto 
em qne concedou privilogb::1 o fümro~ aos 
bancos. Etites favores ornm om compens1lçii.o 
do onn~. rino estão s11ppt•imi1los, 

Dosnppi1roc(Jt'it dosso rno1lu osso podI·a do 
escand:Llo, c;uo 11ot· tanto torupo irriLou u. cou
scioncia pulilic;1. 

A commissiío mb:ta propoz hontem emau
das, cuj:t leitura deixou pa!lmndo e; ora.dor. 

A primeira; ó a qu0 nutorisa o govo1•no U. 
fazer opem~ões de ci·edito parn. o t"esgato de 
papel moeda tio F:stndo . 

E:stu. a.ntol'isação seria indefensavel por 
qualquer lhco em que a. encarassem. 

Um ernprestimo neste tempo e n as nossas 
condições ! Sorin. simplesmente írrisorio pen
sai· nisso. 

Que valarin. retirar da circulação o p apei 
rio ~stado, o mais acreditado. para deixar essa 
immensa molle, quo vomitaram os bancos 
emissores 1 

Quanto tempo demoraria na circulacão esse 
ouro? 

A con versuo da moedu. fiducia.ria. só se póde 
:re:Llizar qnu.ndo hn. um conjuncto de cir
cumstancias fa:vora:veis, que es trio muito loCl
~a de existir, como por exemplo, cer~ equi
lih1'io entre a importação e exportaçrw, oi·ça
melltos equilibrados, es tmlo Lle prosperidade, 
etc., otc. 

Sem tal concurso de circumstt\ncias seria 
loucnra resgafa1· notas com um metal, que 
não tic~nria em cil'Culação cinco minu tos. 

Demais qnurnlo to.:las essas considerações 
não ti vBssem procedencia, o orador não 
sub,;crevi:1 a.inda tal protesto. Não é hostil 
ao governo, m:ts StLbo que este mnis quo todos. 
tom pronuociadlt tondoocia paro, o n.bnso 

Nüo scri<t ca~o novo ver contrahido um 
cmprcstimo cm condiçi:fos onorosissimas o u.p
plicado seu proullcto a fim muito diverso. 

o governo 1;ot'ia. ct\paz de proceder t\ssim 
pelo nenhnm apreço que liga ao Corpo Leg is
lativo._ Aiuda agom, l'unccionu.ndo este, pu
blica. rogulameuto om quo leis sã.o r evoga-
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elas a em que lia disposições de puro caracter Niio, não o5C trata do uma . p11niçã.o : tr~vta; 
legi~latívo. . . :;e ele nmn. moclida de ~h:nçã.o puhlica, '1UC 

As rom~ssas de ouro para a I!:uropn. repe- não pód~ sor sacrificada pam a.ttender-sc ~ 
tem-se just:i.mebte quando a Caroara. discute commo<lidatles tlcslo ou daquellc est:tl.iclcet· 
a necessidade da. recomposiçüo do lastro menta. 
metú.llico dos bancos! Est:i instnbilitlade nns delillern.çücs do Ca-

Seria umil. autorisação perigos~i nincla mara. tir~t-lhe a lbrçn moral. de que tanto 
quando hecessarin.; o orador não n. dttrú precisa, e fal-a-hia.descor du. vosicãc elevada, 
n.bsolut'ame'nte ainda mesmo com u. allegnçilo ein q uc col!ocou-se ha poucos clia!:! pela com· 
de qué seria <ln.da npenn.s como uma demous- prelten~üo 11Hid1L do sons dcvcre!:! o polo modo 
tração de conffanç:\ ao governo. dig-no [101' rruo sot1lie dosempcnhn.1-o. 

Taes demonstrações, porem, não pôdem ser Scrh~ istú um Ol'ro in rpmli!lc:tvol o ois 
dadas com quebm do pl"cstigio d::1. Cam:~m, porrruc o cumhio rnlo tom uma :tlça 1 lcci~ivn; 
que não podarht .Íefender-se ele seu dos- fica-se sempre e;;;peranúo :\ roconHidor:v,;üo ~to 
acarto. · dia se- guiute. 

A ·commissão propõe mais que quando 'Não; a. Gamam nü.o praticari1 acto tão 
algu·m_ banco se liquíélar, havendo lastro em desncol'Lutlo, qtte prcjud ica1fa uubwolmonto 
ouro, o governo façn. a liquidaçfio por sun. seus creditas tle discrição. 
cont'<t responsn.bilisando·se pelas notas, quo o orrnlor não pôlle continuar 1i occupar-so 
ficarem a aescoberto ! de outras emcndatl, pot·que o tempo urge o 

Seria simplesmente um cumulo! O gover- lhe é rorçoso tratar tln riuestüo rela tiva ao 
DO alivia OS Ui1.0COS da t0dos OS compromissos, paga.monto dos ill1jJOStC18 de importação. 
fornece-lhes mil meios de locuplotn.rem-so O orador fn.r. lnl'g-as consido1·tic;<>0s para pl'o
presidente, directores, parentes e ã.dhoreotes, varque esta. cobr=•nç:i ó v11xatoriu. por totlas 
assiste ó. tlesordem e a tocb ti es pocie de as faces em que soj n. considerada. 
abueos na administração e no flm sujeita-se E' vex11to1•ia, porqllo obriga o commor
best.ialmonte ao encargo de pagar as not:J.s ! c:iante n. p1·ocumr ouro om um p:iiz cm que 

Nesse ca.so, quem propõe uma llisposiçllo não existe, om perfuenai; porçüe:;, diariaincmte, 
desta. ordem se,ja logico e de uma vez propo- com n faca ao peito e sujeitando-se n imposi
nha que ·o estado assuma desde jú. á. respon- ção dos especuladores ·. 
sabili<lade das emissões feitas, fica ado com o Colloca. o commercfo en\ nmn. inr.artozn. in'
deposito em -ouro, em a polices, e recebendo tolcravol porque, com a inst:ibili:lade tio cam
da . carteira dos bancos o que fültat• para o bio. füzem-se as encommendas, e p::tgnr-se-h~t 
pag~mento integral dll.l;! notas, aiudn. que seju. quando estas "Cl1egn.rem, uma somma com quo 
preciso_ conceder um prazo folgado para a · talvez nã.o contasse. 
operaçao. · . Estabelece uma desigualdade entre os pro-

Proponha-o a commissiio e o ora.dor hypo- prios commeréia.ntes, porque, conrorme o 
theca-tbe desde jà. seu voto, convencido de templ) cm que ns met•catlorias s:lo recobid:i.s, 
que concorre pt\ra o mais rele~·au te serviço, podem nns vende1· por preço hlferior, ostn.
que nctualmente possa ser prestado á sun helccendo-se deste modo uma. guerra de vrc-
Pt~trin. . ços enormemente prej udicinl. 

O deputado por S. Paulo, Sr. B<1rnnruino E' ímpoli tica, porquo esta cobrnnç..'L vindo 
de Campos, propüo que os l.>:tncos l'eg'ionaos, levantar. o 'pre<,~o 1los ol.J.iectos de coni;umo, 
quo nii.o complctnram o. terça p:u·te th sun. gem. um ostndo de nn:.tnstfa pnr:l :~ popul:\
emissão, tiquom a.ntoris:iclo:; t~ t'azel-o, pnm çã.o, que, mio procetleudo a uma aprc~cia<.:ão 
tlcar?m colloca.dos em pé de iguahlndc:s ou- j nsta, attriliuil':\. suas des~raç-ns ao novn re
tre s1. g-ime11, quo, aliús, devin 'ín·oc:\UrL\l' 1iopu lar i-

Esta. emenda indica que tnes riucstües sito SM'-SO pot• todos os modos. 
ellcáradas de um ponto de 'vista inuito <:lS· E' una.lmente, immoml, por'que impot•ta :1 
treito. · reuunci::1. do proprio crc1:ito, c!u. Jlrorn•ia 

Não se tra.ta. de saber si um biinco foi ma.is. mootla, concorrendo deste "lodo o govorno 
ou menos !ehz do que o outro, se emittiu. pa~i. sua maior depreciação. 
mn.is ou menos, a questão . é muito mnis ele- O ministro Ruy Barllosa. prophotisou, ú. 
vn.tla. A C11ma.r:~ recouheceu solemnemente p:1g. :{02 tlo sem relatorio, rine c!:!t:1 cobt•trnca 
quo a moe<ln. om circulação .iti exorbita das conco1•rtwia rm!'a :t n.lç:i <lo Ct"t.mllio ! Eh; um" 
necessidades do paiz e que é ilulispeusnvol propltccia que füz rir, mosmo nos nteios da~ 
oppór um dique a novas ernissõns. ruiu:i.s que no:; cercam! 

Como poüeri:io hoje commetter a. incohc- ggto pa.;.;tunonto orn ou1·0 ó qua::;i insusloo""'. 
rencia. de votar,n.Jguns <lias depois, pela con- tu.vel. o miuístro fo i achar s imil11 om um t1c to 
tinunçã.o de~se tlagello? do ;;ovcruo <lurn.ntc a. guorru. do Pal'<lguay o 

Diz~se: o Banco da Republica, e o culpado, um'oxomplo oo g-overnú tia Russiv.. ! 
os outros niio tlevem ser punidos! O similc n;:to tom applicn,ção; não se com-
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para. um.a ópoca, cm que forvi tt :i guort·n, com [ ser:.1.o os quo constam rln. tnbollo. H, que a_com~ 
um per1ouo <le pnr. octt~ vi:m L ; 'lua n to ao rmn hon o 1 tecl'cto n. 3D 1 B de 10 de rnmo de 
exemplo 1h Ru:;~iu, dit'~L apenas o ut•a1lor que 1800. O so11 pc:;soa L cxtoL'll o será o a.ctual
não ó lisonjeiro. roente oxistonte. Piim o µessoa l interno lic.'1. 

O pag-11.mrmto om ouro angmonta. a remln. o consiguacla. ::i. vorb:1 do 21 ; \:>20$, e p~rn o ::i.lnL. 
reuna ouro. :\fos não potlm•h u governo che;,;·:1r g-uol da caSt1, :trmazens e expeL11ente a do 
nos mosmos rosultac!os com rncnos incouvo- ô:OOO:];OOO-
nion tes ·~ Fic:t ta1nb-3111 :1 uto1·~'\Llo :1 :ilfande~r a. 

Púrlo, soguramonto; a ug-muntom-so os im- rm·~:;:L elo rendas 1lc Quamhy. 
postos on1 uma· propot\':ir• i·a~n:wcl e o g0- S:da 1ln::: ,.;c·s~ues, 2;, de outubro tio 1891 .-'-
vorno couqwc t• onrn tle 1111 •J pt··~t:i::;n. · F. ilÍtt!Ji·i11h . . ....;..D,;•1wl1·i0Riút.:iro. -Svi·;i.:cl<Jlto 

E'-1110 rnuito 111:1.i:,; facil l\L:r.d-1.1 1!<1 r1uu :w Cun·íJt~ .-Fi')uc:!·, ·çdu, 
c11muwrcitin tu f'J nu fll'ccis:\ tOLlo:> o,; dias e om 
puquotias rruuutirladcs. o g-ovcr·no pôda c,;co- 1~· lhl:\, apoittdtL 1) ollVÍl\d::t :'L cornmissIT.o :i 

lhcr occ:tsi:1o azali:i, rnccbc.1· r.aml.iiac,;, qu:i.ndo SÇ;g-uiu to 
o commorcianto pri!d~a do ottt·o om ospodH. 

O Ol'ador c1·0 que o goveruo tom mal~ orn 
vista a.ugmentar surL rcceit<t, o a p1·ova ó quo 
por muito tempo mandou vcmlcr· o proprio 
ouro 1la alfa1H.leg-a, O!Jeraçito que podot•hL n.u
g-montar a 11uautiutlde. 

E' C".opto rrno o :;ovct'no pos:;uo ouro bnstnnte 
pam fazer face :ws euc;u•gos ató junho; 
nestas c~n<lições po~·que lm ~1o · i11sisti1· po1• 
unm me<l1ua vox:ttor1:L e ahomumvel '{ 

O orudot' não acroctit:\. que a Camarn. tl•:rn
si,i:i neste ponto o não tocaria nii;to se não 
tivosse visto um colleg:t omcioso co1·1·eudo as 
bm1cadas, armado de uma emenda, r ei;tabelc
cendo a colJru.nç::i. em ouro e solicita.ndo assi
gnn.turas~ 

Ninguem quer o pag:i.monto em ouro, só os 
especulat.l.ores o exigem, ma'i! es::;es i;crfom ca
pn.zos de deit~ü· fogo llOs qun.t1•0 an~tllos dn, 
terra para coz10har o ovo de seu interesse in
dividual. 

Prepnrn.rarn esta sitnação desgrnçada e, 1·e
pimpados om sens milhões recolhidos ú crü;l.a 
da miseria publicá, i\.indr~ ousam reclamar o 
vexame <l~• ropulação, que mone ue fome, o 
que, si tem culpa, ó unicamente (1 da snn iu
comparavol ptic:enCJia. 

A Ca.m:wa, por6m, sustenta.1·i1 seu voto e 
cnntinua1'iL a coorrnisttu· :.t ostim:\. pttblimi. 
(0 orador d "i1.mma11ie vompriMcnla1J.o e a/Ji·1r,.. 
çado.) · 

E' :1 unu11ciatl:L · :L 2• discussão do projecto 
n . 2,fü, que lixn. a ~tespezn. do Il'liuislerio dos 
Negocios tia l<'aiend:L pariL o anuo do 1802. 

~· lid:.1 , apoiada e posta conjuntn.meute em 
tUscuss:J.o t\ seguinto 

ltmcnda mldili'Oa 

Fica. o ~ovm•no auto1·isa1lo :~ olcvnr a mos;t~ 
<le rendas~ ger:ws llo · S:rnt.'Anu:L do Lina
rnono ú. catcg-oria. <lo alfa1111ega elo 4" onlorn, 
coHt o S~1::'nintc po:;so:d intcmo: um itlspc
ctor, dou:> primoiros uscl'ipturarios, tro.:; :se
gundos escripturarios, um thesoureiro, um 
porteiro o Llm couttuuo, cujos vencimentos 

c:u111i1·:.. v. rv · 

E meneia 

Ao n. 1 l-A ca1fa um dos escrivães dojuizo 
do secçfi.o tlo Districto FeJo ral, tle accordo com 
o disposto no art . 358 do decreto n. 848 de li 
do outubro cJ·o 1890. o 1>or niío . terem direito 
its custas nas causas li::;cttcs ctn que a I!'tizenda 
tle0uhir, sor:.i. n.bcnri.do o 0t•donado de 2:000$ 
anuunes, a confar (fa·d::i.fa <le seus oxercicios; 
sem pro.ini*o daporcentngom a. que se reforo 
o mencionado t\rtigo. · 

Sn.la das se.>sõe:;, 24 de ó'ul.ubró de 1·891. -
Frcdedco Borges·. 

O Sn.. OlTtctcA (pela ordt.:»~ )- Sem que 
V. Ex:. ncreilite que h:i. do tninh:\. }Jn.t•to um 
desejo tle con::;uml' u. mesa. 11ormifü1.-D'le1 
comtudo queou fdle contm o modo porquo 
foi orgt1.uí:iadoa 01·dedt do tlo dia de hoje. . 

V. Ex. cómprehende ·que, estando nos 
occupa.dos am tli:scutir o orça,mento dn. lnstl'u
cçilo Publica-, t\ lei sobre o r esgato o con ver
são do papol m1~ed;.i, G a. lei eleitora.!, tenclo 
ainda. hnntcm salritlo "llu. discussão o orç;.i,
mento uo J\liaistcrio tla .o\gl'icultm'.O. , nü.o 11.-i. 
actividt\1le possivd ptÚ';l. exilinina1· todos esses 
projecto~. quanto 111a8: aindtt b orç:úneuto 
do :\li11i;;te1•io ti : ~ ra~oilcla que e talvez o mnis 
irnport:rntc c[(r todnt;. 

us tt•:.t:balhos da 0:1.rnara correm com 
precipitnçüo. Cheg-uei tarde , quando .-i. 
Cmrnwn. jiL cst:.wti al.Jer ta. e p·or isto uão pndé 
po'dir n iilversii.o da. 'ô'l'dem do 1li11., no começo 
da sessão, segundo üm:L ·emenda ao .regimento 
que ültin'mmente foi :t pprovacla .. 

Peço, poi:>, u. V. Ex . o adiamento dll dis
cus!!io oeste .p1·ojecto, um vista dn. dispo~ 
i;içffo tcrmin:11tte do regimento, por'que este 
jll'O.i1wLo ntto dcv.ia t01· sitlo iucluido na. or
dem cio di•L Pm· rnuitt) t/LLO cu e8tutlas8c) o 
t>l't;t~mc11lv d.~ fa:r.emla, 11:10 me ·foi pos~ivet · 
cutondnl-o, u tn.1110 ô ('liº ditiicil <1110 hoje 
l'üeêlli llOVO [ll'O,ÍOCtO :;i ruplillCltllUO o tL't'\ouulho . 
da co1111nbsfio. 

O urt. IOS do l'egirnento tlelermiuo. que 
os projoctos p.pt•osonttttlo::; serfi.o impressos em 
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a"Vulsos, para se distribuir pelos deputados e Idem ao ~\l't. 17° c.-os alumnos dos cur-
entrarem na ordem dos trabalhos. · s~s superípres das escolas militares pode-

0 Sa. RETUMBA-Já. foi publica.do hontem l'<µ> ser a.l1St.'\dos tendo 18 auuos completos. 
no Diario Officiat. · · Sala dn.s sessões, 23 de outubro de 1891 .-

0 Sa. OITICICA - Este projecto foi pn- Marciano de J11agalliaes. 
blicado no Diario Official hontem, mas V. g:c 
deve saber que o Diario Official de hontem O Sr. Severino Vieira.:- Sr. 
contem um catalogo de actos importantissimos presidente, vou respdtos::imente cha.tna.r a. 
que merecem a nossn. n.ttencção. _ altrmc,~1o de V. Ex. pum o modo por~ue estii 

Na l" pagina. vem togo 0 colossal, 0 estu- sendo discutido · este projecto. A 2• cl1scussã.o 
pendo projecto das socioândes o.oooymns feito deve ser l'eiw, por al'ti gos e os artigos vo
pelo governo e que contem disposiçõe::; legís· tudos a p1•oporção que se for encel'['ando 
lo.tivas, de pum compotencia. do Congresso. o respectivo deb~to. Entrebnto tenho no-

Demais, temos na ordem do cliu. 0 11rojeeto to.do que estando em discussão o art. ln, dí
sobre eleições e não me parece que 0 tampo versos deputndos teem mandado emendns ate 
seja tã.o urgente que devamos sacrificar ti clis- sobre os n ltimos artigos do projecto. Po.rece
cussão de um a.ssumpto tão importante . A mo que este modo de processai; :\ discussii.o 
discussiW do orçamento ela füzenrla 0 do pro- nii.o está de uccordo com as dieposicões termi
jecto d'e refo1•ma eleitorn.l suo matarias lm- mintas do regimento da casa. 
porta.ntissimas e cadu. qual absorveria todtL a Chamo, po1·tanto, a attenção de V. Ex. para 
sessão. Não é possivel discutir-se estes im- este ponto, que e du. maior. importaocia, pt\ra 
portantissimos projectos em uma hora. A que niío se esgote n. eloqucucin. dn. Camar:~ no 
falta de orado1•es para. n. discussão do orça- 1° art. do projecto, e os tio mais sejam eur.er-

. mento da füzeuda prova que os deputados rados sem o dehate necessario paro o esclare
não contavam que fosse iniciada a discussão cirl" .. ·tito das ma.terias . 
deste orçamento hoje. Parece-me que a mesa, e digo isto em t odo 

o aca.t:~mento, não deve acceitar emendas que 
O S.R.. PRESIDENTE - Não posso acceitar a não versarem sob1•e o artigo que se acha em 

reclamação de V. Ex., porque a. ordem de dh~ disc11ssão. E' esse o meio de regular o debat~ 
só póde ser alterada por votação da Gamara. d,i mataria e de facilitar as votações para. a 
Quanto<\ não ter sido cumprido o regimento. c amar:\ dos Srs. Deputados. .. 
observo a V. Ex . que o projecto não só foi 
publicado no Dia.-:-io Officiál de hontein, como O SR.. PRESIPEN"TE:-0 projcetc estando em 
distribuido em avulso.. . 2n discussifo pode-se discutir toda ci materici, 

mas as 1;1rnendas só podem ser apresentadas iJ, 
O SR. OITIOlcA - Hoje; e só hoje é que proporçii.o que se discute nrtigo por artigo. 

poderia ser dado parit a ordem do dia . . 
O SR. PRESIDENTE - O regimento foi ob- O Sr. Cantão- Desejo que V. Ex. 

serva.do, assim como o foram os precedentes je digne dizer-me :si, versando a discussão 
estabelecidos pela Camara. · :;obrl:l o art. 1°, posso referir-me a todo pro--

. O Sa. OITICICA - Neste caso fica a mesa a secto. 
responsabilidade <le encerrar-se ;L discussão do O SR. PRESIDENTE - V. Ex:. póde refe-
orça.mento ua fazetula sem ter- füllado um só rir-se a todo o projecto. 
deputado. o sn .. CA'NTÃO - Mantenho a.io rla hoje a 

Ninguem pedindo a pnfavra, e encerrad:.~ 3. mesma convicçikl que tiniu\ na. occn~ião de · 
2.a. di:scussão do projecto n. 246, ficanda uui.nifestar~me no Cong1·esso Constituinte :~ 
adiada a votaç~o. respeito •his lei~ eleitora.e::; . 

O Sa. Pt>.ESIDRNTE annuocia a continu- Então snsteutei, o u.iu1la hoje sustento, que 
ação da 2." discussão do projecto n. 233 todo o bom ou miLo resull:i.tlo de uma lei 
(do SenadoJ reguh.wdo 0 processo dos elei- eleitoral <iepoude e;;pecia.lmente dos seus ex:-
ções paro. os ~rgos federo.os. . ccutores . 

Por melhot· que sej:i :i. lei, por maiores 
E' lida, a poiada e post.'1. conjunctamente qu1} se,i:un as previsões para evitar-se a frau-

em discussão a seguinte de e os rnn.no.iós pa.ra,' fü!serw a e:eição, si o 
Setl axcicutor não estiver convencido do dever 

Emenda 

, Accrescento-se ao paro.gropho 2.0 tlo n.r
ti~o .l .0

• C.- por i'alt:t de comparecimento 
nu.o Jusbficndo, achu.ndo-se o cidadão alis
tado para a eleição. 

que ttim de cumpril-a. fielmente, ella hn, de 
sei.' illudilla e o res11ltáclo da oleiçü.o falseado. 

Ao contrt\rio, por peior que seja uma lei, 
por muito que ella. se presta â fr:l.ude e fal
sificação das urnas, dastle qite o executor se 
compenetra.1· do seu dever, elln ha de d:.i.r um 
resulta.do St\tisfactorio e :\ eleição exprimirh. 
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a vontade dos cidadã.os que concorreram a 
dar o seu voto. 

Quándo trato de executor, refiro-me não 
só a.o governo como tambem aos partido1:;. 
Desde que o governo esteja resolvido a não 
entrar ostensivamente no ple\to ele\tora.t, 
cornmettendo violencias, p1•tüicando excessos, 
fazendo injustiças e perseguições; e,do mesmo 
modo, desde que os pa1•tidos tambem se con
vençam da necessidade qua ha de mora
lisar a eleição, e de não empregar meios in
confessa veis para alcançar ü víctoria, essa 
lei ha de dar bom resultado. 

Eutretanto; assim pensando, louvo o empe
nho e o esforço que o Congresso tem empre
gado e está empregand<' pn.ra que doternos o 
paiz com uma lei eleitoral, que por suas dis
posições tenda. a. garantir a . verdade das 
urnas. 

Por esta razão concordo em ge1-al com o 
p1•ojecto que se acha em discussão. 

Acceito o seu plano e a generalidade das 
suas disposições. Não venho arn~lysal-o minu
ciosamente, mas pedir unica.mente :ilgumas 
informações á commissã'.o que deu · pu.recer 
sobre elle, ou a . alguns membros dá. comm~s
são mixta. que redigiram o pro,jecto original. 

Antes, porém, trr.tarai das tres pr.incipaes 
questões, que sa teem aventado no co1·rer da 
discussao : a primeil'a. reln.tiva. ã, disposiçi1o que 
maudu. respeitar a qu;.\lificução dos alla\pha
betos incluidos no alistamento passado; a se
gunda quanto a ser eleição por _circulas ou 
Por listas e por estados; e a terceira. referente. 
ao voto a,berto ou secreto. 

Quanto a primeira acceito ~L disposição 
ção do projecto que manc.Ja respeitar um di
reito adquerido: o alistamento daquelles cida
dãos que.· comquanto não sl\ibam ler nem 
escrever, foram comtudo alistados na nltima 
qualificação. ( Apartes. ) 

Desde que se quer respeito.l' a. qualiftcacão 
que està vigorando, não se deve füzer 
excepções, e sim· respeita.r a conserv:ição de 
todos os cidadã.os que nellti se a.cha.m iuclui
dos,e que jà. teem exercido o clit"eito de votar-. 

Quando mesmo houves::;e uma lucoostitu
cionaUdade ne~tn, disposiçã.o do projecto, 
como supoom os que opin<~m pelu. e::tclusii.o 
dos u.na.lphabetos, 11ft.0 seriu. tüo g1-n.va como 
outras que taem sido commettidas por esta. 
Cl1.mara. 

N:lo quero faltar contra o vencido, mas 
sómente lembrnr um acto dn. Camam pttl'a. 
provar, que, si esta disposicão é inconstitu
cional, m:ds notavel inconstitucionalida.de ,la 
praticou esta Oamtm1 em reluçü.o á mu.terin. 
oleitoro.l. L\.ofiro~mo a resolução sobre o pre
enchimento das vag-(IS quo oxh;tem nos estados 
de S. Po.ulo, ltio Graude dii Sul, Maranhão e 
P:.i.r;i.. 

A Camaru. resolveu que essas vagas não 

'fossem preenchidas sinão depois de votada a. 
nova, lei eleitoral, entretanto a Constituição 
é muito expressa e terminante quando diz 
q11e, dando-se qualquer vaga, seja logo pre
enchida, mandando o governa.dor do estado, 
om que el1a se •for, pt'oc.eder immediatamente 
li. eleição. 

E' pois incontest:wel que a resolucão da 
Cn.mnra., mandando agual'dn.r nova lei elei
toral para então serem µree:ichidtis ns vagas 
existente~, 6 uma. fl:\gra.nte e mu.nifostu. vio
lui;i\o dn Constitniçlío, da qual tom resultado 
que ns rcpresentacões de n.lguns estados estão 
ató hOje incompl~tus. l!;to é mais grave do 
que conserv[tr os n.nalpliabctos consta.ates do 
alistnmento anterior. 

O SR; BEz1ma1t-Tambem a. Constituiçiio 
cogitou das minol'ias, e pelos . processos que 
es~ão em vigor não se pôde realisar e~a 
disposição. 

O SR. CANTÃo-NU:o tendo it Constituição 
determina.do o modo por que devem ser respei
tadas as minorias; si por voto proporcional, 
pelo voto uninominal, ou pelo terço, nií.o de
v.ia. ser posterf?•l.cla. a outrit determinação de 
serem preenchidas immediatamente as vagas 
que se dessem, determinaçã.o em que esta 
implicitamente contida n idét\ de serem essas 
\"agns preenchidas pelo procesSo eleitoral en-
tão ern vigor. · . · · 

Parece-me, portanto. que esta res9tucão da 
Gamara é mais ioconstitueional do que adis
posição do projooto mandando respei tar a 
conservação dos analphabetos que estão incltti
dos o:i. qua.\ificr.çã >anterior. 

Não penso que haja. tal inconstitucionnli
dnJ l:l, porque el les fomm qualificados quando 
a lei então não e:.\'.igio, esse requisito, e tn.m
l.Jem porque pela Constituição nu.o póde uma . 
lei ter eITeito retroa.cti vo. 

A ontra questão e (1110.uto a ser à eleição 
t'3it<\ por circulos ou por estados. 

Quanto :'.t esta questão, confesso que 
n~ tenho ainda. lllfü\ idéa bem firmada 
sobre qual rios dous systema.s e preferivel: 
si o da eleiç<lo por circutos, on si o da eleição 
por estados. Ambos el!es toem siclo postos em 
prR.tica, não só entre nós como em out1·os 
pa.izes, o tn.nto um como outro teem dado bons 
e màos resultados, conforme n. execur;:to que 
tein tillo n. lei, de modo que não se póde abso
lutamente consid0mr bem qual dos dous sys
tem::.s 6 stiperior :10 outro. 

.Q SR.. MEifü\. l>E VASCONC1'lLU>S-E' pes.i.r as 
vant:.\gens do a.mbos os systemn.s. 

0 Sn. GANTÃO~Ambos toem O seu lado bom 
e o seu lado mil.o. 

PM·~~ l~ oprosiçü.o ou para · as minorias a 
eleiçU.o por círculos é melhor, garante-as 
m1ds, porque as influencias locn.es . resistem 
mais :i. pressão do governo, por isso que con-
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stituem-se ern uma. t~l ou qun.l ~tntononlia. e monía uos 'partidos, mas pó<le prejudicá.?.' a. 
iodependencí•l, ccrta8 de que os seus votos representação das minorias mais facilinente 
nüo S~'<1o contrab..1.lanço.do::; ou nnnullados do que a. ·eleição r1or dístrictos; o que esta. 
'pelos votos das outras loctilidades. Esté é o póde ser mais füvora:vel as minorias, por um 
seu lado bom. lado, ri'las póde prejudic~l-os po'r outro, e,além 

· Mas ha muitos outros inconvenientes : que- disso, rompe muitas vezés a unida.de dos par• 
bra-se muitas veY.es a harmonil~ e noida:de rl.e tidos. 
vistas q~e devem !~a.ver nof; partido:;,como tio Como quer que seja, a verdade é que ambos 
necess?-r10 é nas formas dos governos repre- estes systemnsjá for;1m experimeniactos entre 
sentah,.-os, ~1.pparecem eleitos c:iuriirln.tos de · nos. 0 deram os rnesmos resultados, quer por 
carnpan:\rio; os pm·t ido.> podem m:tis fücil- u!ll, qaot· por outro toram cloit<\S camarus 
·mente combinar cs sous cal\:ulos, o :!k'sim ::;01· uuauiutcs. PorlMtLo não Si!i quttl l!os dous 
frustrada a roprese'ut.u,;iío d:i.s miuorins, por~ deva ser considei'ado superior no outro. 
que o numero de eleitora~ a meno1•, Nestas condições, accelto o. p'rojecto com 

Este ê o seu lai.lo máo. :~ eleii;ão por distl'icto, certo de quo o bom ou 
A eleição por estado é ma.is favomvel ao o mao resultado dependGrá da execução que 

go>l'erno1 porque si a iuflueneia de uma lóca- tiver a lei. (Apartes.) 
lido.do quizer resistir á sua pressão, as dus 
outras localidades·~ ueutra.Ui><irüo, e eUa setn Qu:i.nto i1 terceira questão, pronuncio-me 
duvida, vendo que a falta. dos sens votos não coutr-.i. o voto abet·to, não porque seja a.bsolu· 
iufh1ir~ no re~uito.do <la ateiçlo geral, lw. de tamente nclv'<m;o {\, eUe, mos priucipalme11te 
ccc,or a pressao do governo. pela.s circumst:iucia.s do paiz, que me .pare-

Pól' outro lado <1.proveita t\S minorias, por·- cem 115.0 permi'l.tirem aimlu. que ado1>temos 
que o calculo pa1-n. frustral-ns iior<i. mais dif- essa medida . 
ticil, por isso que o num<.'\ro de oteitores sr.rá U11t Sr.. Dll:PUT.h.oo-Por que ? 
maior. o Sa. ÓAN'l'Ão-Porque niio temos a.inda 

O Sn. M·EIRA DE VASCONCELLOS=-Parece-me opinião pnblici1 educada. Je modo a ;recebei-o, 
que é mais fa.cil ao governo in11uir na eleic'<í.o e delle füz,?r o conveniente uso, a massa 
por ciXeulos. · · populM' a.inda não está convenientemente 

. 
o. s.n.. CANTÃo-JU. ·mostrei que na eieiçako prapnrnda para bem conhecer os sa11s dil'ei-

1 tos politicos e proceder no emprego do seu 
por. cn:culos o s-overno J?<iuo deixar tle exerçer voto com a prooisa independencia, sem receio 
t:i.nta lnfiuencia ~orno na eleição por estados das violencia.s e per.;;eguições do governo. 
porque .º ma.nl~ão lle locali<lade pôde com (Apartes.) · 
vant\\"gem res1stw-lhe ; :t prova estú. ·em que, Nas Hossas ar.tuaes circumstancias 0 voto 
~urante o · domini'! da ler de ctrculos, que abarto serh\ mais urna arma posta nas mãos 
ttvernos, foraln eleitos representantes de todas do g-overno, ·cpm que .muito mais in"fl:uiria no 
as parciailidMds politicas, e ent1•e elles con- pleito elei~ornl, principalmente nas loc<"tlida-
ta:vn.m-se \\tê ge·nuiuos republicanos if; to em 1 1 · t · d t tl d t ·d 
tem"o em que ainda se considerava ~t i~epu- < es <o in er1or os es u ·os, on e as :i.u .ot•1 n-

.1:' " eles tanto itbusuni. 
blica como uma utopi:\. · . Si com o voto secreto muitas vozes, só pot' 

O infl uente de um circulo, vendo que a sua mértl. suspeita de que ·o cidadão n"ãovotou coni 
resi!;tenci!L nii.o e Ilenfr;tfk;adn, pelo apoio dacJo O delel.°!n.clo óU subd~legudo de pOJicit\, é por 
ao governo pelo:> l"\utro:> círculos, susteut:t a este pÕr:;og·uido, quanto mais <J\lti\Hlo tiver a. 
Siit\ resistencia e o governo nii.o pollet•it fo- cei·to;m. de qno o cidadão ni'io lhe dou o seu 
cilmente influir sobre clle. . voto 1 

o s~. "GAnn-m BESourto _E' preciso "pra-· O que acontecerú. é <fue, ou hM'ot·ã.o muitas 
sumir uma. 111udança ·do resistorioiti oeste ou absteUçOes, o"u Ucarü.o oxposto8 :'i vintlict(~ uus 
naquelle cit<clllo. :u1tot'idad0s os ·cidadãos quo não ns acompu~ 

nharam no pleito eleitoral, .. 
O S1t. J usttNlANo S1W.PA - O s-overno mais Devemos primeiro pL'epu1·ti.r o educu.r ·o nosso 

facilmente lJóde dispor de uma. wllueociil. do povo,de mo<1o <t bom conhecel' os seus direi~os 
que do muitns. 0 duvores. diffundindo ·qun.nto possrvel a. 1'0-

. o SR. C.A:-:TÃO - N:to p61le . fazer presSã(l slrnrição, o o g·ovcrno pot•su:\ rnwte conven
sob1·e t.1. iníluenciit <le nm cimulo, porque nIT.o ce"r-so de qno deve respeitar n vontade d·o 
tem meios do neutl'a!h;al-:L. como o fará con:.. cidad.ií.o na m:nüresta~~ií.o do seu voto, o cum
t::i.ndo com o (l.poio das inilnencias de outras pri1• tiolmente a lr.i. Só entií.o ó que pcdcrú. 
locn.lídt\d~s, como u.conteco co!.l:l "'eleiçã.o por ~01· ;tdniitt1do o voto descoberto. 
os ta.do$. Ha 11.imfa um:L circumstnncia que consiuer'ó 

Pêlo que ~uho exposto, se -v6 CJ.Ue a elei- llo bastnnto poso pa.rn. n5.o àdmittir o voto 
çã'ô ~or GSt3.dO$ prestv.-50 mo.is ·{1 tl'ltcr'vençao descoberto, a qu:\l e que em Mnhum ou'tto 
<lo governo, o para manter ·a unüto o hal"' pt\iz; que 'rol) oonEte, es"tà. ello à"dmittid.o, ne·m 
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. mesmo na.quelles m:\iS adeanfados em civili
~o do que o nosso, na.quelles em que o 
éleitor tom bnstil.nte conll~cimento tle seus 
direitos \)Oliticos, naquelles cm rtii~ a P.leiçüo 
é feita com todo o cuidado, oscoirnada de vi
cias e frau<l.es, naquelles,emílm, em qu~ n. po
litica. se muda. pelo resultado <lns ut•nas, como 
acontece na Inglaterrn. e na Belgic:.i, 

E por que n'ã.o tem sitio aclmittido o voto 
descoberto '? Si cst.'.I. medida fosse · couside
mda como capaz do concorrer para que n. 
eleição fosse escoima.d:\ tle todo vicio, certa
mente que éssos '[la.izes a. teri~m incluído f\D.S 
reformas 13or que Icem passado a.s su:i.s le is 
eleitora.es. 

Acreditam os honra.dos deputa.d~ que o voto 
tlescolJel'tO, tcn<lo-3e om vista os nossos costu
mes, concorrerfa pti:·:i. que n. eleição nCT.o loi:ise 
falseada, 1 NU.o creio. · os ca.balistn.s hn
via.in de descobrir meios e modos de illu
d\r a lei. como tem acontecido com todLtS 
a~ leis eleitoraes que temo~ t.ido, mesmo com 
u. do 9 de janeiro, que é a. mais perfüitn de 
totlo.s. · 

Agora., Sr. présideute, passo n. outrD. or
de~ de consitl.erações. 

Chamo a attencão da Gamara para o :~rt. 60 
do projecto, que di::;põe p~ra :i. eleiçii.o dos 
deputados e senadore~, par:L a. proxima leglsv 
!atura. e n:;is yagas que !\lé enttto se <lerem. 

Manda. que as mesas se;1ti.m uom<mdas pol' 
uma commissii.o de seis membros, compostas 
de dous vereadores mais votados • dous 
suppleotes tambem m::i.is votados, do jui:z; de 
paz, e do 1° supplentl;!, todos do ~uatrienn io 
fiodo, isto ê,do ultimo quatriennio lI:l situaçµ:o 

. deeu.hida. · 
Ora, per~uuto eu i~ qu~lquer dos membros 

ela comm!ssao que deu 'parecor sobre o pro
jooto, º!1 da ~mrnissão mixta., qual a r~zµ.o 
déstn. d~spo~içaO. Por que é q~e se rq~odn. su~ 
jeifar a esta disposição, e não a do art. 41, a 
formucão das mesas na elcic:'.Lo d9 deput~ltos 
ou soondores, p::i.rni a lcgislatum qt1c· vem e 
p:irn as vaglis que so derem n;té cqtüo ? 
(Af!lrtcs.) 

Entii;o faç11, .. se prcv:i leccr esta disposiçü.o 
par~ as eleicões <le tocfas ns 1egisln.turas, e 
nilo sómente para a segninte, e elimine-sé o 
~rt, 41, o qual mandn. que as mes(.'ls .das sec
ções sejn.m nomeadas por i1illl\ commissão 
composta dos Il1BtnhrQs da. ln~endencia Muni
cipa.t, d.e igual numero 4e sous supplentes, o 
do quG :i. estes seguir,.,se em votos, para deci
dir as questões no caso de omp:üo. 

Mas :\dmittir a. d~sp-Osiç.i:o do nrt. 60 p:ira. n. 
eloiçio <la. pr~meirn legisla.tum, o :i do :i:rt. •11 
l'tl.l'3. ;tS l]llO SO seguirem, é IJlte ll10 parece 
ino.dmissivel, a não l1:wor uma razão p;n·:~ 
ossn. oxcopção, <1ue não sei qn::i.L scja.. 

Qul!-ndo cífcctunrom-so as eleições pam :. 
p):'illl,qirn le.gi:;l~~urt~ depois da. aotual, jiii es.., 

ta.rãQ eleitos e constituidas as intendencias 
municipae;;. ·. 

Po1· q11e deixai-as enfüo à mar~em e ir bus-
cn.r os vere:.i.tlores 1:1 j uízcs de p::i.z. do quatrie~uio 
passado '{l:ira comporem lL commissão que 
0[1).fa os mo:;as eleitot•ae;; '? 

Qual é, pois, ropi to, n vant:lg-cm, qual ara
z~o politic<i, pari~ ~o üizer ~stti. oxcepção rela
t1vam~n te a el~1çao !ln. logtsltünrlL quo vem f 

Ur.i: Stt. Di.i>uT.\Do. - E' umn saudade do 
passado. 

O Sn. CANTÃO- Est:i. r:izao nü,o justilic:\ a. 
ex tom poranea. excopi;:"ío que se quer füill}r na. 
applica.ção do art. 41, a qual irnportnrit. que·a 
l ei que e$tamos formula111lo só e::;tltl'it cm 
p leno vigm· depois rle f}Uatro ou cinco ~moos, 
isto ti, depois que terminar a. seguinte l egis
ratur;\, 

O Sn.. GAmNo BI;;souRo dtí um apítrte. 
o S1~. OAN1·xo - Ch:i.mo <.'l. a.ttençáo ele v. 

Ex:. pii.ra. esse artigo, e estoit certo ue que 
depois há rle coucordn.r commir;-o em que e lle 
niLo tem r::t:r.ão ele ser. 

Quanto. lL disposição do nrt. 41, na ptwte 
qnc mttndt~ ser eonvomtdo o cidüdão que se
guir-se em votos aos supplrmtes em igual nu
mere aos membros da intendencia., pura. lam
bem fazer ptirte da commissão que tem de 
eleger as commissões secciooacs e as mesas 
eleitoracs, e ser o arbitro nos cnsos de em
pate, me pa.rece uma disposi~ão desnrro.zoa
vel, porque ess2 cid;ld:Io representa umu. pe
quena minori;;. do corpo eleitor:Ll. .• 

o S1t. JusT!NIANO DE SERPA.-Não. re~re-
sentn. nada. · 

O Sn. .. QAN'f~o •.. oq não representa n~da., 
~.o.mo diz o honrado deputado, ~ cntretaqto. ó 
q1~em, 'V:\O dopidir das questões nos ~o.s do 
empate. . · 

Isto •"- contl'ario á praxe em totlos os cor
pos collectfros, c11j:Ls decisões sã:o d:idas pela 
maiori(l.. Pn.rece-rne, 11ois, que o mais razoa
vcl seria dnr n.o presidente fü\ inteDLlencia. o· 
voto de qualidade p:.tr::i decidir os empates, 
pois elle representa a ma.ioria. do cot·po elei
toral. ::i.ssim· como a, rcpresentnm os membros 
e[(~ctiVOS da iDfondencin. . · 

Como propüe o p1·ojecto, vem a ficu.r q. qe~ 
cis~o c1opcntlondo do urµ cidadão qne obteve 
n.p.qnas mci:1. duzitt de vqtos, e rjuo vae i:iou
tr<t.lisar o. opiuifi:o <los quo recel.Jeram ma.ior 
numero Lle snffmgios tio corpo eleitoral, isto · 
ó,pre,•Meceria. :i. opiniít.0 de uma pequena mi
noria, sobre a. d:t gra.nde m:~ioria _ 

No :~rt. 28 f;1.z-sc rcforonci:\ ao § 40 do 
:\rt. 24, mas ct·tlio quo se quor roforir ao ~ 
4° do :wt. 20, poi::: o ar t. 24 não tern o § 4~, 
cr~io ser isto um erro tlo imprcs::ião typog m 
llluco.. 
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O art. 30, que trata das condicões de elegi
bilidade, é concebido nestes termos (tiJ): 

« Pa.rn. n. Ca.ma.ra dos Deputados, tet• mais 
do quatro annos de cidadão bc·a.zileiro, e para 
o Seno.do, mais de seis, e se1' maior de 35 
annos de idade. » 

Da maneira como esta redi~ido este artigo, 
parece que é exigida a idaue de 35 a.unos 
tambem para deputado. . 

Sabemos que a Constituição indirecta.
roenta marc.'1 a id:i.de <lo deputn<lo, porque diz 
que pôde ser eleito r1oputC1.do o cidadão que 
für alistavel eleitor, o p1\l'U. sel'•SIJ alisfavel 

·eleitor exige-se ti cornliçiio do tor :na.is de. 
21 annos, e portanto a Constltníçilo indirecta.• 
mente marca a. idade do deput:tdo. . 

Entretanto, pelo modo como osti~ roui"ido 
o a,rtigo, parece qne fambem e oxig-illn, u. idade 
de 35 annos pn.ro. qualquer cidu.t!llo podo1• ser 
efoíto deputado. 

A Ca.mn.ra d.ovo leml>ro.i•-so do qun.ntn.s 
, tricas si.Lo empregadas pam o.unullu.r t ~ ololQiio 
de um dtlputado. 

Muitas vezes teem-se emprogat!o os meios 
os mais inverosimeis e teem produzitlo e ll'eito, 
porque a politica níio reconhe~ a j11stiçu, mu.s 
unicamente o interesse parti<lnrlo. 

Por isso toda a clareza na. lei ô pouca. 
Assim come o projecto declara a irlmlo precisa 
para ser senador, idade que, alifui, à axpres· 
samente indicada na Constituiçi.1.01 devin tarn-

. bem declarar · a idade preci!3u. ptu•n clepu· 
tado. · 

O art. 17, tr~ta.ndo da prova d1i idade, di;: 
que servira de prov:1 n. respectlvu. certidão, 
ou outro qualquer documanto suppkti1'o. · 
· Ta.mbem é uma disposição que póde facil
mente prestar-se a fta.udes e manejos parti
darios ; porque ficn.ri1 depon<le 11 to d1t mesa. 
acceitar ou não quo.lquor documento que jul
gair suppletivo da certit!ã.o uo it.lu.do, pois esta 
expressão ó muito vaga.. . 

· Parece-me pt·eferivel u, 1.1.isposic;ão do pro
jecto da commL:ssão mix:ta., que mn.rctt quaes 
os documentos q1te podem sel' u.p1·e!3entados 
em substituição dn. certidão de luu.de, o~ quaes 
são: registro civil, documento authetltico, 
pelo qual mostre ler exercido empl'ego pu-

. blic<?;9ara o qual exige-:s~ essa illl~<lo~ aertidiio 
de Jurado, patente m1htar, ou gi·il.o sqieu-
tifico. · 

Vou termint\r 1 visto V. ~x. udvortil'-me 
que já. é passa.da n. hora de1:1ta pnrto dn ordem 
do dia.. · 

Concluo fazendo sincero1:1 voto1:1 imr1\ que u. 
lei que estamos elaborando soju. bom rocebidn, 

· fielmente executn.da, e prot!uz:i todos os eft'ol
tos dosejaveis, pn.rn que a. ostn, Co..mu.ra. e no 
Senado vonhu.m representaQüo;; que sejam a 
expressão da vontaCle miclom~l, o nilo tenha
mos maii:: uma decepç1to, voutJo-a illudida. e 
falsaadu.. (~luito bem; m~ito ~om.) 

O Sa. JusTI~IA~o SERPA - Attenta a ur
gencia uo (t~sumpto, peco a V. Ex .• Sr. Pre
sidente, que consulte a Camara sobre si con
sente em que <l sessão · seja proro~a.d:i. -por 
uma hora, afim de se continuar esta aiscussão. 

o SR. PRESIDENTE - o requerimento do 
nobra deputado importa a inversão da ordem 
do dia, que só póde ser requerida no comel(o 
dn. sessã.1>. 

o SR. SEVEIUNO VIEIRA : - E tambem 
níi.o pórle ser 11cceito, porque supprimiria a 
ultima parte da sessão. . 

l':' adiad;~ ~~ di8cussão JJela ho1•a. 
Passa-se a hora tle:;tinada a apresantacã.o 

de projectos, requerimentos, indicações, etc. 

O Sr. -J"u.s'tinia.:no Serpa: -
Pela segundt~ vez peço à mesa que dê para 
votação, na ordem do dia , um raque1•imento 
que tlz ba tempos, pedindo cópi<~ do relatorio 
do Sr. Revy, acerca de reservatorios no 
Ceará.. · 

Este requerimento cão teYe diséu~são e 
sendo dado para votação, nifo houve numero 
para se votar, deixando até boje de ser in
cluido na ord~m do dia. 

o Sr. Garcia. Pires diz que 
ha cerct~ de cinco annos a Bahia debate-se em 
uma crise tremenda motivada pela secca e 
que todos os esforces empregados para de
bellar o mal taem sido improticuos. 

Reconhece que o governo provisorio nã.o 
re~ateou os meios; mas na.da poude conse
guir. 

A secca tem augmentado de intensidade, 
já uã.o e só o sertão que so.fft•e, é tambem o 
reconcavo. 

Honiem o Sr. Arthnr Rios solicitou provi
dencins dQ. commissão de fü.zenda sobre o 
}>l'Ojecto que aut01•isa o gove.roo :t despen
tler :t quantia de 600;000$ em soccoi-ro das 
populações flagelladas. 

O orador nã.o veiu pedir este auxilio ; o 
estado da. Ba.hia não quer esmolas, quer qne 
o governo da União d~ tru.bolho áquelles que 
precisam do pão. · . 

O c\nxilio prestado em taes condições produz 
um etreito muito pernicioso. 

No orçaroento da agricultura. apresentou 
uma emenda a.utorisando o governo a des
pender até a quantia de 400:000$ com a. liga
ção das estrndas de ferr•o da Bahia . 

Si for a.pprovadu. estn. emenda, a populaçi~o 
terU. trabalho, e o estado muito lucrn.rü., por
que a eshoadu. porcorrerâ. terras p!.'oducilvns 
e j à. cul ti vatlttS. . 

Lê uma c11.rtu. do engenheiro dtt Estrada de 
i.~erro de Alagoiuhas •t S . F11~ncisco, onde 
narrando os horroros da secca, o :.issaJto ao~ 
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trens, lembra a conveniencia, alem da aber
tura <le açudes, de liga.r esta estr::ula a. do 
Jacú, cujos estudos ja foram approvados. 

O Sr .. Lacerda Oouti:nho
Na sessão de hontem o SI'. deputa.do peln. 
Bahia fazendo uma reclamação ~t mesa alludiu 
a identicti reclamação que e11 havia feito mt 
vespera, <lizendo que admiravu-se de não 
lmver ella siuo attentlida.. 

Disse 9U então em n,parte: E' riue o uoputado 
que falla.vtt uão tinha. 1rnwecirnento par:t ser 
u.ttend:do,eml.Jora li. recln.rnaçil.o fos::;e !'uncla<la. 

Contrac::;Le meu a~ol'to v1·otestam111 nü.u ~ô 
o orador que ont:io occupnva a uttcnçii.o da 
Gamara, como outros illustt•es colleµ·n:;, lova
<los. sem rluvi<lti, J'ºl' um seutirneuto de gene
rosidade immeMcidt~. (N1iu az~oiarlos). 

Acontece, porem. '1 ue nn [Htlilkllçfüi 1los 
debu.tes os Srs. tachyg-mphos, os quae~, ao itlH3 
parece, nilo conhecem, cerno nntendo correr
lhes o dever, todos os membr·os destn. ca~a, 
attribuiram o aparte ~i um Sr. deputado. Om, 
aq!1e!la prop~siçií.o que, p~rtlndo [~e mim, ex
pr1mn um Jmzo ou couv1cçao mt11::1 ou mouos 
fünduda sobre n. miollo. proprin. individuali
du.do, attribuidt\ o. outro deputado, importava, 
umn oil'onsn. publicn. frrogu.da ao orador e 11 

qual, o,dmittindo, por absnrdo, que se pudesse 
compa.decer com o espirito e habitos de genc-
1•osidade e corte2ia dos seus illustres colleg«s, 
não dei:x:aria (te ser por elle repellida como 
lhe impunha a sua dignidade. 

Não é a primeira vez que iipartes meus não 
são fielmente apanhados ou então attribuidos 
o. outros. Sou por habito contra os apartes 
que muitas vezes cortam o fio das considera
ções do orador que occupa a tribuna e outros 
são inteiru.mente estru.nhos :.to ;.L8sumpto que 
se discute. 

Todavi.n., tenho dado apartes, tendentes u. 
rectificar proposiçcfos menos exactas avança
çadas na tribuna, os quaes não figuraram nos 
debates publicados, sem que entt•etttr'lto tenha 
eu feito a semelhante respeito rcclamaçü.o 
algumn .. 

Attendendo, porém , U. n<ttur8zn. do a.parte 
a qno acahoi de. a Iludir. peço t\ V. Ex. qu~ira 
mandar suhstituir as pn.ltivras-um Sr. depu-
tado- pelo meu nome. · 

(Muito bem). 
O Sn.. Pn.Esrl>EN'TE : - Serú attendida n. 

reclamaç:J,o do nobre deputado. 

O Sr. GabinoBesou:ro-Sr. pre
sidente, volto a fazer mu.is um requerimento 
no g ovorno. NU.o o um requerimento quo visv. 
fo..:tel' opposirjlo. Ello tom por lim füzor com 

.quo o Sr. ministro dos telegru.phos e correios 
ma.oda abrir a.s portas cfestas repa.rtições, 
para que :.\S correspondencias telegraphica e 

postal niio sejam em b~iraçadas; para que 
aquelles que proctJram taes repartições não 
se.ia.m victimas da. má re ou do deleixo de 
empr~gados, que, sem nenhum motivo ,justifl.
cn.tivo e por falta de comprehensã.o clara dos 
seus deveres ou por criminosa condescenden
cia, vã.o cedendo a quanta imposição lhes 
quoiru.m f:1 zer goveroadores sem escrupulos, 
quo nenhuma inge1•enciu. podem ter em re
partições federaes. . 

A Camara ji~ $tbe dos graves aconteci
mentos que tiveram logar mi capital do meu 
l~sto.Jo o quo col.Jrirarn de luto o povo ala.
goano, e ~al.Je ta1nl101ll que os ltoróes ordena
ifores e n.té executorostla modonha hecatombe, 
for~tm o ~ove1•rmdor, o chet"e de policia 
D1•. l<'rancisco da Silva Porto, cujo nome é 
preci~o tLtmlJem rtcn.r rogistratlo, e o dele· 
gado cfo poliria. 

Dessas tl'istes occui·rencias em natura.l 
que se trnnsmittisse immediato.mente noticia; 
mas o g-ove!"nado1· entendeu gue a mentira 
<ifficial ora u. unica que deVi ti circular no tele
gra.pho, e pretendeu, segundo inform04Jcs 
ddedigmi.s e insuspeitas e conforme é cor
rente em l\fa.ceió, inte t·ceptar o telegrapho ou 
fazer demorar tt transmissão de telegrammas 
particulares. 
. E. ~inda mais, T;>arece que quiz tambem 
ingerir-se no correto, pretendendo embaraçar 
a correspondencia -postal, demorando a re
messa de cartas d1ris-id<1.s a pessoas q11e lhe 
eram suspeitas e dos Joruues que tratavam 
dos factos ocoorrirlos o ver beravam o seu ca
nihlilesco procedimento. 

E a certeza. de tudo isto era tal no meu 
Estado, que as pessoas que tinl1atn de escre
ver, com receio de não chegarem as suas 
ciwtas ao tlestino, procuravam meío de 
illudir o correio, ou t'et)leltendo-·as dentro de 
jornn.es estranhos ao estado ou como ·encom
mendas ou dentro de correspondencia com,:. 
mercirü. 

Hoje foi-me mandado pelo illustre senador 
o Sr. Amaro Cavalcanti uma prova. do que 
a.ct•,bo de t•efüril•; S. Ex:. recebeu daquelle 
Estado uma ca.rt~• de '•kumas senhoras, carta 
que veiu com diversos jomn.es, dentro de uma. 
c1t.ixinha, que foi despachada no correio como 
encommenda.; e •t carta dii: (la) : 

« O modo porque re1nettemos estes jornaes, 
bem j ustitica a nossa situação, nem ao menos 
lib0rdn.de no correio goza.mos. » 

Escuso-me de dizer o nome destas senhoras, 
para. não colloca.l~as sob as iras do gover
nador e seus sequazes, q ue, conhecendo-as, 
procurari:.i,m vingar-se della.s, sinão nas suas 
proprias poStiOas, com toda. certoza nas dos 
sous tllhos, maridos ou pa.reotcs. 

Uma pessoa, industrial nesta. capital, mt~n
clou-mo t ~1mbom hoje jornaos o umlt carta, 
ondo me denuucia. t\ mesma irregularidade, a 
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recebidos dentro de correspondencia commer- a Cam:irn. não tenha podido tomar uma. pro
cial. videncia, e nM> possa ainda tomai-a, que leve 

o que é facto é que o OI'<tdor, qne nesta a. espê:t':l.!lÇl\1 nã.o só ao meu Sstado, como a 
occasiiio abusa da condescendencin. uos seus ontros tn.mbem tlagellados por governos 
co1Jegas, tem recebido q11asi todos os tele- múo.s e incoustitncionnes, de })O(\erem entrar 
g1'amma~ traosmittidos de Maceió. S1Jmpl'o em nina óm do tranqni l lirlade e prosperíd:ttle, 
retardados dr; um e dou:; dias. E tendo 1falli orgo:.Luisu.nc.lo-se definitivamente soliru os fuu-
sido trausmittidos dous telogTnmmas, um datr..entos republicanos. . 
rela.tnut.lo os facto,; occorridos no Ji~L \) mui to Felizmente posso dizer que o flO\'O do Ala.
resumidnmonto G 011fro 1lut:tllmtl:1mcmt0i, o geias 11i'io ó muito facil c11~ tlomiu<\l'- SO pelo 
1>rimeiro cheg-ou-mG íis lll:'ins, jii rot:mfaLlo,om torror, que as violencins t;ot·am, ol le s;Lbo 
urn ccrtQ dfa a o otttro dou,; dias tlopois, rc:igir. u u. histor•ia do Alag1'1as é fortil c111 
acontocondo que osto, som t 1•a:r.01• u dh o excrnplos 1l1J i·oac<:;'to civ ic:t; o o Sr. gnnoral 
hom rJo .racohimento o nxpu•lkitQ, llavhl sido lhJotlot•o, Pl'Cs'.donlo 1fa Ropnlilic:i, qne é :d:-t
mspa.do 11. IJorr:lclm, duhamlú-1m1 assi m a ;;oano o ri110 s:Ll10 rino o sou illustru pmgoni
suspoitn do qno su l'rnlmido11 1dtol'al-01 pat'tL to1· li1i nlli 11111 tlo:i 1':1ctot'o)3 ilu uma 1lc:;sa.s 
dopois mo so1• ro1111Jttid11. 1·oacçiic:~. 1\o\'1l to1· tumliorn n. r::ortoi:L 1lc quo 

1Ç i-;n.tiidll quo .. 11ltl111arnunlc no~la ea pitnl <tquolló povo t.oni (llltJl'g'Í•I. o cora;.;om lm::;tanli.l 
CO!'l'OU O lioatu t.lo quu ;.:'l"<l'/eS aco11trjcillJ01llll,; [nLrn l'opeliii• rp111ICJU~l' nffronta. 
tlO 1l:wam olll Al.q.,•oal:ô; r1u11 o 1folligaclo tio O povo :l!:'l.0o:uw uiio !Jf'llVoc:i Iuctas, lll<l.!l 
policin, Rnymunrl.o Pnntos tlo .i\1ir1L11t!:1. ten tou tnml.iom w1o as recusa ; ~ ou, <JllO te.mito :i.~t!ll
n..;:;:isslnu.1• no <lm 10 o Dt'. Amhros10 Lyrn, sdha<lo calma o prudu11c1:\ nos meus patt·1c10s 
rellaclo1• ilo 11111 ,joru:LI, <l~iplttatlo 1mquo.llc / e :imi~os1 não levai·ei o m?u co11solho ao pon.to 
ost:i.do, o pessoa l101lllst:L e :ncapaz do YJO- u.ú lhes 1.ltior· quo so rov1slam . llo pruoloncra, 
lvodn.s. qno tleg-enore om mo1lo e cobo.1'llio.. Teem n~· 

o tlolagtv:lo fog'iu tlupois pa1't1 o estn.do tlc cessida1lo de g-arantir as suas Yidas e prop1•io
Pernnmbuco e soliro isto j ii não htL duvic.b, dades amcncaúas o pl'epn.ra.m-se piwa. ga• 
porque reco ui hojo teleg-rammil contlrm::múo rantil-a:), estão no seu direito. . 
o facto; pias. dissc-so t<~mliem quo o .gov~r- o Sn.. OITICICA.-Eu aconselhar1u. a resis-
n::i.dor (toes tmha .se _retiraclo p~ra ? mtertor teucia iL miio armada.. 
o que umo. comm1ssa.o revolucma111a gover-
nllVlt o astado . E eu, não tendo roce bit.lo O S1t. S~VEIUNO VimttA- Sef\1pre. é melhor 
da.lii nenhum telegraminn, npre:>sei-me ante- a prudencrn.. · . . 
hontem 3: ma.nd(l.r pedil' iuf~rmaç~os.. . o S1t. GAll1No Bmsoun.o-como ter prud~n-
. Esperei hontem todo o clr:1 e so ll~.1e r~ebt eh~ deante d:i.:; violencias que a.lll se teem füito? 

a resposta do telegramma que passei e com a Si o nob1·0 deputado lú. estivesse o que farin. 1 
nota-demorado por interrup9ão- que é a. E:m vista dos füctos da 9 do corrente, e cuja 
confirmação do que disse; qm1s1 todos os meus uescripçü.o os ,jornn.cs de lluje tra.nscreYem, 
telegrammas .trri.zem estu, n.ota. • . v. Ex. devo concordar que tenho ra~ão 
. Tudo qunnto a.cabo de ~1tor VeJO hoJe c.on- p;tra não aconselhar aos meus pttlricios uma. 
firma.dp no O Pai~ e no O 'l empo. Este. ultimo prridencia que degenere em cobardia; elles 
occupou-se, em um bem elaborado artigo, dos estão no t.heu.tro dos acontecimentos e sabem 
factos, denunciimdo ató a, 1>rohibição de trn._ns· melhor rio que eu quo ostou longe, o que con-
missão de telegrammas pelo .ca.!Jo subm:l.rmo vem [';tir,er. . ' 
e pedindo provideucias·; e O Pai= tn.mbem, em . , .1 
um:i. local bem· ex:pressivn, rechun~ riroYiden- O Sn. . . ~ITICI?A_- Quamlo o go>eroauor 
cins contra este abuso do tolc!!l'a:pho. m:tnd:i. m,Lt.Lr, é .1usto que 0 povo o mate. 

o quG é facto ó que ?m Aln.g-ô:i.s alg-111!1~· O S1t . SlWJ.:lUNo_Vrnm.\.- Os seus p~tricio~ 
cousit de importante cst<L p:w;i acontccet', si e pm·oco.,.me que uao nnd:m1m bem, fu.ie1~tlo 
que não está. Montecendo. ,jit . N~i ca.pi~al a.quell:ls <lomoustmçves de regosij<>. 
aç:l~;l.m-so reqQ1d(IS torl~s as mtlµeuc1~s-do m- o S1~ . GAmNo BEsouiw- Pl)<l.1:: ser que não 
t?1:0~" c.llefes. ~º· . part~d«? <111 ºPP.<>S1ei+o, que tive~'Scm raxão~ ,no pouio elo vista o!n quo 

· -p.na .\lh ~e d1r1g1ram -~·1m O.o dollllcru.r sollre V. Ex. se collu., Julg-a.u<lo taes demo.nstm.çVcs 
o.s ac?ntpc111~entos. . d? regosijo, i~1politiCas; ma:s o povo n~·co
. . Foi sem duvida, com n. chegada dos~es cho!es g1tu. de razoes ou convenicucms pohttci\S, 
de prestigio e do :força que .se oporou tt rugi~a quando quer dnr pn~l.icn.s 1~ost1·a::; elo seu con
do rlolegadn, 0 tn.lvoz a, 1·1Jtm.1clfl,. em pa.ssmo tentamento o a. rnarntcstnçao q~o o )lOVO aln
::;imula,do 110 "ilV01'11a.ilo1· 1111.m ::. Uniií.o, P:1r:1- gon.no foi pnl' C<ms:i eh r•crnnnc1:i llo ~1·. PoLlf'O 
hylta ou' p•u·~ outl'o qualquer ponto do Es- i•atllillo, foi nnrn m:tnil't.lsbçii~ orcleirlt; . 
ta<.lo. · · E pcr~un to: quém ó que putlo prolnbw um 

Portimto é possivel quo nlg-un:m couso. de J?O":.º do lovantn.r- se pn.ra. mostr::u' sua. sati~
gravo alli tunhu. occorrido ; e lu.roouto qua füç:w G ~.eu contentamez;ito por um u.contoci-
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mento qua.lqner, dosarmnrlo, levando, em vcl. J é sem cfolJn.te encct'rada. 
de espingn.rdas, em vez do facas o c<1i:.:etes voLaçrro o se,,.uintu · 
com que est;1vam nrm;1dos n, policia e os ca- e. 

ficando ndintfa a 

pan,giis, archotes, baadein1s, musica e l'ogue
tos l ~ c!e ma.is, estas demoustraçues tkl rego
sijo for<nn tão expontnneM;, que se il:r.eram 
sentil' em toclos os pon Lo;; do estado. 

Tenho uqui os jorunes (jUO düo contt~ de 
torl::is essas mnnil'cstn.oues, que bem n10stmm 
qne o St'. Pctlrn Paulino nfo tinhn, no csttt1lo 
ch.i Alag1bs. po1· onde se l'o% elcgct• g-uvc1•na
<lo1·, o· apoio e.los seus patricios; ollaiJ hem 
mostmm quo S. Ex. po1•<lou muito uo con
ceito qnc, ante:,; do 1;or govc1·nadol', go.õava 
no sou estado. 

O Srt. Si·:n:iu:s-o VrnmA- Portlou com o 
procotlímonlo 11ue tllvo. 

O sr.. GAlllNO DI'sotmo- ~1·. p1•oslucnto, 
ni'ío sui onde as cousas il'ilo parar, si por ven
tura o S1·. P1·u~iclcnto da Rupulilic:a, t'JllO tem 
g-rande parte de rospons:tl11 l i1.iacro na.qnot lcs 
acontodmouto~, 1lorn1•1·entos !ht oloiçfío 1.lo seu 
ii'müo ao cargu do g-overnador, 11lin llzor com 
que o act11al rice-g0Yern:l1.lo1· roti·occJa. no 
m\minho errado po1· ontl :J O!lYL'redou, 

Parn pt'O\'t\ 1h\ a Ili vo;r. d:Hl nulllJ po\·o, rc IO
riroi don::: füctos lJ<.!m sig-nilicativos o hmn·oso8 
pum. qnem os lH'aticou: o tle um omuia.t 1[0 
corpo do policitt que perlh1 clemi!>~ii.o por não 
qucror <t sub:sistcucia cln. suu. fhmi litt, com o 
pão m;inclt~1do do S<mgue dos sous comp1·ovín
cianos, embom tenha de lnctar com uitncnl
uades pam. viver e o do um ,juiz substituto !lo 
termo tia Parahyba, o ci<.ladIT.o l\fanooI Corrêa 
de Ara11jo ltoctrn, que tt)nclo it.lo n, l\faceió, 
tlco11 horrorisntlo com o que µrcsenciou e tleu 
t\ sua demissão, por so julgar incompn.tivel 
com um governo que pot· tal fôrmn, proccdin.. 
Um pO\'O que proceJ.e úesta maneira, ~\o se 
subjugn. com facilidade. 

Trago estes n.i.ctos, nrto pal'n. Cll!e n, C~\mar~, 
tomtlndo cou llecimen to Llel les, de o r01ned10 
que oxig-cm, pois sei. qua jú. não os póc.le. dn,r; 
mas part~ que o publlco e o g·ovorno saibam o 
que se pass:i em Ala~1hs e parn, que, si um 
lliu. vier ti vindic:ta, nií.o nos (l.ccnsem por nU.o 
liavermos dado o livi:;o em tempo. 

Mando, pois, o meu requerimento á mes:i, 
em obedienci:i. tão sómente a.o !'egimento; 
porqn<.i si olle for tomado em nlgnrnn. consi
del'aç;.1o, desdo jit posso dizor qno serh dovitla. 
:tos <10Uhores directores do telogTnpho e do 
correio, funcciona.rios qua t eem um nomo 
honmdo a zchlr o me,>mo porquo o governo 
todos nós sabemos o que ollo 6 .. 

Tenho concluido. 
o Sn. fü:VIT,AQIJA-0 tlm tlc V. Ex. o dcs

aggmvo.r n.. momlidndo. 
B' lido, apoiado o posto em disc.ussiio, que 

Ç:;,mo.L'D. V. l V 

Rcqw:rimcnto 

L~oriueiro qne o Podei· Execntivo, pelo Mi
nistc1·io elos Correios o Telcg1'ltpho~, i11 íorme 
si lltt ordom pnr:t nf(o Sllt'o1n transmittitlos, 
como tlonnncia :t i111ni·c1h:in, t 1)lc;.:-1';1111nt:1s re
lativos :t certos o clct11rmi :i:11!0~ -lhcto,; o si os 
r~hcfosrl:is mpai•tir,On;; dn cnl'l't:io nos o~tarlo~ 
tcorn tmnh1)lt1 :u1 tori>J~H::fo p:11•;t ro tot · óa ile
mol':•r n oxpnt.li~·;:io do col't'u:-iponclcnch parti
c11hH'1 sob nlgu111 11t•lllo~tP. · 

s:iln. dns sessuus, 22 do ottLt1llt'1l e.lo 18\J l .
G. Jl1.';JllU1'1). 

O ~i·. Oiticica, J'a:r, sua$ ns p:llavr:is 
úo 01•ad01• t')llo o JH'i"!Cütl üll n:i t1·tl 11111a , e nom 
or;\ po~sh·ul !leiXal' elo f:Lzol~o, po!' qno por 
l!ttr las 11 no roce b1)11 o,abo t') U1) ~1·a vo~ n.con te
cimcn tos so prcpnt•am om !\l;woi<'1, il{Unm;; 
siniio nrnirircs 110,.: q110 se dornm um 185·1. 

Voem i~ mcrn as scgni11tcs 

Declaro riuo om minlm eme11cfa snb;;titutiva 
no§ 2•) <.lo at't. 87, onde SB di;,,- maioria ab
soiuta-devo-so lor-inm'o ria t•clati~a. 

S:\la d:1s sussuo~. 23 <lo outubro de 1801.- J. 
V. Jlei>·('e de T/a~ccmci:llos, 

Votei contra tmlns ns isoncuos c..io çJirei to 
constantes dn, ori.lorn do dia tle hoje, com ex
copçlio do llo n. !OS A.reln. tivot\O mouumento 
dous de julho.- BarbosC1 Lima. 

Declaro tal' voh\tlo contra todos os . proje
ctos tlo ttposent:.i.dorhs e de dispensas do di
reitos votados mi ~essií.o do hoje. 

Sn.lri. das sessüos, 23 de ontuln•o de 1891.
Lopcs Cluive;,;. 

Dccl"mmos que vot~~nlos c0nti:a. as '[lroje
ctos ns. 10D A, 194, 167, 217 , 234, ~00 A, 
205 B, 227 A, 205 A, !DS A e 193 A, concc
denrlo füvorcs, mollwt•nmcn tc do apos•~llto.
dorias o isonçúes do direitos. - Jo:io Lu<:: .
Jocco Pinheiro.- Carlos Chaaas.- Gaúriet d,; 
Ma(Jalha:cs .- Pacifico J1fascarcHhM. - Ji'eU
ciano Peima.-Coi·rJa Rabcllo.-11. A~ci·cllo . 

Decl::it•o ter votado cnu tra todos o.s l)roje
ctos conneden<lo pensuos, nposent~\dorins o 
isenções do direitos ele impor tn.çií.o. 

Sala tias sessões, 23 do outnbro de 18t;H .
Americo Lu.: . 
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Vão tt imprimir os seguintes 

l'RO.IECTOS E PAltECERES 

N. 252-1891 

.·tiitori.~o. o ynvanio a coricccle;· pcnsrTo v:tnlid1( 
dr: 50s mc:mrncs H D. ls(/,bd Oii-i;,dho rle 
.,1Jem~:,:.~, u:uwi do tencntu nfoi·mt1.do do 
e:i:cJ·ci!1J Ifdi;1•cin Mim:: 'J.'âles de Mvnc:t'S. 

FlWam p1·esontos ú comlni$são tio l"n.1.0111la 
a Inilu~l.l'ias tllll iw1 uorlmento o mnis p:qll!i:,1 
da D. Jsaliul C:11T:dl10 do MouuZ()S, vil1 vn dcJ 

toncntu 1·t~l"n1•m:u!o ilo oxo1·cito Hul\•ccio ~1t111i1, 
'l'eltcs 1!1~ :llo~ni:;-.us, podi1alo umcL ponsi'lo altrm
tos os so1•v i1;os 1n•o,,;lndos ú P:itrm p(•[u ,;011 
nmridn, o o ~·sl:tdo do po1Jz·o1,tt o:•m quo so ni:l1:1.. 

Considt!r<1 niln. pelos doc11men tos juntas, 11uo 
o tonunlri Ilelvccio fez tOlln, n. c:impnnlm 110 

Parnguay o que, tendo asscntac.lo pmçt~ conrn 
cadet<J, fui [Jromovirlo n tonen to J!Ol' acto::; tfe 
bravu1·u. <J intelligeucia, .rcputnt!os Sl'l'viço:; 
relevantn;, conl'nrmo t•eza sua fc do oJTieio ; 

ClHlsidorn rHlo quo, em consoquencin tle !'IH·i -
mentas Clll campanha, l\llquil'1o molestin. g-ravc 
e pertiuaz, da qnu! veio a succumbil'i con
l'ormu o altl·St:i<ln medico junto ; 

Considcraildl\ emllm. que a peticionaria, 
viuva. com setfl Jilhos, tlos quaes tras mocas 
e tres moaores, ficou sem recursos o meios 
alguns do prover ú sun. subsistencin., po1• ser 
de todo o po1lto insumcíe:nte o meio soldo, 
o que tuLlo coostl\ dos pn,peis e documento:,; 
que instruem o respectivo i"equerimento: é 
de parúcer a. comrnissCT.o riue lhe seja. conceuifa 
uma pensiío. 

O Cougri;'3so Kti.cionul i•esolve ~ 
Art. 1~° Ficn. o Governo n.utol"i;r,udo a con

cedel.' a, D. Isabel Carvalho de Menezes, viuva. 
<lo tenim te rl:'formaclo do exercito HE~l vecio 
Muuiz Tellcs d.e Menezes, uma pensão vitu.
licia de 50$ meni;aes. 

Art. z. ° Fic~m reYogn.das as d.isposiçües 
em contrario. 

Sa.la rfo commissão, 21 de outubro de 1891 . 
- Astolpho Pio.- Poiyr:arpo Vio,tt.- A. 
Olyntlw.- Mursa.- Be:::cr·;-U. · 

N. 253-1&91 

.:1ul()rirn o go'Ve1·no mr.mdnr, tlng~rr o nw;o soldo 
vencidu e pui' vuncu;· (1 D. Mm·fo Joaquina. 
de Albugtterqu1J, v~uwe do cC!pitrlo Lrtrtriado 
Josd d{t Silv~·i;·a, D. Rita d1J Cassin Soares, 
viuwt do c(ipitao Jod.o Antrmiu Soares, e 
D. Isaui:l lln/fownn, mae do al/"iJ;·cs Hem·i
~iw liojfmnrin. 

A commissão de Orçamento, tendo exami
nado os documentos com que instruirnm a 

sua petiçií,o D. l\farin, J oa.quinn. de Albllquerque, 
D. H.ito. de Cassia Soares e D. Isa.bel HoITm::mn, 
.iulgn, qne [l. Cnmaru. pratica nm ucto ele 
justiça. daferintlo-a, e offer·ece por isso o se
g-uínte projecto de le i : 

O Cong-resso Kaciorml decrehL : 
Art. 1.° Fica o Governo au torír.ado a man

dar pagar o meio soldo vencido o por vencer 
tt D. Maria. Joaquina de Albuquerque, viuva 
do cnpifüo Lauriado Josõ da, Silveira., a 
n .. llila de cassín. SOtH'eS, viuvn, do C:.l pitüo 
João ,\ntonio Soaras o tt u. lsal1el Holl'!mum. 
miil do nll'ures Hcnriq uo Hoíl'lnann. 

Art. 2. 0 ltovogmn-so as dísposiçuos om eon
l1·ario. 

Sal":edello Ca1·r1?<i ( rcln!or),-,lfMr1t:.~ lla1·
rrH. - Rttúi<ilJ Jt1.11it11', -Jo<1o l-'1!1!1t;i1·0, -1'1.
!fHVÍt"cclo, 

N. 25i A-180l 

( Do 8onatlo ) 

Atitorisa o yovcrno a concedei·, no estar.lo do 
Pimdi!J o auxilio imlispensavcl eis necessida
des prod11;;iilas pela sccca, 

A commissüo do Orçn.mento, a· quem rol 
presente o projocto uo1Scmadu u. 251 auto
l'izando o Governo a concedei•, dentr o da 
verba Soccorl'os Publicos, o auxilio indis pen
savel n.o Estado do Pir~uhy, para acudir âs 
necessidades produzidas pela secca, é do p~
recer que seja o mesmo approvudo. 

Sab das sessões, 23 de outulJro do 1891. 
- .1fo;•a.es Barros.- Figiwiredo.-Rubfr10 Ji~· 
riior.- lJemetrio. - Jo~io Pinheiro. 

N. 251 - 1891 

(Do Scr1.ado) 

O Cong-resso Nacional decreta: 
Art. l.o E' o Governo nutol'iz::.rlo a conce· 

d~r, dentro da verbo. S occor'l"os pu/Jticos, o au
xilio indispensavel ao Estado do Pla.uhy, par:t 
o.cudir às necessidades produzidas pela sêcca . 

Art. 2. 0 l~eyogam-se as dh;posições em 
contrario. 

S"n(Ldo Federal, l7 de outubro de 1891 .
Prudente. J. de Moracs Barros, vice-presi
denta.- João Pedra Bclfort Vic<ra, 1° se
crota.rio.-Gii ])ini:; Goiila;·t, 2° secretario.
Joito Sóa.res Neiva, 3D secretl'l.t'io.- Manod 
Bczen·a de Albuqi'.erque

1 
4° secretario. · 
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N. 224-1891 

·Opiria 1w scnticlo de sa1· 1·1Yzdmi1tido. no coi7io 
de {CJ,:t011·lci "ª 1Y.rincula o ex-commisscwio de 
3" .. clms1; T.<1111Clcrlino Z o• ino Ferreira da 
Silva, ca&·o se ·veri(lq;,1e a sua innoc enda 

A commissfío de i\lurinlm e Guerra, n. quem 
foi presento o requet·imento, com o;; clo
cumontos quu o instrw~m, do ex-commis~n.t•io 
do ~~~ clns:-:u da At•mtvhi Van<lorlino Zozimo 
r'orroil'a 1!:t Siiv:•, qno paclo :'l C:tnmr:l d,1:-; 
Sr~. Deputa•lo~ o urnudo roadmittir 110 1·0-
spocli rn qti;\dru. leu com toda a :lltClldio, [HJ· 
s:11lllo·os <Jevidmuuutu, os ro!'oridos üocun:cm
los, o 

Consido1·anclo qno o pcticionario fo!. prnmo
vido :i ~ tlu 11iaiu do l8Ull o llomittl1lo a (.1 de 
junho do rnu,:1110 n.nno pelo ox:-mlni:;tt•o (h 
marinha, o q 11al, par"<L o 11rimoiro rlcst(I~ 
netos. dovin. t.iw p1•1:via.mont,i e~tmlu1lo n !'é 
tlo offlcio 1!0 ~np11líc:rnt~. o rino tio!.-! nllmli1lo~ 
documentot-i nfLv crrnsta ter este no inturvnllo 
daquollas dn:•s datfü; comnwttitlo falL:L 1d
g-umo. q uo jusli1lr;uo o segundo elos moncio
nat.l.o::; netos do o:c.-mln isfr0 L!n marin lm.; 

Considcraurlu t11 mbem, que tia fu tio olllcio 
<lo peticioni.rio nu.da consta que o 1.lcsnliono, 
em -quo 1iew no actual minish'o. da murinhn, 
o qual dis~e. sem comturlo p1•ovnl-o, nn infor
mação que f0mec1rn à dita commissão. ser i~::;õ 
devido ó. « henenilenci~ mal <mteudidn. !los 
que deviam :rnxilbt• a justiça milit1lr » (pahL
vras do Sr. mi11i~tro), o que :i.commissão re
pugna act•euíbr, pois os o!Ticin.es sou cujas 
ordens serviu o pettcionurio não poi.linm dei
::rnr impunes faltns tb uat:i1·ezti <la.s que se 
lJrocurni fü,zer· tt· ~ nsparecer e se cliz lrn;ver o 
supplicante commettido no exercicio de suus 
funcçOes ; 

Considern.n1lo mnis, que não foi obserYado o 
art. 38 d:t lei <le i?uzendu., em virtude dt\ qunl, 
·disse o actmd ministro da. marinha, foi dc
mittido o sup\ilicanto ; por isso que o ante
·cessor de S. Ex., que cleu n. alludid:i. demis
são, não 011viu :w tecetlentemente o demittido, 
conforme preceitua aquelle n,rtigo, no q1w,J, 
·entretanto, ufo podfa estu.r inc-urso o peticio
nario, desde que uilo consta de nenhum dos 
documentos cit .clos to1• a autoridade compo
toute, o chefu do corpo do Fazenda, informn.do 
·haver o supplicn.nte causado prejuízo a Fa
zendn. Nn.ciona.l ; 

Considerando ainda, que, na informn.cão 
;presto.da pelo actual ministro da marinha, 
aiz S. Ex. que, segundo i nformn.ções colhidas 
possoalmentu por S. ~x. cm estabelecimentos 
navaes do sul da Republica, o j)eticiona.rio 
<deixou' bem pt1tentes os abusos que commet
tou, quer no exercicio de suas funcçõ~s de se-

crctat•io du co..pitanias, co\Jrnn<lo 11 1111l.:s iode
vi<las n. pescudot"es e gente do 1rn11·, quer no 
das de 1i::ical dn. F~1?.en:fa l'iltcion:, 1, c:1jos di 
ohciros malbarutou »; accu~açüe::; esL:1s gra
vi~simas, m~ts rpte, no emfanto, 11;í.,; ~onstam 
de do1!umt::nto algum aprei>eut:.Hlo ::t commis
sü:o; sendo de admirar quo S. Ex u11 ti10 não 
:.is tiresse lev:.ulo, como lhe c111 1. p1·h , ao co~ 
nllecitncHto do, nutoriuade competente, pa.ra. 
pnlliGilo do culpado ;tanto mais q111~ :1s refe
rida~ inl'ot'mo.ções as ol>tevo S. hx. em sua 
q ualidado tle liscal ilo govo!:Do, • :' i:unlo en
cat•t•eg:tdo ,]o inspeccio 11al' Oti eslah·•leeimcntos 
t;;ttp1·:1 monci.onauos, 1leixarnlo, pm· t:i11 Ln, talvor. 
(( ]IOL' lltna 111:11 e11ten1lida. UOIW\'Oli •:1°· i:L llO au
:.:iliat• :1j1u;ti<;:L militar»; 

Clrn:;hlurando, lllmlmuntu, quo P :11 •11ml mi
nistt•o 1ü1 mnrinhn, a. quem a C•'''n11':;~uo cl" 
llHtl'lnh<L o guc1'fü solic:it u11 u~ul .. r cimentos 
soliro t\ 111ateri<1 tio q tii~ trnt:~ :1 11·;1çií.o em 
q1w:;ti'i.o, apollaS r011wltcrn , ~d ij 111 d" sua ji~ 
mcncionn.tfr~ iu rorm:1 ç;lo. dous d1 >. ~11 meu tos, 
rn1o obst;into ullmlir ~. Ex., no.,~ , :-.1i:L inl'or
mução, a iunumeros outr::i .. ;, fJIK'. d iz ~. Ex., 
« portimcem ao arcltilro úa m:winJ1:t ··silo da 
trntttL'tlz:~ tal quo !Ja~Ui um rola1ie1!:11· ·la olhos 
pa1·t1 ollos parasa conltucor qtw a d1nni~são 
do pcticio1mrio dcvü1 ter ::;idu rl :!1 L1 elo ho. 
niuito'I> (palavras •lo Sr. ministt'"): ;: .1cumcn
tos, nquelles tlom;, que nuua coutc1 •o1 1 •:uo falla 
contt'a o supplicn.nte, porqtmnto o ;·~ .. : ·.o ::i. qua 
ellCJS se rufo1·om, a su lJ;;tituir;iío d•.' 1uts vales 
tle rnçücs tli:trin.s do bordo por " :' ! r:)s, não 
couslitue capitulo de uccusaç:fo c:i11 trn o pe
ticionario, visto que o com manda11k da Tra
n'1u:, a ct~i o liorclo se. diz. se !la n · 1· •.!:trio o fa· 
cto da sttbstituiçã.o, declarou em ~·"t officio 
(um dos dons documentos Mim:1 t'•·foridos) 
que :.i. fa.lta de que i'üi arguido o >'ttflplicante 
uiio tinha, importnnda, desde q ue 11!1.o houvera 
dolo; 

considerando tudo isso e espe<"i11. i111ento as 
argniçues n.rticu1n.uas contra o ~n pplicante, 
niio convenient~mente provadas :•u,; olhos da 
co1umiss:Io; e mais que , embor[~ a :1.u~('ncin. de 
p1'ovas <locnme11taes, essns gl'~Wes acr.nsa.çües, 
rcib~ polo actual ministt'o da m;'lfohn., não 
podem deixar de ser tomadas em considern.
çio, visto partirem tle füo com po : ~n 10 ::iutori
rlttde, :1 prímeim dn. Armudn; qm• p:u·t• as u.r
ticnlttr de>e necesso.rüimcnte te1· 11ma basé 
solicl:i. em que se firm e, e de p1u·oc,3r a r,om
missU:o que o Poder Execntivo pt'111~o th1 da nc
cot·do com n. lei e n. j ust içn., de modo a liqui
d:.\r-se a, ionocencia. ou culpn.bilid:nlo do pet~
cionario, sendo este r cn.dmittido 11•) Corpo de 
FM\endt~ dr. Armod[t, caso se vcriti11ne a pri
meira destas ltypothoses. 

Sn.la du.s commissues, 21 de outuln-n de 1891. 
-Or.tstaclio ele lifello, rebto1• .-Dinnysio Ccl'
quaira. . -111 .· Valladao. -lndio 1lo Ilr'a :.il (Ven
cido). 
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Fi:>:a <t dcspc::a do· J"líinisliJ,·il) da Ar1i·ici1Uw·a, 
Co1;11i1c1·cio 1: QlJ,·os Pi~btico., pura v r;x1n·
ciciv de 189.'J 

A do n. 20 pódc emb::w:1ç11t' a olJt't\ tio pr o· 
lougo.mento dtt E. F. Centr<il. 

A de n. 22 re tere-se à um crctlito para a 
construcçii.o d;1 linlta telegraph ica de Belém 
a J\fanàos, serviços pertc11cent os a outro r-.'li
nisterio. 

A de n. 23, entre itló:ts que n. commis,ão não 
A' l!omroissao de orçamento foram pre- póde evitar, qual o restal;olecimento da. verba 

sentes numerosas emendas oITerec]dns ao pro- p~u·à o prolongamento da E. ~'. Centl'al, propue 
jecto, que fixa ns t.lespc_r.t\S do M.i~isterio da o rc:;tabclecimcnto rfa Ycrlln, do l.OOO :OU0$ 
A · Jt "' o · • n1 ~--er"1c10 11·,tr," -.Q':' L'üil tia do J0 

lll'OS aos cn~enhos ccn-gricu Ln'a pa. n, prox1 o "" ': . , . '" .• , ,. 
Tendo-a:; estudado com u.ttonçan e consi- trar-s-q1w ndo n. commi.-:s:"i.o man tcvo e~ vo1•bn. 

<lemnrlo qllc gmu<les serito os c;nc:irg-os J~B- Llo o2l:Oll0$ constante das tn.bollas. 
cunilwios l'esultantcs de smt tlpJ}rov~1<;ao, A do n.2:J vem n.,;signa<la pol' g-rantlo nume· 
toma a com missão n libct'llado de podlt• i1 ca- 1•0 do de[iuta<los. Não o\Jsta.u to üs oxcollentos 
marn. !.los Dcputatlos o nm:'\imo cnhta1lo no razüc::> em quo lmseou-stl o a11to1· LhL cmcmlll. 
exumo. .. . . íJnUn<lo nprcsontou-a, n. commissü.o. llel ao 

Mui tas ll:1s en:<m~Jas J<L. for:irn sn.1mtns .. a~ pl:ino <JUO so t1·n1:ou t.le~do pl'inci1~ i o, tio nfio 
parecer dn. commt~8tW em v1~·tu~o da antei 101 dtn• ontt•adn. no or<):lmonto ;~ s;rv1ços novos, 
ileliuernção dtt C:~mnra, e nao Sv por essa mo- 1 nem conccdct• mt\is goac•aotia. do j ut•os, não 
tivo, como pol'l'JllO ~L ::i~ discussão daqnollo 1 pci•fo ncceítrd-n. · 
TJrojecto H~tii. ~n?orrada o tlcponde11do a~on~s ~1 <lo n . 20, ,jú vem de 2" d:scussão, com 
<le vo1uçã:t-lrnutar-so-ha ::\ umP. aprecwçao pn.i·eco~· <la commissüo. 
preparatori:\ de su:o rnntcwin. . A de n. 28, nito obstanto o parecer favo· 

Considcra11d1> pots í[llO no nro.1ecto <!o orç~- ra.rnl da co~missü.o do fazenda, pons::i. quo 
menta jii approva.do !)m sognnLh di~cussu.o contem materin, que póde ser n.di:ttfo.. 
(!Stfio entendidos os dtffcrontes serviços de A tk> n. 20, pei'turba. os serviços dai verba. 
que tmtam us emendns e que outros dcs.;;es -Terras Publicas e Colou i~:mçCT.o. 
serviçL)S podem ag-u~~dar melhor oppor~u- A ue n. ;3;3, distribuo o. vo1·ba destinarla aos 
nidade para serem feitos sc~m o IU\lnor in- ramncs uo. estrtvlti Sul tlo Pernamlmco. Tendo 
co1weniente, e u. cort1missiio de pttrecer: <V verbtt l'c)Specti va di\ tabel!a por br.so estu-

Que não sejam r.pprovadas as emendas dos dos qunes tem C?llheci~en~o :~ ~ob_uni_ss~o. 
ns. 1, 2, 4. 5, 6, s, 9, 10. l l, 12, 13, 15, 17, não 0 possi\•el acce1tar a dlstn buiçu.o mu tcn.th~ 
19, 20, ~l, 22, 23, 24, 25, 2G, 27, 28, 29, 30, na emenda. 
31, 32, 33, 34. 35, 30, 3i, 38, 39, 40, 41 e 42. A <lo n. 34, contem autorisação disponsa.vol 

A elo n. ,1 autol'isa o g-overn1.1 a despender desdo que o orçn.n19nto om vígor contêm verba 
por conta. d:i varba-cc'i!onisaçuo-a qunn füi pam o serviço tia, propaga.nda tlo immi
de 10 contos para utilisnç~o tlo3 lotes demar- g-ra.nto;;. 
cados o e\lillcios constnmlos nn. fazenLla de A de n. 35, ang-menta consideravelmente 
s. Gabriel. municipio <le S. ~Ol~a. A com· n. despez[l, do custeio da Estradn. de Ferro 
missão não teria duvida de accoitar e:itn. omen- Contl'n.l qu:1mlo no corrente oxercicio se tem 
da, por conta d:u1ue)la.. vorl>11 dostinada no provido~ciado sobre a _org:misaçü.o c~o rnnite
Rio Gi·irnde do Sul, si nao Lt~s~e a . parte tln~l rial e obras noces;;o,rms a regularid:ttle do 
que manda passar pam o llbmsti:~io cln, Agt'I- ser1.>iço, existindo n:t Camnrtt o TJCdido de 
culturn mrnvarea. de leeuri. o mcL'1 de tel'ro.s, 4.000:000$ de credito snpplementnr pnra. p:.l~ 
n. respeito da qual carece a comrnissüo de in- gamon to de tn.es despezns. 
formações . A th n. :fü,augmenttl os «crcditos especines)> 

A elo n. 5 clesralcarin. coni;itloravclmenlo a com 500:000$ pnrn nm ro.m'1.l ferreo cuja co.n
vorba «Terrn.s publicns e colonisttcão ,.,, em slrucçii.o nií.o é ur~ente. 
prejuizo dos serviços p,1ra os qnae~ ó des lmacl_n. A de n. 40, coot'ém ma.teria j~i attouclid:i. por 

A de n. 6 aul!'ment<t a verb:.1. «Tet•rn.s Publ1- d 1 · ~ 
~ 1. d emen a< ;1 ~ommiss<w. 

cas e colonisaçüo» em 2.000:000$. perturunn o A tlo n. 42, manda, substituir o .§ l ~ «.G!!--
o calculo :;era.l do orçamento sem vantngorn r::mtias de juro» otrerecendo novn, rhstr ibmçao 
pura o servii;o. . . ~ de quotas para. ns differentes ostradn.s.Qu,mdo 

. A de n. 13 jii. tovo parecer dn commissao elaborou 0 projec to do orça.mento, a com
por occaslüo de trabr-se do orç~\m1.mto em missão baseou nquolln. ver_bn. em inf?rmnções 
2" <lisoussl\o. minis tra.das pela. Secretnn a. (b AgriCllltnra. 

A de n. 15 perturba a -verb::i consignmla. no Pouiu n, commissii.o e recebeu uma nota espo~ 
§ 14 ao JirOlong-umento ~n, estrn~fa de ~0rl'O citlCtHla: 
da Bahia (despeza de custeio) com inclus:w do 
um rurnut, que ligue . a estrt\dn. do ferro de a) do.s ostmdus de ferl'o em trafego com 
Alagoinhas u. S. Fra.netsco n. Central. garnntia. <lo juros i 
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b) das estrlldas cm consti·uccão .0 com g·a
ran tini do juros; 

e) das cstr:1das com g-urn.nti::i., cuj[lS cou
strucções aiutb uão formli iniciadus. 

Parans primeira;;:, cm numero tlo lS, de
clnrou aque lla repartição que a g:\r.'l.ntir.i im
portav:.i. em 8.610:G66:i;:!52. A commís~[o con
signou no projecto esta verba. 

Pnra. as segundas, foi declarada suficiente 
p:i.rn. . o exercício de 1802 n. qull.nth• de 
2.000:00~1$, que :i commi::isão fe?.: tumbem 
consignar . . 

Parll. as tol'ccira!õ, podia-se 1.400; 01)0~, 
pousnntlo a commis:;ilo q110 seria ::inlllcicn to :i 
qu::i.nti:i rlü 1.200: 000$. Tendo hasnado o sou 
iirojacto ne::;l:L inr01•111:ú;i'lo, 11 iio púrlo :t c0111-
mlssão couvi1• 1m a!Lornc:fio proposta. 

Quanto :'Is crnon<la~ us. ;;, !-1 o •Ja, índí
cnudo: . 

1.11 A fnnt.lnçito o custeio, scgnn·lo o Hyl'lcnm 
norto-amc1•ic:rno, tln tltrns l'.1Lricm; 110 li.lrtill
snnto;, modaa11to g:\l':lllti:i do juroi:; du:;" '., i;o-· 
lm~ o ca pi t:ll •.la l. :>oo : 001l$OOO, 

2." J\. oquip;iraçi\o tios voncimun(os do:> 
olllciaes e pmç.1:> do Coq10 do BontlJoiros com 
os tln. Bl'iciuda PolicLll ; 

:i.0 A omis~üo do 01.Jrig-açlícs :ttó a i1l1Jll"ll'
tn.ncin. do 10.000:0008, voncemlo o .inrn e.lo 
11 o/,, om ouro, p:ira. auxiliar a fnnr.l:it;>ão c!0 
40 cügrrnhos cen!raos do fa!Jricação do ;1!;s11ca1·. 

parece á commissão que tleYl•tn so1· dcsta
cndas uo 01\'amento lH l'a constilnire:m pro

. . iccto especial, alim dti sorem melhor apre:
ciadn.s . 

E', Jinalmente, a commisS;\o de parecer: 
Que o, emenda. n. i pótl(.) ser nccci ta, re

duziudo·se :t 80:000$ a consig-ua<:i'io pedida. 
peln. commiSS:.iO de ouras publicas para. <L OX
'[>lOl':tÇ.à.O o denmrcn.cio dos 14.4110 kilomctro,; 
1uadrndo;; no pbrnnlto central 1b. itcpnblicn, 
pn.ra. . omle . tem de ser oppo1•tunam0nte mu
an.tla. a Capit·I! Federal ; 

Q no n. emenda n. IG pode ser acceita em sua 
parte tlnal - « não por.lendo, pol'ém, m·rendar 
qualquer tlas vias-feneas da Unfüo sem ex
pressa n.utorisação do Congresso Naciornil.» -
por ostcu· a I" pa.rte jiL attendijfa em uns dos 
'1.dditivos do projeclo fa commi:>sflo; 

Que ~ e.meuda 11. 18 p6do sol' ~1cceit::i. ou 
como adcli tivo, OLl como emenda ao § lG -
Est l':\da de Ferro Centrai do Brazi l ; . 

Que, sobro n. emenda 44, .ii~ ~ pl'onunciou 
favoravelmente om parecer :iuterhir. 

As emendas ns. 1 o 37 rcforern-so aquellu. 
it subve nçü.o de lO:OOO!S p t\l'a o Asy lo Agl'icoln, 
do Santa lStLbel , mantido pel:L Socicdn.do Pt·o
tectora, <ln. lnfancin. Desamparada, e ostn. i~ 
subvenção ele •1:800$ à. Escola Ceutrnl de 
lvfaceló. 

A commiss:.1.o reconhece CJUll sií.o pequenos 
os auxilies solicitados o utili;:;simas as iusti
tuictses que os reclama.m, o, si não fdrn. a 

JJot·ma tle cconomiu. e rcducçrí.o 1fo cle;;pe:r.as a 
que tem obedeci<Jo com rigot>, nii.o :1cons•!lltnría 
a l'oj~içi1o' úaquellm; emendas, não olJ::;tante 
não ter sido :tcc~ito o ;;ea. pf!-rccer J>el? Ca
nmra, com relnçao a rnst1Lmçücs · o igual 
llllt u t•eza . 

S<t ln. <las commissüc;;, 23 de out11bro de 1891. 
.,... Bodi·io11us .illuD-<.- S u;·;:;cdc:Uv .- R icbi,10 
J 1in:u1·.-Joü.r> Pi1!l1Ci1·11 . - J1ÍO l'lt<:-' B 11.-;·os. 

Ao n. ~ 

1 - SubYon.;:.·t.o no Asylo Agricol:~ 1lc Santa. 
Is:ibol, m:intid f.• pola snci<!l\:idn Pl'ot•ictoi·:L 1l:i. 
lnt':Lnci:~ D L'S:J lllfllll-.U.la, JlõL o,;la<,':iº UI) J)usc11-
;::uio, lO:OO<l.)OUli.-.t11l11ni" 1 Jt1mtl1n . - , \lc:io/1:-< 
Lim11. 

A' nll'b:\- Oi1ms di rur:S:ts nos l'Sl:t•k•s- :lC
cl'Oscon lo -~o: :!ll: 000$ com t.:>'l ur los pa l'<L n. 
desoh~t1·11r.c;ií.o Llo !Jaixio do llotnh ,1' , nu rio 
ll r11g tta)'. 

~a!:t tl:is !'cssüo;;, l\l ele ontnliro rfo l.~Hl.
Jl11m a1 ·0 1111111i.<!11. -fii.-·.,·i111w do .Yrrsci 1111·11/o . 
- }111"1/r'.< dr• .ll1·il1:i1·w1 . - _,tf,,.,.,, .- ,\ /t'itlvs 
Li JH" . :..___ ]J,,;·c:-·,, tia f o,•dn.-J1f, •nn,r /}ft1•;•otu. 

2 - .\l"C!'<' ~ceU.t11-s c Oll<IC COll v iO!' ;. Gu:OOO$ 
para o.,; ülitllllüs tlo r:u1ml tlu Sa11 l'At11 i:1. do 
1..i\·1·:1mon to a <!Illí'OllC!lL' na. g~ l L'i lLl: t do l~orro 
do H:1 ;;o [~ Cacequr, uo oslmlo tlo H.io Gl·anue 
tio Sn!. 

Sala uns SCSSÜ05, 1!) de Olllt\bl'O de 1801 .
A/c:'rl1•s Li 11111 ,- llu1111•1·0 B(l1•iist11 . - Bu»_q~s 
Ili:. J[1•(fri1 ·os. - p,.,.,.i.-n da Co~la .- fàssi1mo 
dll ~V11 ~c:i1111mto.- "\!{,;tm·ino M untL•:1:0. 

3 - Accre:;ccn te-se: 
O Pt'osidente da. U,1)publicll. maodM<i. abrir 

concurr~nci'" publica., em pra.zo razo:i.vel, po.ril. 
ti fun<laçfi.o o custeio, se!?"111H.lo o ~ystema. 
norte- ma1·icttno, do tluus 1abri ~1s de 1\:lrtili
s:i.n tes, um::i. cm Fel'nando do Noronlm, estudo 
ele Po1·mt111bnco, e outra. no munlcipio do H.io 
Grri1Hlo, estüclo do mesmo 11orne, modit~nte 
;:;iu'tlll Li« do .i uros de 5 ° / º sobro o ca.1>ital ele. 
1 .000:0008, cluranto 15 annos. 

Saht dn.s sessües, l<J de outuuro tle 1891 .
Jlonw .·o Baptistu .- Arcidcs Limu. - Pel'cii·ct 
do. Costa.- G. elo Nascimc11to .- 1311·1·gcs ele 
Jllcth~:i·u» . - Jll•1·1:it. - .illcnm1. B m ·1't!lo. 

4. - Accresceute-:;e: 
Fim o g-overuo autot·isri.do o, despender vor 

conta da. voru•t - Oulonisn çao-:L <JUantia. de 
·10:0080 parn. utilisri.~:ií,o dos lotes <le1mrcados 
e edi!'icios construidos n~ fazend~i do s. Ga
bl'icl, municipio de s. Borj~i (R.io Grande do 
Sul), não excodendo n. are:\ de umt~ legm\ e 
mei:L do tcrrns, que desde jii pu.sstim paro. o 
Minislerio chi Agricullui·:i.. 

S:iln. das scssucs, 19 de outubro de 1891 .
Ilomcro B1171tictn.- Ca.~siauo Nasdm.cm!o .
Bul','f'-'S dv M t:.d1:i1·0.-Abrc1t.-Alciclc;i; L ima. 
- J>c rt:irtt da Co.,·ta . 
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598 Sessilo em ~:l de Ou Lubro de 1891 

5 - A1'1!1·c:;;ccnte-so: 1 l I-Prolonr·amento dri E~trntla de Perro 
Por COll t:i ria verba. - Colonisaçifo - o Pre- de SólJt'Ul ~\ cr.ateús: 

sidente da 1tepubJicn. fori~ ucquisição em toda. Com a exploração <le 120 kilometros-
a Unha. das í'ront~iru.s da. União, tlc 25 sitna- 3G:UOO~ooo. 
ções pro1o1•1:is p:m:1. a i"untbçito de uucleo.;; co- . Com, a con::;triicçuo de 15 kilometros
loniaes cor11 400 lotes cn.1.la. um, podendo in- 4r,o: OOO$OOO. 
cumbir-se da escollw. dessas situações e tfa 
medição e rlemat•c[H;ITo dos lotes uma cornmis- S[~!n, das sessües, 21 de outubro àc 1801.-
são de eng-•mhi)iros militares. Jfai·tinho Rodi·ioues. -111: anoel Coelho Bastos 

Sn]n, rln~ ~essõe;,;, 19 de outubro de 1891. - do Nascimento. 
A. A::c:tarlo.- Hl)i1w1·0 Buplisto .. - Crr.~sirrnn -Com as obras do açude ilo Quix:adit.> 
do Nru;ci.11(!!1tr>.- Atc!r.lcs Li111rr.-Alin:1,,- l.000:000$000.-Jiar!inlio Rodi· ir;1.1cs, 
Purci1·a ria Cos111..- BcJi·;;u~ dv Jll1:dvi1·os.-
~1fvnna Bui·i·uio. . 12-/1.0 n. 8-Corpo de Bomheiros-Ezn vez 

clu - SuJ_}primidn. a consignn.çi'iü th.l lOU:O\lllS 
G-No p:1ra;;1·utiho-Terr8s pulllica;; e colo- pam as ol!l'il.s <lo qua.rte l centi•al o 0:877$0:35 

nisaçã.o-onolu so diz:-Se1'viço de tet•r:u; e 110 matel'in.l,-úig:i.-se-Rcclu;r,icfa elo 50:00US 
colonisnc1l• • no.,,; estado~. feitn. ti rcdncçã.n pro- a consigunção par•a as obras •lo 'JUartd cou·· 
porcion;il n18 vel'li::is da tn.bclla. :~.OOU:OOOS;; tral o do O:Sii$\J35 i10 ma teria l. 
diga-se - ~cr..,·ko de terras e colo11i:;;a.,:i'io Saln. das so~süe:=;, 20 iln ontl\bl'o tio 18~)1.-
uos . tli;bdo:: ·1.000:000$, Llistribuitlos pro- F. Schmirlt.-Laccrda Co rclilllrn, · 
porc1omll 111011 ta pol:1s verbas tio. fahclla e 
1.000:00118 di:;tr1l.111ido equitntivnmento polos 13- Os tros cing-cnhci1•os J!~ r.ílf'S 1lm; t!'üs 
oito cshrlo• nfio contornpl!i.tlo;; ne::sas Ycrl.Jas, districtos de ong-oiihos cont rnm; tll':ll';1o e1p1i
:J.OOO:OOO:)UOO. rarados par:t toúos os cJfüitos ao,; c•11g·cn l1ciros 

S:i1a. 1J:i,.; sessües. 21 de outubro de 18~)1. - iiscaes tio 2~ c!ns~e das <!iltra!ln~ 1.lu forro:: íJUL! 

Bâ!orm:no de Jlr:nd11;1çu. -Mí1,·c:·mw d1.' Jlf rr- são IJ:\g-os pelu.s mesmas csti-:1'1;1~ e d\l ac-
grrl/1,Ies. col'do c1.1m l~ crnemla :ipprOY<L\l1\ por estt\. 

7 - (Patv. ser inclllido 011t!o conviei:) Cnmnra, ctn 2ª úi:>cn~:;a.o no 01•çt\.tllo11lo i.11) 

Con:;igne-se '' verba. de 150:000:~ p:irn ilüuisterio du. Agt'it::ultura.-Pil"l'-" Fe1·1·cira. 
oxplorai;iio e clemnr~ação tlo~ 1-L 400 kilomc- l 4-1\ri:.- Fica o gcrnrno :w tm'i;;ado a 
tros q~1adt·ados no pln 11alto ccnt1·t'll da. H.epn- cquirar:u· a tt1.bell?- que ba.ixo!t c11111 o tlecrct~ 
blica., ll:11·a onrlo tem de ser oppol'tunnmeute n. :31 g de 8 de maio de 1890, ltxnndo os veuc1-
mudada o. Cnpitnl F'erlernl. mentas do8 omciacs e prnças do coz·po de bom-

A' comntissiio de obras pnblicns. 1.Joiros, ú <lo dem•oto n. 058 de G de uovomhro 
Sala d;t:-. · essõos. 21 de outubro do l8m. - tlo dito unn0, l·elilti'n• a vcntJimentos de oili

Antao de Frri·:u .-Griú:iw Bcsoui·o.-F. Se/,;_ ciacs e pt•flçns tla brignda. policial , conforme o 
·midt.- Josd Br:v:'liu1ua.- A. E!li8.- Pd,·o cli,;posto uo art. 45 do decl'eto n. íl.829 de 31 dL\ 
Velho. ile;.:embro de 1887, que reorgnni,;ou o i·eferido 

S-Ao § W-Ohrns divcrs::i.s nos esta<kls - cor·po. 
Consig-ne-:;e a q1ianti:L 30J:OOO.$ 11nra pnga- S[l.ln. dn.s sessrlcs, 20 tle ontuhro ile 1891.-
mento d;•8 t!rnt::"~ls neces;;arias no mdhom-
mento do:-; pot•téis de Parannguô, 0 De.;tert•o. Lacerda Cmitinfw. -F. S chim!dt. 

Sala. das ,;essõo~. 20 de outul1ro Llci l ~n1 .- 15-Ao § 14-Em vez das pn.bwrns-com t• 
11'-lla,·miiw dt: M~·;i!foitç1~. - Ji' , Sclii11t~til. - E.,;trada de Ferro uei\l:.H.:-oinlws ao S. Fraucisco 
Lrice;·drr. r 'ovli11lw _ -.i:lfw•cfmw de Jlíflffaf/ir?i)S, -diga-se-~<u·a n. E!:iti·:utn, do 1''eI'l'o tlo -;\fa.goi.
- Edunrilo Gmiç11lvcg,-Fi)J')l(iJ1c{O s:111111>.- nhas ;J.O s. Fl·ancisco e ram:i1. <JUO a h guu ·~ 
Laurc1 .J)beUe1·. -Ocl'los Campos. gsti·ada Contt'al eh Btill ia.-900:00 1$000. 

9-,\.o § !Cl-01.lra~ diversas nos estouos- S:iln. do.::; sessue;;, 2 1 de outuuro de 1801.-
Consigne-, e :t quantia de 80:000$ para me lho- e. Zama.-B. de l'illa V ii'OSlt . -Santos Pc-
rnmeuto uo porto d!.' Antonina. l'eii·a.-Lcovig;ldo Filqw:;ra . 

So.lt\ das ~essüos, 20 de outubro de lSHJ. Hl - Continilt1 em vigor o ad . l·i du. lei 
- Edwmfo G1J11çuluus.- ,il11,·ci11rw d1: Mw1ri- n. 3.897 do 24 de novembro de 1888 que 
/licics.-Bi:Um·m;n,; de: Mr)t1cl1mç11.-1/. ·Schi- aulorisou o Poder Executivo ;\ t·esga-far as 
hiilU.-Lacc:;·tla Coi(linlin.-'l'c1·iw11do .Simas. estradas de forro do H.ecifc a s. l~l"<lllC ÍSCO. e 
-Law·o Jllii(lc,·.-Ciidos Campos. Ballüt a. S. Frnnciseo. n~o podon do pot·ém. 

10-Art. com a. crcação do um:i. escola. de arrendar qnalqtHil' das vias ferreas da União 
agricul t.nra 0 zootechnin,, no estado do Ceara sorn <'X[H'essa. autoris n.ção do Congresso N:.i.~ 
50:000$000. cional. 

Suln. d:1~ 8CSsoes, 21 de ontnbro do 180!. - Sala das sossucs, 21 de outubro do 1801.-
Martiriho lfodrigt1cs . -1~-Ianoct Coelho Bastos Frnncisbo rl1t V cirJa.-Fd !cirm o P1~wia·-Amc~ 
do Nasoimunto, - F rçdcrico .lJorgcs. i· ico Lu::.-J.Imwi:t F H![Jr:ncio. 
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Sessfío em 23 de Outubro de f891 

li-Fica o governo autorisado :i encamrar 
t~ parte mioeil'a. d:1 Estl':id:i de Fet•1•0 Leopol
dina, do Pol'to ~ovo à Sau<le e ramnes da 
Serraria e Pitm. 

Sti,Ja d:i.s sessões, 2.1 de outubro de 1801 .
FYedaico JJorycs . 

18-Sii.o revogarl::ts ::tS disposições 5a o G~. 
das obsern'.tçõcs g-era1!S do regulamento n . 40G 
de 17 .ele maio de lS!:lO.-F1·ecle1·ico Bor.r1cs. 

19-Fica o governo (~ntorisni.lo n. despend~r 
nté o. qmmth~ do 60:000$ com a coustt•uc(,):LO 
ele um poço a rtcsinno nn. -povoa.c;lto e.la. C:tiadn, 
110 estado <lo l~io Gronda do Norte. 

Sala das ::W:>Su:)S, 20 de outubro <lo l R'Jl. -
l'arlro Yt:lho . · 

20- .\o 11. 17 Depois <las p:tln.nns-1·:!!~rn.<la. 
do l"ot·ro Contral-ac~ro!';CG!ltc-sc-Yeri~l quo, 
110 oxc1·ck:i(J dc\'O ~·~t· esgot:t1!a no p1·olon;.ra
monto tl:L fiuh:L do co11t1•(1, :idoptailo o ira
çndo <1110 p11 .~sa polo 'l'id>uloiro Gmmlc .- J. 
Acc/11i·.-fJ,wi/ico Jll,t~Ml'1 •11has. . 

21 - Potl'a 1u1xi ll:tr o 111·0\ong-u.monto rl:t Es
tr:uln elo 1"1•1•1•11 do Br::ig-aUç:t, nn cst111!0 do 
P1\r1'1, :11.in: OlJ1.~11on .-Crmt1.ro. - .Vinci i.'ili11fro . 
- :1l11t1a D111x/111J".-S1Jrz1irlcllu. -P. ClrcrmoH!. 

22-l•' iC<L o µ:ornmo aut ol'is:i.do n. 1\osp('ll· 
der pu1· cnnt:L do cr~1lito d() l .r>OO:OOOs alterto 
]JO[O g'OYOJ'llO pl'O\'ÍSQl'iO. (l a~or::i, COll tl :\llln.t!o 
peln. Carnal'a. o que,roi· pre~rso p:ir:i. n. con
struc,:;"io d:i finl! :~ to1e~·Ta.pll1cn do Belem a 
1\lanuo:i. cujos e;;tuuos jti estão concluidos. 

Sela das sessõer. 21 tle outubro de 1891.~ 
Uchlil( Ror1"if/lll!s .~li1dio dl) B1·(1:;il.-Bd(iJ,·t 
V id:•1i. - il111ll1i fl 11r1 •!(11,· ,- P1·d i·n Clw1·nuit. 
-Om.tcio.-Nina R ihuiro. 

23 No § l 0 - Supprimn-:se
D!rcctorin. Central •• . •..• 

No ~ 2°- Restabeleça-se -
Evontuacs: ... .. .. . ... .. . 

:3:G00$000 

20:000$000 

r. ooo:ooosooo 
No§ 5°- ltcstalieleç;\-se -

Gar:uüia dG juros aos en
geu110::; centmcs ......•.. 

!\o ~ 19- He~tlibeleç~-se -
E~trndn. do l•'crro Central 3. 000 : 000~~900 

No § 1°-Rc:;fabeleçti-se as 
verb::i.s-O!llct.\t do gn.bitiete 
do ministro............ 3.000:'.:000 

Secretario do mesmo....... 9 .6008000 
C~rro . ·....... ............ 6. 000$000 
Sa!~ da(; Sessões, 21 lle outubro elo 18911. -

Pi,.cs Fc1·1Tcira. . 
Ao '\rt. 1° - N. I. H.esta.-

beleça·se p:u·::i. um secre-
tario ou sull-secte tu.rio a 
verb..1 de .. : ... ...•. .. ... . 

Idem no material, mais .•... 
N. 2. Eventuaes - em voz 

0:600$000 
1G:OOQ$000 

de 10:000$ . .. .. .. .. . .. . . 20:000$000 
Sn\n, das sessu;'}S. 31 de otltnbro tlo 1801. -

Jocio Vidra . · 

25-A' ruln·íca-ercúítos cspcchcs- accres..: 
ce11 te-so : 

G00:000$00J para o prolong-:imen to <fa Es
t r:.ifa iJc I«n·ro Conde d'Eu , no o::;t1vfo 1b Pa
rnll:Vb:1. , ri corncçm.r <le Alag•il~ CJr-;1 nele em di~ 
reccü.o i~ C:tmpi 11<t Gntncle, confol'mo o:; estu
dos jú foi tos. 

8nl[I. dns scssües, lle outL1bt·o rle IS9 l . -
Epi((1.C:u P111Sso(r, . -Couto Ct1.-/(l:T:n. - Sá Aiicb·n
rl11 . - J. Rctwnb11. - Igiwc!n 'J:osll•. -!Jo"!ll'S d1: 
i111~i,lc;,os .-P1J(lJ'IJ Vnllm . -U1Ji1•!·1 ''•.!.~ li/:1·111m
r{1:s. -Li~Hro lif11//i:,· .-A.m1J/'i1;1, G,,;·c;;11, -GJ:
C1'1'io. - 1h1a1•/ll Fi11fwi1·0. - Aú1·1·••. -:lliw.~u.-
1'111111111:: Dd/i.t1t1. - Pnci/ic11 :l/o.~1·" •1:11/m.~ . -
1/1.11:11!1 di: P11:'1:11. - C11.~l1 1 11111c/iuú11. - J•J<ÍO 
/ ,11i:. -n. R."cltll. -Am1•, ·:c11 J,1.1;,. -/.11,·1:1 ·tJ,1 
l:rwli11lro. - C11dtJ.~ C111117io.c - 1". ·'c/1111i1lt -
<.:11i1ç11ftJ ({;• L"'.J'1S.- J11s1: B1:t:il11']111•. - ll. 1111-
/•t:'s(.t, - fJ. do iV11sC:1111•J1/r1. - .. Lh:!1/, w f , imo, -
J•,,f 1;.:n,·pn V:',,u ;'. -J. 1ll:1•1/11;· . --D111 ,·1• S:c11-
c.!io . -1''. J]r~ 1/,, ;·ri.- Sonf1,s ) '1 1 ; ·1.·~J '" .-//11,·1711 d1: 
8. 1lf. 11•c11.,· .-l11tli" t/11 JJ,·t:e~il. -"Yo1111,. ,·,.,, Po
:·,111'' .'I"'~·, -f:or•ci11. JJ :·, ~,.1.r.: .- /-'1~ tdu .-tJ~:10/~,, .
C1•;111• Zo11111 .-J1";1•:'1w' d •' (i1n•1i//10. -Foula 
GJ1i 111111 •1i"s. -:1fo:•ti11!t11 Rml;·;!fH•:s. - :ll ~(1·:,·io 
Fi••lí111.- JJ1•//.r,·,11i111J Or0Jw:n1 . .;... Rll!Jil?toitfo 
JJ1111d1•i•1•. - .lo•T11 L111w~ . - Mí1 :1111:/ O•cffto 
U111·tm; "" .vosc i1111·11111, - ~vu" . P1·~·011/la, 
- ] ;(•1·rc·i,•11 P :'1•1•s. ~ 1"w·qitini \\',•,.n•·ch. 
- , [,· :siidr:s L 1J/J1i , - Fl'ttncisc11 So1.l.-c' . -
Pil'1::1 Ji'r!N1'i; •t1 . - J. cl1; Sr:1'[l••. - v :ctlJ
J-'.lltJ M1m:u:r11. - S1!u1:ri110 ·v:r:il'11 .-Erh.wrclo 
(~1mç11/i:1:s. - Br·llormiao M1•1t1 lm1ça. - 0 1r
t ii Rodl'i{/lll.•s . - Fi:li.çbl'f!o Fh:i1'<'. - Pir 1:s 
11 Allm9w:1·1Jtt•: .- C<ll! ,1010 de· AllnaJ'1i:r9iw . 
- U: ·b11110 3111,·c01ul•:s . - 1\.11guslo til' [<,·,:itns. 
- Lop1.:s Cl1a1;cs . -Atl:a!fdl: Jimi'-!;·. - C1mt1Tn . 
- 1'olft·ntino d1: (11,·1,a/lw.- Bd(o1·t i l foim. 
.....,. Fi1•11Uio P1.•s.~811 . - Ucf1111t R•>tl.-;gi11Js. -
F•an.r.;1 Cccrv11/lr11. - Foi1Rci;11. 1: Si/i;1•. - J . 
J. S1J11brr1 . - _\"l.'/s&n ili: >'11sc111t1!1•1/1Js. ~ 
Pll/111111, - Fn•d11ríco B oi'fjllS. - 1Jw•b1we 
/,imrt, -P..:;·1: ii·11 d1! Ly;·r1 .-8. L a1ul11/}'fio JV[ t:~ 
(/,rmlo. -J. V. JJ!'i;·11 d1: V1i.>cmw1.'!los. -Lco-
1iit1itdo · F :'/_17w:i1•11s.- G1m~:"f.vcs F1.·,·i·c:rr1 .
Mr:m1n Bm•;·eiri .-Nuni.:; Frefru. - Ivo '10 Pnr,
(/l) , - VnflcuJ<ill ,-Pc1·ufr11 da ('11~tr1, - ;1u.17ic:;
(ll Vú1!11ws .-.4.ncao di· 1i(«·:,,. -J,Md Av1:/ino . 
- P;·isco P111 ·1~iSJ) .-Jlí11tta "1J1J,c/111r11i ,- i l. Mo
'l't:iru di! Si/l)~L- Jc·suino de 1l //Ju·;•q1.11.!l'!jWJ . 

Fic:i o goveruo autoris:ido :L clospender 
~ttü a quantia de 4.00:000$ parn. ~L rea.li~nçü.o 
1h !ig·nçfo eh~ esLrada, úe l'et·ro no estado da 
Ba.lti~ de n.ccm·do com os estudoll J:t ~i1ip:·ova
clos entre as estrad~s Central o S. Fr,~ncisco 
e S . Fr;mcisco e Jacu. 

Snh1 elas sessões, 21 de ontnbro do 181)1 . 
-'l111i1!iilop!.i11 . - Po ida Guinw.-am:. - A. JiloYl.'i
'"'' dn Sitoa. - P.-iyco f'11,· 11iso. - F .·1ies d,., 
Ci·u:.-A1·:~ticl.:s Jl f11i1t. - B111·1iu ele S . Jllai·co,<. 
- Ganç(ifo ilc Logos.- J. BL·twn!Ja. ~Pt:d,·o 
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600 Sessão em 23 de Outubro de 1891 

't?âlio. - 8rmtos P ci·cim.- F. Sodrd. - Xeo
vigil1o Fi/!Juci,·tis ,- Garcia P i?'es.- Pauln 
A1·golto. - Pii'cs ele Albuq1w;·q1.10 . - A. de 
Fri:ilas . - S. I.l!nctiilpho Mccli-aúo . - P aulino 
Otl'!os .-Custoclio ri.e Mcllo .- ltlanof!/ Codho 
B rtslog d11 . 1Yascimcnlo .- Rodi-ir;11cs Ftn•ium
dcs.- Cactw1n de Al7Jw;11err1wJ. - Ccml11o.
N m·linlw Rod·i·i_r;iws. - &i A.iul1·ad11 . - jJJ. 
Va!lacl-ío.-Se ~c.·i;10 ·Yicira. -F. Schimtdt .
Lcwro i1füllcr. - Bpil1tcit> Pcss1Ja. - Virgil~o 
Pessoa. - D . Jlí11nliücs Barreto . - Cai·los 
Campos . -Ccsar ZanuJ, . 

Ao urt. l" n. G 

2i .tq1pr0Yt\f.lo o n. t) ar.inm. l\CCL'CHC(!ll lc
:;o-lhc o ::;w.:-1.1i11to; .._ 1mrn a colonia ngl'iclll:l 
orplmnolo.::- i1•.1 l:-;11hol, 1lu \_' :> l<1tlo tio l'e1·1i:11n
lmco, •ill :<lt 10$000, 

Saln. d:ts St'ss1i(!s1 Hl rl1• 011lttlJl'1J tlr) ( SOi .
.1. V, .lfri,·11 ,/,• 1·,, ~co>ICl'llm1.- J1,•1•"i,•11 ti,• 
J,,,y,·11 .- }utlfJU i u1 j J __ ·.·n,t HlitHCIJ , - <:1u1 1:11/ ~···~ 

30. - Eleve-se n. 3:000:000$ n. verba. desti
nado. v.o prolongamento ua Estrada Centi·al. 

Saln. dns sessões, 19 do outubro de 1891.-
0. P afl'll1.1., -Ji'. Badai•i) . --J. A vetai · .--Dut ;·a 
JVi cacio . - Anta1J ele Fm·ia .-lwaowiici·.
Frnnciscu Briucl I o. - A stolpho P i o . - .11 nf onirJ 
O!y;1tlw .- Jncob 1frt F {tix·71>.-Paci{icl) Mas
can:n1ws. - Gonçafoes Clw1J,1s. 

31.-Ao § 3,° Consigne-se GO:OOO$ pn.r:i. a. 
construcçfio de uma. hospedaria de imrnígra.n
tes 110 porto d;i. Agua, cstndo elo Pa.1"<rni~. 

Sala <las sessões, 2i ele out1·0 de ISO! .-F· 
Si111r1s. - lfl'/.111onino ele ;1[1•nd11nçe1 , 

22.- § :i•. Tct'l'llii o coloui:>:.1çü.o . ~r:mlo
nha-:;o :i Ycl'li:l dt\ p1•opostn. 

Snln 11:1H Be!i~õos, 23 llc ou lul.J1·0 do H:>Dl .
Ln11ro M 11ll1.'>'. 

:{:I - ~ 17 CrNlltos oi::pociacs onde ~e I.'.:: 
2. l ll)íl: oou., irlc1n, irlom, úns o,;tr:t• l:1s Ccn

t m i o Sul do Pc1·1mmbuco - snlisli t.ua-sc : · /l,.,.J'r 1:' ,•1r. - 1'0/1•n ft uu ,/,• Ca,•c11/l1u, .-- .lut!,1 
\'i1· i1·11 .-f.'. JJ,,./,11·1i.-L11i= i/,· .\w /1•,,,1,., - .~ .OOO:OOOi-; ~omlo . 2.000:000::; )ll\r :\ o pro
R~1 1fri111 ·s,,,,1,,,- R11:'111citi Pr•s,, 11t1. - s.l 1\>1- lougun1cnlo <l:L cs!L·tu.11~ Contrnl dl) Pc1•1mm
d ""'"'. -s. L ••111l 1•/;illfl .lfl'•lmrlii. -1•'1·/i ~111•/111 btiCl) e :?00 000 : 000$ p:wn. :L <lo Sn L 110 rncsmo 
1'i•f'i1'•'. - 1\. N1J c,1 ••• - .l/.rrli11/u, /1'm/,·i•/1tes, ril:ltutl .,, ~endo li~r,:000.~ ]mrn o l'Urnnl dn P:l.
-llt'/r11• 111i,111 01,·111:i1·11.-l.'.1yu111mlti JJ.1;uÍc:l 1·a. qnovirà tfa Uui::i.o (uutign. cicfo.tlo d•• Importi.-

tt•iz): Pm·n. c11~lo inr n colo nh .i:C<11lloloir~.1) 110 ' 
Piauh~-, tloz c()uto~ do 1·<'.! is. 555:0008 t1nrn. o de Tímbnúbn. rto Piln.l'; 

Sa.la 1ln:o ~c.·!'$icJs , 20 da ontnlJl'O •lo 1801.- 410:0008 para a do Muluug:l ú. Lngvn. 
Pii·es F c:1·n:fn1 .-lvopw.-i,·11 P ara1u1ywi . · Gr:inde. · · 
. 2!J Fica o t;nn•rno nu to1•ktclo n ti cspendcr 'li O: 0008 para o de Ange linn n. Correntes. 

::ttu ::i. riuantin do 40:000.~, pa i':~ :i nxili:w :i in.,. Snia cl:l.s s3ssües, 23 do outuuro de 1891 .-
stallnçflo 1le ~un;_t lil~h;t •.n::po.1·!mo1;ta l do llo".o G. B csoH1'0 .:- EpiCacio Pessoa.- Leite Oiti
systema do Y1:1~:ao ae1·ca of)t11h1J1•:\da., por meio cica. - Sei .1imfradc. 
de liulrns aêrons, rlcctrica~. o de Yellicnlos 1 •:o A a· •. . . . d 
a.c.1·ostt1tico.>, dc11ominados Trem- Vclez ; ap- .:;;1-:- d :1tt110 . F1cn .. º go.,, erno p.utor1sa o ~ 
phcaYel pam tl'ansport~ de pa~sn.;:reiros e . ea~a~ no p.l~re J:~!tOlllO Ma;t~c~:· o que :he 
cargas o pnra .n trn.nsmissiio nutomatica, de ~ d~'i~do, Y~' ~en!cos .~ª.,P\?P·'"/mln: na. Eu
corrcepon• lcncrns 0 pcq ucnos objectos ; de ac- ! op.t "'m., nrv 01 .d:' 1mm1,,,11açao 1Mo exccclendo 
cordo ci>m o p:1reccr cltt commi::silo àc fü::cncln ª qua.nti,1. de l. \\00$000. 
e industria apresent:lJo com o proje~to n. 160 Snln. das sessões, 23 do outubro tlo ! 891.-
do 25 da agosto de J8Q l. Gliccrio. - Imlio (lo Bl'a::U.- 'Victorino lllon-

Sn!a elas sassõ~s . 20 de outubro de 1801. - tei1·o. . 
Astol)lho Piu.-A.11/m~io otyntho.-Potvcw·po 35-Esti•atln. ele l"erro Co?trnl do Brn:l.il -
Violl i.- L oito OiUoica.- Bozc,·J ·it. - A. Mo- Ssja concedid~1 a verbt1. pad1cb de 15.360: 000$ 
;·cfra <fo. S il vit. -C. Ra.botlo. com :i obrigaç:1o do effectunr-se :i extincçfio 

29.-A<lditivos-(Scm :tccrescimo de dcs- do J_>antnno .do ~lui ;.: de l<~ôr·~ · se1~;raclos os 
pa;m .. ) Accresccutc-se no 5º- J\n:xilios a ngri- ser viços do tiafe,,o do lln. CJU!ilrttcç,10 . . 
cultura. . Sala ll:1 s ses5Cíes, 22 de outubro ele ls<Jl . -

Cem contos ele rs. prira. insta llnç5.o ele um Fe1nira Pfrcs e nin.is 30 Sl's. tlepntados. 
instituto :igricol:t e ?.ootechnico no municipio 3G-Snb-emt:'nd:i. ;'.\ emendo. offorecíd::i. pelo 
de Tatuhy, estad~ de S. Pau lo _ Sr. Gabiuo Bosuu1·0 o antros ao § l i-Cretlitos 

Bst:i._ Yor!J:1 som formad tt pe ln. ~-xtrucçao o cspecbos - uccr0scente-se : 500 : 000$ p.'l.t'n. o 
reducçuo rle 5 º/o d? ''~rbu,s cons1gnadns ~10 rumnl de Gmimbira n. Nova Crur., coni'orme 
n. 3-Tei·~n s e colonis:1ç:10-e i~ o n. 11-Es~ 0 decl'OtO <JUe determinou n. lign.1:.río d[l.S 
trttdn do l' erro Ccntri\l do Braz1 ! . e::;t rn<lns do for1·0 tio Rio Gl'n nde do Norte, 

. Sala das sessões, 22 ue outub1·0 uo 1801 .- Pn.rahylm., Pernàmbuco e Alagóas . - Pedro 
.Mo;·á;·<t dei SittJa . Velho e mais 8 1 Srs. deputa.dos. 
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Sessüo cm 23 de Ou lubro de 1891 001 

:li-Acrc.sccntc-s0 ao § ::>•- Anxilio ú :i;ri
cultnrn., engcnl1os cc ntracs etc., o i;cg-niute : 
Subvenç.ão a E:scol3. Cr~ntral de En~ino Gm
tuilo :1, Mctiinos Desvalidos, de Mncció estai.lo 
de Alng-ous, ·1: 8008000. 

Safo, dns sesS<":íes, tle outubro de 1891 . -
Gabinü 1.fos1w>·o.- L1)it1; 1i Ollicica.- F1;1:.~ 
bc/(o Frci;·e. - Zama.- Josd Bcvilarp.w. 
B i::;ví·;•il.- Stt Andmdc.- CctHlâo.- Gal'Cirt 
P ii·as. -B. ~1f!:ndo11c!a . -M . 't'alladao . 

38- Ao § 19- 1\ccresccnte-se: Pam mellto
ramento i.lns lJnt"ras tl:i. . Eslm1cin. e do l'io 
S. 1~1·n.nc:isco. na razão tle I 00: 000$ para cafü\ 
uma, :!00 :U00$0UO. 

Sn l:\ dus sc;;;;üos. 20 <lo outubro <lo J ~'J l . -
<Jaúi110 l /1•:<11l1J'11 , ~ li!. ' 'ullllllão . - l •i•/ iúl'fl•i 
F1•1 •i1 °l'. -J~,, d11 J>t mlv .-L;•ih• 1• Oiticica. 
C11 ,•,;io. lj:l't!:~. -P. A"!Jollo. -P. tl<J Atbu-
111,·1·qw:. 

30- A' vo1•1Ja nnxilios · ri :ia-ricullut·.'.t,-:t<.:
cresc(•n to-se : 200 ; ooo;:; pniia u 111n. esco fa 
ag'!'o nomica na enpitttl do cstatlo do J\lnranhão. 
lfodi·i[JtW!.i Fr•1•m1wfrs . · 

. •JO - Crcditos espcciaes - Em \'r.Ji\ rlc -
2.000:000$ p;irn, 11•tm o prolonganwnto d:is 
ostradns centL'a l e sul 110 PcnrnmlJnco, r.lig-n
se (cnmo ost::'.Y<t 110 pt'Ojecto da comrn i>s::io) : 
2. 000: 000$ p:1ra o prolongamento da cstr:ttb 
de Perro Cent1•:\l de Pcrn:unlmc:o e 2.000 :.000$ 
1)ara.o.-prolon!!·amcnto üa est rada de Ferro 
Sul de. Pe1·nambuco. . . 

Saln. das sossõ~s, 20 uc ontullro de 1801.-
J , V. 1ifc:i1'(!. d.: V oscoacdtvs. · · 

41-RestalJeleça-se :i seg-ninto vcrha : P:m1 
a Escol:L Agricola e Vitico la de T:1qu:11·y , 
no ost ado do Rio Grande do Sul , so:ooo::;ooo. 

Saln. tias Sl~ssi3e;;, de outubro de l S!Jl . -
. BOl'f/CS de Jifrdl'iros.-C. ]V,1scim1mlo. - Jfo
?nc!I'() Baqtisla. - Alcidcs Lima.- Vic:tu1·i1w 
llíon!ci1·0. - . l úrc11 .-Pe<âra <l!i C11stn . 

2'!- 0 § 18 do ti.rt. 1. 0 sub.stihm-se pelo se
guiuto : 

Garantias de juros, sendo: 
a) A estrad:is de forro om trafego ô em 

constl'uc\·5.o ~~ s:1 hm· : 

N'l.tnl n No\'rt Cruz ... _ ...... 
Conde d' !~u .....•......... . . 
C:ix i:i~ a. Cnjn se iras ........•. 
Recife ao S. Franci:;co ..• . •. 
Recif.; ao Limoeit·o . ...... •.. 
'l'mmtnclaró :~ Btwm . .. ....• ·. 
l{.ibeirií.o ao Hcnito .......•.. 
CentI"n.l rle J\ ln.gôns . ... .. .•. 
Paulo A Jl"onso .. . •..•• .•• . . • 
Aracn.iú it Simão Dias ... . .. . . 
C~otl'a l da. Bahia, prolonga-

mento e rn.nml Orobó • •• . • 
Bahia ao S. Francisco .. .. .• . 

Cnm:ir:t V. IV 

mn : J S::l$OOO 
4 5ô : 872};000 
l8G:4GO$OOO 
400:2G0$0UO 
105:260$000 
251 : 2üOSOOO 
128: R20;!;000 
325 : l 70$000 
l SG: 1Hifl$OOO 
330:400$000 

]. 209: 020$000 
9ôi; 2'!0$000 

Tmm ronrJcrlc Nasaretlt • • .• • 
C:1rnngoht .. .. .•. · .•. . . . ... 
Ccnti·al do .Mactd1e .••.••...• 
,\ r n1:unm:t • .••.•.•..•• .• •••• 
\' iclol'in. n, Santa Cruz ...... . 
Brnovcn to ...•. • .......... . 
111 i trns e !Uo .............. . . 
Soro1ml.1::i.ut• ...•..•.....•.... 

:l l G: 060$000 
l !"18: l G28000 
11O:28,lSOOO 
J74:G80$000 
0Ci:4t\0$000 

2~H: 1JGO:i;QOO 
7ü\l: 120$000 
402:100::;;000 
790:070::'000 l\Iogymrn ...•..•....•...... . 

Parani~ .• · ................ . 1 . 122 : s~o.sooo 
T lio1·c~n. Cht'isti nu, . •....•.... 
lUo Gl'ande ;L lh,~·ó . · ...... . 
Qu·1rn.l1im a ltnqni. ...•..... 
Pulolus ~~ S. Lou\'e1wo .. ..•. . 
lta ret·t.i n Santt~ ?llnri::t. d tL 

lloec:i do l\lontú ... . . ... . . 

::l\)7: <JI º~ººº u::i2 : rn.i 1 snoo 
cw5: Gfü>.-:;ooo 
18li: ·1li0$00U 

lSG:4li08000 

11 . 57i: 2')8$000 

ú) :\s no,·as conc~ssõcs constan
tes do contractos valido:; e 11uo 
i1fw t1_.nh•tlll incorrido ou não 
Yc111i;1m n. incorrer· cm cnLiu· 
cidatlc ••....••.•..••..•..... 800:000$ 

i !"! .: m: ~rn:i~ 
Snlri. tl:18 sessões, 2:3 ~lc outubro de !.SOi.-. 

A 1•1./m,· J~: ... <. 

Art. Fie;\ o Poder Exocuth·o n 11lot•'.srHlo 
a crnitli r olirig<H,,Ccs :Ltê n. iinpol'tuncitL de 
de7- · mil conto~, vencendo o juro nun11al llo 
4 °/o ·~m ouro \)t\l'n. üuxilial' rr. fimdaçito de 
quaro 1.üa "n;;cn 1os ccnlraos de falJl'ic:1ção llo 
as~ncrtt', cujo capital e llxndo em 500 :0íl0s , 
cada um e lo~ali&'l.t.los nos estados do l\larà
nliü.o cinco, P:tr1ll1rli11 t rcs, Rio Grande do 
Norte dous, Peru:tmlmco dez, J\lngúas ciuco, 
Set•gipe cinco o Ba.hia de1.. 

§ uuico. Para. exccw;·iío <la, prcscn to nuto
risnç.<io o mini:;tro tla. ~l ,(;l'icnltura cxpedirii o 
rc~1tlamento necc~nriô ttltendcndo que 

a) ns conces~õc:> serão feitas n proprfotni·ios 
de ter·ras. o fa bric:is de ussncal' on n. cmprezas 
em <JUe estes 1·ep:·esentcm pelo mono.:; · um do
cimo do cnpi tnl ; 

b ) us olJrigaÇues cloYer~o ser resgnt:i.das 
no prnso de tl'inta annosi ~contar dtt segun
da s~tfr n i·onlis:i.cla nos en ~·anhos centr•aes 
po1· meio do amortisaçüos n.n'irnncs etüt·og-ues 
as Tl1osotn·a rins dos estados ; 

e) a importancin <las obl'igaçúos emi ttidas 
para n 1'umlaçrío do c::i,da, cn;;onho con trt\l 
sor:'L pot· cst(.l ga1·imtidti ntô o se"n ros~a.to; 

d.} os ntonsilíos o rn:ichinismos dos on
~enhos ceut1·acs gosnrão de isenç~o cio todos 
llircilos de importação. . • 

Sal:i tbs sessõas. - Ai·tltui· Rios. - J. J. 
S e eiÚl«t . - Leandr o lrlticic~. - Pires Atliiiqttci·
'J1re. - Fclisbc!ln M . .l•rcii·1: .- Couto CarL1txo 
- Sn11tos P cr.:ini. - "M. Val/t1d<1o. - Costa 
R odrit1iccs.-S.;".:.:i-irro Vi ci1·a. - P. Sodrd. 

iU 
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(i02 Sessii.o em 2.3 de Outubro de 1891 

Additivo-As verb:is consig:rndn.s pnra. o::
corrcr n.o pag-rtmento de differentes g:u;nntia~ 
de juros, não so referem siniio as cónccssõe:> 
füitn.s a.te 31 do desembro de 1801. 

Sala da:; sessões, 22 Lle outul>ro de 1801. -
Gtiov;·iu .-Scr:;v(lr;/lo. 

· O SR. Pm:srnEXTE designn, a seguinte or
dem do ui:.L pm·a n, sessão de n.mn.n hã, : 

i"- pa1·1c (ale 1is 3 ho,-as) 

Yotnçlto do pl'ojccto n. 2,rn, qno fixn. m; 
despe7.llS do 111ini~tct•io tla. Fa1:ond<\ (::;egumL: 
diiscussrio) ; . 

Discu:ss:1o 1111ic::i úas crnambs llo Scnn<.lo no 
11ro,locto n. 172 e, íJUO llxa as ÜCS[ll.!ZUS Ull 
Minlstcrio t.lo lntul"iur ; 

Con tinnn.ção da terceira. 1liscussifo do pro
Jecto 11. 22~ A, sobro rc~gate o con v131·silo do 
11apel-111oetl<~ do E:statlo. 

Continuaç;.1o cfa segunda discnssiio do p1·0-
Jecto n. 233 (do Senado), re~·nJando o pro
cesso du::; eleiçües pn.r.'.\ os cn.rg·os fedcr;ws. 

Levanta. -se a sessfio ás 4 hol'D.S e 40 nú
nutos. 

Petição lida no Expadiente 

lllms e Exms. Srs. Membros do Cong-re.sso 
Nacional- José Ponciano ue OliYeira. lfor!ol
pho Rollin Pinheiro. João Celestiüo Drumouu. 
Jon.quim Josó H,odrigues Pinheiro e Est ~v:lo 
Roberto Silv~, membros da. classe op1~rari:l, 
br.:tzileiro.s e residentes no füo ele J:rneiru. 
pura si ou á companhb qne os mesmos ini.:01·
porarem nestn. Capitt~l Federal ou cm prnç;1s 
estrangeiras pedem, por 01) annos, no Con
grosso Nuciomtl dn. H.epllblicn. dos Estado~ 
Unidos <lo Brazil, o::; t'a vores <lescriptos n;1. 
presento petição, prrm o levn.utamento de um 
Bairi·o Oparn1·io, rnodolauo :i.l'tisticamontc o 
sob as regras da mo1lerna hyeieuo, limiLadn 
enLre u bahi:L de Sepel :ua, rio àí.1 valla elo ltú, 
Santa. Cruz polo !ade• ·~x terno ilo 1\-fatadom·o, 

.fazenda ua Po.cienci;.; e em 1·umo ele linha 
-rect11 da vendo. cht Pn.ciencia.,até n. Pedr,\, com 
uma úreo. de 5n,n2S.·100 metros quadrado~, 

. n.yalfadti pel:t plauta junta., om zona. dcjnris
dicção do Districto Fedem!; cujos planos dn 
construcçõcs g'Cl'nes, subot•ilínn.clos rio pro,iecto 
que te_em ~· bom·:~ ~e !lJ.ll'esantn.r lt _vv. El<":x:. 
doveru.o t1car SUJC1tos a appro>n.çao <los po
deres compet1mtes, liem como os ostatntos <la. 
companhia. que for organisada. 

Os requerentes comprellenr.lúm :i. nn.t11mr 
con vicç5.o do Con;;resso Naciona.l e do GoYerno 
cb Republicn. peltl necessidade de dcsenvol vi
mcnto dos pontos rnals proximosdeste cen tro 
dB activirl:i.de, cuja popu laçi:to se augmcnta 
extr:10rdinariamente, e dahi u 11revisi10 de f'J.u e 
o Brzit"t'o Operaria sei<i o pon to pam onde 
convii:Jnm novas fabricas industriaes; nucleo 
de actividades proprias, destinu.ndo-se p3lo 
~eu cngr:mdecimcnto a tornar-se ontão um<\ 
!!i<latle imlustL'ÜlL · 

O local em qne:;tão é sem clnvi<h um dos 
melhores no limite da capit;1], pe b agrad:wel 
perspectiva, vastissimo horizrnitn, IH~llos n 
t'ertlli:; terrenos despidos de montanhas dcsLle 
o povoado tle Scpatiba até o phnato do Santn 
U1·m, onde vantnj osamen te o 11Í\·ct u mai:; 
dovado; oíl'crccenclo, pois, to rl a ~L snp<:r!lcic 
in1licadn., apropriado centl'o 'para <i comstrnc
ç~o solicitncla. 

O p1·ojecto inclic:i. um t t•ar;ado de ong-cnlu.it'ia 
conecto, aPfütico o su.niturianwuLc ~onsil..l.l~-
1•atlo. 

E' assim . que se 1lcstacnm ns pr• l?icipae:; 
prnçns: -lndustl'itll, l\!uuicip<~L dn .Jostlca , du. 
Lavoura, 1.b Cathednd, .M ilitar o outras, os 
campos de Santa C1·uz e d:\S 1.fanobrns e o 
g1•nude Bonlevurd do:> Operarios per foitttment e 
1 oc<ilisaclo s. 

Duas uoicus larguras de run.s-25 o lG me
tros, cujo conjurJcto 1'ó1•m;i nm plano de vía
Ç'-lO moLlelo, pt•incipalmente nn, p:irte em qm+ 
se p rojectn ~L prn c:«t l nrlnstrial, elo rórmn es
troll::i.rla, recebendo 12 r nns conve1•g-entes; 
estas como todas as outras com esriuinas 
curvas. 

O Bafrro Ope1·m·io, sentlo t\lr u.Y0ssaclo em 
to1 b c:-::tensri,o pelo p!'olongamento dn, Estrada 
de Ferro Central do Brn zil, não n.p1•e:;en tu. in~ 
tc~rrupçU.o na regularidrvlo de sim viação, fa
c.i!i tnch• com o conrc1oo to das ruas a clireitn. e 
ú. csqucrd{I dn. mesm<• estt· aLla de ferro . 

P roxirno no litoNtl terá de p tu;~;u· n. l<:stt'atfa 
do Forro de Bofafog'O a Ang-1•11. rlos l~eis, j ti. 
concedida, mas cu.i <1 garantia não tir:i ao p::'o
long-u.meuto Lh F:>tr;ub de Ferr·o Cont1•a! se u 
v:tlÕr capita.!, pola con·espondeuciti directa 
com o interior. 

To1las as f,tbricas potleruo ter diversas 
!'!'entes e independente~, como se obser va. na. 
praça Industrial, om cujo gni.nde j ardim sori\ 
crguitl[l. '" estatuu. do Tru.balho. 

Apezar de não ter como L:i Platn. u. fôr:m:L 
qe.nsi regula.r do qnadrado, como esta impor
tante cidade o Bai~·ro Opcrm·io ó coutor nado 
por um largo parque. 

T:ll pl'ojacLo im pol'tn. o engr<\lHlccimcnto 
nrn.ritimo de Sapotiba, o fara Jl rog-rodü• o 
lugiw clenominn.do Santa Cruz; $Ol'it o ponto 
r,ontru.I ele dh·e rsa.s freguezi:ts circumvizint.i~s 
e dos protluctos commorcia.os o agricolas de 
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outras cidades proxinrns, elo Estndo do Rio, sngem d:.t Estrada de Ferro do Bot~1Jogo a. 
servidas pel:t n:.wegnçito costeil'a. Ang1•n dos !{eis, 8,}fandega 1~ tn•1L'caJo, 

A' proporção dos tl'nbnlhos tor-S!e-ha, de- coopera.tivas de consumo, r~~ ta 1Jelc1 •i mento 
pois,com o :Ll:1rg~11n0nto do chamn,do rio Otl 1Jnlnnario sanit:.i.rio, cr,b:a economi\ :1 (1,J(H'aria 
Yala do ltil, ni:Lo só um melhorn.mento salu- e nuvogação do rio ltá ; 
bre aos torl'cnos mais l.Jaixos: que ticam pam 5.0 Prolong'amento Lb. E::>traila. i1 Ferro· 
o ln.do ele ltu.g-uay, ti.lió.s 11~0 cpiJemicos e' Central do Braúl, da vend;t da. bdencia. 
fóra do perímetro do prcjccto, e ainda pelos (r<tzcu<la) ~ü~ i~ kibit\ de Scpetihn, co11, 1 ruiodO' 
trabalhos importctotes de obras publicns, qué o governo um ramal d0 10.500 tll •·t ros, e · 
a, cn.rgo do eng·onlleiro residente ühi poc!e- cnn!brmc o pi-ojecto com tres c;;t.nç0•·>: ma
rão se desenvolver, imtxime a cn.IH~lisn,ção ritima,ccntru,L e no en troncn.mento 1~. ·::1 a li-· 
das ::i.guas não mui distante, ter-se·hrí.o vei·i- nha de St\nta, Cruz ; 
ficado re::l.e!:> utili<l:i<les; e, riuanto a. embcllo- Li." lscuçfio do Llireitos 11e im]ll11't ;dí.o de 
zamento tumn-~e inconlestuvd com n. nave- ma~ol'ial lHU'lt o Ievanfamen to das p1·imoit'as 
,'.:'nçito d.e poqneua cabotag0m o. tó o iulorior 1hl 1'ada tl!lm Lla;; seg-ui11tcs contr11c•:ü · ~: hos
tlo Bai'i•ro Ope1·r11·io, · pitn1~~. nsylo,;, tu'mplo~, thonl 1·0~ , po1·-

Soh o ponto do \'bltt JHi!iticcM;ocial-opol':i- couta;.:·0111 do rc•tluc :~·fío nos f1·eto::; 1[ , i·'. ~ t 1 ·ndn 
rio,o fr:111co intu1•0 .. -o tlog porlot•os r>11ldkos 110 F<.~l'l'O Central, vger:d1uanl o p:1r;, tuilai;[IS 
nesta d1·sidomLt1111 d:uHlo thvoros c!\'.1'1Jj1cio- o~··ola!:l; . 
mws, so1•ú :L Yu1•clrt1lnl1•:t o 11i:ds o\'ii.lonti, 1ln- 7 ." lscm;ão 1lo diroilo~ <le illlpurtai;:Io 
monst1•a1:tí.n Lln 11110 011lt•o n1'1s :\. g:mrnlt: quos~ p11.1·:t u lo\'unla1ne1Jto rio c:ttlt1 11111 :1 Li:\>; 
ülo soci11I 1.'i nnc:tr:nlti 11 cHwaminlmtl:t 1!11 lllodo p1•i1t1t.Jh'11s t1tl1rica~ rl1J g-cncro rio irnl ns t1·ia ; 
diverso tia Ett1·011a, r1nt!c o,; clcnrnntm; s:io S.0 I~oduc~io elo fro to,; n ;t Est1•:tda dt! F'ol'ro 
outro.~. Ccrntt·:d par;i o matol'i:ü do ~anuürn ,· 11to LfaS 

Aprc.:ci11do :;oh o nspccto mom 1 n mntorin 1, l'ua,; o praç.ts llll blimts; · 
ter-:;c-Im ntrnt croai;iio novn, :mjúlltt focil- 'J,"' b~ni,;::io Lo licouç:i.s,n.tu dctcrminailo nu-· 
monto n 1·ccel101· mnldc•s e costurrw;,; pt·oprio:;; mol'o, pelo g-ovo1·no,pnr1i o.; c:;t;il>.•l••c:imenltos 
uma 11op11lação crcad:t pn11l:tlin:1mcntc, o mt 1fo commurcio a ynru,jo tl~ g-elle t·oç; :i i '1monti 
qm1l so p1'i•lo i11or.ul:1r tal\'oz. h:1bito:; cconomi- cios Lle primoir•• necésSillllcle, cla.-:::>ille.·tlos poln. 
cos; um co11 tro intlm;ttfal, onde p:itt•üos o ºP'!- :llnnici ptilidade, senl!O }leia mesum taxado o 
rarios produzi1•fi,o cnm intct•csse, i;ob o reg-iM limito do preço, on estl\llolecitlos pda pl'O
men de unia Yill:i tneuus procari:i e j1ortanto pritt nruuicipn.lithtde ; 
mal::; l'eliz; umn parto do povo, quo de ]JJ'in- 10. Gtmmtia. de direitos adquiridos n~ Es
cipio fosse dC'~[lortada pela convcmiencia <ht trMla. ele l~el'ro CentL•al e.lo Bmzil, c:\so deixe 
instrucçüo, colhoudo nsstm sons bcllos frnctos lle pertencer ao· E>ota.do . 
e elevantloJesso modo a Patria tlO uive! das l l. Privilegio ú comp~nllià. nn ?:OJH da-
nações mai::; :lduantada1> do velho mundo. B fh :1·1·0 Opc1·m·io-para. fazer extrrnsi,•ns os fn,-
N~o é tlillicil n realisaçtio deste idenl, pois \'ot•es ú outras em prezas industrütc:;, organi

maiore; p1·odigio~ tom pl'Odazíclo a intélli- s:vJns pela mesma. 
('rencia e a \'Olltada hnrnanas; tudo depende n. Dil·eito tle desapropri :lçã:o. 
do auxilio tlos poderes 1Jublicos e dn Exms. Srs. Moml>t•os elo Coug-1'e.,~o Nncio-
bo::i. orientação social e economic:.o na, rrn ! . Assim i'orm nl::ul:::. a. pt'0son tn peticfto~ 
direeçü:o de t~1os emp1•obcndimentos. nppolln.m os nbttixo assi1n1mlo~ para. a StLbe-

A actividado imc1onal cn.roco, m:tis que dol'ia. e p::i.triotismo de VV. E~:-:. o putlom 
nunca, de largo cnmpo ~lo acçiio ; n l'iqnozt~ deferimento. 
do. n~)Ss_o vusto solo oouv1dn-a a um cc1•tamen Capitn.l Foder:ll, 15 llC outnor·o rle l89l .-:-
1~n.tr1~tico,. no qunl s; cmpenh~:11 todas as Jos!] Ponciano de Olicciro..-Roriol }if1o UoUm 
jo~ças acttvas ({n, nn.ç,w, tormtfü.o certo sott P~nhe.i;·o.- Jo'7o Cclc8tino Dnmiolllf .- Joa 
trmmpho. . . . . . r;iiim JosJ P.odi·i[J~!cs Pi11lici1·0.-Es/c1J(To Ro-· 
. Assim, pois, os al1a1~0 ass tgnados ~oi!:- /Jcrlo Silva. 
~1tu.n1 ao CongTcsso N.tcwn:il, nos termos .Jt1; 
fundtt.mou Lados, os Ctworcs o gm·unti,ts s0-
guiutes: 

1.0 lsençlto do doci1mts de todn.s ns con
struc~.ocs do Bai1To Opcmrio; 

2. 0 Dispons~1 do imposto <le trnnsmissiío ; 
3.0 Prel'eroncia :'t companhia n organisar··Se 

hD, conce:;sií,o de terras devolutas na mencio
nada zona; 

4.0 Privilegio para os serviços do n.baste
cimcnto tle aguas, esgotos. illmninnçuo pu
blica, vinçi'io urbl\na (:;alvo o dfroito de pas-

08" SESSÃO Ei\I 24 DJ.o: OvTTJnlW DE 18\H 

Prcsiucilcia do S;· . .T 0t1o Lopes (1° vice-
. preside;ice) 

Ao moio-diQ,, procedo-se ii chnmncla, it qual' 
respondem os Srs. Jolto Lopes, Paletta, 
Nina H.il.Jeiro, Retumba., Rodrigues l•'e1·1mntlc:!,. 
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Nogueira. Parnnn.guíi, Belfort Vieira. Ucltüa 
:H.odrig-ues, lndio do Br;.1zil, Inuonencio Ser
zeclello, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bn
cellar, Henriqne ele Carvall10, Aufriso Finlho, 
Pit·es Fcl'!'eir:t, M:wtinho H.odrigues, Bnrbosn. 
Lima, Bezcrril, .Justiniano de Serpa, José 
l3evilnqua, Gonçalo de Lagos, N:i_scimcnto, 
Amorim Garcia, Epitacio, couto Ca,rt::lxo, 
Tolentino de Carv:dho, Gonçalves Perroirn, 
J·osé Mnrinao, Joaquim Pernamhuco, Jll\'encio 
do Ag11i:1r, H.aymundo B:i.mleirn, Pcreh·;:i. de 
LY!'ª• l\ieit·n. de Vasconccllos, J ofio de Siqueira, 
Luiz de :\ndrade, Bcllarmino Carneiro, Oiti
cic:i, G~~bioo Besom·o, lvo do Prado, Fdisbcllo 
Freire, Augusto de Frcitns, Panln. Arg-ollo, 
Tosta, Zama. Arthur llios; Garcí:t Pit·o.;, 
Sovorino Vieirn, Santos Pereira, Cnstod io de 
Mello, P:lula Gnimarii.es, Milton, Amphilo
pllio, l•'1·; 111ci ~co Soclt·~, Dionysio Cel'qncira, 
Lco,·i.:!ildo Fill!uoir•ns, lfa.rão de S. ~lal'cos, 
Sehasliilo Lnnr.lul plto, Pi1·cs o J\ ll11I<1nc1·ci110, 
Prisco l'arnizo, Muniz Freire. A tl•nydc.lunior,. 
Fonseca o Silva, l'iilo Pc<:nnha , Urhn!lO Mar
condcs, Vil'gilio Pcsson. Bnptistn. th~ Mottu, 
.o\ lcinflo Guarn\l1t\t'n, A ris tido!-: Lol.10, Je:$uino 
Je AlbuquorCJtlú, Mayioink, Figwii1·udo, ,\nlo~ 
nio Oly11tlio, l'acillco I\liu;curirnhus, t.ial.J1·id 
Lle l\fngalh:"ioi!, Loonol Filho, Chn;:ms Loliato, 
Jl'coli da Pub:t1o, Al>J:rn1~il1·0 Stoc[(lcr, l?rn11-
cisco Veig·a, Alrnro Uutolho, Felicinno Pcnna, 
Americo Lm:, Dutra Nicacio, CotT0<t Rabe!lo, 
Manoel Ful~oncio, ,\slulpho Pio. Aristi11cs 

· Main, Cnl'los tlas Ch;1g·ns, l•'mnch;co Amaral, 
Doming-os H.1Jchn., Duming-os Porto, Joã.o de 
A vell:i 1', Bneno <lo Paiv·a, J ofi.o Luiz. Bernar
dino elo Campos. Francisco Glicario, Lopes 
Ch:.w es, Mursa, Paulino Cario:;, Costn. .Tuuior, 
Alfi:edo Ellis, Rultião Junior, Almeida No
gua1r;t1 Leopoldo ele Bulllues, Azeredo, Bel
farmino de l\le11donça., Marcinnodcl\fagnlhiles, 
Ednntdo. Goncnlvcs, Lauro Muller, Schmi11t, 
Lacer·uaCoulinho, Victorino Monteiro, Pereira 
<li\ Costa, AnUlo ue l<':tria, Borges de M.edei· 
r0s, J'dcidcs Limo., Homero Baptista, Cassiano 
do No.sclmellto, Dc111ct1fo RiLeiro e Menn;\ 
Bo.reto. 

AbreMse no sessii:o. 

Fl\ltam com cttus::i. pn.rticipaua os Srs. Matta 
. Machado, Fredcl'ico Borg.~s. Rosa o Silva, 
André Cn.valcnnti, Cyrillo do Lemos, AllJerto 
Brand:Lo, OliYcim Pinto, Vil'iato do Medeiros, 
Thomn.z Dcllino, Costn. Senna., Lrunonnier, 
Goncalyes Cluwes, Costn. l\fachndo, F<~ rreira 
R.nl1ello, Cestu:·io Mottn., Cnrvallla.l, Rorlri$'11es 
A_lves;. Ca.l'los G:\l'cia.. Fleu1·.v Cnr:ulo, Guunn.
raes Nn.tnl, Carlos Campos; Thomnz Flores 
Flores o Roclm Osorio; e sem causa partici
pa.d~ os Srs. Costa Rodrigues, Casimiro 
Junior., Nelson, José A volino, Almino A ITonso, 
Pod~o ·velho, Miguel Castro, Só. Andr11.do, 
Annib[l,l Fnlcã.o, João Vieit••\, Espirita Scmto, 

Theophilo dos Sn,otos, Pontes de Mir:mda, 
Oliveira Vallntliio, Leandro Maciel, Seabra, 
Marcolino .Moura, Fonsemi Hermes, TII:rnhEtes 
Bru·roto, Jnnquim Breves, Fr::tn<,:a C<lt'vu lho, 
Luir. 1IUl'(\t, Frócs da Cruz, Erico Coelho, 
S:lm•,n.io Ferraz. Lopes Trovfio, Jacque5 Ou
riqne, ·· Furquin1 Werneck, Vinlmes, João 
Piul1oiro, Ferreira Brn.ndr~0, Viotti, Gonça.lves 
Rumos, Ferreil'n. Piras, Monteiro da. Silva, 
!lfartinho Prado Junior, Moraes B:trros, Do
miugos ele Mornes, t .. dolpho Got·do, Anç:elo 
Pinheiro, Moreira da Silv;\, Co.ot:mo de A1bu
q uerquo ,Fernando Simus, Abreu o Fernando 
Abott. 

B' lid:t o sem debuto n.pprovadn. tt ucta. da. 
so,;:.ão antot"io1•. · · 

ü SH . l 0 SEcttETAR.IO procede íi leitura do 
seguinlc 

l~XPEDIENTE 

. 01\lcius : 
Do l\liuistorio dos Nogocio:; da Marinha, de 

22 do co1·1·cnle, remottrmclo incluso o requed
!ll(:)l\to nm que o corl'eio ch:quelln. secretarin 
de e~tado Arthut· Lopes Nogueira vedo que 
lhe scjn cootndo parn. etfoitos <le nposeoto.~ 
daria o periodo de oito nnnos, nm mez e vinte 
dias, durnnto o qual exerccn o lógo.r do ser~ 
vente, com exercicio no nrchivo ·d!\ mesma 
sec1•etiwia, nu. qualiui\de de auxiliar tlo offl.
cinl :LrchiYísta .-A' commissão de fü,;;enda.. 

Llo govcrnndor do estado do Ama.zonas, de 
l de :;etembro ultimo; enviando <levidamente 
n.uthcnticad•t côpin. dn lei n. 18, pl'omulg-ada. 
po1• n.qu·~Jlo frovcrno.-A' commiss."lo de con
stituiç~o, le~islnção e justiçn. 

Do Sr. 1° secretal'io do Congresso do est(l.do 
de Sant11. Cnthnrinn, ele 17 do corrente, re
meltendo dous e:xempiares impressos füt con
stit11içfio política rlaquelle estadn, promul
gada. em sessão solemnc de 11 (le jnnho pro
ximo !lndo.-Ao archivo. 

Do presitlcnto do Supremo Tt•lbunal de 
J u~ti çt1 do estado de Snntu. CaLhnrilHt, ele l do 
cotorente, commnnicautlo qne nttquella dafa 
fol installado aquelle tribunal, composto dos 
desembargadores José H.oborto Vüinna Gui
lhon, e leito presidente, Edelberto Licinio ua 
Cos tn. Campello, nomea.do procurador eh so-· 
be1·a.uia. do · esttltlo, José Elysio de Cnrva.lho 
Couto, Francisco da. Cunha. ufachado B::lltrã.o 
o Domingos Pacheco d' A v ila..- lnteiradn.. 

Requerimento do Alexa.ndre Thcodoro Glo
na, pe<lintlo privilegio :por 50 annos, pn.ra. 
explorar nrts costas mnl'itinrns d~ Brnzil ns 
ospecietr de moluscos quo pro(lutem o naco.r 
ou mn.clrcpcroln.-A' commissão de fa.zen<l:l.. 
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Pf<.IMEW.A. PARTE DA OlWBM DO DIA 

O Sn.. P1n:.SIDENTr. dcclnra <JUC ni'í.o !ta no 
recinto numero parn. yotn e o pr.o.jecto n. 246 
e, po1• isso, 1len n.diacla a volnçüo, cnt1·an1!0 
em discussão unica as emendas do Senn.do ;to 
projecto n . 172, que tixn. as de.~pez::is elo :Mi
nisterio do 1 n tcl'ior . 

O Sr. A.::i.·.istido:;: L obo- Não ve
nho propri:\mente occupn.r-me do projecto 

· submotticlo i cl iscussüo, não estarin. hoje ha
bilitai.lo n. fazcl-o; mns sou ohri~•\do a expol' 
:Llgumas re!loxõo::;, principnlmen to :L respeito 
de um ad1.l iti\·o, quo foi offot'<!f'ido :10 mesmo 
projecto e qnc é o seg-uintc (IG) : 

e Artigo n.iltliti \"O. Fica.m pertenccnilo t\ mn
nicipnlidàlle e.lo Di~tricto Fcllcwa 1 os sm·viços 
con-.·erncntcs li hyg-ieno e polici :i sani tn1·i:L 
urb:inn , limpe;,,:\ da ci1htlo o prni:i!:, Ho.~pi tal 
da S. SelJ:1stiuo, de~iof,,cto!'ios, :i.:::sistonci:t ii 
infancin, compreltentliuo;; os n1onoroi; ompt·c
gados nns f'abdcas e 1>s orl11cau1los das co.s:ts 
ae s. Josó e Asy lo 1.los l\lenillOS Dusvalidos. 

Par~~ra.pho nnico. A dcspar.n. com(\ as;is
tencia ti infancia serii levndti :\ conta 1.lo 
prodncto dos im~ostos especiMs ri. que so 
refere o. nrt. 10 d:i, lei n. 3396 de 2,l do no
vembro de 18SH, e n. rcceHo. dos ásylos tarú 
parta da t•end::i. municipal.'" 

Vou manifestr1;r ú. Camarn o.-; meus es~ru
pulos em :icceitar ·uma parte .deste additivo, 
n. que confere il. municipnfülu.do o S'3rviço dtt 
hyr;lene publica. 

A minha proposiçã.o paroce,ó. primeira. vista, 
ousatltt, porque eYL:lentemente o serviço da. 
hygiene, como outros llestr1. nat11reza, uovo 
pe!'tenaer <Í. municipalidade; este é o prin-
cip~. . . 

Mas peço liconca para. di7.er ;i C:i . .ma.ru que 
hoje estou profunuamento aprellensivo a re
speito d11. org-anisaçào municipal. · 

O projecto que teve origem nesta. cns::i., que 
foi brilha nfomonto discutido por vnrios ora.
tlores, e p1·incipulmente polo relator <fa com
missão especinl cncurrogn.du de fazei• esse 
ti·u.bn.lho, acn.ba. de receber no S1rno.tlo crneurlas 
qnc repnto clestituirla.s de seoso, peço licença 
ii;i.ra o clizel' ; eme ndas que não respeitam os 
principias que regubm l\ m;i.teri::t e ne1m se 
explic:\m pelns verdadeiras inspirações do 
interesse publico. 

A orgauisaç!i.o municipal, com as omcnclDs 
que recebeu no Senado, qu~ pass\mtm infeliz
mente na.qtte llo. casa, perdeu todo o typo,todo 
o caracter de umn. instituic5.o domocrtilica. 

Sm·prehondou-me muito que somelhan tos 
emendas partissem de horr.ens q uo te em n 
r espoostlbi lidn<le pela victoria dns i<lé:is que 

' nós apregon.mos e pela . de tormina<:.:1o ex:-

presi!;t e terminn.ntc th propr hl Constituição 
Federnl. . 

Uma dcstns emend:u.;, co~no n. Camrtrn. sabe, 
confere [I. Ull!YlCüÇÜ.n rio prefuitO ;LO cllef'u do· 
Esta.do; isto ó, at•reuatn. n. nomeaçito que do 
direito ul;)vo. portouoer M povo e üú-1;~ ª°" 
chefe do Podot' Executivo. · 

u~r Srl.. DEPU'r.\])O llú nrn. n.pn.rtc . 
O Stt. An.is·rmEs Loeo - lsto nilo ,;o chamn. 

:i.utonomia ; cl1•\111a-se esc~rn1hlo. (;Lpoiwlo.~ .) 
gn tão p:ir:\ que :t· m1111icipali1fado tcnhn. 

autonomi:1, •'! preciso 11uo o seu clwi'l:l , o re
peesenbuilo do Süll podel' executivo, St1jct DO
rncn<lo pelo chcfo do Esbiuo '? 

lsto ti a no;::1ção do toda:'> ns opi n iúos de
mocmtic:\S. L\oru en podia. c~pcrni· que ::;0111e
llmnto llh~c.lid n. parlis:;o elo Soimdo, o ~ ohrct11do 
do .lloincn~ quo si't.n 11~ pri11ci pae~ ti,:.;m·as tl11 
<1e1110cI·aci:• llmzilci ra. · 

SI so a ppell:L pam :L incnpacitlat!o do povo 
1mm ole::ot• a su:t nrnnlcipalltla<lu e o chcfo 
lic!:it<L corpur:.w:101 on lti.o tloct'ete-sc a t.lemeucia 
llcstn. na çt1o . 

Si o povo 1lest:t ca.pital nfio tom cs..;:\ cn.pn.
cio.ladc, quem pnilcl'b. t(.'ll-<L ? 

O Stt . Bi:;r,i:or.T Vmm.A-0 exemplo p:u·tiu 
de nó:;: em vez Llo povo cloget• o Prooidente 
d:t Ropul>!icu., clcgemol-o ari.ui. 

O Stt. ARISTIDES Lono - Este nrgnmeuto · 
do meu n.migo nã.o pl'ocede, put>qne uós esta.
vamos f•wmando uma. org-n.nisa.i:.ã.o politi~. 
cst,wamos em unm situação 01nurion•wia, e, 
em tal occo.sião, estas mellidase x traortli
narias era.m legitimas, porque ctecorri:\m <le 
um facto- ::i. rev.::luçilo que extinguim todos 
os podet•.:s t\lltoriores. 

Mas hoje, que estamos debaixo de um re
gimen constitucional e que e::itamos oc·g::uli
sando o paiz in teiro tle accol'1lo eom esses 
principias, como e que so d:i. ao cbefo do Podei'· 
8xecntivo a. nomeação do org·ão e:rncittoL' do 
pocler nrnnici]Kl.l ? 

Bm touo~ os iiaizes esta nomc:tçii.o pertence 
M povo. Quem uescoilheco CS tO p1faci1>iO não 
tcrn n. menor noçiio do q110 seja domocracii~. 
Que st> pretende com isto? Nem si 01ner os 
factos q11e precederam esti\ medidti, :rntori
zn.m suppor que roalmcnto era de gram.lc 
aceitnção e tio gmmlo merito :.1. eutre~'<\ da. 
chefüi do nmnicipio :10 chofe do estadu. 

~\.caso lm alguem qut:i desconheça, em pre
son~~a. uo damor pul>lico, o que é essti iL1sti
tuiçii.o quo alli est:i. governando como a vemos. 
por nomoaçãa do governo ~ Como se pretendo 
continuar nesta roi;imen '? 

(Juaos as vantagens que tem tksse governo 
nul"et'ido a Cn.pi t(ll Fedel'Ul 1 Nüo é csst~ muni
cipn.l\dn.de umn. cho.g-a vivo. que a totlos esc~m-· 
dnlizr1, quo o!Tomle os brios do nossa popu
laç:io ?- A Ca.m:irn. tem portlad:iménto lucL::tde> · 
bmço a braço para. voe· modillca.dn. a admiois~ 
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·traçfí.o 11111nicip::i.l. E' nesta occa.siü.o qne se O Sr. Rubiü.o Junior - Nü.o : 
levan t:i 1~ 1 a1Hdirla.s desta. ordem encarta.das em tlGisejo acompanhar o honrado deputado que 
.umri, lei • w;;:rni.ct1. <le mucicipnlidade~ (Pausa..) :icn.brL de occupa.r a tribuna nas reflexões que 

J.'\;J.o ,, :11n 1 posiçã.o hmentQ.vel partL o P<W- foz ~·elativamente ti orgauisa.ção municipnil da. 
lament.·• '? Pnrec ~-me (a.proveito a occa~iào Cap1ta l Federal. 
'Par<" di1.1•1·> que, pela. situação qne se desej<.1 Quero unicamente ei;:plicar ú. Camll.ra. o ::i.d
inaug-n1·:1 1-, esta. cnma.ra é considera.d<\ com() ditivo que S. Ex:. tomou para bn.se das suas 
·uma. .cn1 ·p,,r1tçiío composta. de mentecaptos: considerações . 
todas n::: 111edida.s. aqui voto.dn.s, ou são emon- Acttu\lmente é impossivcl ti, Camara deixar 
dadas 110 Senado ~em· sempt.:,e indiscreta-! <le cst.~bolec~r. qu~ o ser~·iço de .hygiene per
mente, 'h"V1.:1·m eu dizer , ou ·;ao morrer sob tençn. a m1.m1c1pahdade da. Capital Federal. 
-o veto d .. executivo. · ( Ap oi.'1.(los .) Foi consignado no additivo que 

Senh,;res, s.ot1 pela. lmrmonin, e, n tenho fai parte do proje~to p:-imilivo que passr>u 
preg-ai.1 11 c·instantcrnente, de todas os poderes, nesta. Carnara; a emenda do Sennclo,alterando 
-como 1wc~~Sillu.de i11declin:wel pn.r;t que 0,; outras partes Llo mlditivo, uãu innovou cousn. 
trab:olb ,, 1lu parbmeuto po8sn.m ser fccuntlos n,lg-um~i sobre esse assumpto. Com relaç;.t.o ú. 
·<}omo tndu:; 1fovemos uspit•ar. Desejo n.l'den- hygíene, quet' sej:t a pprovad:L a emeudn. do 
temen': ·· · mesmo, q110 o Senado e :i C<.1mal'a Senaclo, quer' preval<lC'~ :i disposiçlío do pro
m~wch1·:r 1 em seus ti•abn.lhos na m:i.is perfeita jecto da Càmiira, o serviço de hyg-íone ficará 
harmon•:i. '.\las não posso tolerar que o cara- a cargo da. municipalidade da Capital Fe
~ter d·' -t.t rnp1•csentação sejn. deprimidn., que deral. 
.a est:i 111r:.1 rh stL cam:i.r::i. seja. l'eduzid:i. por Nestas coudicões. TJ(l.rcce-me que não ha 
·.quem 1 1 ·1 ~1· q 11 0 pi•etenda deprimti-os. A Ca- motivo nenhum part1 recu.s:lrmos o nosso 
marn ;i tú hqjo tem nobrem ente 'cumprido o voto aon.dditivo modiíieáclo polo SenQ.do . 

:Seu d0~·."r,, p~d.eir.os cHz.cr . com ~odo o des_~ Era esta n. e:cplicaç.ã.~que m" cumpria. dar 
assomh. o i~ L1"e _do P~LZ • . e si os i~oss_ 8 como membro da conumssã.o de orça.meato. 
irabalh l~-~ uao estao mais adrn.ntados, si nao 
.sito pei+it,.,~ . nú.o ó <L ello. que c:i.be a respon- O' SR. CA.Ntlo (pela ór<lem) - Requeiro a 
so.bilicl :11lP. e sim n. eSS..'\ política obscura, enyg- V. Ex. que consulte ó. Cama~a sobre si con
maticri e treft:ga impossível de comprehender. sente que LtS omcndus do Senado sejam discu
Não n11,; c1d.ui a nós a. respousabilidn.de ria tidas englobndamente . 
t>e>litica que ora se levanta, com a preteação, o Sn.. Pn.ESIDE~TE-A rnesn. a.ttende no re--· 
nem Ben1pre acisadn., de embaraçar a marclm querimento. do nobre deputado e põe em dis
inva.sor: •. <lr'l Poder Executivo. e depois nba- cussão englobadameute as emenda~. 
·te-se e qn~si que humilha-se 'perante elle. 

Som11:; respons<weis por essa politic:i.. ? 
Nunca deixamos de encarar ele frente os 

· nossos ilovcm.is, de cumpril-o>l, a despeito de 
-.qualqn:·t· pres!:õií.O qne 9mbnrace. os Ü'<\balhos 

· pil.rbmn11tnres. Esta é e tem sido a posiç:tô 
da Cn.111:: ra ; esta. é a posição que, espero, ella 

-contiun:i.1·a n sustcuta.r. 
Dei:xa1·ia passar em silencio este or çamen to, 

si não i ·•·ecisasso vir ã. tribun;i,, apez;i,r de en
fraqued do e doente, para fazer um protesto 
·em fücu de meus companheiros ele ti·abnlho 
:pn.r~ íJ'H~ não consintam que semelhante neto, 
qu~ r~·' pu to degrndante para este pn.iz, se ve
ret1quc . 

Não pi.isso votar pelo a{lditivo, em face da 
·organi~ac:lo mnnicipn.l, que reputo um pro
. blema, desrle quo est:1 r adict1lmente perver
tido o. 0·lllSequentemonte, não merece que se 
lhe e11treuue a direccã.o dos gi:o.ves encargos 

-que se r (• fe rem :1 sa.ude publica . (Mi~ito bem; 
muito b mii.) 

. Ao po'lar municipo 1 compete gerir os seus 
,rn teres,; ·s. . 

·. Era i.~to que tinha a dizer. 
· Voi1'~:> - Muito bem . 
o SH.. BEZERR.IL -Teem medo do povo. 

O Sr. l'.}ada:ró-De entro as émendas 
otro::recidas pelo Seoa•.lo destàou.-so uma fobre 
ni qnal sou obriga.do a fazer n l ~·umo.s conside
ritçõdS . Ella. estil. . redigitla pela seguinte fórma. 
(li.l) : «AS despezas p~la rubrica. do arL 1° 
u. 11 serüo fei tas ex~lsivamentti com a con
grua devida a.os serventu-.1rios do cultq ca
tholico, proviclos a té 7 de .iMeiro de 1800, 
como preceitua o art. ôº do decreto n . 119 A 
dessa. data. ~-

V. Ex:., Sr. presidente, s;i.be que nos ter~ 
mos do decreto de i de jnoeiro o governo 
provisorio· assegurou a, cong1•1rn exclusiva
meute aos serventuarios vitalicios cto culto 
catllolico, e corno t al sô !!e consideravam 
aquelles que emrn parochos collados, os cones 
qos de diversos cabidos de Sés e os bispo
oessa. da.tu. em deante. 

Suscitara1I1-se,porêm,nlg-nm:i.s questões e o 
governo t em decidido u oitormemeate que os 
vigarios providos dessa época pn.ra. cá não 
teem direito a estes füvor es . Um ooto do 
ministro do interior estabeleceu p'erfeitamen
te a interprõtaçilo,dizendo qno o.quelles func
ciooa.rios vitalícios, que mais tarde mudas
sem de categoria t iuha.m direito a essa per-
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cepÇão o.li:\::: considera.da como uma. pensão do' i:;eqncutcs votnçücs · preceitua.dns pelo rcgi-
ca.r::tcter vitalicio. . rno1ito da ()a.:nnrti. 

~ vem ~i iwo1Jôsito relatar um facto que .!\ão ncceito tu.mbcm as razõeg do illustra 
occorreu recentemente ncst:i capital. l> Dt•. 1lcputatlo quo, tendo ti gentllezt\ do attribuir 
Diogo Dual'te Silva, eonego da. Oalhedrnl, it e;;;tr·citoza ·de vistas u. npl'esentaçifo das 
desta. cidade foi nomeado bispo ele Goya;:. 0nll:rnlas, julgou <JUO nrto era lici to ti. Ca.mara. 

Qra. V. Ex. comprehentle pcrreifamen te que 111;1 is tomar conhecimen to tlc llas. 
'-1.S folhas do Thesouro registra. vo.m o uome tle !tettrc as emendas, nú.o por esto motivo, 
um conego ; e neste c:u·ncter ellc era um 111a;; porque urna. vez ri ue o cspil'i to do cen
funccio1mrio considera.do como beneliciti.do pot• tr·:llisação e as inspirações de uma prcoccupa
est o.. pensão de caracter vitalício. c;:io e~ treitn. dn. J inhn s.rrnelricn. de uoilormi-

P ois bem; nomeado bispo de Goynz: foi o..o <lado implacn. vel nii.o podem comprehendcr, na 
Thesouro para üizcr a. con veniente dccln.m- vida ~or;ial, acxistencin.de ltlll mal no <!entro 
ção, e nlti não a. recelJernm sob o funda- 11 1w 11:10 . ~e.ia immctliatamonto senti1lo nos 
mcnt o de (Jne ello ha,:ia {lerdido o direito 1·0111ins do pniz; quo nilo pódom comr1·ch-Jndar 
do ordenado como coneg-o desta. cathed1·:il, :il1:1lo rlo credito em um ponto som quo 
por sei· bispo. . _ . · _ f< ·l'•;osamonte ill'lponhn-so :~ pcrturl.Jac;~io ;i. 

Allegou aquellc r.idadao QUO o ~ovorno nao tll'ltt~ us !Jlttrns; 11rna voz esho<;11cJa. cstti ~i tn~ 
podit\. t•ecouh~ccr t\. suti rrua lido..ªe do bíSP?• :·.,,::1''.• cmn[>r? áquolles que douicararn a vidti. 
porq,uo ein virtude da separaçao dn. _lgreJ:i. 111to1:·:t á_ l ll l~z:·i .Jo velho pro::;-ramn11~ repu
ao h:Stado C ti:\ fo!ta de rep!'ü$et1 taÇlLO flOI' blil'l\110, aqttelleS que llzorn_m lt propttgnz.Jn dU. 
pa.rte do .podei• civil, cessava este r econheci- H.cp111J!:c:L fedem.tiva como um regimo11 em 
menta ; e aliunde quo o governo não podin. •1 111) it nutonomi:t local gara ntiria as necessi
saber so. elle et''.1 com:s-o d<i cathc:drnl do Wo dnrles pecLdiares às dirnrgas z~nas ;, cuinpre 
elo J aneiro ou b1cpo diocesano de Go~·az. ri. e~ses r<>~usar qualq uor tt·nns1g-enc1:i. com ns 

:Mas o facto é q 11e esta interprett1i;;üo cstit to:11leucias de rotrogra.rinçiío pal'n. se man
<ladn.,e portauto n emenda do Senado não tem t1•rern tlnnes na uefez:t das garantias federa· 
rnzü.o do ser. th·as, e na resistencia ús in va:sües que se· or-

Ningnum se ~Iluda; nenhnm do:; S t•s. ele- f!anis:un ·vigorosas, pehi adllll ronciu. <le todns 
.puu1clos pense que o clero tem est:ldO a. :is !'Orça:; conscientes e inconscientes, .paro. 
receber fD.vores nos termos do decreto ele 7 <.l:1rem morte ao regimen fedemtivo qUé vo- · 
·de janeiro, além daquelles func~ionat·ios que túmos . 
~xclusivàrnente estão providos em suas ptl- " · · v E lt 

1 
. . r·cç.o, pO!S, a • x. que consu e Í\ Ca· 

roe uas. mttt'tl. si consente na retirada das emendas. O facto que acabo de reln.tnr á Co..marn. 
iprova que o addtivo do Seno.do não tem O Sn. . PRESIDENTE - O requPrimento do 
ra.zã.o ue ser. e ningum se illude pensando S1·. deputado não póçle ser submettido ã. cou
que o clero teín tirado proventos pot' mà iu- si<'.!e t·nçfi.o d::i. Camam, J?Ol''IUe no recinto não 
t e1•pretnçiio dada ao decreto de 7 de ja.- ha numero para votar. 
ueiro . 

Nioguein mais peclc a. palavra e é encer- o Si-. Barbosa Lima com~ça 
radn. n. discussão, ficamlo n.âiu.da a. votae<1o. n.ppP.lltlndo para a benevo!encia da casa, pois 

.Contimh\.a 3·' discussão do projecto n.222 A que si bem esteja. persuadido da necessidade 
sobre o resgate e conversão do papel-moedu. ele decidit· e in ultim•~ iostancia esta questão, 
do Estrido · · quanto ante~, precisa. entretanto, apresentar 

E' concediLl::t n. pnln.vta. n.o Sr. Dometrio e1111~ndas tle (jtlo não cogitou neilhum dos ora· 
Ribeiro que não se acha no r ecinto. Joi•es que o precederam. 

o SR.. BERNAltDINO DE CA~rros (pela · Lembr[l; o vicio cm que incorrem os tlUG ã. 
-Ordcni)-Requeiro a V. Ex:. que consulto ú. cit'Culação inconversivel applicam os mcio
Camarn. sobre si consente na retirnda de duas cinios e as conclusuos dos economistas, n. pro· 
-0mendas que tive a hoom de a.presento..r,rela- µo$ito de circulação conversivel, e por isso · 
·tivamcute a es te projecto. muito diversa daquella. 

Não r e tiro us emendas, convencido do, pr o· Faz ver quo as ideus de unidade e plma li-
'-cedencia das razués hontem adduzidas pelo dndc ou antes de monopolio e liberdade ban
n obre deputado por Min:1s <.1eraes, que oc- caria, nã.o pódem ser elucidaifas conveo ient~ 
.cupou n. tl'ibuna., tratando dest~ nssumpt~. mente; quando erradamente applicnda.s iJ. 

Niio ma con'('enço de que ::i. c1rcumstanc1:1 moe<la de curso forçado, como a que pos-
.Ue havei• um projecto r ecebido o voto ~da On- s ui n!os. . · 
mara em uma discussü.o, scjl\ umn rnzuo para Lc um . artigo elos estatutos do B11uco da. 
que n'ho possam a: esse vo'to sc1· antepostas H.epul:)lica, do qua.l concluo q~o o Estado é 
.em0ndns em outra discussão, e si nssim fõrn, rcsponstwel ))elas notas n:io so do Thesouro 
-0Ciosl\::; seriam a 2" e 3 .. discussões o us con- . como ni!lda dos bancos emissores. · 
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Pnrn dcmonstral-o recordn. qiw faato na. 
arrecndaçii,o rios impostos como no paga
mento elo estipendio <los runcclonn.rios putiliM 
cos, e esse 1xtpel a. moeda do quo se sei-vem 
os contribuintes e o Estado, n::to sendo lícito 
aos empreg•ttlos publicos recusat' ns notas do 
Ba.nco fl[t, l{c[lnblica, aindn, q11e, cm tal moe
da. nenhuma. contin.nçn. tenham. 

Demais, si no cn.so de liquiclaç;1o forçada 
dos b:.ncOs emissores, 11ão puder o acti vo 
destes g-arantir sumcientemente as notas om 
circulaÇ~o, nem mesmo anxili:i.do pelo 1:1stt·o 
metallico o <le a polices doposita<l:1~ no T lie.: 
som•o, quem sinào o Est:ulo iridemnisarú o 
portador da nol:1, desde quo css0 pol"l:Ldor 
:>ó a acceiton forç;l<lO J.lü lo l~stado '1 

Pois nüo <lar outrn. moeda ::;inCT.o osso pnpol 
dod lia1ict ::;, pois que o <lo Thcsouro rccolho11-
so timülo cm deposito na. cni•toirn do Olt· 
tros bancos, o llO nwsmo tempo a ffngcn tar 
scionlo ou inscient~mente a moeda metnllicn, 
ó ou não impor tal meio ch·cnlttnte, rorçar
lhe o curso '? 

R'. pois. prcrerivcl que o Eotarlo clrnrne :i si 
n. iilena o fi':1nc11. responsabHldatle do toü\l dn 
circttlac:fo que uutorisou. 

Restringindo essa omissão com a . ultima 
votnÇão quo teve logar nesta. cusn., Vl\mos 
aind;i, por cssn. fúrtw~ valorisar mais e~se 
meio circuh\ute uto depreciado. 

Porque chamumlo a si a propriedade dos 
lo.st1•os qnoI' em ouro qtrnr em ttpolices e re-

. constituii1do uqwalle que t\ltCl'Oll, pôde o esta
do desde logo <1p~lical-o ao resgate de grande 
parle da emissão actunl re1lusimlo-a em 
grande rroporçil.o. 

Essas e outras medidas sobre que so esten
de, permittirüo a volta do numeraria mo
tallico. 
· Dl sserb sobre o regímen cllt concurrettci:\ 

sem peias creada:; pela acçií.o otficüll e justiti
-ca emendas consagrando a plenn. liber<ludo de 
emittirem os b:incos bilhetes conversiveis ii 
vista e :i vontade delles em notns do Tllesouro 
ou em especie metallica. 

Termina rocorct:indo que nesfa, como na. 
questão abolicionista, sã as solllcues rndicaes 
sanarão os males que devemos ;.í. pofrtica. do 
esban,iamento e elo monopolio. 

São lidas, upoín.das E)' postas coujunct:unente 
em discussão u.s seguiutes 

Emendas 

Substitua-se o art. 6° pelo scguitc: 
E' assegurada. aos bancos emissores a pro

pl'iednde d::\S :i.polices quo depositarnm no 
Thesollro como funclo de gtlr11utin., 1icnndo, 
-porém, n. posse offeétiv.a. dos titulos depen
Clente 1ln. entrada dos mesmos bancos óo re
gimon do troco Je suus notas em especie me
ttlllica. 

P:.m1gru.pho unico. Logo que ilo exame das 
c~rteira~ dos l~Rucos se verilicar · que tt rna. 
ctrculaçao e~ta, assente sobro ::i.s rrn,rn,nfü1s 
especificadas no a.rt. 5°, e, em qualquet· caso, 
ao fim elo pra.zo a~siguado po1· ~stn lei pam 
n rerorrnn dns mesmas c:.wten•ur:;, conside
rnr-se-lrn. abolido o curso for<;n.tlo,uma vez que 
se !laja feito o resgate uc 2/:3 do p11pel-moédn, 
do Estado. 

De:;de cri.til<'. os b:i.ncos serã.o obrigados a. 
c~·Hn:ei·tc;,r a vista as suas notas, sob penn. de 
llqmdni;::w. 

Sala c!;1s sessues, 2·1 do outullro de lS'Jl .
Mon:: l;i·c:i,·c:. 

Suu;titlta-so o :i1·t. 20 pelo scgüinte: 
Art. Fic;tm snjo itos n hypothoc:i. leg-nl 

f!\\e prcn·;dcccr<'~ imlopomlcutemcnto de in
scl'ipç:"'ío o espcciali::;ac;fü1, os IJcns dos mombros 
das d11·octo1·ifü; do sociedades : 1trnn ymn~, om 
g·arantin das socic1latlcs ou <lo tet·c.:ei ros pl'c
Jnr.licadus pur negligencia, cu lpa ou dolo des
::;es ll19mbt·os. 

Sn ht da~ sos~üc~. 2:) de outubro do l80l.
Bo1•úr;s1i Li111ri.-Ocsi;i11 1w do lV1~scim •!11to . 

Art. Dcs(le n. data da. presente lei o 
Est:1do nssurniri~ n. plena responstLbilítlnde elo 
t'Jdtl a cmis$i10 lo,j"al nctualmcnte cm cir
culn<:üo. 

§ l. 0 Pussnril. pn.ra o Estado ·:e propriedade 
dns apoiices e do ouro clepositatlo no Tllesouro 
pelos ba.ucos emissores como garantia tle suas 
emissões. 
~ 2. 0 Os bancos qne tiverem emitticlo sobt•a 

basa mata.lllca., eotro:.ir[io par:i. o Tlrnsouro no 
pr~zo dfl um nnno com ri.polices nn. impor
ta.ncüt igu~l it difl'orenca. cntt•a · o deposito 
em ~>Uro e ::is emissões que re~pec tivamente 
realisaram. 

§ 3. 0 O governo proceder:.i. de~de log-o ao 
recolhimento do pa.t·to de emissii.o 1•0:1.lisn.da, 
a comP.c:w pelas notas dos b:-tncos r egionues, 
cmpreg-ando nesse mister :t totalidad0 do 
lastro quer em apoiices, quer em ouro exis
tente no Thesom·o. 

§ 4.0 Seril. igualmente clestinrt,rln, a. ideuti
co resg-nte a import<incia que o govet·no fica. 
obrigado n. realisnr como reconstituic<1o do 
lastro metallico nos termos do artigo do 
pro.iecto cb commis~ao mix ta. 

§ 5. 0 As apoiices deque trnt n. o§ 2° serã.o 
ta.rnbem empreg-adas no resg:üe das notas 
brincarias pelns quaes ficu. o E.tu.do rospon
sa.vel tlC\S termos do art. 1.0 

Al:'t. 2.0 O govePno unirormis:ir:.i. a êmlssao 
em circulacão substituindo as notas b:mc::i.ria.s 
por notns do Theso11ro Nacional. 

Sitia das se.ssoes, 24 tle outub1·0 lle 1801 .
Barúom Lima. 

Art. Desde a data da presente lei é g-arian 
tidn. a totlos os bancos a plena liberda.dÇ de · 

·' 
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emittir bilhetes ao portador, uma VAZ que se 
obriguem ::1. convertel·os á -vista em especlo 
metallíca ou em notas do Thesouro it vonta
de dos bancos. 

§ l. 0 Essa obrigação constar~1 de declara
çii.o e:x:pressa exarada nos bilhetes do banco. 

§ 2. 0 os membros das directorius de taes 
bancos são responsaveis,na totalídade de seus 
bens, pelos prejiúzos que aos portadores de 
notas causarem por uesidia ou fraude. 

§ 3.0 A negn.ção de troco a qualquer bilhete 
do banco, logo que seja, apresentado, impor
f.arit a liquidação for;;ada deoJse estabeleci
mento observadas as <lisposkões do Codigo do 
Commercio. =- B<ffbow Linui. 

Substitutiyo no art. 17 - Fic::L derogndo o 
decreto n. 804 de 4 de outubro de 1890, pn.rn. 
x·eauzir-se, na rn.zão da metade, a cobrM1ç'~ em 
oul'o tlos tliroitos adu~neiros de lmportnÇJlo.
Joao Vicii·a.-Fonseca 1: Sit~a.-Lconcl Fillto. 
- Azcwcclo.-: La 1ffo J.lfütlc i•. - A. Stochler. -
Alcides Lima. - Mcrirui Bm·rcto. - Amoi·foi 
Gm·cia. - Pi1·1Js Fe1oi-eiva. - Leovigitdr; Fif.
!J«cii·as.-Nctsori de Vasconccltos.-Bai·ao de 
S. Marcos.-Jqnac!o Tosta.-Victoi-ino 111on
tl!ii·o. - N 09tidim Pw·ari<tgwi. - Clm,qas Lo
bato (com restr i cçã,o). -- 11! ai•linlw Rorfrigucs. 
- Costa Maclwlo {com restricções). - Pcdi·o 
Cite 1· mont. - n:l anocl Coelho Bastos do N as
cim erito. - Juvcncin de AgHim·.-F. Badaró . 
- Carlos Chagas (corri restricções). - J. J. 
Seabnc. -Lui:: de Andrade. -lridôo do Brn:;il. 
....:. Ca·•·los Campos,- Hcnri']UC de O:irTJalho.
Tolentino de Carvalho. - Gonçalo de Lagos . 
_;A. 1i1 ilton -Josd Atielino. -Litce rdl'i Uou
tinlw. -F. Schmidt.-Epiiacio Pessoa.-Jocio 
de ·&rpa. 

o Congresso N::tcion(\l decreta : 
Art. l.° Ficn, o governo anc~oris:tdo a. e_ntrar 

em uccordo com os bancos emissores, afun de 
fixar o limite maximo da. emissã.o it. somma 
n.ctun.lmente em circul(l.ção, incluída nesta o 
popel-moed::i. do Estado. 

§ unico. Em troco desta.concessfo por pt\r
te dos bancos emissores, receberão elles por 
trinta e tres a.nnos intagr.almenta, os juros 
da.s apolices que servem ue base a sua emis
são, as quaes serão consider:idns ~~sgatadas 
ílndo aquelle praso. 

Art. 2.0 0$ bancos emissores são obrigados, 
dentro do prazo de cinco a.nnos, a líquidn.r as 
opernções que hn.jan; feito so~re c::i.uçues,con
tas conentes gara11t1dus, debitas de b::i.ncos e 
companhias, sem prazo ou u. longo prazo, as
sim como sobre acções e dc/Jenlurcs de com
panhias, podendo tro.nsforÜ" as ro~pootiv~s 
oarteit'as industriaes ou hypothecu.rxas, e nu.o 
po<.lerão, desde jà, opeJ.1a1• mais, sinão : 

a ) ein descontos de letras ou effeitos co~
merclaes a prazo de quatro mezes no max1-
mo; 

Cnmara V, IV 

b ) em cnuçües de npolicos dn. divida. pu
blica, geral o tllulos do divi1lo. ostn.rlon.l ou 
municipal ; em cuuç1les do titutos intcgrali
satlos de bancos ou companhins cotadas na. 
praça, corntanto que as releridus cauções 
não sejam de p1•azo superior :.i. tres mezes. 
soffram pelo menos a reducção de 10 °/o a 
20 º/ 0 de sua ultima cotaçao, calculado, sobre 
o valor nominal sempre que oxcedel-o, e fi.:. 
que o bri.nco nutorisado a Hquidar o titulo 
logo que entr.e a declino.r a mo.r.g-em dessa 
gamntia - não podendo empre~ri.r nessas 
0peracões mais de 1/4 do seu cn.pit:ll ; 

e ) em comprn. o venfa de metao;; o pedras 
.precios~s, ouro e p!'ata amoedados; 

d) em ca.mbiaes do conta propria. e alheia; 
e) em com pi·a., vendn. o su bscl'i p()iiO tle ti

tulas gera.es ou dos estados ; 
f) em recebimento de d inheiro com ou sem 

jUl'OS. · 
Art. 3.º Os l.Jancos emissores são obrigados a 

começara conversão ele suasnotas,ao pol'tador 
·~ ft vista, desde que o cambio n.ttinja a 27 
pence por l $ e se <lonserve nassa. tan ou os
cille entre ella e a do 26 1/4 dura.ntc tres me
zes consecutivos. 
· Exceptun,-se o caso em que o cambio attinja 

ou oscilte dentro desses limites, no tempo em 
que se tenham effectnado emprestimos pu
blicas ou pnrticulares. 

P:.\rugrapllo unico. A conversibilidade da 
nott\ :l. vista em ospecie metallic:L torn::i.r
se-ha effect.ivo. logo que por lei seja decreta
da. a abolição do curso força.do. 

Art. 4. 0 Os bn.ncos emissores. com exce
pçü.o do Banco de Cre~ito ~opular si não fun
dar os bnncos a que esta obrigado por seu con
tracto, poderão fazer umn. emissão supple
mentar correspornlente a 25 °/,, do seu cu.pita.L 
alem do limite maximo fixado ú emisssão pelo 
a.rtirro primeiro, precedendo autorização e a 
juizo do goYerno. ouvidos a respeito os mais 
importo.ntes representantes do commercio e 
a Associação Commercial, si se manifestar a. 
escassez do meio cir cula.nte nas circumscri
pções em que elles oporam. 

Po.r11grapho uniro. Esta. emissão supple
mentar só podera Sér :.i.pplicad:.i. pa.ra descon
tar letro..s commerciaes pelo pra:.>;o maximo 
uo quatro mezes, ou pnra ser emprestada aos 
esta.dos como n.ntecipação de receita. pelo 
prazo ele um anuo, s!lndo o Banco da Repu
blica obriga.do a empre~tar aqoolles que per
tencem a sua. zona . 

Art. 5. 0 os bancos recolherâo ao Thosouro 
Nacional nas épocas proprias os juros das apo
lices, a que teem dire1to pelo para&"rayho 
unico do artigo primeiro, pa.ra constltmr o . 
fundo que serve de base a emissão supple-
mentar. . . 

Paragmpho unico. Poderão, porem, os ban
cos em veíl de recolher ao Thesouro Nacional 

77 
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os juros das a polices; retirar tln. circuhcU.o 
importtmcin. aqui valente em notas tla emissão 
.supplcmentar portenccnto [\. cada um ilellcs. 

Art. 6.0 O governo entra.ró. em accortlo com 
o Banco da Republica. a. respeito do contracto 
celebrado pnra o resgate do pn:pel moeda, po
dendo fazer ::is necessarías operações de cre
dito i:m.ra eITectuar o seu resgate. 

Parag-ro.pho unico. No cnso de dever ser 
esta operação rea.lizada -por interme<lio <le 
um estabelecimecto bancaria, terá prefercn-
cia e> Banco da B.epnblicn. · 

Art. 7. 0 Oi! bancos não µotlcrão Bmi ttir no
tas de vo.lor info!'ior n 10$000. 

Art. 8. •O Banco tfa Republica e ns socie
dades n.nonynms on bancos que pelas !ois e 
l'ognlamcntos vigentes estive1•em sujeitos it 
ftsca.lisação tio governo, ticnni na Capital ~c
deral · sol.J a inspecção tle um 1lsctil e dous 
adjuntos de nomeação do mesmo go•<erno. 

Art. 9. 0 Ao tisr.al por si e seus aclj un tos, 
incumbe: 

Syud.icar si o bnnco pl'atica as suas ope
rações dent:ro dos limites e faculdades esta
belecklas nestu. lei e em disposições de seus 
estatutos e cootratos que nã.o lmjo.m sido por 
ella alterados: . 

Submetter á igual synclicancia. as dctnt\i::; 
so~iedades ou bancos ; 

Assistir a.o recenseamP.nto das ca:rteiras, 
caixas e cofres dos estabelecimentos, poc.lendo 
e!.iair conferencin. sempre que julgar conve
nfonte; 

Verificar e exig~r u presta.cão de contas das 
administraçves ; 

Visar os l.Jn.lu.nços gernes e anuuaes, e man
dr,l-os publicar por contado estabelecimento; 

Apresentnr annualmente ao governo um 
rGla.torio minucioso, em que, a par dos ~lados 
estatisticos e informtiçues sobre a circul:.lção 
.fiduciaria e os demais serviços a seu carg-o, 
ofl'etecerá su::is observn.çües e imlicações sug
gérindo qmiesquer medülns o.clministl'ativas 
ou legislativas, cuja conveniencia occor
rer-lhes. 

Art. 10. Os fisca.es do governo junto aos 
bancos de emissão e caixas filiaes dos estados 
trausmitth·(io no fiscal da Capital Fedet·al 
todos os documentos, dados e iofOrmaçües 
llecessarias p:ira o tlesompeulLo do encargo 
de que tru.ta a. ultima parte do artigo :tnte
cedente. 

A1·t. 11 . os fiscaes do governo e seus 
adjuntos nü'.o poderão ser n.ccionistu.s de com
panhias sujeitas à snn. inspecção, nem ter 
com ellas transncçlto de qua.lquer n:itnfüztt; 
outrosim, lhes é vedado, o exet'cicío do <]\l::i.l
quar outro emprego, commissITo ou füncçuo 
de cn.i•a.cter publico, ou de C:u"acter iudustrin.1. 

Art . .. 12. o fiscal <lo governo trn. Capítnl 
Fedora.1 tet•a o vencimento rtnnun.l <le 18:000$, 
e cada urn dos adjuntos o de lO :OOOS, pagos 

pelas companhias e l.Jancos em p1·oporçü:o uo 
::;ou capita.!. 

Art. 13. O governo fix::wú. o numot•o, ag. 
Mtribuiçues e os vencime ntos dos fiscaes que 
nos estados forem necessarios po.ru serviço· 
identico ao da. CapitU.l Federu.l. 

Art. 14. os bancos emissores public1.wão 
mensalmente, os balanços de seu activo e 
passivo, de accordo com o modelo que for 
dado pelo governo. 

Art. 15. As notas bo.ncarias serü.o do mes
mo typo. O Thesouro Naciona.l as fom ecerá,. 
por conta do banco que t iver de emittil-a.s. 

.Art. 16. Os bn.ncos emissores reformarão 
seus estatutos, de :tccot•tlo com n, nrúsetlte 
lai, o sn,jeital-os-hão ::~ npprovaçíiÔ do go
verno. 

Art. 17. Continuam em vigor todos O::> 
direitos e priví\egios dos bancus emissores, 
em tudo quanto ni.lo estiverem imp lici t.n. 
ou c:x:plícitnmon te revogados pela presente 
lei. 

Art. 18. Fica. o governo antorisado ~ ian-· 
çar mri.o do deposito em 0 1u·o p ertencente aos· 
baucos,sím> exigencias publicas o reclamarem, 
devendo, porum, re~tituil-o aos mesmos tres 
mezes antes do prazo ftxatl.o para. o resgate 
total do pn.pel-moeda do gstatlo, sendo então 
os baocos obrigados a converter as suas no-
tas em ouro. · 

A rt. 10. Fi cn.m revoza.do.s ns disposições. 
em contro.rio. -

Sala das sessões, 24 de outub~o de 1801.
P:J·es FcN1:~1·1e . 

Emendas à,~ emenclas avrese>~fadas 1Jelo Sr. 
Sci·:::elleUo- e outros 

Substitua-se o lYrimeiro ndditivo pelo se·· 
guinte: 

l?ica o governo u.utorisado, pitra. auxiliar; 
npresS~\r, ou de todo realizar o resgate de· 
dous terços pelo menos de -papel-moeda. d o 
[!;sttttlo, a fà~er operações d.e credito ncces-· 
stwias, contrahindo. emprestimo exteL"no ·sob 
condiçü.o de garantir, em praças priocipaes 
estrangeiras, mercado para os titulas quo· 
entao forem emittidos . 

Accrescente-se: § 2°-R.en.l izadu. a opa
raçi:í.o autorisada, 50.000:000$ do pu.pel-moeda 
do Estado continuamo a circular mas em notas· 
t!e -pequeno valor, não inferior a 10$000. 
Quando os podei•es pulilicos julgarem conve
oionl~ iriío substituindo as referidas notas ele· 
troco por moedas de prato, t1ikel ou cob1•e. 

Ao ndditivo 2°-Ao finnl do primeiro pe
riodci accrescente.:se : reservando-se o go-
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.veruo o clil'eito dQ tomar n. si 1t lií]11idacüo o 
de eífectuaI-a por conta do Thl!suuro on por 
intermedio de alguma instituíçiio nn.ciounl <lo 
credito . . 

Art. (onde couber) Os bancos, tres nnncs 
dépois r.la. datn. dn. presente lei, si antes não se 
houver decretado a suspensão do curso fot•
çado. serão obrigC1.dos a entra.1· em liquidacão 
si então nã.o se :icharem habilitados p:lra o 
troco de suas notas em onro. 

§ E' permittido aos bancos, para conso
lidn.r seu capital em ouro, cmitt1r acçues em 
prn.ças exteriores dando aos accionistas es
trangeiros o direito de elegei• entre elles 
parte cl:i. dirccto1•ia.-D1:mctrio Ribeiro. 

O Sn.. A r.~rnID.\. NoGUEIRA. (pela o;·dcm) re
quer o ence1·r·atnonlo da discussão. 

ConsultadiL, a Gamara concede o encerra-
mento pedido. · 

O SR. Lorl~s CHA YES (pel:t 01·dem) requer 
verificação de votaç:_1o. · 

Procedendo-se :i verificnçfo, ó c0nceuido o 
eo.cerramen to, por 68 votos contra 35. 

o Sa. ZAMA. (pâa ordem)-Ouso vellir r. 
V. Ex. que consulte tt Cnmar.i sobre. si me 
concede cioco miiiutos de urgencía pam apre
sentar um projccto. 

O Sa. PRESIDE:STE-E' preciso que V. E:-::. 
declare a. natureza do projecto. 

O SR; ZAMA.-0 projecto versa. sobre com
petencia. leg'isla.frrn n:i questão do subsidio. 
. Consultada. o. Cam~ra., é conc3dida n. urgen· 

eia. pedida.. 
Consultada de novo, sobro si a. m'goncia 

concedida. deve ter efi'eito immedia.to, a. Ga
mara responde all1rmatlv:imenie . 

o Sa. ZA~!A-0 projeclo que a-presento, e 
concebido no3 seguintes termos (L:J). 

Si alguns dos honrados deputados tiver 
dtlVicla a respeito do assumpto do projeclo, 
por occasião da discussão far~me-ho. ~specitil 
'favor de manifestai-a, porque estou c01·to de 
que defontlcndo-o, hei do ::i,pagnr qualquer es
crupulo. 

Sr. presidente, trn.t:i.-se de umn. qnestão, 
não ue dinheiro, mas do prerogn.tiv:i.s do Po
der Legislativo; trat:i.-se de fazer cfl'ectiva 
uma attribuicão q t1e inconte:;tu.velmeuto estâ 
comprehendida em nossa. Constituição. 

Estando o projecto n.pciu.uo pelo numero ue 
assignatur~s, peço a ,V. Ex. qu~ con~ulte u. 
Camara. si Julgn-o obJécto de deltbàraçao, re
metteudo-o a. comroissfi.o de ~egislação, consti
tuição e justiça., que àeve dar pnrecer sobre 
elle. 

Vem á mcsl\, e lido, apoiado, Julga.do ob
. iecto de deliberaçii.o e envia.do a c~mmissão 

de. con~tituição, 1ogi:slui;ilo o j n::ili~~a o se-
gullllo · 

l'J'.OJ ECTO N, 25 i 

Inte1·p1·ela a r.lisposiç6:o do art . .']o da. lei 'rl. 2 
ele 8 t.le i1:1osto deste wmo , 110 svnli1lo de 
a/J1·a;1ge1· o 11111·iodo de JWO.,.OfJU(:{to !la actw1.{. 
SCSSliO. · 

O Cougresso Nacional decretn : 
Art. l. º A disposição do art . :3° dn. lei 

n . 2 1le S de ago:sto uc 1801 comprehonda o 
credito ne<~s.w.rio t"is des11ezas com o su!Jsiclil) 
dos membro;; tlo Congresso Nadoniü no pe
ríodo de pro!'ogação eh~ nctmi.1 sessfío. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispo:;içücs cm 
contr;wio. . 

Su.la das sessuas, 24 de outuhro do 1891 .
Cesar Zama e muitos outros Sr;;. ueputaclo:;. 

O S11. Pn.ESir>ENT1;; rmnuncia que se vae 
votar em 21 tliscus;;üo o projecto 11. 245, l] lll3 
nxn as tlcspezas do :'l!inisterio da Fnzen<la. 

São successivamente postos à votos a appro
vados os seguintes numeres do arti~o unico 
do projecto: " 

Art. O Presidente dn, Rcpublíc~i, é n.u-
toriso.do a despender no escrcicio de 18U2, 
pelo l\tinisterio dos Netocios da Fazenda, a 
quantia. de 59.865:888$133, asslm tlistri-
bttid;\ : . 

1. Juros. amortizaç-.<"io o 
mais clespez..'l.s da. di
vicfa, externa .•...... 

2. Ditos idem dos empres
timos nacionaes de 
18GS, t879 e ISSO. -• 

3. Ditos idem da dividn. in-
ternn. fnndad:i .. _. __ . 

4. Ditos dn. divida inscripta 
não funfadn. .... _ .. _ 

5. Caixa. de Amortização ; 
i•eduzid:i. de 30:000$ 
a ver·.bo. pedi<la pam 
encom.moodo.s de no-
to.s ..•••.••......... 

G. Pensionistas .•......... 
7. Aposentados .......... . 
8. Empregados de reparti

ções e logares extin-
ctos .•.... .. •.. ••.•. 

9. Thesouro Naciona.l .. •. . 
10. Thesonmrio.s de l~a

zonda ; reduzidtt de 
282:116.$600 a qu:rntit\ 
yu~did:i. pn:ro. o custeio 
ilestn.s repartições._ • _ 

11. J nizo Seccional. .... _ .. 

13.381:8088000 

O. 038 : 805.,.c;()Ot> 

18.832:391~000 

7:000$000 

. 195: 200$000 
2.432:201$947 
2 . 484; ~54$693 . 

SS: 135$000 
651 :584$666 

l .OOO:OOoSOOO 
120:717$500 

E' rejeilu.tla a emenda offerecida a esse nu
mero pelo S~. Frederico Borges .. 
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Sií.o successi vamente postos a votos e ap- dn. Bahia e Pernam-
provatlos os seguintes muneros : buco ..••..•...•..... 450:000$000 

90:000$000 12. Alfandegas... ..... .... 5.962:913$322 31. Reposições e restituições 
13. H.ecebedori<\ da. Capitn.l 32. Secções de Estn.tistim 

Federa.!; snppt•imn.-se Commercial annexas 
p:1 ra passar a Muni- a~ Associações Com-

. ci p:i !idade. mercines .•..••..•..• 
14. Mesas de Rendas e Cal- Leis us. 1837 de 37 de 

148: 4oo.i:;oo0 

lectorias; supprima·se setembro de 1870, ar~ 
Col I ectorius pam ser tigo unico o 2348 de 
custeado esse serviço 25 de agost0 <lo 1873, 
pelo Governo pol' co11- · art. . 7°, parag-rapho 
t <i de cretlitos supple- unico, n . 4. Fnhdco 
mentr1res até que sri de moeda de nickel a 
reor!'.ntnise 275: 52:3$000 tle bronze• .. ; .... • .. 

15. Cnsu. (J~~ l\.fo~~h~- ·0• ·;;5: Lei n. 2348 de 25 do 
20:000$000 

t 1 l 444 4808000 :i;;osto do l873, :irt. gn.e COCOJre. . . ... . . : ., li 
16. Administraçfo diamnn- , § 5•, n. 2. Premio 

tina, supprima-se pa- nos coustrnctores de 
ra, JK\$Stir aos estados ·mi vios do p:liz ....•• 50:000$000 
respectivos. · 

17. Ditn. e custeio das fü-
zenun.s e despeZl\S 
com os proprios na
cionaes, augmeut:ida 
com u. quantia. de 
17:500$ p::i.ra custeio 
ti:\. q uin tn. da Bon Vii; tu. 
e suas dependencias. 

18. lmpreusa Nacional. e 
Diario O,lficial .••..• 

19. Ajuda de custo •...•. · .• 
20 . Gr:\tirtcações por ser

viQOS tempoz·arios e 
extraorclinn1·ios ..... . 

21. Despezas eventuaes . . •. 
22. Juros diversos . ... .... . 

. 23. Ditos dos bi llletes do 
Thesouro: supprima.
se por não existir di
vida desta. uatureza.. 

24 . Ditos dos ti tu los de ren
da. cmittidos par~ iu
dernuís..'1.çãô cios ser
viços de ingenuos; 
suppl'ima-se por não 
ter· ::;ido recla.maclo até 

· ·· agora. 
25. Conunissü.o de co1•retn.

~eus: i·eduzitla de 
30:000$ a quantia. IJe· 

26. Ju~~~ª·ci~s· G0mp~~~ti~~~ 
.., . <lo cofre dos orphãos. 

21. Ditos. dos deposites das 
CMxas Ecouomicas e 
Montes da Soccorro . • 

28. Obr:i.s • •• .• • •.•• • •••• . • 
29 . Exetcicios findos .. . , •• 
30 Adeantamonto da "'O..t'an-

~ia provincial d~ 2 º/º 
us estradas de forro 

50.865:888$133 

São successivamente postos a votos e ap
prondos, os seguintes atlditivos da com
missii.o; 

Art. (.'ldditivo). Supprima~se fa despeza 
geral a v~r ba: -~e~ebedoria. da Capital Fe-

81 :614$000 deral- cuJo serviço pru;sa. para. a .h1unicipn.-
lidade. · 

573:000$000 Art. (additivo) Súpprimn-se. da d~spcza 
20:000$000 s-eral a verba:-Colleotorias-cujo serviço 

emquanto nito for reorganisado scrà. custeado 

20:000$000 
)00:000$000 
350:00~000 

pelo governo, por . meio de credites supple
mentares, dcn.tro du. somma de 1.234:880$000. 

Art. (adclltivo). Supprima-se da. depezv. 
geral na. verba :-AdministraçIT.o diamantina 
-por passn.r aos respectivos estados . . 

Art. (hddltivo). Supprir~n-se da despeza 
geral n verbn.:-Juro dos titulos de ronda
ernittidos parn. inderonisação dos serviços de 
ingenuos, por não ha.ver sido ainda reclamada. 

,ut. (additivo). Supprima-se na <lespeza · 
g-eml n. verba.:-Juros de bilh~tes do The
souro-por não existir dividas desta. natureza. 

. Art. (additivo). Fic:.i. o Governo au tori-
sa~o D- a.brir creditas snppl.emcnta.res para. 
satisfü.i(i l.' o p~lg-amonto do mew soldo monte~ 
pio e sun. coll tribui~'lo, desde maio proximu. 
passa.do ate o fim do exarcició do 1892. 

Art. (a.dditivo). Fica. o Governo autorisado 
30: 000$000 a liquidar coro o estado do Rio de Janeiro n. 

importancia. do 1.425:329$896 proveniente da 
GOO:OOOOOOO g'(~rantia ?e juros de. 2 °/0 _pag-os a compaohi::i. 

emprezarrn. tln. continuacao da esti'-..tda de 

1.000 000$000 
61 1 200$000 
800 000$000 

ferro D. Pedro 2°, que mais tarde passou a 
domínio da naçf~o. . 

Art. (additivo). Fica. o governo autorisado 
a. reorguois::ir o ser viço d::i. administraçã.o o 
conservação da Quinta do. Boa Vista a todas 
as suns dependencias, suppl'imindo a. pharma-
cia nella estabalecidn., poâando despender com 
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éSSe serviço atti a quantia de 1 i:5:JOS annu:ies 
além da. fixada no ref\pectiYO quadro. 

Art. (Additivo.) Fica o governoautorisa
do a despender ate n quantia de 20:000$. no 
actual exercicio, com o mC1usoléo em home11a
g-em á memoria do funfador dt\ H.epublica
Bamjamin Constnnt. 

Art. (additivo.). Fica o governo autori
sapo ~l. rever o regulamento o tabelln. do mon
tepio lia fa.7.enda vropondo ao Congresso as 
modHfoaçües ou quaesf]llP.1' mudidas i]UO jul
gar convenien tos, suspendendo desde logu 
sua. execuç.io, se assim o entender. 

Art. (iiddi tiva). Fica o g-overno autorisado 
a indemnisur com n, qun.ntin, do 300:000$ u 
viuva e hor<leiros elo J1:seplt Hancox, pela 
resci~ão rio seu contrnto par:1. canalisaç11o e 
esgotos de ai:ruas pluviucs. 

Art. (adc!itivo). Fica. Mvo~ado o decreto 
n. 823 A, de(\ de outnbro de 18()0, que :.i.u
torisou n conversão das apoliccs de 5 º/o 
em 4 v/º ouro. 

São successivamentc postos a YOtos e re
jeitadns <ltms emendas additívas otrerecidns 
pela mioorüi do.. cornmissão, dn.s ~nu.as) uma 
elevando a mesa de l'endas geraes de Snutn, 
Anna do Livrameato n. cntegoria dê alf;trnleg-o. 
de 4~ ordem, e outro. ulfaodegnndo a, mesa de 
rendas de Quarahy. 

E' udoptado o pro~ecto pa.ru passar à 3° 
tliscm~sü'.o. 

O SR. Pn.ESWENTE nnnuncin. em votação 
a.s erneadas tlo Senado ao projecto n. 11 O, 
que fixa us despews do Ministerio do Interim 
paru. o exercicio de 1892.. 

E' posta a. votos e approvad.i, a seguinte 

Emenda 

N. Z Em vez de - Despoza extraordina1•io. 
com o estabelecimento do Presidente da Re
publica, etc.=dig-~t-se - Despeza. com opa
facio do Presidente da 1::.epublica, inclusive 
illuminação e objectos para o expediente da 
secretn.tfa. · 

Procedendo-se U, votn.çü.o do, emondo, no n. 4 
reconhece-:sc não ho:ver numero. 

Procedo-se a chamndn, na fórma. do regi
mento, e reconhece-se terem se ausontauo do 
recinto sem cn.usn, p:.irticipn.fa os Srs. Mai:
tinho Rodrigues. Gon~ti.lo de Lagos, Nasci
mento, Epitacio, José llfariano, Pcreirá de 
Lyra., Joü.o de Siqueira, Milton, Leovegildo 
Filgueiras, Bu.rií.o de S. Marcos, Sebastilio 
Ln.ndulpho, Fonsocn. e Silva, Virgilio Pessoa. 
Mn.yrink, Astolpho Pio, Aristides 1\faia,F.r tt.n
cisco Amn.ral , Leopoldo de Bulbões, Bellar
mino <le Mendonça, Edtu:irdo Gonçrllves> e 
Borges do Medeiros . 

O Sn.. PRESIDEXTE - Achmn-se presentes 
108 Srs. Depufados. Vou submetter (le novo 
a votos a ememfa. 

Posta a. votos, é rejei tadn. por 55 votos 
conk;~ 48 a emenda supprcsívn do i~. 4. 

Silo successivruncnte postas a. votos e n.p
provadas us seg-uir1tes 

Emendas 

N. ô. Em '-tez li.e - 195: 300$, - digil.-SC 
- 22i: 1008000, elevadtts as consi~nações, 
qunuto no pesson.l, em l l :800$, au~·mento 
ele vencimentos votado, o qmtnto :1. materia.l 
em 20 :000$, n.ug-meu to na despezn. com o 
serviço tuchygraphico e de relfacção dos lle
!J:.i.t8:i em 5 mczes a. 4: 000$, con l'oi·mo con-
tr;ito ue 2de junho do corrente auno. · 

N. \l . Em voz uo - IOO: 000$ - digu.-so ~ 
!)0:000$000. 

N. IO . Em vez de- 174:600.S - <.l ig'l\·Se-
172:320$ mantida o. consignnç[o de 7:920~ 
pa.ra serventes~ ordenn.nças, conforme :i. pro~ 
posta., mus reduzida a 8:0008 o. consignação 
paro. a impressão de !é;, relatodo:s, etc., eli
miundas a de l: 000.'!; pam moveis e 11 de 
1:200$ para fornecimento de legisl:ição a. di
vel'S<tS repartições, mantidas as outras r e
ducçt:les feitas pela. C~1ma:r~ dos Depntatlos . 

N . 11. E:n vez de - 500: 000$ - diga-se 
300:000$000 

N. 15. Em vez de 53: 162$500- dig-i'l-Se-
71:70.2.}."}0D. jncluirln. n-<lespe~a. de 18:[.>10$000 
dnrn. n. m::inuteução do Hospital I\lur1t11no da 
Illm d<t San tu. Barbara. 

N. 17. Em vez de 29:000$- dig-a-se -
39:000$, restabelecida. a quoh~ de 20 :000$ cm 
Jogar de ]0:000$ pum o Asrlo elas Orphãs 
lln. Sociedade Amonte dri lnstrucção. 

N. 19. Em ver. de 391: 800$- diga-se -
351 :800$, reduzida de G0:000$ a 20 :090$ a 
consi<roação p:1rn, obras nov::is n :1 s colomas da 
Ilh[l. do Governador, e npplique-se iJ. conser
vação dos p1·edios oxistontcr:; e despezas even
tut1.es. 

B' rej eitada.a emend•• ao n . 20 . 
São successivn.monte a.pprovaclns u.s seguin

tes 

Emendas 

Substitua- se o pz•imoiro .'1-rt.igo additivo : 
a) pelo seguinte: 
Artigo ndcutivo. Ficam portcnccodo ú, mu

nicipaltua.do do Districto Federal os sel'v iços 
conccroentos a. hyg-ieno o policia snoilaria. 
urbn.nn., limpeza. d:i. cidade e PNti:ls, Hospital 
de S. Sebastião, tlesinfoctoi•ios, n.s:;istencin. ft 
infancia, compro!rnndido~ os menores empre
B'ªtlos nas fabricas e e:l oducaudos das casas 
ae s. Josó e Asylo dos Meninos Desvalidos. 
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Paragrup110 unico. A despez:i. com a assis
tencia ú infancüi sera levad3. a conta. do pro-

. dueto elos impostos especiaes a que se reft>re o 
;wt. IO<la lei n. 3395 de 24 de novembro de 
1888, e a receita . dos asylos fará. parte <ln. 
renda municipn.l. 

b) pelo seguinte: 
Artigo ::i.dditivo. PassurJ..1 pc..rn os esfarlos 

as despezas com os governauores on presiden~ 
tes e secretnt·ios, e com o serviço ele llygione 
terrestre nos respectiYos territorios. 

P(\r~grapho nnico. E' antorisndo o Presi
dente da. Repuh!ic(I, a abrir os precisos r.rc
ditos, ele acc.,irdo com o orcamonto vigento, 
para occorrer ás despezns com tues serviços 
emquanto n. cargo d:i Uni:io. 

O 2° urtigo n.d1!iHvo, como. nn. proro~icão. 
Substitua-se o :3° artigo udditivo pelo::; se

guintes. 
Artigo :,dditivo. ~1:"io serü'.o i)ro>"idns o~ lo

a-ares qne va,{!'arem n~i Secretari(I. rio Interiot• 
àe um director tle S!:'cção, um 10 offlcial um 2° 
officiál e dons n.manuenses. 

§ l. u Vagando um dos tres lagares de dire
ctor de secçüo, serú. Bsta supprimida, sendo 
o serviço que em nella desempenhado distl'i
buido pehts duas outras S"1Cçues, onde prrssu.
i-ão a ter exercicio os emp~'eg(tdos que delle 
se occup;.wnm. 

§ 2.'· /a.s vn g-n.s dos outros dous lo.!Znres ele 
director ele secçito serão preenchidn.s - por ac
cesso. 

§ 3. ó E' prnllibida a admisslí.o de empreg:i
dos ndclitlos ou exlranumerarios_ 

Artigo ndditivo. Nfo M riio providos na 
Repartição de Estntistic;1 dous lagares de 
1° otllctal e dous de 2.i offieial, quando va
garem. 

O 4° artig-o ndt1itivo, como na proposiç;!o. 
E' rejeitado por 65 voto~ contrn. 62 o addi

tivo autorisando o governe> a. rever a. tnuclln. 
das ajudas <le custo a senadores e deputados, 
sem au~mento da. despezu.. 

S::io successivrnnente postos u. votos e nppro
"l"ados os seg uintes 

Artigo arlditivo. E' mantido como repar
tiçti.o federa l o La.borato:rio Nacional de An(l,
lyses na. Al!hnde.g-a <l11 Cnpitat, ficando sob n. 
administração clo- Mioistel'io da. Fazenda. 

Artigo additivo. As despezns pel:i. rubrica 
do art. 1° n. li serão feitas exclusiva.mente 
éOln u. con ~l'tm devida. no~ serventuarios tlo 
culto c:1.tholico, providos :ite 7 de janeiro de 
1800, como preceitua o arL . o~ do decreto 
n. 110 A dcsh data. 

Fí~• ass1m ndoptutlo o projecto n. 172 C, 
que ó <loYolvido ao sent\do . 

SEGUNDA PAR TE DA ORDE:M DO DIA 

E' n.nnuncindn. a continuaç~o tla 2" discnso 
são do projecto n. 2:33 (do senallo), r<lguland
o processo das eleíçiücs para. os cnrgos fcde
raes. 

O S1t. JuSTI)l'IANO DE SERl?A (pel!Z 01-dem) 
reqner o encerramento da discussão do art.1 º. 

consultada, a Camn.ra concede o encel'r'.'.\
mento pedido. 

O $n.. lümrXo Jucnon (pr:la ordem) r equer 
qno a continunr:üo <ln díscussü.o do projccto 
sc.ju. pOL' cn.pitulos o nüo por m•tigos. 

Consult::ttla n Cn.mam, é approvado o reque~ 
ri monto. 

O Sn.. Pnms FEirn.mRA (pela ordem) re
quer dispei1sn. dn. impressão para que us re
dn.cçues que se Mham sobre ~i mesa, sejr.m 
subrueLtifas a. consider:.i<;>ão da Camarn, e en
viadas no Scnndo. 

Consultri.tln, a Cnnmrn coi\cccle n disponsa 
podida., · 

Em seguida suo approvadas sem debate e 
enviadas ao Senado as seguintes retlacçües : 

IJv pi·ojecto n . iG7 de 1891 

O Congl'essc Nacional decreto: 
Art. l º Fica. recotlh•icidr. o. DD. P<tulinl\. 

Huet ele Bucellnr Pinto Guedes, Juliota. Huet 
de Bn.cellar Pinto Guedes e Ormimla. Huet de 
l3arcellar Pinto Guedes, o direito de per cep
çií.o do meio soldo, como fü hns do mrijor 
reformado do exercito Vicente Huet de Ba
celln.r Pinto Guedes, füllecido em 2 de 1's
voreiro 1890. 

Art. 2•1 Revogam-se ns disposições em con
trario. 

Sa.la d:is commissües, 23 de outubro lfo 
1801.-Felisbcrto frúi i·u.-Jttl) l! nc:o dll A9itfo1·, 
-Bal)tis1a dlt .i1íoua . 

1Jo 1wojeato n . 217 de t8Dt 

O Cougresso Nacionnl decreta: 
Art. 1.° Fic'1. o Poder Execu tivo nutoris::tdo 

n. lJ:l.gar ao coronel re fol'm::iuo do exercito 
Augüsto Cesal' de Arn.ujo B,\stos l\ dift'erença. 
de soldo entre o posto que orn. tem e o de 
tenente-coronel, desde a. da.ta de sua reforma 
até 30 de junlto do 1885, obse1•vadas us raspe~ 
ctivas tnbellàs, abrindo·se pn.ra. esse efieito o 
credito necessa.r io. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
Mntra.rio. 

Sn.la elas commissõos, Z3 de ontul>ro do 1891. 
-Fclisballo Freire. - Jrrocncio de Agi~im- . -
Bap,ista. da Moua. 
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Do p;·ojecto a. 19.J de 1891 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica. e!evadn. a 100$ por mez a 

pensão couceclidn. a D. ?lfariu. J osophiua. Pe
l'eim Pinto de Antlt•a<le no tlomiuio do anti'"º 
regimcn o coufirm;ttfa pelo decreto n_ 27 de':lo 
de novembro de 1880. · 

Ai:t. 2. 0 Revogam-se as disposições em cou
·tmrlO. 

S<tl(t dai-! commisslíes, 2:i de outubro de 1891. 
-FeU~/Jello Frein~.-Jtrncmcio ele il[Jiriar.
Brr.pl ista rla ,11olta. 

Do 2irojccto n. 23-1 de 1801 

O Gong~·osso Nacional decrefa : 
Art. r.o E' o g-overno autorisn.do a me

lhom.r a aposentadoria, com o ordenado, con
cedid<~ por a.cto de ::io de julho d(l 18Du, a João 
P:::Lulo eh costa, no emprego de 1° escriptura
rio do Tlrnsouro Nacional, com o accrescimo 
da gratificação. 

Art. 2.0 ltcvog-n.m~sc as di~posi.,;ões etn con
trario. 

Sala, das commissúos, 23 de outubro de 1801. 
-Felisbello F1·efr~ -JH.,;cnc io (lc Agttiat. -
Ba.ptista, da ~l!ottli . 

Do projccto n. 227 .. '1 lle 18D1 

O Congresso I\'acional decreta : 
Art. 1.0 Sã.o iseutos (le impostos os mate

riaes que forem impoetri.dos p:i.ra os serviços 
ue ltg'Ua , esgoto e illnmiuaçi.Lo da. Ci(fade de 
Tatul1y, no estado tle S. Paulo. ~~í:1~ 

AI't. 2.0 Revogam-se ::i,s dispo.siçues cmfoon-
·trario. • 

Do projecto H. 20:; A de 1.801. 

O Congresso N'll.cionn.l decreta : 
Art. 1.0 E' concecl iua. a isençao de direitos 

de impo1•tn.çã.o para os materiaes nocessn.rios 
e indis1~ensrLveis á ins tn llaçfo d!I. luz electr\ca 
no municipio de S. Carlos fo Pinlml, do es-
tado de S. Paulo . · 

. Art.. 2.ü O Poder Execntivo tomnrá ::is pro
YtLlcncw.s para veriticaç;:io e discrirninaçrLo 
de~:;es mater\aes isentos, do rnollo que jt1lgar 
mais conve111ente. 

Art. :~.º Revog<'l,m-se as cl isposir;ões em con
tral'io. 

S:ll:~ <las comrnissi.íes, 23 de ontubro llc iS<Jl. 
- Fclis/Jcllo Frei;-c. - Jm.lcHcio rlc A (JHia i',
Bapli~l(~ da M11!W. 

Do 1n·ojcclo t1. :Jo:; B d e i801 

O Con0·t"esso '.'facion:.ü decreta: 
1\rt. 1. 0 E' coaccdidn isenção tle direitos 

de importn.çfío para os mato1faes e p1'epa.ros 
do Huspitn.l de !\lisericordio. rfa Ct'Lpitnl do es
tadl) do Pará. 

A!'t. 2." Revog-mn-se as disposições em con
trario. 

Sal;\ das Commisslíes, 23 elo outubro de 
1891. _;_F~Usbello Freire.-Juvencio de Aguicw. 
-Baz)tisti& da 1l1otta. 

IJo pt·ojec!o n. 205 e de 1891 

O Cougrosso Nacion'.l.l decre tn: 
Art. l. 0 E' concedida isenção de rliroitos de 

impol'ta<,~::io paro. os mnteriaes necessarios 
pm"<L a. illnmiuu~~'to a gnz d11 cnpitn.l do estado 
do P•~ri~. 

Art. 2. 0 Revognm-se as disposições om 
ccntrario. 

Sn.lr. dri.s commissões, 23 de outubro de 1801. S.ita d;lS Commissões, 23 ele outubro dá 
-Fclisuello F1·C:i·c. -J111wnciu de ~1.ytdar, - 1891.-Fdisbclto Fi·uirc.-J1w1mcio de Agiiiar. 
Eapti.~ta da Moita. -Baptisla ela lllotta. 

Do pi·ojccto n. 209 A de 1801 

O Congresso Nttcionnl decreta : 
.Art. 1.0 E' isento 1lê imposto ele importa.

·ção todo o material Llestinaüo ú. cn.mi.lisaçilo 
de ag-mi. potavel na. villa, do Cum1Jinho do 
esta.cio Lltt 13a.hia, mandada. vir do estrangeiro 
pela. Oompa,n hia Aquaria, do Cu1·ralinho: 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposiçücs om con~ 
trario. : ~:\~ ; §l~ ,.,~. ~~,~~~t;.~!:.-" 

Safa das commissões. 23 de outubro do 1891, 
·-Fdi.,bcllo F 1·d ·i'I.!. -Jiwciicio de A.gi.iim·. -
Baptista da ]'.[aliei. 

JJo projççto ;1 . 198 A de 1.891 

O Congresso Nnciouo.l decreta. : 
Art. 1." Fica·O Pode1• Executivo :1.utorisu

do :i conceder isençii'.o de diroitos d() importa~ 
çã.o pam os mn.tel'iacs destinu.dos ao monu
mento qne se pretentle erigir n n, cttpifal do 
est:Hlo da. Bahfa, cm commemomção do 2 
de jnlllo de 1823. 
. Art. 1." Fico.m reyogil.dM as disposições 
em contrti.rio. 

Sn. ln. da!S Commissõos, em 23 <lo outn~ro de 
1891.-Fcfüln•rlo li';-e:re .-Jtwcn.c io de Aguiar. 
-lJaptista da lllolta . 
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Redacção da emenda o(fcricida pelo St•. Pir'es 
Fei·rcira ao projecto n. 193 de t89t 

O Congresso Nacional decreto.: 
. Art. I. º ~icam isentos de direitos os tnacbi~ 

msmos precisos bem como os materiaes desti
nado~ a illu~inação. a. gaze aguas da Ca:pital 
do Piauhy e as fabricas de teci<los a estalebe
cer-so no mesmo Estado. 

Art •. 2. 0 Rinrogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissües, 24 de outubro de 
1891.-f'elisbcllo Freire.-Jm;(mcio de Aguiar. 
-Bapti1;ta da Motta. · 

:Redacção da emenda offkrecid.a pelo Sr. Rodri
gues Fernandes ao projecto n, 193 cl.; 1801 

O Congresso Nadonal decreta~ 
. Art. 1.0 .E' concedida ÍSêOç:io de qualquer 
u~posto de imp©rt:lção pllra tot]os os machi
n1smo a app:i.~elhos im~or!ados do estrangeiro 
p~a as fabricas de fütçao e tecidos, compo
nhia de ac-uns e trafego maritirno no est;J.do 
do M~r~n hão. ' 

A rt .. 2. º Revogam-se as disposiçves em 
contrarw. 

Sala das cornmissões, 24 de outubro de 
1891.-Pelisbello Freirc.-JwMicio de Aguiar. 
--Baptista da Moita. · 

Do projecto n. 193 A, de 1891 

O Congresso Nacion::i.l resolve : 
Art. 1. 0 E' concedida iL Companhfa Manu

factureira e Agricola do Estado do M::i.ranhão 
ise_nção de <.l~reitos para os app::trelhos, ma
c~1nas que 1mporla.r p11ra as fabrícas de te
cidos. de t1 lgodü.o, extracç-J.o e preparação <le 
oleos e outras industrias que pretende esta
belecer na villa, de Corló, daquellc esta.elo. 

Art. 2.0 A isençilo de qu1~ tratt• o M'tigo 
prece~entc refore-sa sómente aos n.pp.Lrelhos, 
m::tclunas e peças constantes dn. relação quo 
a este projacto acompanha. 

Art •. 3. 0 Revogo.,m-se as disposi.ções em 
cantra1·w. 

Docu::i.m~TO QUE ACOJl!PANHA. o PROJECEO 
N. 193 A :n:m 1891 

'Ralação das :machinas, muchinismos e ma.i.s 
material que tem. do ser imi>ortado pela. 
Compa.n11ia Manufactureira e Agrícola 
no Maranhão 

:1.,.0 ]:lachirias vai·« bater, cardai·, limpar, 
tecer e fiai· al9odl10 

1 Abridor e port~nces. 
2 Batedores idem. 

20 curdas chatas idem. 
6 Passadores. 
l Apparelho electrico para os passa.dores. 
3 :Massaro:1ueiras grossas e pertences. 
2 Intermedhlrfos de 118 fusos idem • 
7 ~~a.ss~roqueims finas de 132 fusos idem. 

lô F1ade1ras de urdimento de 312 fusos 
idem. 

S Fiadeiras de trama de 3l2 fusos idem. 
2 Bolilrndoi•es, idem. 
5 Urdideiras, idem. 
5 Machintts de fazer meadas idem. 
5 Ditas de desma.ucha.r meadas idem. 
2 Ditas ele emparelhar. ' 
3 Ditas ele preptirar spulas. 
Z Diias de fazer pu11hos. 
2 Ditas de- enrolar fios. 
2 Ditas de fazer nôvellos. 
2 Gomauores. 
1 Appn.rclho de prepa.rn.r g-omma, com-pleto. 
3 Estantes de íerro, com 6 duzias de pentes 
180 Tea,res. 
l Machiun de medir e dobrar. 
1 Prensa. hydraulica para. enfardar. 
l Dita p::rr:\ emmn.ssar algodão. 
l Ma.china para picar residuos. 
l Dita de estampar fazendas. 
l Dita de costura.. 
l Descaroç:i.clor. 

2.0 Objectos para a tinturaria 

1 Machin11 ue alve.ja r tio . 
1 LiWt\ueirti. par{l. flo em me:'.l.das com ac-

cessorios. 
2 Tanques de ferro. 
4 Tm•biua.s pura seccar fios. 
3 Espremedores . 
l Estufa p::tl'à seccar fi o tinto. 
l Mn.chin:.L de [lxn.r côres. 
4 Tanques de maueira paro tingir. 
l La.va<leira de tio tinto. 
5 Tnn111es de ferro fundido. 
l Lavadeir<J. de fi? t:1zul 
1 Estufa de secct\r fio bra.nco . 
l Machinu. de lamr com l'Oda o fio. 
l Moinho do moer anil. 
l Machinn. de gommar fio tinto. 

Tubos pnm encana.menta de vapor e de 
agua, com torneir-J.s, registro, etc. 

3. 0 Accessoriós d~sanados (Í fiaçtio , tecidos e 
tintiirada 

1 Brtlanca. 
2 Curreteis de camp::i,ínha.. 
l Prova-tios. 
l lndi~dor de numero de fios. 
l Jogo de r;a.nchos. 
l Eaca pa.dor e seus nccmisorios. 
I Fardo de panuo para encapa.r cylindros. 
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60 Vergas para pastas. 
4 Cylindros de amolar cardas chatas. 

20 Milheiros de tuclms paru. ca.rdas. 
100 Latas para cardas e íladeiras. 
15 Duziu.s de ahnotolias. 
4 Cisternas parti azeite . 

700 Grozus de canudos, floretões, canella, 
spulas, carreteis e la.nçadeiras. 

l Tonelada <le correia.me e correias pn.ra. 
coser couro, com as competentes juntas 
de ferro. 

4 Canastras do aza. 
10 Arrobns do linrhantes cspociaes pam 

uso de dilforentos apparolhos. 
](IO Gnlõe:,; do m:oito cspoehi! pa1•n ruso5. 

l Cisterna parti pickot•!-:, 
220 Jogos do vtirrn; pimi liços. 
50 Jarrh\~ dn (Jn.nclla p:Lt'a gommn.tlo!'. 
50 Ditns do panno pam cu.1•rotoloim. 

1 Caixa do !O!'rnmentas de mocanico. 
l Jogo" comolato tle ro1ltJtns tlo 1m1dançm; 

pnm todas as machinas. 

1,,<> ll!achimis pani 'i o(fici-rw 

l ma.china. o caldeira. 
l Forno mec:i.nico. 
l Furador mecanico. 
1 Mnchina de aplainnr. 
l Rebolo com caixD. do ferro. 
1 Forj:\ de ferreiro. 
l Safra. de dito. 
Sn.la da.s commissões, 23 ele outubro tle 

1891 .-Feli~betlri Fi·air!J -Jin1cmcio da .1giciar. 
-Baptista da Motta. 

O Sn. PRESIDENTE annuncia que conti!lún. 
a discussão do capitulo I do pro.tecto n. 233 
do Senado, regulando o processo d::ts eleições 
paru. os cargos forlef'n.cs. 

Ninguem pe1linào a palrwrn, ci encerrada 
a. discussü.o e adiltda a votn.çao. 
. Entra. em discuss~o o capitulo II do pro
Jecto. 

S5.o lidas. apoiadas e vostns conjunctlt
mente em discussão as segnintes 

Emendas 

Aceresceute~se onde convier 
O oxercicio do suitragio eleitoral é um 

di1•eito e um dever dos citladii'.os brazi
leiros. 

Sala das sos~ues, 24 do outubro de 18Dl.
l1farciano de NagalMiJs.·-Urbano Jlfarcondcs. 

Elimine-se o nrt. 00 o seus pa,ra.~r:Yphos. 
Sala das sessdos, 24 <la outubl:'o Lle 1891. -

CanUto. 

Pro1wmos quo soja collocado outle con
'Vier: 
· E', oonsülemc!o fet'ü:ido o cli11. das eleições, 
paira que possam touos os bt•azileiros exer-

CP.mt\l'Q. V . IV 

cer seu llireito e cumprir o sou dever de 
de votar. 
. . Su.la das sessués, 24 de outubro do 1801.
Urbano flftlrcondcs.- .Mat'ciano ele J.llaga.1/ii::tes. 

Accrosccute-se omle convier : 
I~' g-amnfülo aoa cídtLdfí.os bt'::l..í~ileiros o di

reito lle votar secretu. ou puuiícamente. 
Sala. Lia~ sessües, 24 de c1it11bro do 1891 .

illcirc icrno dt! 1):fo!}f.llh<7t:s.-Raymwiúo Bm1rJ.c1'.ra. 

Ao art. 00 ncroscontc-se:-pa r :i.grnpho nnico 
Qunlqum• qnc ~(~j;l o nnmet•o 1.lo vagri~riuo nccor
rorom n1) Congre:;so N: u~ionn l , ila pt·onrnl ;.;:t
i,'i'i.O tli.:stn. lei orndLmnt1i,por motivos do ronun• 
ci:1s, riot•<lns do mnndato ou l'all1!cítmmlos, 
cttda unrn. das canrnras se cou::; tit11i 1·:·1 com 
qualqunr numero, e, coahecem!o dü:~:-;n.~ occ111·
rcncias, pt·ovii!onciará p:ir;t q 110 t :1es v a ~,1s 
se prcoucham i1oto modo csttttuitlo n:1 pre~en
te loi. 

Sala 1.h\s sesslí·~s. 23 de outubro de 1801. -
Gticcl"io.- Raymurzdo Bandeira. 

o Sr. Meii.~a. de "'rasconcellos 
-Por mais que p~treça, :.\ muitos Llos m ius 
nobres colleg-us que :~ Lli~cnssU.o ponco :vle:rnta 
em relnção aos as~umptos que se npresen tam 
á considc1°a-<:;ão desta Cn,mai•:t, me inclino Q. 

pensar sompt•c de modo diverso, porque se 
me aílg-ura que, DOl' menor qtte sejn. o contin
gente que cadtt um clos oradoras poss tt frazer 
ptwa. a ([iscus.;;üo, ello não é tod:1;vht p3r:;1, 
dcsprez<w, e t.\ porquo penso deste modo, que 
ven lto occnp<LI· :.i. Lr'iliun::. em relaç[i.o ao pro
jecto do reforma eleitoral. 

A roformn. eleitoral ó umn. das mttis impor
tantes que esta Ca.ma.1•a. tem de votnr na 
presente ses~ão; clla ontoll(le, por u.ssim 
dizet', com a verclndo tlo regimen palitico qtte 
acab<imos de ::i.tloptnr. 

Eu nã.o comprehondcrht, e menos compre
hemleriuin os meus nob1•es colleg-:\s, a pt•alica 
siL e rcgu!tw das instituições domocr<tticas 
coosag-rtvfas om nossa c:U'ttL constituciono.l, 
sem quo tivessomos, pelo menos approximri,da.
monte, a verd:.ule do proces~o eleítor rtl. Pôr o 
voto do cid:\dU.o, po1·tanto, a cobe1•to das violen
cias 0 UUS fraudes de que qun.s i sempre Ó Victi
mn., no iutuitotlo garantir n, pnroza. e a. verdade 
das eleiçlícs, dove sei• um:t seri::t preoccupu
çüo desta Camo.rn. na. diiicussã.o do prosouto 
pro.iocto. 

Nao pretendo l:l.nç:w rnios do lnz sobre a 
discussã.o; cump1•0 arouus um dovor no moio 
dossa <lesattençi:'i.o g·eml com qnc srio sqmpro 
ouvidos 01•a.Jo.ros quo so uchn.m om outras 
condiçues 1 quo..nto nmis o humildo orador qu e· 
occupa noste momento n. trfüuna. 

Tendo aprei,;entndo di!l'orentes emendas ao 
projocto, ilo8c:\jo dizer sobre ellus algnm~s 
pt\ln.vro.s, n.iuda quo o faç~ com sncriticio, 

7$ 
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Jloi•qnc, tendo estado incommodado da gar- nas urnas niío ~ o resultado real da mnnifes
ga.nt:1 o.inda nfto h•\ muitos dias, agora me.:;mo tução da. vontade dos citladii.os. O voto, desde 
me é pllnoso fazer uso dtt pn.llwrn.. que entra na, uma a.te sor apurado, 11nsst1 1lor 

Trat:irei de n.lgumas das questces que posso tr,msformaçves. Muitas 'Vezes gmnde numero 
comider:.tl' capitaes em relaçíio a este rn·o- de cictadiíos vot:i (?ID um can<lid:l to o U;1 npu-

.jecto, como, por exemplo, a que se refere :'.L ração o res1dtntlo é inferior ao numero de 
:f61·m~ do \·ato, o consiste em saber si este .-o tos por elle reco bido; outras vezc;s o candi~ 
•leve S<W a <lesc.obe1•to ou por escrntiaio se- d:\to que recebem pequena. Yot::-1.1;;5.o iiglll'<\ com 
ereto. (.1partcs.) .~·rande numero de votos; e nito 1·:11·0 cn:ndidatos, 

V. Ex, a cujo apnrtc re:spondo, !Jem com- C')ne ni:fo ti\·oi·nm votos, na o.puraçlío appa
preltenrlo qno os ]Wincipios qn·~ ntt pratic:• i•ecom \"ottttlos e quan~lo Oí.luii quer com m~ior 
11:10 poclom dut• resultados convenientes nii.o numero do voto;; do quo n.quellc:; que foram 
devem f:l.Z.er prn•te dei nmn. lei. O rcsnitildo rottlmonto votntio~. 
pt•rttico deve ser• o objectinJ <lo le~islad•.ll'. Folír.mciltti, pol'•}a1,,com o Yolo dcs~oborto 

Col loco-mo rrnnmt o convcncfd:rnicutc nostn. po·l•!mos evitar• osst~s 11Jco.n ~·onion Los. 1mpos
qucstão rio l:ldo rlarinollos q110 png11l11n pulo :-;i\iilltnn•lü a fr:nulo n:i apuração o f.tí:emlo, 
Yoto fHlbli::o OU 1[c?:;COIJe1•to, por tanto, Ct>l!l 'tllO U o\o\t:fi.O l'Opro~onto :l. 

Antes de tnrlo, podot'hL l:in~ar mito 1la 11111 \'ontalle do~ eleitoi•es. :\ão à 1ima utopi:i uma 
ar:;umfmLo co1Jtra os quo so mo~tt·.tm pat•Ll- hci:t lui uloilot•:tl, o n nú:; o quo cumpt'u é tL'a
darios do 1•srr11tinit> !ioCl'Ct<), pu1•g11nt:u1do-1 rxdl1a1• L'l'Jlll dodicitçii.o 11m•1i. fozal-a. 
lhes si cntl'o n,·,~ tmn ollo i;()rri1lo p:ira u\'iLllr Si tourn1·mos a serio todas as olJjocçüüs que 
1ue. a olcição :,:oj:t ll\lsillcnda, Pmli~ri:t. rnu.-rn10 so a1n·osentam contl'[l, ~· oll1cncht do;; meios u, 
podn· no;; liorrntdCJs dcpu lados, com r; trnin me élllpt•eg-n.r parn. chog-:u·-su a rnn re.:>nltndo fa
aclto em dl wwgon:irr, flU" mo prov:1~sc1.n 1p1>4 ''oc•:tvd um as::;umpto ~laitoral ? cap:tcitarmo
o voto sor-reto e•:itlt. totll'.IS •H 1 nco1H"<.'lll•mt"s no,; do gtm :ü1soluht. procodencm; St preten
qno ss. EE~. ttUriimom no voto 1lcsoobcrto,. tle1•u10;; quo ni"lo ha romedio pnrn os nmles quo 
aindn. n:1o e-.:pcrimentu.<10 cutl'e n<»s ! Yici::nn ns olciçõas e q uc siio, por tl\nto, inu-

A fca.urle nas eh:iiçOcs lUanifesta-s<l por t?b toclos o~ e_.;;rorços q lle se ten~em no sen
diffe1•rrntes modos, e 110 Pe""imen tio cscrn ti nio ll•to tlo c~i·1·i;;1l-os; ú

0
0\·omos entuo_. cr~~o.r os 

sect'eto o voto tem shlo Ci.'l~)p\etamentl;l iletlll'- b1·;t~:?S >! <~ Caml\ra so ~·estl\, como .F~ t~~ e oc~ 
1>ado, quar ante::; quer depois lle entmr n;t casiao,nesta C..1.Stt,~e cl rzeren_i ri.pal'_te,o recu~-so 
urnà . , tfo nnudUl' ao proJCCtO cm c11$CllSSUO O S,zlg"l!lll-

. te su\Jstitutivo;-li'icl\ o goNrno ::n1torist\do 
O Sn.. BELFOH.T Vnmu - A fraude fat~ll- :i. nomear deputado 01u;enador :b quem quizer, 

mente ha de <-ipparucer. qunnüo e como lhe convier . 
o SR. MEIRA l\E VASCOXCELT.os- No. ela.l.io- DG fa_cto, tla::i.nte lht conllssão de Sel' impro~ 

raç;:to tht lei eleitoml de\·emos cousi!rnrtr db- Jlcuo tanto 0 voto secret.o, como o voto des
posições g-:lr~mtidorus tlo \"Oto; devCínos em- coberto pal'a.con:;;eguir-sc u. n,.·Jade eleitoral 
:pregflr esforço;; no intuito de ovi.tflr os e de ser escusa.do procnt'ül' ty;;tem~s que.nos 
mo.leficos cffeitos d:t fraude e dn. compressii:o, npproximem ao menos dess[I, g-t•ande aspml.
por qualriuer modo que estas se manife::;tem. çtto, n. conseqncncin se1•ú reconhecer-se a n~
Sei que não podemos chegar :i perfeiçlío neste ccssidade do dei1rn.r ao governo a. incumbencrn. 
a.ssumpto, c1)mo em nenhum outro; mas & do nomcri.r deputado;; e senadores. ( Apa l'"tes. ) 
-certo que 1101\emos nos nproxim[l,r clellu, n.cto- sr. presidente, 1iestn. questito. llilo deYemos 
:pttmdo medidas que satisfüçn.m nosso dcsirla- desprezai' os elemento:>, que os facto;; nos fol'
·ratum em um l'cg-imen de governo repr;)Scll- ncccm isto quor uizci• que devemos acompn.~ 
tafü:o, como o que estabelecemos. nhar ·'essa questão em sna, evolução entre 

Ora., ent<>nrlo que o voto tlescob~rto nos le- nôs. 
-va.ril. à solucão desta quesW.o. Em µri :neiro Quem i·ccorre1·Ms annaes eleitornes do nosso 
logar, n.ponto cumo uma. dC\s vantn.g-ens do rmiz. nã.o só vcri\ que em muitos dos nossos 
voto dcscGberto a de dillic11l tnr, sin:to impos- e:>tados, sinü.o cm totlos e por varias Yezes, 
sibtlítar ou evitar o. faisificnção u:i. apurnçao Q't'u.ndo numero de e lei tore:; tem <loclart\do, 
dos voto:; . ,}ú ]lCt'a.ute tn.bellfüe; ou em aoo..b:o assig-nn.dos 

Este ó o ponto capitu.I. V. E~. sa.uG, por estes reconhecitlos, jtt em p l1blicn.ç~es na 
Sr. pt•esiden te, que entre nos a vcrthdo do im]Jreosrt, quncs o~ cunditltt.t.os :t quem aeram 
-voto tom sido snct•ilicaJa :;obretudo por occa- seus vot.os, mas ttind:1 notttra que esse facto 
siü.o lh :ipur[lç•U.o . tem-se tornndo sempre mn.is frequonte.(ilvar-

E' facto normalissimo, e os meus collegns, tes .) . 
politicos acli vos, conhecem o.s cs~anrla.losns Ora., isto prova que o oleitor, mosm? no re-

. ·frtt.u?os tlc <J ne se lançn. mU.o contra <b liv~·e 1 giman do -voto secroto, n~o te!i: . recmo, ~em 
mamfestaçJ.o d::t vontade llºPlÜU.r. ss. EE:<- j se acob:\rda. som1wo Llc tn\\mie::;tar 11uhhcl\
pódem dar testemunho de que o ry,uo se o.pura meu to o seu voto. 
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O SR. l3ELl'ORT \'mm.A- V. Ex:. nl'i.o j ul- systcma do voto 53c1•eto sobre o do voto des
gue que estou sustontando o contrario; sus- coberto ou publico. 
tento o votu descoberto. Este :tt•gumento nrio é procedente; e um 

O SR. MEutA D1'~ YAsco;:;cgJ,LOS - Folg-o :wg-umen lo que eu poderht cl:l.ssitlc:1r de me
muito de ou vil' a cfoclar~tçü.o do uolJr•e depu- rn.meote theorico on pliantasioso . 
tado, o nesto caso continuarei a. impugna.r os Si porventura o voto secreto rosse praticado 
arg·um'.mlos contrarias no voto clescolierto, co.mo a. theoria. o ima""iM e o suppuo; si cJle
não os consi1.lcr•\ndo como partidos de V. Ex., ctt vamcnto em .um:i iliula l!ircum.,;1:r ip1,,iio elei
mn.s de o~ttro:> que peos:un diversa.mente de torai, o cleito1· Hcasse,por assim dizcr,:tcobcr
nôs . tado pol' umn. nnvem co1110 úqnolb cm que, 

Julgo qno nüo ~ pnrn. de.spr eznr n, observa- segundo a E ncirltt, Vonm; se l:ltH"ol \'ia para 
ção íJ.ue ncabo de fiizer, o quo não foi Cei ta t~pparocer a Enuas; si ollo tlcas:,;o liv1\ .1 das 
uindtt ncst:.t tl'itJUn:t ; polo menos ninutt nifo tl v1::;tas dos que tl•l!lll rnn.lot'· int<'t"tl:;so tm oloi
ouvi. çã.o, tl:ts vistas do poilu1• o do,: 1u:m1liHN ; si 

O facto pnr 111in1 assi~nalado devo sor co- assim t'o:>sc, cn potlot+~ tli:1.e1• nos nol tt·L'~ do-
111locido dos nohrcl:: do1il1 t:ulos, quo t\ ito me pu t:ulos, q u1i su col locam 0111 npposi•·ão a nó!' 
contestm'ilo <JU1) do 11tn ced o nnmot·o de :tn- c1ne dol\.inu•llllOl:ó o ' 'vlo ilu,;cuhu1'.tn, qno 
nos a ClSlti. pnl't•J tot·uou-~e muito comnrn111 SS . Im:o.: . ttnl11rn1 raz:io. Mas .-1110111 mi.o saba 
fazerem os dcilnt•cs Lht opposivüo docl:i.raçrlo 11l1c o cscrulini•) só u ,.;oc1·uto na t.llspnslr;ão 
publica, 1fo Sl! US vc1tos, recon·emlo para t ll l lc;;al ! lfavoi·:'t <111<.ltH ig·t101·c qne do facto 
rtm ii. iml)rons;L ou aos tn.uelliã1~s dns rcspecti- o vottJ ti conhecido mo~111u t ltl n1g-imc)U <k1 os-:
vas loca j,fade:;, poi· quem fa;dam tonm1· essa c1·11linio ::iuc1·olo ·r g111 uma loc:tliuad< ~ tntlo o 
uecl:waçuo on reconhecer suas assig1rnluras mundo &\uc om· quom o clcitrn• \•olou o om 
em :ibaixo-al)sig-uaúos. ( A]ittrt<:~.) · quem dob:úu d1l \ '0(111·, istu .:, a fovoi· do quom 

Isto si ncüh\lln Yalol' tit11ta em faco da lei, voton , ou contr:t rrucm ,·oton. Om~ si h;to é 
tinh::i. no menos o 1niwecimento do signitk1r um fado <JUo nii.o Jlúdo sot• co nto;; ta1lo, que 
ao paiz o ngo!'a a asta Camar•a que os nossos valot· tom a ai lcg:H,:iío ti(.' quo o r.sci·utinio se
concidadJ.o;; não slí.o tão pnsillamine;;, tii.o co- cL·eto_ ti unrn i;o;.:·nmnc1L }l:\l'u. o cida\luo e uma 
barde~. como so nos a tlg-urn, e prafl:ll'em :t ; ;trn.ntia piLl':t a lihunhH <.l elo voto . 
responsnbili11:.tdc de seus neto;; :i S:l.lYn.g1mrda. o a.t·;;um~nto, portanto, não e 111·occtlente. 
do escrutioio S!?Cl'•)to,que é antes. n man vo1•. Pmlül'iio, poróm, ohjeclar-mo 11110 ne.:;t .is con- · 
mn prejnizo do exercicio elo seu direito do que tJ içeío:;,sondo do tl.lgu 11m sol'lo conhecido 0 \·oto, 
uma ~·Hrn.ntia, como px•oteo<lcm sustcn tar o;; mc,;mo 110 regiiuen do cscr utinio s;:cre to, é 
que são ínrcnsos M volo clesc.obcl'to. . (listnmsavel on inulil :;nbstituii· esse r eg-itnen 

E' preciso notnt• qne a manifestação n. ctnc pelo tio volo Llll:;co1Jc1·to; mus observo qne 
nlludo ó nincln. mnis di~on. de nota. por rjna •~ que:>tií.o tem out.ra. face e que 11:.1. sulJstitui
nü.o ó unrn dessas. mtrni f"est.1çlí ~s. que pot- ç;i.o do nm i•e;:;-imen pelo outro hn. a segninte 
assim dizer partem llos corebt·os pensnntes dn. vanttig-em, 
n ri.ç;.i.o o que ailHb não tem r a ízes 011 acceitti-
ção 11n. conscielJcia lJOpular; mns, sim um No regfmcn r.lo·,·oto secr eto temos o cid:tdão, 
acto esponL:tnco 'fa propl'ia. massu. eleitoral, pot· um lntlo exposto ás v ista.s dos ínteres
isto é, daquelles cn,ios interesses elevemos ter ;;:ulo;;, e do facto olle cstit exposto a. perse
muito em vista., ma.<; a respeito dos quaes e 0 guições, o muitas vezes ar1·ostn os perigos ela. 
caso de dizer-se que não ile>emos ser mt~is re- sna si tunçi:'t.0; e pol' outro ltido llestituido de 
t\.llst::i. do que 0 rei, isto ó, não elevemos i·ecursos, pois que quo a lei ntto lho dá, nom 

l · · para fazee v~tlor a. oxpress1o elo seu voto, ze ar mn.1s os rnteresses e g-aro.ntitu; do eteito1· 
<lo que o proprio eleitor, qne procedendo como nem parti. nmpnmr-sc cont ra ns irns de que 
:fico. dlto, dó, test.emnnho da que terna corn- ó alvo. ' 
gam de seus actos e de.\ej~ asst1mil' n rcspon- Em t:tes circumsb.nci:is, si o cidadão ó vi
sa.bi lidnd0. <lo seu voto por occttsfü.o do pro- climu. di\s pet·seguicõ!?s de um mandão elei
cesso eleitoral. . tor;d, on do g-0 ~·9rno , e rliz que esl:l sendo 

Agora pt•ociso cnf'renfar a unic:~ o!Jjecçi'ío perse!:!"nit:lo, qne astit soffrcn<io t :ü ou quu.l 
ap1larent(?tncote seria 11ue so faz sem pro cou- lniqniu:ulo. porque votou contra. (l c.anrlidato 
tr<t o voto descoberto, e <ln q ua l se procuro. do um ou d.e outt·o ou p:i.r:i.. melhor clizo t• de 
~o mesmo tempo tir:ir pnrticlo pn.m elogiar e :~mbos, 11üo tom direito do ser n.cretlitado, 
applaudir o '·oto secreto. Consisto ossn. objec- nem maias do füzet• va,lGr su:t ducl:u·açuo, 
cão em dizer-se que com o primeiro, o eleitor porque n. :\Utoriclade respondo- lho que isso é 
rtc..'\ exposto:':. sanha do potler. fo; iras dos man- tema histo•·ia, que o ·voto foi secreto, e nin
dões, üs per~eguições do .toda a ordem ; ::i.o guom sn.be a quem elle o deu. 
po.sso que com o segundo 1lc11 perfeitamente A~sirn, o cich•dfi.o nao oncontr:\ n•1 loi, nem 
resguardado de todos esses inconvenientes, na opinião, o recurso quo em-ontrni•b no 
d:\ndo-se, portanto, assim um::i vantagem do regím.:in do voto descol.Jerto. O voto desco-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:49+ Página 18 de 24 

620 Sessão em 24 de Outubro de 1891 

borto serfa, além do mais, umn. grnndc escola 
de educação politica. 

Adaptado e praticado esse voto che"'ari:L
mos no fim de n.[g·um tempo ao seguinte 
~h~nomeno: o cidadão, acastellado na dispo
s1çu.o legal que lhe reconhece o direito do 
p~~nunciar-se livremente e com a respons.:•
fahJade de seu nome numa eleição seria. 
encarado pelo maodiio ou pelo govern~ como 
e:>et•cendo muito legitimamente um direito 
pelo qual .nrLo poderia ser chamado a contas' 
uem persoguido. Ter-se-hia aliutLl operado 
completamente no estomngo desses cn!ermos 
de nova. ospecle a desojada tolemncia em re!a
çilo ;L o~a droga, · quo por ora elles não 
poclom supportar - n. li herdado tlo voto. 

Mesmo untes disso o cítladii.o, que fosso per
seguido polo facto do haver votado ueste on 
naqUe!lG CJ.!lUidnto, OU contr::i. O '"OVerUO 
pode~·ia :.dleg:n· que era victima da. h)ÚApen~ 
a~nc1a com que votou; por·que teria.:), prova. 
disso em sua ceduln. <:i entiio seria nct•edítado 
~ encontraria, já na lei, jà na. opio ião e na 
unprensa, um recurso a seu favor e cont1·a 
aqi:elles que o perseguissem pela mauifes· 
taçao do sea voto. 

O voto s~creto sõ tem se1•-.ido µa ra abas
~r<la.r o caract~r nacional, para, por assim 
dizer, alentar ::i. cobardia) a pusillanimidade 
u. fraqueza do cidadão. ' 

E' (Jt'eciso, meus senhores, em um prtiz como 
o nosso, em um paiz que se não o é ainda de 
todo, deve ser um p<üz de liberdade. fazer 
com que o cidadão tenha a coragem dos seus 
a~~os e Msuma •• responsabilidad-e do cxer
c1c10 de seus direitos, em vez de, como esta 
acontecendo, educal-o nn. timidez, na cobar
dia, m~ pt1sillanimi<fade, fozendo-lhe acreditar 
que ~ um crime a pi•atica de um direito que 
lhe a g:~r.mtido p~lu. lei. E istp so se podera 
conseguir por meio do voto dGsooberto. 
. E' assim que na, Ing-la term, tão citada entre 
nós nü.o ~ú a respeito de eleições, corno em 
ID!-J.itas. OTJt~tts quastues, todos St\bem que n. 
lei obr1gn. o J ury a julgar pelo.. unanimidatle, 
p,or fasa que nU.o quer deixnr n. uns j llrndos e 
tirar a. outros a respoosnbilitlo.de tle seu acto· 
de modo que j11lg-ado um cidadiio, condem~ 
nado ou absolvido, n. responsabilidade de 
t~dos ellG~ ó~ mesma. p€mmte a opinii:io; um 
nao poderia ll1zer que votou n füvol', o outro 
que votou contra, recorrendo rnuitns vezes n. 
essa. :l.r~m uo. frnquezt~ quo e muito commum 
on_tr?_ no:>, º· JU. tornou-se tão habitu~l que a 
opmmo attl'1bua o seu mauejo o. tollas as clas
ses de cidauãos. 

Não lm muito tempo quo, om r olaclto a füo 
res~oitavel co~pol'ação, como o Congresso 
~ac1onal, um Jornal desta cidade Jizüi r e re
rmdo-se ii eleição do Presidente dn, Rop~blica, 
que alguns de seus membros que tinham vo
tudo contra o maruchu.l .Manoel Deodoro da. 

Fonseca foram depois dizer-lhe que tinham 
vota.do a seu f:.i;vor, dando-llie os parubens 
como aquelles que tinham concorrido pura a 
sua. eleição. 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Isso é muito 
commum na eleição secreta. 

o SR. MEIRA DE VASCONCELLOS-E' m11ito 
commum; mas é preciso reag ir contra isto, 
porque não é dec<mte. 

Penso que semellrn.ntes factos são depri
mentes do nosso carac tel', e quando se cllog-a 
u. attr-ibuil-os a. membros de u mu. corpornção 
como o Congi·csso, imnginc-so o que se nttl'i~ 
lJuirú [~ massa elei torai e o que esta ser:'.~ 
capaz de praticur pela. ma escola. cm q uo :;e 
tem educado. 

O eleitor na constn.ncia do oscrutinio se
creto, acostuma-se a esse procedimento 
condemnavcl <lt~ meu tira, da falta i!e fran
queza e de cora.;;em, procurando !'rrzer acrc
ditr.r a uns e a outros que votou ti seu favoI", 
quando no processo do voto descoborto, n sua 
responsahilide sera publica e evitará to<las 
essas miserins . 

Penso que, si um cídrLuii.o não tível' cora.
gem pnrli se manifestar Uvremento :i füvor 
uu contra qualquer cuntliunto, deve abste1'-se 
de votar; e acreclito mesmo que mui tas ab
s lenções se hão de da.r sem du viria no começo 
llu. execucfio de uma lei e leitoral nova., que 
acabe com o escrutínio secreto ; In•lS não ~ 
isto razão pnra que rejeitemos o vok desco
berto. T::ws J.bsteuçues serü.o dlllm; unicu.
mente da transiçU.o de um pam outro sys· 
tema. 

Admittindo, porta.nto, c1ue no princípio da 
execuçã.o de uma. lei que consagre o voto 
dest~oberto, viril.o tlar-se essa.s ;,~bstenções, não 
devemos ~omtudo recuar, porque ellas serão 
tempomrrns . 

Com o voto secreto temos as abstenções 
per•manentes; porque um~~ grande p ttr te do 
eleitorado que eu poderüi qua.lHlcn.r do sã umn 
gra.nde parte desses cidadií.os que aão vivem 
envolvidos nas lides partido.rias, retira~se das 
urnas convencida. de que e improlicuo o seu 
voto petus frn.udes da. a 1m1·açií.o . Dominai.los 
por uma tal convic~.ão , esses cidad5.os não 
querem se incommodar para ir dar o seu 
voto, porqne dizem ter a cerleza de que só 
será. eleito o candidn,to do governo ou do par-
tido governista.. • 

Jü. ve, po1t:rn to, a Gamara. quo o mn.l das 
abstenções que se possa. recehir em relaçü.o 
ao voto descoberto sor U. tomriorm·io, ate que 
se füç!\o li. toloraucia do que Ji~ füllei. 

Com o voto secreto tomos um rctrahimonto 
permanen te, e de tal ordem que se pôde dizer 
que nrr.o voto; metade ou mais do meta.do elo 
ele itorado qun.llflcado nas circumscripçõe:::. 
eleitoraes. (Aparte~ . 
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Querer acabar com esse mal, por meio de 
processos pttrti applicri.çU.o do multas ou outras 
penas MS oleitores, é recorrer ao remedio 
mais inefficaz que se pode imaginar. . 

A CamartL sabo que ha como que umn. opi
nião feita em relação a esta materia. Ent"() 
nós não hti cr•imes em matet'ilt de 1iloiçües. 
Os cabos eleitoraes i:irn.ticam os mniores n.t
tentados, é em vez de sorem victlmas elo des
preso publico o do soffrercm o ,justo castigo 
de sem; cl'imos, são considorac.los como g"l't\.ll
llcs homous por a.q uol lo~ rp10 til•am pl'ovoito 
dos !:l<lll!:l cxees~os o até !Jont mot•ocom do go• 
vorno pam quem trt~hallrnm. 

l~:,;to,1 tito con voncldo rio ri no tlo\'Ol!lo:,: m n
th:w <lo :,;y~torna o n.pp1)ll:i.r p:w11 um pt•ocosso 
novo om mnLul'it1 do oloiçum;, dosp1·1~sanrlo o 
m;crntinio ~ccl'olo parn 1vloplL•.r' o voto dos
cou01·to, r1uo aimlu. mosmo 11ua111lo mo do
monstt~1ssom quu pai:~ mndan(;a 1!0 um [Ltt'a 
outro rfossos systrmw.s, iri:unus tor ossos in
convenientes e desvantagens riuo n.ltrituom 
ao voto doscolJorto, o rosso corto 11no as pol'
seg-ui1;ucs e violrmcias so tornat•ütm mai:;; fre
rp:on tcs contm os eleitores, funcciona.rios pu
l:ilk~os m1 n:lo, que ousassem votar contra os 
cundi<Lttos dos rnamlõos eleitora.os ou do go
verno, ainda a.sssim eu diri11: <lect•etemos o 
voto doscoberto, unic..'1. e3perauça do regene
raçi.l.o dos nossos costumes políticos, e f'açamos 
o, sua oxporicncit:. mesmo a custl\ desses sa
criricios. 

E de feito, si as porseguiçtíos o violonci<tS 
chegassem :is proporções que vaticinam os 
pa.rbdurios d? voto se~re to, ~caba.riam P,or 
provocar a ct•1se ela. vergonha, a qual segu11'
se-hia necessariamente umo. reacção, que en
cheria o pair. do novas energias e i'a.1-o·hi:\ 
compenetrar-se da necessidade de cumprir os 
seus deveres e de fazer v::1.ler os seus direitos, 
determinando o immedíat0 beneficio do re
speito a livre manifesttlção dn. >ontade na
cional. 

Urrm outra quesfü.o se ncha contid::i. no pro
jacto em discuS&l.o e é a que se refere ú, ga~ 
renti:i. da rep1•cscntaoikl das minorias. 

Differentes -processos teem sido apregoa
<ios como mais emcazes pnrn. gnrantir essu. 
roprcscntnçü.o. 

o pl'Ojecto d.o Senado n.dopt~u ovo~o iuco:n
ploto ou litmtn.do corno me10 m::us ofüca.z 
pnm garantir a r epr·e.s1.mtrição .das f!!ino~·ii:_s. 
Mandei um::i. ernendt.i a respectiva d1spos1çu.o 
do projecfo n.o sentido . de ser ru:lmitti.do o 
voto cumulativo ou llvra. Pela minha 
·emenda é proferida o. eleição por cstAdos, 
mas quer se tru.te da eleíção por circumscrip
ções . ou dis trictos, quer se tt•a te aa 
eleição por estados,acceito o voto cumulativo, 
cada eleitor toril. um numero de votos igun.1 
'ªº de depnt:idos que o districto ou estado 
tenha dti eleger, po(l•.mdo, porem, füzor desse 

numero de votos o uso quolhe aprouver,dan
do-os a um s1) c:indiila to, a mais de um ou a 
muitos, até completar o dos rept•esentantos 
que tiverem do ser oleitcs. Creio que deste 
modo a reprnsentaç:lo das minorias licurú 
mui to melhor g-aran tid:i do oue com o voto 
incompleto. · 

fü~,;tn. consiélcrn.r que com o voto cumula
tivo Jw. g'L'llndo uifTicn ldtidC flOt' pMte <los 
ccLIJuli~Las, do,; mnis consunmdos doutores om 
oloi~·.fi.o,do f:Lzo1•em os clllcttlos quo s,·, teem por 
llm a sophi,;tir.itçf'L.O <l:i vont[Ldo do ol cito1a<lo. 
O t•ccm•so das conlJinaçêles do qno ta rn;:lm miio 
os pal'thlm; poli ticos pat'<L se 1n·oj mlicarcm um 
ao 011t1·1t,llc;\ cvidiJJltomonta attornw.úo, ~i11uo 
nnnu\lado com o voto cumula tivo. 

Q1ml ~ol'ia o calJ<Llisl•t, o cllcl'o polilieo nmis 
pruilciouto, 41lle potloria a vl"iori calcular com 
~o;;ur•:i nçtt :t <lístrilmiçito dos votos tio seu 
pa1•tido, qunntlo os ctoitoi·os do dislricto ou do 
ustaúo llcam com a El.ie1·dudo do füzer,polo 
modo rp10 a loi lhos garanto, n. tlistrilmiçlto 
dos ~ou,,; votos, tln.rnlo-o~ a nm só, n. mu.is de 
um o n <L mui tos c1rntlic.fa tos '? 

Co11 ])['Olwndc-sc quo não hn. ca,lJ:ilistti que 
possa atti11goir a ess:i perfeição : - conhecer 
e:·mctameute - como tem de ser dist ribuiuos 
os votos pala mussa. do eloi tot'a.do cou trnrio 
pnm sobre essa basa f11?.ot• a, distrilJuicüo dos 
votos dos seus amigos, de modo u. prejuclica.r 
os ;id vers:irios n'aquillo qua n. lei p retendeu 
rtssogurar-lbos. _ 

Em relação ao voto limitado, j it não se dá 
n. mesma cousa.; elle não o1Terece, portanto, 
essa vantagem. Temos uma. prova historica 
e bem eloquente dessa- verdade ni1 chamada 
lei do terçó, cujt\ execução lleu em resultado 
n. olo~ç:Io de _uma ci1mara u~n.nimo ou quasi 
unnmme. Fiz um pequeno calculo para. mos~ 
trarcomo isto se cfa na pratica . 

Nem sempt•o esso e outros calculos dão re
sult:i<lo, Jlorquo nüo se verificam os mesmos 
e lomon tos. o que e fór:i <le <ln vidn., porém, é 
quo :i lei <lo terço não procluziu a, tão doscjn.da 
i•opreseotaçi:io das minorias. 

Figure-se um <listricto com tres mil elelto
r 0.s par~ elegei' tres ~eeu tado~, sondo_ <lo.us 
1mt eleitores (fa mt\JOL'10. e mil d tt mmorm. 
Nessas condições, tendo uin dos partidos dous 
tel'ços o o oufro 11m terço 1los eleitores, parece 
evidente que o primeil'o deve eleger llous 
deputt\dos e o segundo um, conforme o sys
temi1. Entretanto não ó assim. Uma. combi
naç;:to tfa maioria. pôde deixar a minoria sem 
representuçüo. Parn. isso basta que a maioria 
vote em tres candidatos da. seguinte maneira: 
A. e B. 670 votos, B. e C. 670 e C. o 
A. 650. 

Desses tres ca.ndidatos d::i. mn.1oria dous 
terlí.o G70 votos cada um e o terceíro 660, 
emqun.uto que D. e E., Ci1ndidatos da mino
ria , que terá de votar em dous nomes, só 
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tendo 500 votos cad::i, um, nü.o ser[o eleitos, 
ticaaclo assim n mesm:i. minoria sem repre
sentação. Esse facto deu-se tim Birlning-ham 
em 1868, depois do bill de reforma ele!Loral 
que adoptou o voto limitado na Inglaterra.. O 
voto cumulativo, pot·tanto, garante melhor a 
t>epresentaçilo das minorias. 

Ora, si a Constituicfi.o consagrou o principio 
do. representação das minorias ; si o legisla
dor constituinte ligon-lhc tal importu.nch\ que 
.entendeu dever · fazer dellc unm. disposição 
constitucional; o que convém ó adaptar me
didas que nssegu1•0m a t;ttn. rcnl execu<,,ão. 

Devemos ter muito e111 ''istn. quo tlo moio 
escolhido par~\. g-arnntia dessa. l'Opl'esentacií.o 
não resulto pam o pniz unm cruel dccopçüo, 
como aliàs Já tem acontecido cm rolaç:io ::i. 
outros expetlientcs empregados para. chcg:ir 
ao mesmo ll m. 

Sou, J<i so vc, decidido defensor do y11to 
cumulativo, e dm;C'jo vcl-o accoito elo prcfe
renciti ao voto limitado, uma vez que reco
nheço a inexequibilitladc outro uós do sys-

. tema de H:ire, n.índn. mesmo com os seus pos
teriores apet·foiçonm1mtos. 

O voto cumulati..-o foi proposto por Lo,ve 
em 1860 ú. C<'lmnrn. dos communs do. lng'ht
terra pam a oleiçiio dos memuros dú parla
mento : Foi tu.mbem proposto ao niesmo ::urno 
ao congresso de \Vashin~ton e chegou a. ser 
acceito pelo senado, sendo em 1873 adiado 
'Pela camara dos representantes por . sete 
votos. Os iuglezes applictim-no desde J 870., 
com excellente resultado, á eleicfio dns com
missões escolares. O estado do Illinois da 
União Norte-Amo1ic.'lon. a.doptou-o no nrt. 4° 
de sua constituição Ue 1870 para a eleição da 
sua cuma.r.i. de rapresentantes e o estado da 
Per.sylvania :1pplicou-o a todas as eleiçues 
munlcipaes 2111 1811. Uma convençü.o do Ohio 
em.um p1•ojecto do constituiç~o que l"odigiu 
em 1874 estabeleceu o voto cumulativo pa.rr. 
todas as eleições do estado o o constituição 
nctun.l desse esta.do consagra-o para todos os 
condt\dos que elegem trcs ou mu.is de tres 
. representantes. . 

O Cabo <ln. Bon. Esperança. em 1853 e Hou
<lura~Jem 1856 adoptaro.m o voto cumulativo 
e em toda. u, parto em que tem elle sido prn
tícndo tem provado bem. 

Figurei, entretanto, ::1. J1ypothese muito na
tural e mais do que nn.tura.l, mesmo prova.
'Vel, cfo prefe:-ir n. CiLmarn. o voto incompleto 
como 111eio de garantir n. represaútaçã•) das 
minorias, rejeitando assim a minha. emenda, 
que consagra. o voto cllmulativo; 

Nessa µrevisão ainda. recorri a um expe1li
ente, sigoiiicnndo com isso qun.nto me prcoc
cupo com a verclado eleitoral, e com o desejo 
do dar ao preceito da Constituição intefr::i. reali
tlt\ue praticti, vois sou daquolles quo aspirom 
chegar !i. renhsação do f,'Tande dcsiterat1.m . de 

umn .-erdadeit'a e el!eetivn reprcsent8ção das 
miaorías. Propuz entiio que fosse substitnido 
um dos paragra.phos. 

O SR. PRESIDENTE:- Observo ao nobre de~ 
puto.do que est<i. terminndn o. horo.. 

o Sn.. MEmA. Dl'l YAsco::-.-cr:11.0s- Vou con
cluir. 
Pro~uz a substitniçITo do para~rapllo 8•) 

do artig·o 37, quo tt·ato. da dl\·isiío dos cstndos 
em districtos A do ~~·stcma rlc votnr. Pohi 
miolm omo11tla, em vez de so fü7.cr n o\eiofio, 
como SO disp1lo no projccto arpt'O\ºa<IO pelo 
Sctmdo, dividindo catlti cstt\do em um certo 
numc1·0 cio dístrictos tio trcs dopnt:uJos, o ncl
diccionnnt!o-se a fracção dn. rcprcsontaç:lo, 
'}U:lll1lo não for esta. perfüitamcttte tlivisivel 
p01• trcs :iotlistricto da Gl\pitnl. ser:'i muntido o 
sv:;tcma !.los distrlctos de tros clep11ta1lo:;, mas 
sà cc-usiclernt•ão e leitos.em relação n cada. estn
do, os caudiclntos quo óm nnnPrCÍ de trcs· tive
rem outillo maioria de votos em cai.ll\ 11istricto,. 
e m~is os quo om numero corrcsponclc11te a.o 
necessnrio parn completnr n. totnlirlade .dos 
<leptltatlos do estado, hom·erem alcançado 
mn.iorin de votos em todos os districtos ou 
em todo o estrulo1 excluitlos <lesse cnlcnlo .os 
tres jii. dech\rados eleitos. 

Recorri a este expediente como meio ue 
refot·çn.r ou mel!wr g;wautir a representação 
das minorias, que nãojul "'º bem gamntida na 
hypothese do voto incompfeto. Sera um meio de 
supprir as. ~eficencias do proc_esso adaptado no 
proJecto, Ja que a experieucllt mostra. po(~er 
ser sophismado esse iwocesso pelas mniorms 
em prejuizo das minorias. 

A idéa por mim propo3t•1. tem sitlo adopta.
da em varias paizes, como, por exemplo, o foi 
ua Hespauha c·m sua lei elei torai de 28 de 
dezembro de 1878, com o.ppl~~nso do Sr. Le 
Roy Benulieu, que em um brilhante artigo 
manifestou desejos de que tal disposição sur
tisse os e.treitos que eram de esperar. 

Tem outrn vant~g-em a minha emend8, além 
da de offe1·ccer um forte ponto de apoio ~i, re
presentação das niinorias . 

Si por ello. um candidato. qne não é da i'ei'
ção do goveruo, ou pura.' mel l1or dizcl', um 
candidnto da opposição, que não. pócle ter os 
votos necessn1·ios par;i, se nizer eleger cm um 
dos distristos do esbdo, pôde muito bem en
contrar nos difrerentes distrietos umo. sommo. 
de votos quereouidos lhe deem entmdn. n:i. re
presentação nacional; não ê menos certo que 
se podem tambem füzer eleger citln.d5.os illus
ti·es, capazes de prestar os ma.is releva.n tes 
set'viços n. seu paiz. mus que não obedecem~ 
<liscipiina pa.rtidaria; que . não militam nn. 
politic~'l. uctiYa, nem si:io ca.udaturios de go
vernos. 

São notabilidadas · nacionues que não teem 
por traz de si um partido, nem gosam de in-
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ílueocio. loco.1, ás quaes abre-se logar entre o!> Chamo muito padicul::i.nnenle o. :i.l tenção 
eleitos tla nação. E um conjuncto <la homens dos meus collegns para a. omcndan;)lativa aos 
nestas condiçVes não ó pnrn. desp1•ezar nn. f:i,·01·es concedidos ~b baucos e comp•inhias, de· 
representaç:Io ue palz algum, e muito menos qno t1•ntti a Constitni~·iio . Penso qne a dis
na noss:i. r:'•~pL'cseu taçi:to. poiõiç5.o do projm:to nfto 0 cotnplotn ,po1· isso que 

Apresc11tci clifl'ereutes outras emendas, não ii.bran;;o todos os r.wo~·c:;, ali i1s previstos 
sendo nm:i. tlcllas no sentido de explic:n• os p<llo li:-;;i~l:itlor couslitninte . Assirn qn:mdo se 
favores do g-ovcruo, t.le <pte fa ll:i. o a.rt. · 241 trat :i, <lesses lhYorc:;, diz o n . l tio at't. ::12 tlo 
ela Cou:Stituiç.'lo, couccdidos ~ bancos, comp.'.1- pl'O,iticto: (tJ) «Gammia de j u;·os ou n11t1·as 
p1rnhi1\S ol.! e111pro1 .. n:: , lle <JUC nã.o poclerão ser suln;enç.:íe.~.» 
pt·osi1lcntcs ou 1lec11jas di11ectol'ias nuo potlc~ J'\fandci uccre~ccntnr;.-«e cmprcstimos c m 
rã.o füiet• pnrto os dcpttt'1.dos e scut\do1·cs. llinl\eil·o, ªl)Olices on qu:i.e~qwJ 1· l1uti·os titu-

t.:m S1t. DF.Pt.:TAT>o- Eu desej;m1. ouvir a. l?s. » T~dos S(l.1~1~1. C)ll: o govct·n~~ pódo ;,:n-o
opini:lo do v . Bx:. rclativ:i.rnento ú rept'csen- l cce. 1 ~11:1.1 CJ.nprci.~ 0.1. con~~_:'lllh.1,, , metl;a.nte 
taçüo tln!:l minorl11:;, <J.ltando SG tt•n tassa do cmJJl estt~ios' º. n.1~ h,i r::i;-·~º· p.1r;'l. qt~, u~t\. 
uma \•:wn do souador. CO!llpnn!n.t que iece!i.~ e!11p tcs t1mo~, ~1 .~o o~-· 

"' . to.r• nr18 1nesmns condt•:•;es do snspciç:10 que 
. O Sit: M1mt :\._ 1rn YAsco~cEr.r.oil- · Isso o t1.::1 ont ras compnnhin.s qne tive1·em g:irnntin. 
11npra~1can•J . _Dlg-o, porém, :i.o nol.Jro t!eputntlo tlú ju1·0~ do seu capitnl ou snbvenções pnm e 

· quo nao o seml em outras l1ypotl!eses. lim tlo ticm'em Oi; s<mii presidentes ou directo-
A p1·oposito dostn qnestão dou- so nm facto 1•es incompntibi!i:mtlos com o m:mdt1to de· 

quo i·ef<.H'Ü'ei ago1•a ú Cnmnra. dt.!puta<lo ott :>onndor. . 
.. d . , t . t't . 1 • d ' _ L:urn;nto estar massnudo o~ meus colle~as .· 9u.m o ~e 'o .. ou .... iM co~1? 1 un~ e ·: t~p~ (nao apoiados), nm:::; Yejo que certas idéas são 

s1çu.o .que.~1n ntl.L ,,a_r:'.l.otn ~ ·~ 1 ~pre_:.e~t,\c;-<t~ a<]ui 5;tcrífica.da.s, 011 porqtte os nomes que as 
•las mt11or1.~s, e.n~endt. riuo e::.:s:J. dispo:;~Ç<LO or,\ rlrmam nrío s~ impõem .i\. considc1·açüo ü::i Ca-
7omm11n: lMO su a olctc;,.Lo de deputado~, com~ ma.r:l, ott pm•que às vezes são mnl compre
~ d~ se:1,\Joros., Pelo rnen.o_s ll. en;,en.Lln'. <1.ne hendhlas 01\ comprehendidas pot· modo diverso 
c?g1tav:i do ~s ... ump~o-e foi appro"i.\d,\, :i:e{e- do ouc . deviam sei-o, si p-:ir Yentura t ives
ria-se a a.mba::. ,\s eleiçocs . sem · sitlo couvenientemeute justiticad:is e 

Feita. a. redacção Hnn 1 do projecto tle con- cxpl!cmlus. E' a razão porque estou iosis tindo 
stituiçii.o peio. commisst'í.o dos 21, notei que u t~nto neHes pontos. 
disposiçito reforente it representação da.s .li\. bnsttl. o qtto se passou na Constituint e •. 
minorias tiOlln sido collocada no cn.pi tulo re- rinando se interpretou n.disposi<;;~o que é hoj~ 
ln.tiva ú. eleiçao de deputados. Entend!-rno,n:\ o art. 24 clu. Constituição, por meio de um re-· 
occasião dn. sessão em que devia. ser appro · querimen to feito e ap1lro...-ndo nn ltor~• de 
v<Ldl\ osso. r~dit_?ção, com um dos .memlJros ex_pedie~te. Si ngular meio .de at tern t• o .cine 
dessa. comm1ss;10, o St•. senador Jose Hyg1no, foi veuc1do, segundo os tmmttes estabeloc1clos 
e observei-lhe que· i n. apresentttr umtl emen- pn.l'a n. reg-u lm• discussão <las leis. . 
da ::i essa. redncçCT.o .lJo sentido de rest:lbclecer Em reln.çü.o o. pl'i'v-ilegios, o projecto do Se
o vencido; elle, porém , procurou cOn\·encer~ onrlo menciona p1•ivile1?ios pal':1. emíttir bi
me de quo a. representação das minorias não lhetes ou notus ao por•tador, com ln.s t.ro em: 
poderia ter loga t• em rebçã.o á eleiçüo de se- ouro ou uüo, e privilllgio de ?.on::i. e de n::1.ve
nadore::; . . Object~i. nimb. e riou<ler~i-11.to. que gaç:1o . 
:nem sempre_ sei•1n 1m:tm.•t~ctwe.l 0 p~·i~cipio da Achei preferível consignar torlos os '(.lrivi
represellt:l.ça.o d~lS mlOOt'JUS nn, O!G!Ç<.~O de Se- (en-ias como COUStitUiílr.lO fü\•Ot'l?S dos t~CS que 
nadoros, c1tn.nd~-lhe o ~t1so do duas vngns n. iu~ompn.tibilis11m o dcpntndo on o scaador; 
pr~henchc L';. m~s:.. nc::ih~t por ced~~·, mesm~ com os ca1•gos de presidenta on üe directol' d.e
po1q!;le coneu ,\~~ 0pi:ll·1dn. !1.}0ta.ç,~? d.:t. re bu,ncos, compn.nhias Qt1 em\lrCZfl8 quo os t11.. 
dacçi~o 4:\ Coust~tu1çuo o nao~ ha' m. tempo verem. Assim digo: (t~) «Privi legio de qu:i.l
))U.l'a mais reHexor.s sobre o cn.:;o. quot' nn.tur•et.lt e por qualquer . espaço d-e 

OSR. J t:sTINIANO llB S1mr>A-Na l1ypotheso tern1)0. » · 
Lle tlu:ts vagas, n. lc:ii providencia p~m\ Haver Po1• tal morlo evito n. chica1rn , nlém do que-
duo.s eleições. penso !'!ºª t odo o pr ivilegio, qunlquo1· que 

o s1~ MimiA PE VAsCONCELMs- Poclo. dn.r- el le se.Jt\, e 11m favor d~ bl ordei;i q~1e collo
se a.tó a hn;>othese da ·eleiçüo ptlr:i. 3 vtt~as . e.'\ o ba.nco ou co1~1panlun. Qne o tlvcn e m uma 

· . 
0 

. certa dependenct~~ do go•ler!lo, e, portu.nto .. 
OSR.Jus11XNIA1'"? DGSERPA-:--!'lfas::i. le1 rnu.oüa determim~ n snspciçuo de que o deputado 011 

que c...'l.dt\ V3.g'<\ SBJt\ prehenchtl.ln. por snn. voz. senador, quo iür seu preside nte on fizer pn.rte · 
o Stt. MEmA. DE YAsr.ONCELLos- :Mas u. do. sua d i.;:ectorit1, .não te1·i1 a uecessnria. 

Constituição, como foi r~li gida., deixou esta. indepentlenc~n_ pa.m o desempenho do seu. 
questão veocitfo.. m~nfüüo rohhco. 
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o numero 4° da minhn. ernendn. diz: «Con
trato de tarifüs, concessões de terrns ou cie 
qunesrruer outros immoveis e exploração de 
serviços <ln. com11etcncin. do mesmo governo 
fed~ral. )> 
Ne~so nltimo numero nmp1io os favores que 

o pl'ojecto menciona. Não ha r n.zilo parn, que 
ao l:11l() d:i. concessão de tel'rn.s llITo figure a. 
concess!ío de quaesquei• outros immõveis, con
sti tuimlo nml.Jns favores ela mesmn. uatureza 
e ptoduzindo os mesmos efl'eitos. 

.Fíg-nre-sP. aindti que o ~overno ·por uma 
::1.utorisação do Cong-resso mandava arrendar 
a Estrad<t de Ferro Central e que ~sse n.rreu
d:.ummto era feito por uma. empreza ou com
panhia. 

Por veõ"tura os individuas que f ossem i1re
sidente e fizessem parte da diNctoria dll. 
empreza. ou companf.in, que tivesse ::1. seu 
cargo a explomção dessa estrn.da de ferro, 
não dP.veria.m ser considerados incompl\tibi
lis:tdos com o logar de deputado ou senador, 
qn:indo estão incornpatibilis..'\dos outros por 
1'a7.erem pnrte dr-. administraçU.O de b1mcos ou 
estabelecimcotos industriaes favorecidos em 
condiçü12s inferiores'! De certo que sim. Umn. 
cornpanhin arrendato.ria nas c0ndições figu
radas acha-se no mesmo cnso cfo todas as 
entras mencionadas no texto elo projecto elo 
Senado. · 

independencin perante o governo para, bem 
cumprir os sous deveres de representante. · . 

Muito tinl111 .:.inda n. dizer pam justificar 
outras omenúas que apresentei, mas não me 
ó dado füzel-o por esbr dada ai hora, do que 
j{t fui .advertido pelo Sr. presidente. 

Feitas:, . pois, estns ligeirn.s consiclerações, 
retiro-me da tribuna, desejn.ndo sinceramente 
guo estn. Ca.ma.r a tome em muit:1. consideraQ<1o 
algumas das emendas otl'erecidas ao projecto, 
as quo.es concorrerií.o para melhora.1.:.0 (não 
me r efiro as minhas que sã.o ns que menos 
poderão concorrer par a isso) (neto apoiados), 
e voto o 1lrojecto sem a desconfin.nç::1.,ou antes, 
convicçíl.o de que tudo quanto lizer em ma
teria el~itoral será improticuo . Nao hn. m3.ior 
inimigo da perfeição do.s l eis do que essa 
idéa tixa . 

TJ..•'1.b.'\ll1emos com affinco,com ccthusiasmo, 
com verdadeira convicção de que muito se 
poderá coosc;ruír com a lei · quv estamos ela
IJOr"n,ndo e alente-nos a csperanç::i. de que, 
quando nã.o possamos att ing-ir a completa. 
verdu.de eleitoral, a.o menos nos o.i;proxima.
remos tanto o;:;:i.nto possível dessa verdade, 
bnse fundamental de todos os governos livres 
e democraticos. 

Vo:rns-l'r!uito bem, muito bam. (O orador 
e coniprüncntado .) 

E' ndiad:i.. a d1scussli.o pela horn ; passa-s~ 
:l. hora destinada i apresenta\~ ~e pro,íectos, 
requerimentos, i nclicu.ções, e tc . 

Cabe-me aqui decln.rar· que discordo da 
~mend<\ do Sr. Cha,;;as Lobato, que pretende 
que não se póde ser eleito deputado ou . sena
dor pelo facto de ser presidente ou membro 
de directodu, de banco::::, companhias ou em- o sr. Pacifico Ma~care
prezns que tenham recebido favores do go- nhas-Sr. presirlentc , uma da.s causas que 
verno. mais tem concorrido ')1a.l'a. a grande demora 

A Cons tituição não creou ri focompn.tibili- no prolongamento da Estr:i.dn. de Ferro Cen
dude parn. u. e leição, ma,s estabeleceu que o tr·al, tem sido os repetidos estudos de diffe
deputatlo ou seuaclor ni:'i.o poderia. sei· presi- rentes t raçados 0.lém de Santa. Luzia. Agora 
dente ou memhro ue directoria de compa- que ti. estrndn. chegou a uml\ zonu toda. plana, 
nhüls ou emprezas favotecidn.s pelo governo na qual tornu-so fücillimn." a constrncção, sur-

. federal $01.J pena de perda do mandato. O que ~em difficuldados quanto b, escoll1a d.o traçado 
determinou essa disposição foi a appreliensã.o ri. Mioptar para leval-n. no s. Frnncisco, que 6 
do que em t al caso não pudesse ser desempe- o seu ponto objectivo. Umn. grande commis
nhado o mandato legisla.ti'vo com. a indepen- ·sií.o de ellgenheiros ing-lezes lo l encarregad:i., 
dencia, necessaria. Sendo u.ssim. parece que o hn, ao.nos, dos estudos do melhor tmçado dessa, 
cidadão, qne for presidente ou membro de estrado. e verificou que o Tu.boleiro Grande 
directoria tlc qun.louer ernprezn. favorecido., er:i. ponto for·ça.do tl:1. linha. 
póde ser e leito deputado ou senador, conser- Os engenheiros dn. estrada procederam de
va.ntlo o mn.ndato, si exonern:r-se elo primeiro pois a estudos ')1elo va.le do rio das Velhas, o 
cargo. (Apartes.) · verifica.rmn que o terreno e r:i. a.ccidentado, 

Deve mesmo se r assim, porque não se trata torno.ado-se necess:wíns m uitas obras de arte, 
de uma. incompati bilid~lde eleitoral, mas sim pelo que a.bandona.rnm esse traçado e tra.ta
de uma. incompritibilido.de ])tWlamentar. A ram de estudar outro, ficando então r esolvido 
massa do eleitorado não poderia facilmente que a cstrndn. passa.ria pelo Taboleiro Gr:mde. 
saber si um candidato é presidente ou membro Sr. presidente, a freguezia. do Ta boleiro 
de algum:~ uirecloria do banco, empreza. ou Grande é uma das mnis importnntcs de Mi
compauhia. A incompatibilidado no caso ver- nns Gera.es, não só pela. sua. popalaçií.o, como 
tente res•tlta da. suspeita de que . o cidadão, pela sua. lavouro.. o industrias. (Apoiados.) 
con tinun.ndo a f,\zer parte dn. directori a doses- A lavoura do café, para. a qual são excel
·tabe lecimeu tos indicados pela lei, car ecerá de lentes ns sua.s terras, · achn-so alli j â. muito 
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desenvolvida, sendo já. notavel a. e:q>ort..'tÇão . 
Além disso conta aquella freguozin. impor
fantes fabricas ele tecidos que luta.m com 
grandes difficultlades por falta de meios ele 
transporte. Espera.va o povo daquelle lagar 
ver1 em pouco tempo, remediudo esse grantle 
mal com a chegada da estrada de ferro, 
quando foi surprehendido pe!n. noticia de es
tudos de um outro tra<;ado por uma zona 
despovoada, onde nem ao menos se encon
tram materiaes pa.ra a. construcçã.o da estrada. 
Allegn.-se como razão dos novos esturlos o 
encurtamento de seis ou oito kilometros na 
distancia ; mn,s, Sr. presidGote, o tim elas es
tradas de ferro é lev,ir â animação e a vida 
aos centros populosús, facilitando-lhes meios 
de traaspol'te . Affastal-ci.s <lesses logare;; ó 
trazer o aniquilamento e o desanimo ás in
dustrias jú. creadas. Se assim é, não vejo 
razão para a mudança do traçado, visto como 
muito pequena seró. a economii, tra.tu.ndo-se 
de distancia t ão insignificante. No orça.mento 
da agl'icultura. apl'esentei umo. emend:i pe
dint.lo preferencia para o traça.do jü. es~udado 
pelo Taboleiro Grande. Si for ucceita u. mi
nha emendo., n. Camam praticará um a.cto de 
justiça e prestara um grande seL'Viço U.!J.uelle 
povo laborioso, a cuja iniciativa tanto deve 
o estado que t i3nho a honro, de tepresentaL'. 

Sr. presidente, concluo, enviando à mesa 
uma. r epresentação dos habitantes do Tabo· 
leiro Grande e peço a. sua publicação no 
Diario do Congresso. (Muito bem ; muito bem.) 

Vem á mesa, ê lida e envi<i.fa â. commissão 
de obras publicas a seguinte 

Representação 

Exms.e Dignissioios Cidadãos De2utados ao 
Congres.:;o Federal pelo . Bstado de Minas Ge· 
raes. 

A commissão abaixo assigua.da, por um 
a.ccordo una nime do povo. vem perante vós 
solicitar a vossa valiosissima iutervenção, 
afim de que seja n.tteúdida uma medida que 
re!Jresenta, não só o interesse desta zona e 
de todo o estado, como um direito, á vistn. 
du, proeminoncia que este lognr tem sobre os 
seus circumvisinhos ; trata-se do. adopçil<> do 
antigo traço.do da Estrado. àe Ferro Centr,1.1, 
que, partindo do Sete Lagoas e atraves.<:i.'l.ndo 
esta povoação, se dirige ao Curvello. 

Como sa.l.Jei:::- porfeita.mente, enLro as razoes 
apresenLad~\S pelo lJOSSO:tl tcchuico lfa explo
r-.içã,o , sobresahe ou é qu<isi a unica a dilli
culdade de um tuonel que 110. na Sel'r<li elo 
Pu.iol. Sem querer de fôrmo. nlguma contra
dizer ~t competenci:i. scieutilico. dos explora
dores, póde-se afflrmar que esse ol>sta.culo 
apresentado esti~ muito áquem dos que se dê
.Param no novo traçado. 

C:i.m:im , •• IV 

E' certo que pelo Ta.boleiro Grande ha um 
a.u;mento de akuns ki!ometros; ma.s etn 
compeosn.ção temos muito mtiterial de con
strncção: pedra calcarem, sílica, pedras para. 
alvenaria, mu.deiru., etc., nmteriaes que, se• 
gundo o dfzer de alguns membros du. com
rnissão exploradora. faltn,m completamente 
mt wn:i. ultimamente estudo.da; mn.teriaes 
que, pelu. sua difficil conducção, augmentu.m 
extru.ordinaria.mente o preço da. estrada. 

Além das r azões expostas, que todos são 
unanimes em coufirmar, accr ;sce a.ioda que u. 
zoo::t percorrida pelo novo tra,çado (9i l(ilo
meti·os) em sua totalidade é completamente 
despovoada, sobresahiudo <i.penas uma pe
quena. riovoação (Vista Aleg1·e), que não tem 
import:1ncia :i.lgnma agricoln. ou commercL.'1.L 

Ao p::isso que no primeiro traçado, :tlém do 
Paiol, S. Sebastião e Pedras, centros indus
tria.as e ngric0las, eleva-se !l'°ima de todos o 
Taboleiro Grande, séde da. importante Com
pauhln. Industrial de Tecidos Cudro e Cachoei
ra; centro importo.nt"issimo do lavoura., onde 
o.. cultura do on.fé se desenvolvo em progres
silo geometrica; ponto commercial exportador 
e importador', tendo transacções das duO:s es
pecies com muibts praças da Europa; lagar 
prospero . e rico, de um futuro grandioso; 
logo que o governo se digue couced•3I' aquillo 
a que tem iocontestavel direito- a adopção 
do seu traçado. 

Todas estas fontes de riaueza são uma 
renda. segura e garantida que compens:i. o 
pequeno augmento de despeza. que se t enha 
por ventura. de fazer com a construcÇão da 
estrada . . 

Os habitnntes deste logar, certos de que 
conheceis os justos . motivos por elles n.pre
sentados e o clireito que a commissão abaixo 
assignn.dn. vom advogar pcmnte vós ; scien
tes, sobretudo, do, importancin. quo dais a 
todos os negocios ~~ que se prendem os inter
esse~ do Brazil, de que sois dignos represen
tantes, esperam que mand~reis seguir o fio 
telegraphico, necossídade ur"ente e impre
soindivol, e que escolhereis, tle accórdo com 
o bom senso e a justiça, o traçado que, par
tindo do Soto Lagoas e u.tmvessaudo esta po~ 
voaçi'io, se dirige ao curvello. 

Sv.ude e fL·nternidade .-T:iboleiro Grande 
do municipio Je Seta Lagoas, 14 de outubro 
de 1S9 l . - Tlwop'1.iln Jlfn.rques Ferreira , presi
dente. - .lo.,·1! dos Srmtos flc C'a nmlho . - At1-
tonio A i>ef.ino Foscalo.-Antonio C"mlitlo da 
Silo" Masc<J.rc1ilws. 

O Sl.:· ~:(nrtin.h.o Rodi·ig·u.es . . 
~ N'unm um; ultim;.is SO:i$ucs , o illustre tle
pntl\llO pelo Coará, o Sr. Bevilu.qua , em occa
siiío em que e11 não me ucbav::i. presente, fez 
nma. reclam:i.çã.o a re~pei to d:t publicaç.i:o de 
algumas pala. vras por mim proferidas na ses-

7\l 
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são de 15 do corrente, declãrando que os seus 
apartes, dados no correr da. discussão do 
projecto que mandava readmittir no exercito 
o tenente Perdigão de Oliveira, nii.o haviam 
sido publicados taes quaes os proferira. 

Si bem que S. Ex. declarasse, fazendo-me 
desta vez inteil•a. justiça, que não me attri
buia. a. incorrecção deste procedimento, penso, 
que d~;)vo apresentar a mesa as notas tachi
graphiros, das quaes se vê que os n.partas 
constantes das mesmas notas; dados por 
S. Ex. estão intactos. 

Comprehende a Camard. qne em uma dis
cussão que se toraou tempestuosa, os Srs. tn
ohygrapllos nü.o podiam tomo.r todos os apar
tes. ronto mais quando a vehcmcClcia com que 
elles foram proferidos e uma certa desordem 
havidtl. na discussão, não dava loga.r a. que 
fossem ouvidos. 

Nã.G fiz, Sr. presidente, nenhuma alteracüo 
nos apartes do Sr. Bevilaqua, nem alterei o 
meu discurso de modo que esses apartes ticns
sem deslôon.dos ou baldos de sentido. Fiz 
apenas ligeiras correcções que em nada alte
ram o sentido dqs referidos apartes. 

Podia, no emta.nto. alterar o meu discurSo 
como julgasse conveniente, supprimir todos 
os apartes sem dar satisfações a. pessoa al
guma. E' direito do ora.dor. Mns para. que não 
se s11pponha que rae prevaleço desse tlireito 
para. mandar publicar no Diario do éonFesso 
<l.iscnrsos que não proferi, ou para fazer a l· 
'te1'9.ÇÕes que "Prejudiquem o sentido <los a.par· 
tes, pedi ::i.o empregado do Di.ario Official as 
notas tachygraphicas para apresental-us ah 
nobre . deputado. E como S. Ex. não está 
presente pa.ra eirn.minal-as, mando-as à mesa, 
afim de lhe serem mostradas, sendo-me depois 
restituídas, porque os discursos são propri
~dade do ora.dor que os profere e neste caso só 
a. mim podiam estas notas ser entregues. Nem 

. a mesa podia sa.tisfa.zer a reclam.1.Ção do nobre 
deputado, que a.s requisitou. Por ella:; verà o 

· meu iUustre collega. que os SAUS apartes estão 
tal qual fora.m apuuhados. 

E si do meu discurso não constam todos os 
apartes com que o nobre deputo.do me hónrou, 
é que não foram e nem po<iiam ser naquella 
occasiii'.o stanographados, como jü. disse. 

Aproveito a occasião, Sr. presidente, nara 
pedir a V. Ex . que me informe qual o destino 
que teve o 'µrojecto vindo do Seuado.attinente 
a Escola Milita.r do Ceara. . 

Si a commissão ainda nú.o deu sobre elle o 
seu pa.recer, peço a V. Ex . que o inclua. n:. 
ordem do dia pnra ser discutido, Visto conter 
ma.teria da. maior importancia. Como r0pr0-
~enta.nte do cearll., compreb.encle s. Ex._ o 
:mteresse que devo ter pela sua approvaçao. 

· (Muito bem.) · · 

· O S:r. Alcindo Guaua ba.ra 
sabe que a Carnam ach~-se muito preoc
cupada. em dar a ultim:~ de mão á.s leis an
nuas. para. <rue 'Possa . salientar quan tas in
fro.cQões constitucion~H~s o Poder EÃecuti'l.'.O 
vae commettendo com grave escan<laio dos 
que desejam ver respelta<la a pureza. do sys
tema. A essa preoccupnção patriotica ut
tribue o orador o facto de haver passa.do des
appercebido o edital com que o Sr. chefe de 
potichl. revogou :i. Consti tuição na. parte em 
que g;.mi.nte a inviolabilidade do domicilio e 
que importavt~ ern um estatlo de sit io decre
tado por quem p<.tra fanto não tem autori
dade, nem compdenc!a ; assim como out!'o 
acto da. mesma. autoridade, que insiste em 
revogar a. lei funda.ment3.l. como o subdele
gado da a oedocta; determinando que se ef
fectuassem prisões a.o sabor das autoridades 
suoolternas e impondo por suu. propt•ia von
tade aos assim victima<los u. pena de desterro. 

O orador bem sabe que o governo, como 
disse um nobre deputado pela. Ba.hia., tem a. 
boc~ torta. pelo uso do Cà.Chimbo da. dicta
dnra.: mas com o seu assentimento não con
tinua.rã o fumará custa da liberdade dos ci
da.d5os e das garantias constitucionaes. E' 
tempo de atalharwse essa invaSllo que acuba 
de s~ accentua.r om um acto que o orador não 
pôde dei:rn.r passa.r ecn silencio porque elle 
a.rrecta a ·doutrina l.Jasica do systema. de go- · 
verno, importa na màis abusiva das falsifica
cOes e constitue a mais grave de quantas 
ameucas i lil.Jerdnde e ao direito dos cida
dãos possam ser formulnda.s. 

O orador quer referir-se no recente decreto 
de 20 de outuuro de 1891 que mando'.1 vigora.r 
üm l'egulamento ás leis sobre sociedades u.no-
nymas. · 

A cama.ra. s.aoo que so~ o pretexto de regu
lamentar. o governo legislou, introduziu dis· 
posições Clôvas, revogou outras e o fez tão 
oscand:i.losameute, que o orador já ou viu 
apontar-se irrog-ula.ridades c:'l':istentes que, em 
virtude dessas disposições novas, ticam sendo 
tL couStL mo.is innocente deste mundo. 

o orado1• uü.o quer discutir nestn. hora em 
que n. ca.mara jil. se acliu. fa.tigadu. esse re
gulamento, que nenhum valor tem; mas e · 
preciso que a Camata ueclare que niuguem é 
obrigado a cumprir as suM novas disposições, 
porque . nfio se obedecem a :tetos illegaes. 
(Apoiados). 

Nesto sentido o pa.ru. facilitai· qualquer nc
ção do. Camn.ra o orador re<J.uererà que esse 
reg-uiameClto seja. remottido tL commissiio elo 
constituição, legislação e justiça, pttro. que 
ella indiquo quaos as providencias que se de
vem auoptar em fü.ce du. usurpação de suas 
at trilmições. · 

E' lido, apoiado e posto em discussão quo 
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é encerrada sem debate, ficando adin.úa ::o vo
tação o seguinte 

Rcqum·im1mto 

Requeiro que seja remettido o regula.men
to do Poder Executivo da lei d:is sociedalles 
anonymas expedido pelo decreto de 20 de 
outubro de 1891 i commissão de constituic;to 
legislação e ,justiçn. para o fim de sel'em por 
ellas indicadas as medidas que deveir. 8er 
adaptadas pelo Congresso em face du. usut·
pação de suas nttt'ibuições. · 

Sala dn,s sessões. 24 de outub1•0 de 1891-
Alcindo Guanabara. 

O Sn.. PRESIDENTE desi!tna.a seguinte ordem 
do diu. par:i. u. sessão de 

0

26 da outubL'O. 

1-~ parte (ate ds 3 horas) 

Votação do parecer n . 215 C. orça.mon to <ln. 
despeza. do ·Ministel'io dr\ Agricultura (3" 
discussão). · · 

Do projecto n. 245, orçamento do Ministe
rio dn. lnstruccão Publica, Correios e Telc-
graphos (2 .. discussão). . 
. Votação do requerimento do fr . Alcindo 

Guo.na.bnra apresentado nestr~ sessão. · 

2" parte (ás :J horas) 

Continuação da 2° discnssã.o tlo projec to 
n. 233, processo eleitoral (capitu lo 2° a se-
guintes); · 

2" discussU.o do projectl) do Senado n. 251 /!., 
autorisando o Poder Executivo o. attender :is 
necessidades do estado do Piauhy, flagelbdo 
pela. SeCC.'t. . . 

Levanta-s<i a sessão i~s 4 horas e 30 minutos. 

99° SKSSÃO F:l\l 26 DE OUTUBRO DE 1891 

Prcsidencia dos Srs . Malta Machado e ~Yina 
·Ribeiro (2° secretario) 

Ao meio.dia, procede-se i chamada, ü, q ua.l 
respondem os Srs. Mn.tt:i. Machado, Palottn., 
Nina Ribeiro, R.etumll:\, Rodrigues Fernan
des, Nogueira Pal•anuguà. Belfort Vieira, 
lndiodo Brar.il, Innocencio Serzedello,Cantã.o, 
Pedro Chermoot, M::i.tta. Bacellar, Co.semiro 
Junior, Costa Rodrigues, Honrique de Carva· 
lho, Anfrisio Fialho, Pires Ferreira., Miirti
nho R0<.h'igues, Barbosa Limi~. Bezerril, João 
Lopes, Frederico Bórges, José Avelino, Jus
tinw.no de Serpa, José Bevilaqua, Gonçalo d~ 
Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Amorim 

Go:rcia, Epitacio, Couto Cartaxo, Tolentiuode 
CarvallLo, Gonçalves Fei't'P.ir:i , .1 n,; i\ .:\Ja.r i ;1 no, 
JoaQuim Pernamhn""'· ." ' 1·· .,; ? .. ~iu 11~uiar, 
André Cavalcalll<:, Auulo«l l"u.lcu.o, Sa An
drade, Raymnudo Bandeira, Pereira de Lyra., · 
Meira de Vasconcellos, João Vieirn, Luiz de 
Andrade, Bollnrmino C1irneiro, Oiticica, Ga
bino Besouro, lvo do Prado, Oliveira. Valla
dão, Leandro Maciel, Felisbello Freire, Au
~usto do Freita8, Paul:i Argollo, Tosta, Zama, 
Arthuc· Rios, Garcli~ Píres, Mn.rcolino Moura.:, 
Seve1'Íno Vicim. Santos Pereira, Custodio de 
Mello, Pn.ul:J. Guimarães, Milton, Amphilo
phio, Francisco Sodrc, Dionysio Cerqueira, 
LeovigilLlo l<'il,!:'ueira.s, fütrão de s. Marcos, 
Schastião Landulpho, Pires e Albuquerque, 
Prisco Para.izo, Moniz Freire, A thavde Ju
uior, Fonsccti e Silva, Fonseca. Hermes, Oli· 
veim Pinto, Nilo Peça.alia, Urllano Mn.rcondes, 
Mn.nhães Bn.rreto, França Carvalho, Virgílio 
Pesson, Btiptistn da Motta, Fróes da Cruz, 
Alcindg Guanabara. Aristides Lobo, .Jesuino 
de ,\ llluquerque, Furquim \Verneck, Vinhn.es, 
Thomn.z Dellino, Fi~ueiredo, Antonio Olyn
tho. Bmluró, Jnão Pinheiro, Pacifico Masca-
1•enhas, Gabriel de Mn.g-alhãés, Leonel Filho, 
Ch:.igas Lobato. Alexaudrs Stockler, Fran
cisco Veiga, Alvu.ro Botelho, Gonçalves Cha
ves. Amorlco Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Ma
noel Fnl~encio, AStolpho Pio, Aristides Ma.ia., 
Carlos das Clmgns, Francisco Am:.i.ra.l,Domingos 
Rocha., Costn. Machado, Domingos Porto, João 
de Avello.r, l."orrolr.i ltl\bello,Buono de Po.iva, 
Ferreim Piros,Joiio L11lz,Bernr1rdlno de Cam
pos, F1·anci~co Glyeorín,Morncs Barros, Lopes 
Chave~, Mur:m, l'nulluo Carlos, Costa.Junior, 
R.o<Mgues Alvos, · All'l'e1lo Ellis, Moreira du. 
Silvn, Rublii.o Junior, Leopoldo de BulbOes, 
Azeredo, Caetano uo 1\lbuque1·que, Bellar
mino de Memloni;:i, Mareio.no da Magalhães, 
Eduardo GODQlil vos, I .tiuro Muller,Carlos Cam
pos , Schmidt, Lacer1ht Coutinho, Victorino 
Monteiro, Pereira di~ Costn., Antii.o de Faria, 
Rorgbs da Madeiros, Alcides Lima, Abreu, · 
HomO!'O 81\µtista., Cassiano do Nascime11 to, 
Demetdo Lti bairo e Monnn. Barreto. 

Abre-se a sossã.o: 

Fii.lta.m com causa p~ll'ticipada os Srs. Nel
son, Pedro Americo, Rosa o Silva, João de 
Siqueira, Theophilo dos Santos, Pontes de · 
Miranda, Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão, 
Viria.to de. Medeiros, Costn. 'Senn:i.,Lamounier, 
Gonça.Lves lt.'l.mos, Casario Motta, ·Carvalhal, 
Carlos Garcia, Almeida Nogueira. Fleury 
Cnrndo.Guimarilos Nr1tn,l, Thomaz Flores e Ro
cha Osorio; e som causn. pt~rticipada os Srs. Bel
fort Vieira,Uchôo. Rodrigues. Almino A.tronso, 
Mi~uel Cn.stro, Seabra, Joaquim Breves, 
Lmz Murnt, Erico Coelho, Sa.mpaio Ferraz, 
Lopes Trovão, Jacque~ Oilí•ique, Mayrii:ik, 
Ferreiro Brnudiio, J o.cob do. Pn.lxíi.o, Felicia.o.o 
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Penna., Corrêa R.abello, J\footeiro da Silva, 
Martinho Prado Junior, Adolpho Gordo, An
gelo Pinheiro, Feranndo Simas, Julio de 
Castílhos ·e Fernar.iclo Abott. . 

São lidas, apoio.das e postas conjuuctamente 
em discussão as seguintes emendas; 

E' lida. e sem debate approvada ª' actu. t.la 
sessão an tel'ior. · 
. O ~R· 1° SECR'ET.Úico procecle U. leitura do 
segmnte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Io secretnrio do Sena.do, de 24 do 

corrente, remctteullo ''proposição desta Ca
ma.ra, que tlxa •~ força nn:val para o anuo fi
nanceiro de 18D2, ncnmpuuhada. da.s emendas 
a.doptadas pelo Senado em ses5ão rel\lisa.dn. 
naquella dãta.-A' commissão de marinha. e 
guerrn.~ 

Do mesmo Sr. 1° socretn.rio e de igual dafa, 
remettentlo com us emenclas .iunta.s a. propo
sição destl\ Camara, qu~ fixa as forças de 
terra. para o anuo finunceiro.-A' mesma 
commissão . 

Do mesmo S1•. l 0 secreta.rio e de igual data, 
communicando que aquella Camara,, em ses
são de 23 do corrente, approvou as emendas 
déat.-i. Camara. a.o projecto do Senado regu
lando o Pl'OCesso e o julgamento do Presi
uante da Republicu., com oxcepçflo do que se 
reíere ao art. 3° do projecto. -A imprimir 
.para entnw nu. orrlcm do~ tr;1 b:1 lhos. 

Do Mioisterio 1.tos Negoc!o1> d<t 4 ~net•;·a. , rle 
21 do corrente. transmittimln irn::iusos, de 
ordem do Sr. Pre.sidente th R.~publica, os 
papeis em que D. Zulmirn de Sü. Ma.ttos, 
viuva do al!~Jres :ijudante do 14° batalhão de 
injantaria Tl1eopltilo de l\fattos~ pede nma 
pensão que, unida n.o meio soldo de 22$800 
que mens.1.lmente percebe, garaht:1. a sua 
subsistencü\ e :i. ele seus tllhos menores.-A' 
commissão de fazenda., 

Requerimento do engenheiro civil Adn.m 
Primrose, propondo-se encn.rr·egar-se do 
serviço de a.b::istecimento do n.,!!:uo. ú. estaca
pital durante 30 Mno~.-1~' ~commissão de 
obras public[ls. 

PRlMECRA PARTE DA úlWEM DO DIA 

o SR. PltESIDRNTE decla.i;.,. que ni:io lm DO 
recinto numero de. Srs. deputados pu.ra votn.r 
e, constando sómente de votação a l ~ part~ 
iln ordem <lo <lia, passn.-se :'\ 2" atô que hnjn. 
unmoro. 

SEGUNDA PARTI~ DA ORDEM DO DIA 

. Ao cap. 2° 

Accrescente-i;:e: São incluidas no alista
mento eleitoral ns mulheres, sa tisfeitas as 
coudíeões exigidas na presenta lei. 

Sala das sessües, 26 de 01ttubro tle 1801.
Costa ilfachado. -Leonel Filho • . 

Ao o.rt. 37 § 3° 

Co.d:i. eleitor di;;[lorá de um numero t.le vo
tos ignal no terço dos depu tu.dos rlo districto, 
podendo dar todos os votos n. nm só C<\IHli
dato ou distribuil-os u. sua vontade. 

. Ao§ 4° 

Nos tllstrictos de quatro 011 cinco deputados 
cada eleitor dispora ele trns votos. 

Sa.In. dns sessões, 26 de out11bro do 1891.
Pereira de Lyra.-Glicerio. 

Accrescente-se ao § 2• do art. 1°: 
e) Falto. do comparecimento não justifi

cn~o,_ Mhando-sa i:.!istRdo po.m qualquer 
olc1çao. 

Idem ao art. 17 : 
e) Os :ilnmnos dos cursos super·iot'OS das . 

(~scolns rni!ito.ros poderão ser :•lista.dos com 
l8 annos de idnde . 

Sala das sessõos, 23 de outubro de l89l.-
11Iarciano de Magaihacs . 

Ao •u·t. 17 lettra. a 

Accre~ceute-sc, depois da pa.lavm reque
rimento : « ou, quando, este 10r escl'ipto e 
assigo:ulo po1• p1•oc11rado1• especial, o reconhe· 
cimento da lettm e til.'m:.\ do reque1•cn te em 
papel anteriormente escl'ipto e assignn.do por 
elle. » (O ma1s como esti.) · 

Ao art. 21 

ModitüJUH·S~ :1ssim : « no prazo de qna.tro 
dias, em i:;eguimento do de 30 ostabcleciclo l1o 
nrt. 10, serã. organiso.do o iilista.mento gei·:l.l. 
etc.» (O mais como está.) 

Ao n.rt. 23 

Supprima·SO. 

Ao§ 3° do art. 29 

Continua. a 2" discussão do ca.pltulo 2° do Accrescentc3-se: < sendo admittido a ássi-
projccto n. 233(do Senado)$ regulando o pro- gn:ir pelo eleitor, que não puder escrover, · 
cesso das eleições par3 os cargos i'ederaes. outro por elle indicado.» 
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Ao art. 42 

Em vez de um elos membros dign-se: «a. to
dos os membros.» 

Os _§§6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11. 12, 13, do ::irt.44 
substituam-se yielos §§ -1~, 5", ()o, 7º, 8º,9º, 10 o 
11. do art. 43, <lo proJecto du. commissrí.o 
mn:ta, a~crescentando-se no § 4.º· do art. 43 
dsste T?ro.1ecto, d~poís das palavras ,e por alie 
pro.feriu > o se,zumte : ou po1• outro por el !e 
md~ca<lo, quau~o não pu1ler assigmw, e te. (0 
mais como esta..) 

Ao art. 6(1 

Substitnn-·se lMlo nrt. üO llo proJecto dn. 
commissU.o mixtn. 

Sa.la. das sessüos, 24 de outnbl'o de 1891.
Borges de llíedcií·os.-l101Hcro Bleptista.-Pc
reira da Co,~ta.-C. Nascinumto.- .1./Jrw -
Jliemw Barreto, · 

E' concedicl:t a p:tln.vra. ao Sr. Ju$tininno 
elo Serpn. 

O Eh~ .• :rustiniano de Serpa.
Antes de oc~uptu· a tribuna preciso que V. 

Ex., Sr. presidente, me tlê umn explic<1ção. 
Segundo deliberacão anterior du. Camttra 

a discussão do projccto eleitoral for-se-lu;, 
por capitulos; do modo que, de accordo com 
o deliberação tomada. ter~mos de rfücutir 
nesta oocasião o ca.pitulo 2°, . que · trntn. do 
a!!stamento eleitoral, n.ssumpto sobre o qu::i.l 
nao versam ~~s observações qna tenho de 
dirigir li. Camrtra. 

Nestas condições, . poço, n V. E:t. o obsequio 
de reservar-me a palavr(I. pat•u. outro capi
tulo, ao qunl se upplicam as cousideraçues que 
pretendo adduzir. 

A este capitulo 2° nenhnm::i. impugnação. 

O.Sr. Francisco Sodré (movi
mento de att1.mçao.) I~ra · meu pr·oposito, St•. 
presidente, nfi.o entra1· em discussão na pre .... 
sento sessiio, nüo só por ella ,já iL• muito ex
tenst~ e demorada, como tamllem porque o 
meu estri.do de sau1le não mo tem sido muito 
lisong-eiro a permitti';.'-me tomn.r po.rte nos 
gt'a.ndes debates desta Cnmal':t. 

Vejo-me porém forçado a quebt·nr o silen
cio em vist:i. do projecto qne 11os m:mrlou a. 
sab~doriu. do Senado, reln.tí.vo 1\ orgnnisacão 
das eleições fodornes; l ei de tnnt!t nmgnitmle 
o quo intei•essn. tão tlo perto U. liber rh1de 
soci:il e politi cli. 1los nossos concidndfios ; no 
seu ns;;umpto o ela.bora.çiío todos os ropro
sontnntos <b. naç:i,o devem vit• com :;uas 
observaçüos o dfaeros pM't~ que deste Con
gresso sah~ umo, lei que g:1ra.ufa, a. liberdada 

· politica em toclns as suns consoquencias o 

forme os elos da corrente que deva ligo.r e 
prender os mandantes e mam.latarios da sobe
rania popubr. 

A e~te dcsidei<a.ttmi ii. esta escopo e que mo 
parece ui'io attinge o pro.ieeto em discussão. 

Um:i. boa lei Sr. rn·esid~nte que crea e firma 
bons principios, bons costumes e boa. doutrina. 
e aquella que os desenvoh·ondo desde o seu 
primeiro artigo atú o ultimo constitua e for
ma um todo lmrmonicr.11 homogeueo, logico e 
co:1cludcnte. l~::;tns t(;lmn ::;itlo as norm11s do 
ern;ino do umt~ IJ0:1 lcgislnçiío clcsdo Solon, o 
g-ru.udo rui'orm:\dor o pl'imeiro dos juriscon
sultos a thonicns·~s até os nossos dius. 

Uma lei Senhoras d üYO ser conformo o uni· 
forme em s1.m~ connoitos 011 s1~j:t promulgada 
n. l'avo1• 011 contra a li liertla<lo: e pergunto: o 
projacto ni')sto momento su.ioito n.o drh1to 
consul t:t nstus regi·:.is · imp t• f.l ~ct'Ípti veis o lntt
liomwois qno 11.caho 1 Jt~ t r:1çr1r '~ 

Cortamento quo n:i.o. (Ap1 11·/1!s) i~ cpe res
ponde o orador,) 
. O projeoto obedeceu é c1.•r td , como não podia. 
deixar de i'nzel-o e gyrou sobro os Jlontos 
cn1•<le:i.es que lhe nssi;.;nn.lo tt n, Constttuiçilo 
Politica. de 24 de l'overeiro : isto é, o voto 
directo com t1 representnçlí.o dns minorins ; 
a capacidade leitoral do snbor ler a escnwer, 
a ado.do de 21 11.nnos. O pl'ojec to gmirdou SAíll 
a menor duvidu. um typo unico, u ncidado 
eleitoral, que foi a bl\So d11.1fa, pel:1 Co11st i
tuiçüo; mas para quobral-o immedio.tumentc: 
depois doliberando urnn diversidade de elei
ções quer pti.ra ns eleições de seno.dores, qtie1· 
para as eleições dos 11equenos estados de re
presentação menor, quer pam ns eleiçOes dos 
gran les estados de represeataçilo augmenta.da. 
e maior. E' portanto o projecto pela diversi
dade e rliffel'ente moclü de procedei• a eleicã() 
entre senadores e doputados u.ntinomico, con
trucditorio o illog-ico. 

Por esses defeitos as~im ó qne ello estabo
l11ce que os seoadot·os sej:i.m eleitos pelos es
tados, que os depntnrlos do nm estado menor 
Eejum eleitos pelo cst:.i.do, ttH~s que os depu
ta.dos do um esta.do ou ciré:urnscripçü.o t erri
to1·ial exton~•~ se,iam elei tos pol' cscrutinio 
om districtos parciues . Alli pois quebrou o 
projecto evidcntemento o typo naitario quo 
tinha tomado; é som duvi rln. o voto directo 
mns é o voto 11irecto repar tido por districtos, 
pelas circumscripcões te 1•1•itorinos, parciaes e 
minimas; quando m1 entendo queaunidnde do 
voto deve corrosponder ta.mbem a. un~tlade 
tlo torritol'io; isto i'" qne ao voto direct o ala.r
gn.do o universalisa<lo deve ta.mbem cor 1·es
ponder 1i eleiçãt' pelo todo 1le um estado e 
µelu. massa geral 1Je seus votan teg. A latitude 
do voto eu entendo que deve tambem corre
sponder a latitude do territorio; ( Mttitos 
apoimlos) u. extençfi.o da circu1nscriT1cão ter-
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ritorial a latitude de maior numero de votan- gentes aos seus congressos; V. Ex. quer por 
tes chamad0s a dar o seu sufYr!lg-io. (Apoiado.) exemplo, que a Republica no Brazil tenha 

Estabelecei· e usar o voto dfrecto univer- muitas das representaéões que tem tido os 
sa.lisado e extenso com eleições repartidas e estados Unidos~ Certamente que não. 
divididas por pequenas circumscripções, é Devo esper~tr que a Republica do Brazil 
edificar alicerces rn~ areia 'Para supportt~r um melhore em materia. eleitoral: uii.o são 
moonmento colcssa.l ; é um corpo de pygmeu <lignos de cópia e imitação o;; exemplos elei-
com cabeça. de gigante. (M'Uito bem. ) tornes da America. do Norte. · 

Admitto que nos paizes de puro systema Não comprehendo, senhores, o voto directo 
represontativo, nos paizes de gmode popu- ola.rgado com pequenas circumscripções, por~ 
laç.'í.o este voto directo e o suffragio possa ser que isto e nca.nhar a libardnde eleitoral ; e 
dividido por circumscripçl!es territoria.es, e p:irece-me que os esta.dos não serão repre
dístl'ictos parciaes lle tres e mais deputados sentados como deviam :;er, porque não sere
com es?rutioio ele lista ; n;ns ~o. Brazil. ~a!z mos o:; representantes dos estados, mas de 
vu.stiss1mo, rnas de populacuo 1l11nu111ta a cfün- pequen:l.l) fracções do voto !lirecto e ala.re;auo. 
mad;t por essns regfOo~ alóm,por ossos nossos Vejamos que ruzii.') tlvert~m os sa.b1os do 
ct~mpos gera.as em que a vbtu. não encontra Seuado, os provectos chumndos 1i rondarem a 
horisonte, em que u mrnjsn. gora l dos votantes n.cpuhlic11 par1L mudarem o systemu. do voto 
tle um ostrufo pequeno nã.e <..'he;.m à co!'re8· por ol:!tados que tinha upresoota.do n. com
ponder talvez ao numero do votos de um misslio mixtn. pari~ o systoma do voto do 
dístrlcto dos pl\.izo~ populosos, nilc :ierú. o sys- c1impnnarlo o do voto dividido. Será porque 
tamn de voto repartido o quo melhor garanta este voto dó mL\ls gn.mntia ao eleitor e ao 
e resguarde n. litierda.de eleitorl\I. (Aopiallos.) deputado 'l 

Em pnizes como .ê n l!'rnnçn, u ltnl!a e n. Não, e para conhecimento do contral'io 
Hespanho. podem os districtos pnrciaes c!nr bn.!:lt1i fazer o retrospecto do que foi n. aloicão 
bom result1tdo, no Brnzil, oií.o dariio. dirocti1 do voto unlnominnl no pri.iz nas duo.s 

Sei que a Fran<» tem escrntinio d0 lista, legisll1turns ultimns. 
nssim como a ltalia e a He11pimha, por pn.r- . -Si querem o voto a.largado em circumscri
(',el111s dividida.a de sou tet•ritorio, mas aUi não pçõe;:; divididas e por dlsírictos parcia6:i, por· 
e o systema. aeoptado pela Constituição <le 24 que l:!Uppõom que a ucÇão do governo pooe ser 
da fevereiro i as duas ultimn.s são rnonarchias nulhL ou modirtcadu. em relação no dlstricto, 
uoitarius e rGpresentativas, o tl. França, é re- é Um perreito engano e m1illogrado intento, 
pablica unitaria e r epresentativa, republieã si consideru.rmos que nos distri~tos divididos ó 
como eu desejaria . rnai~ facil ao governo vencer a eleiçito pelos 

Si tivesse de qualquer inodo cooperado para. multiplos elementos que teem a.o seu o.lcnnse: 
o novo regimen. Desconfio d!l fórma federa- a oppos1ção fica muito. menos garantida nos . 
tiva. princi[Jalmente com a raQa latina de in- districtos e pequenos cantões eloitorn.es do 
teiHigencia. pujante, de g-randes commotti- que nas grandes circumscripçOes e rígiões 
mantos, mas versa.til e voluvel, inditrerente extensas, nas quaes, a cpposii;:ã.o fazendo con· 
e sem grandes dedicac.ões. vergir os seus e:ú'orços para. o mesmo obje-

Minha. descontia.nçn. se ac~entúa com os ex- ctivo e conceotrando su•ts forcas sem discre
emplos do r-;quador, do Pra.ta. e de ultimo, do pancia em seus ca.ndida.tos, necessariamente 
Pacifico. terá de triumpha.r pelo 3° representante da 

Sou partidario dos estado;:; extensos, das minorín.. (Trocd.m-sc áiffercntes d.pdr'l cs ). 
gNnrles nacioua.lidades, e a fcdera~ã.o os dí· ~· proverbio dos governos:- dividir para 
vide e retalha. reinar; des:i.g~r.eg-:u um t?<lo em pequeno,s ._ . . . . · I parcellas, d1V1di1-o e reps.rtll-o é coocentro.r 

A -~Ol!W americana d_? familia saxoo1aquast a forç:i no elemento permanenta que e o 
que Ja tmha a federaç:w no tempo d:t metro- governo pnra bater estas fracçOes cada. uma 
pole · · . . · por sna. vez. · 

O Sa. A UG'OSTO . ti E FP.ll:l'I As - Mas V. Ex . E' ma.is fücil derroeàr a resistencia parcial 
vae encontrar o regimen das cil·cumsm·i· dó que n. 1·esistenciu. ;:eral ern toila. linha da 
peões na America do Norte. opposiçil.o. ( Concinúam os apartes.) . 

O SR.. FRANc1sco SODRF.' -Mas não esqueça O Stt- FitANorsco Soord:- E:u peco que me 
V. E:t. tambcm <JUê na Amarica. do Norte ll. deixem fazer~ demonstração. . . 
elaicão do presitlente é indire~ta, e entre - Faz-se o nh..:tamento de um d1str1cto e 
ta~t~ a nossn. Coostituicão nrn.rcou o typn da ap111·am-se 5000 alistitdos . . ipssas ? -000 elei
eleíça.o diracta, tauto para. os reprssenta.ntes tores têm da votar ern hsta incompleta 
do paiz como po.ra o chefe do Estado. do dous rep""esentantes, e deixar um para 

O i;ystemr. da Amarica do Norte tem dado represent ação da minoria. . 
representações como são para desejar ~ o. governo de um . lado unido c<?m as. ipfiu-

Nern sempre; hajn. visto. as censuras puu- encias de seu partido, tGm mo.is fae1hdad.'9 
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em fazer a aritllmetica dos 5000 eleítores e 
dividir a votação por tres, <lemodo a pre
judicar a eleição da minoria. do que ... 

UM SR.. DEPUTADO- Isso lJÓde da.r-so nos 
estados pequenos. (Cri,jam~sc diffcrentc:; apar
tes.) 

O Srt. FRANCtsco SonRE' - Pn,reco que 
VV. EEx:s. estão esquecidos de dous factos 
que já houve no pll.iz a. respeito cl;L repro
t>ent:i.çi'i.o das minorias. Retiro-ma à oleiçfí.o 
de 1878 o de 1878, cm :Lm bas as q urLos o g-o
vorno bateu chapa; na de 1H7G, o pMtido 
conservador e em 1878 o pnrlitto lilicra.l. O 
moi:;mo so <h\l'a com os 1.füt1·icto~ do p1•ojecto. 
(Apoiados.) A' vb;t1i dostos dous iusuco:osos, 
St·. presidente, para. roprosentncii.o d1Ls mi
norimi o pu.r:L opposiçi1o volu n loi 1!11 oloiçfi.o 
<lÍl'OCtlL (10 \1 do j:inoÍl'O, conhedd1L 110 p:tiz 
por lei-Sn.rtd va .-E~ttL loi do voto di1·octo, 
uninominal o districtid ó a me~mn loi tios 
circulas de 185:), no tempo du. conciliaçü.o que 
so pro.jectou dos ptirtitloii, com n mudu.nça uo 
voto indirccto para o 11it•ecto. (Pnitsa.) 

Em lBGO houve reforma ü:i lei ito 1855 t:t
~ondo-se u. tr·óln ou união de dous e mais cir
cnlos om di~tr·ictos •;loitorncs (]e nui.im· exten
são tio territorio e circnmfet'Gncia. 

Antes du. refo1•ma, como depoij:l 1la reforma, 
com Umo. ou duas exporieuch1s,o governo con
tinuou u. ter cumarns unu.nimes. 

Estes factos bem dernonstra.m qui:i a divisü.o 
dos distridos nnd!\ apl'oveit!\ quando o g-o
verno quer influir e entrar na luta. (Apoiado~.) 

Diz a Constituição que a eleiçfo se fara 
pelo voto directo com •• representa<;ilo da'.i 
minorias .•. Pois bem. Janão digo que o pro
jecto violasse a Coilstituição, mas que frus
tou disposições consoantes desstL mesma Con
stituiçã.o das quaes visivelmente se ttpa.rtou. 
Diz o art. 28 : 1t A Cama.ra. dos Deputado~ 
compõe-se c.le representantes do povo, eleitos 
pelos estrLdos etc. mediante o ~ufrrt\~·io di
recto, gar~rntidu. u. rep1·es1.mtu<;[o d::t minoria.> .. 
Diz o ~n·t. 30: « o Senado c0mpõe-so decida
dãos etc. eleitos polo mesmo modo porque o 
forem os deputados. " 1\fas o projccto sujeito 
ao debate foz exacta.rnento o inverso, mandou 
quo os sena.dores sajn,m eleitos pelos estados e 
que os deputa.dos sejam eleitos por dist1•ictos ! 

Ora., Sr. presidente, não póde ser mai~ ffa
granto a contrtvlicçffo, ora, como unirormisa1· 
estes dous artigos si o modo do. eleição é 
rlive1·so e inteiramen te opposto ; como com
bin:i.t• os eleitos pelo mesmo modo do a.rt. 30 
corri as rlit=;posiçuos do art. 28 ·~ 

A Const1taiçã.o qniz :t homoganoidatle do 
uma, como de out rn, oloi<;<i.o }lclo p1·incipio 
sem duvida do que onde h:i. a mc11ma rct;ito 
d eve haver a me11ma disposiçao. mt~S o pro
jecto quebrou est(L harmonia.. PóLlo-se querer 
objectar-se que n, eleição do senador não pótle 

ser feit:.t senão por estado por causa. da repre
sentaçã::> ua minoria., mas éntão neste caso, 
Caça-se tambem n, eleição de deputado por 
estado parn salvar-se a coherencia consti
tucional. O projecto por tanto, como disse no 
começo tlo meu d.iscurso se contradiz :.l. si, e 
contr::tdiz a proprin, Constituiçào. 

Fui, Sr. presidente, ultra partidario da 
eleição directa, fallei, tomei parte na. discu~
silo <la. lei mi C:J.mara dos Deputados, por 
i?Star convencido dn. dopravaçuo úo systoma 
indirccto com sou corfojo de !'l'audes e Violen
ci:ls, e pela força; mas, dapois que vi 11ue o 
systoma dil'octo do voto uninotninn.l, no 
o~puço npeuns da oito annos, produziu os 
mosmot· o/feitos do duas cu.marn.s unn.nimos. 
uma. <los consorvu.dores, em 1885, outm dos 
Hberaos, om 1889, so mo achusso tot•ho.tl.o ito 
:~ntigo regirnr.m em ópoco. <lo roforrn·.i. oloi
toral, não querctfa nom dm;ej ttria. smu.o u. 
úlei~'.:i:o por dous grnos ; no primeiro :i vota
ção pala ilori•nma do todo. mtLbS<l. só com a 
rostri<~çü.o da ednrle e das praçus tlo ·pret ; no 
~eg-undo n. oloiçiio cons1to.rla , do ceaso acima. 
do mediano; nosto griio é qno so deveria. 
estabolooo1• u prov:t fo l'to o olovad:L <ln. ronda. 
o de sn.bor lõr o escrever correctamoota. 
pur11uo o eleitor tnuto melhor vota quimto 
mais indopendancia tem. 

o Srt .. l•'REi1:n: nr:: CArtVAtHo - A índepon
<lencit\ é questão de cm·acter do individuo, e 
não do 1111merario. 

O SR. FRA:N'crsco Sonru::-v. Ex. nii.o tome 
ti minlm proposição em absoluto . Eu deseja
ria o systema e os moldes da lei da 1846, 
expurg11do esse systema. dos se_us grandes em
baraços, !l os grn.ndes ceremomaos e de suas 
interminaveis delongas de l ", 2~ e 3"- cha
ma.das. 

As eleições do modo porque estatue o pro
jecto estU.o nas mitos dos intendentes ; deem
me as io.tendoncfas, :'I faculdade de n lista.r e 
organi:.mr as me!:>:.ts que torei toda.s as eleições 
por minhas . 

O Si~. Fl'tóES :OA Cauz àá diversos apartes. 
o Sa. FnA.N'OlSOO SonRB-0 nobre deputado 

pelo Rio de Janeiro, mau honra.do n.migo e 
füstincto correligiom:u·io ao tempo dos libe: 
rnes, mais do que ninguem sabei, )Jorque fo1 
um depodaúo luttidor nas assembléas paro
chiaes e comicios popula.res o que sã.o essas 
ficções de saber lôr e escrever, reduzidas a. 
assigriar simplesmantc o nolnc, e ou~ro.s que 
tn.esque não impedirn.rn ~o voto d1~ecto _os 
JJh.osphoros e outros de igual qmi.litlca~o. 
(Apofoclos) , 

O saber lêr o escrever como exigem n. Con
stitui~Iio B o projecto ü pur<.\ tb::ã.o. 

Contínuando:\ responder ao nobre deputado 
dia-o que, versado como é, bastaria que ti
vesse umtif> lições nocturnas em que mandasse 
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os seus votantes aprender a cópiar e gara
tujar seus nomes e assigua.turas pa.ra. qua ti
vessse uma corrmcopia. a.e eleitores. (Trocam
sc o.partes.) 

Si eu quereria volto.r;). eleiç.ão pelo modo µor 
que acn.bo de roferir, quereria tambem a elei
ção do Presidente da Republicn. pelo mesmo 
systemn, de dous gràos; no p1•ime1ro o suffro.
gio universal com as exclusões .ia referidas, 
e no segundo o eleitora.do aensifario e ele
vado. 

Quando se trn.tou 1.ln. Constituição eu votei 
neste sentido; porque si t1 Republica. elo Br11-
zil trata. do copin.r e imµ1n.ntt\r n.qui tmlas ti~ 
1Jro.tlc..'ls do, H.epublica Norte-Americana, não 
tiai porque nii.o copiou uc~ta 1mrto o svstemn. 
oloitora.l d1~quoll:L l'~puulica, qtrn, como todos 
~u.liem, ô ml\il'.o\ qtto indirocto o 1u•chi-at·i~to
crn.tlco. 

Em umn populncncüo do 50 milhüos de hn
bltantes, o oleitorario lm tros tinnos ora. t.lo 
600 a tantos eleitores, o ho.ie o mnis que a.ttin
:;e ó a SOU ou 900. Bm 1881 Gttrtlehl foi eleito 
presidenta por 2l:l votos sobre 360! 

Mas eu, Sr. pl'esiclente, que sou conss
quente porque quererlnn. Republica. unitnrio. 
e parlamentar, e o systemn eleitorr.l do dous 
grâ.os, acho que podia ter entre nós ct1.bimen
to o systemn. francez. Para a eleição do pre· 
sidente, alli ha diversos gritos de eleiniio; ha 
o. indirecto que ó o do~ deputados que ·votam 
no prasidente o depois o de tres grãos rela
tivo aos senadoras que tambem votam no 
presidente. · 

A eleição de senadores na França é de tres 
gràos; vota.•se nos maires; os maires votam 
nos seus delegados, e. estes delegados votam 
nos senadores. De modo que o Presidente da 
Republica tem o voto indirecto pelo lado da 
Gamara e o voto de tras gráos pelo lado do 
Senado. Já nu. FranQà consular a eleiçito para 
suas grandes instituições era torcia.ria. (Tro
cam-se o.pa:rtes.) 

Quanto a dizer-se, senhores, que o systemo.. 
do voto pelos eshdos traz menos garantias ú 
libordada politica. e individual do cidadão, e 
que na eleição de campanario elle vem ad
quirir essn. Ji@erda.de, isso é improcedente. 

Temos dous exemplos muito frisn.ntes, e 
de momento. que !\ão as eleições ultimas nu. 
Italia e na. °I-Iespa.nha, que, como sabem os 
nobres deputa.dos tem o es[)rutinio de lista 
por tlistr-ictos. 

Sagasta, mi nistro liberal e homem :i.den.n~ 
fado, foz a reforma. do su lrl.•M;io universal, 
e depois delta feit:t retirou-se do poder porque 
o seu partido dividiu-se em ,. i r"t nele des t.'.l. 
me~mo. reforma. Mas elle, homem que utira 
~ barr:\ om es1)irito de liberalismo, roJ.lizou ~L 
l:ero':'ma. do systema. directc pelo qua.si suf
h'agio universal. CM do poder, entr::i. ca-

novas del Castilho; e a eleição que teve logar 
em seg-uída foi toda coaserva.dot•a ! 

Na. ltalia, Crispi, poderoso não só pela con
fia11ça que nelle depositava o rei, como pela 
sm\ triplice alliança no exterior, fez a eleição 
qu~si unanimo em toda. a ltoJia.. Reuniu-se o 
parlamento, e dentro de dias Crispi recebe 
uma moção de descoofiu.nça, ficando apenas 
com poucos companheiros fieis e foi obrigado 
t1. sa.lür do poder. 

Portanto não é p'1rque o voto seja e~ercido 
em grandes ou pequenas cir'cumscripçõas de 
territorio. seja por escrutinio directo ou in
tlirecto, que elle póde trazer a gnra.ntia e se
gumnçi~ ils liberd1ules políticas. A' vista de 
tu.o::i factos dott profet•eucin. t'w eleição de dous 
{;ruos, u.pertndu. nó 2° a capacit.!ade oloíto1•0.l 
poli~ renda o outros predicados. 

H.estu.-mo aindo., Sr. presidente, nnnlyst~r 
outro ponto do lH'Ojecto, e uproveito estn 
circumstl.i.ncia de estur me ouvindo o meu 
preclaro o honrado nmigo, companheiro de 
éfoputm;ü.o, o Sr. Au:;usto do Frei tas, e um 
dos di~nos membros do. commissão mfxtu. para 
pedir-1he alg11mas explicações. 

Eu sei que o projecto, exctu!ndo os roen
([igos do ~umero de votantes, obodecou ao 
nrt. 70 da Constituição que prohibe que os 
mendigos sajam admittidos a votar. 

Mas como, senhores, si não está estabele
cida a renda para o exercicio do voto, como é 
que se ox:tge que o mendigo não possa votu.r ~ 
Sinão se estabelece a. exclusão do votanto 
pela falta. de i·enda, o mendigo esta nos casos 
de votar, (Apoiados e a;. artes.) Mas emflm o 
nobre rleputMo poderá responder-me que isto 
é da Constituição e que S. Ex. cingiu-se a 
Constituição. 

Mas a lei ordinaria, como esta que se está 
elaborando e que trata de regulamentar o 
ex:ercicio do voto, indicando o modo e ma~ 
neit•a de ser levado as urnas, p,rohibindo o 
voto aos mandigos, deve pelo menos definir 
quem silo estes mendigos. (Apoiados.) Não 
se tiru. direitos n. ning uem civis ou politicos 
sem a. prova prévia de sua incapncida.de phy
sica ou moral. 

De f;,i.c~o, quem siio estes mendigos? Serão 
sornante os n.sylados, aquelles que sã.o ali
mentados pelo governo nos esta.belecimentos 
publicos ~ O governo tera um cn.dastr·o pam 
\uscreve1• estes mendigos, a tim de que olles 
n!i.o possam ir vot.u.r ? 

Si se a.presontar 11m mendigo, que todos 
sabom que vive <le esmolas, tt urrni mest~ elcí
tot·:ü parri. sor alist:u.lo, a mesa não pôde re
cusLü-o, mesmo t'oi'(lUo niio tem cornpetenciu. 
parn. isso, porque o p1•ojecto t ira·llle toda. u. 
jul"isllicçiio e faculdude della pe,- se tomar 
conh1~cimonto dos cidadãos que csfüo no caso 
ou não de sorem ri listaclos (:i.l't . 15 do pro
j octo) si n1.í.o t em u. mesa. faculdada de u.listar 
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por co.nhecimento proprio, (Jor via de re"'ra 
não póde ter de excluir. 0 

o Sa. AUGUSTO PE FR.ElTAS dõ. um apn.rta. 
o Sn.. FnANciscó Sonn.:E-Mas o le"islatlor 

-pelo facto de encontrar · uma ditficiftdo.de e 
um obstMulo não cruza os broços. o le1~is
lndor á. vista da, difüculcb.de deve resolv~l-n. 
antes de atirar a lei ao publico dominio e an
tes tambem de entregar a execução della. aos 
seus agentes e prepostos. 

E' preciso que se saiba quem sito cstos men
tligos,_ e que. ci priori coohecidos, saiba o, po
pulacao, e $mbam todos que ellet; não podem 
ser u.list:i.dos nem votar. (Apoiados.) 

0 S.n.. AUOUSTO DR FREITAS-Confesso que 
o proJecto tom estn. falhn, mas não posso 
resol vel-a. . 

nhã se vel'iftcal' que ó mú., antas não a. füzer, 
:u1:tes esp~r::i.t• e adiar por tempo não intl.eter
mmado, e bem de ver, do que uma. pi•ccipi
tação de u.ntemão <le pessimas consequencias. 

Terminando, desejo que :~ par de algumas 
leis em que o Congresso terr, dado p1·ovas de 
sua indepentlencia tle caracter, e de sua hom
bridade :'.~s su~gestües estr;J.nhas, decrete 
uma. lei eleitoral que mosti•e o sen esmero e 
interesse na. materin, que é principal para a 
orga.nisnção dos governos livres e . regidos 
pela soberania popular. 

Uma lei, S1•. presitlente. que venha avigo
rar os espit·itos ja desn,Jentados de t au tas 
desillusues, e que seja a. bn.so tle uma nacio
nalidade foli?., pa.ra quo de futuro não tenh:.l 
npplicacüo a.o Hra:dl a ma.'<im:i de Montes
quien, que tom come axiom\\. atr:wes.<;.·vlo oll 
dominios da histori1~ e a!:i paginas tios pu!.Jli
ch;tas. de que os povos teem os go.voroos que 
merecem .. 

. O Sn.. I;n...i.Nc~co Sovn.i:: - Mas pótlo dizer• 
si .os 1n<:lf!d1gos sa.o os asylados, ou ~ão i~queJ-
1:;,s que t1ve1·em umtt certidito de que pedem 
esmolas. Deixar porem assim a. lei, uão; por- (Muita bem ; muito bam. O orador d muito 
que ontão amn.uhü. os mendigos vão ás mesas com1>rimcntc!.do.) 
oleitoraes pa1•a se alistarem, e alias não sa.- E' concedidn. u. palavra. no Sr. Moniz Freit•e 
bem como hü.o de fazer nem proceder. 1 Não me satisfaz portanto a explicação do que se nilo nc ln no recinto. . 
nob1'e deputado. 

Eu não quero de fô1·n1a nlgumn que votem o Sr. Leonel Filho ceinaço. dando 
os mendigos, sobretudo no systema. tlirecto. as razões do sou silenclo nesta. sessão e se · 
Si .exc:luiria, Sr. presidente , ate do primeiro ago1•a. vem occupar a nttançü.o dn Camara é 
gri:.o, das llSSefiltiJéãs parocbiaes, como os porque tratu-se de um projecto de importan
posso querer pn.ra votarem na eleiçii.o di- ci;l. vital paro. o pn.iz, 1mportancia iocontes
recta ? · . . · tavel pnra a estabílit.lade do principio . repu-

Dovom ser e:xcluidos do a.listn.mento e do blioa.no, po.rn. n. etficocin. dos ~rincip1os demo~ 
voto meüiainto porém o. provo. de sun. inca.- craticos, já firmados em solidas bases pala 
pucidade para. exercel-o; paro. isto, a lei dove Coostituiçiío promulgada em 24 de fevereiro. 
osta.tuir ::i.s regrns e corfa:r ns fra.udcs que Uma lei eleitoral. segundo os principios da 
dessa fü.ltn. pt·ovirão . si couber . is mesns e$cola. a. que pertence o orndor, deve obedecer' 
eleitoraes a. faculdade de excluírem ou inclni- aos moldes demoerat icos1 deve firmn.r· se 
rem r:iuem hem lhas parecer á titulo de unica e exclusiva.mente na vontade do povo. 
serem mendigos ou n(to. Garantindo a verdade do voto, t er-se-ha 

Si tal acontecer, serão mendigos os l1omens prevenido a int1uencia nefü.sl.a e pemiciosa 
de recoubecid:~ fortuna. e haveres, e não serão dos governos ; si não se cerc1.1.t' o Yoto de 
os pobres de porta. (Apoiados.) todas as go.ra.ntia.s, o. iofiuoucia. do governo 

Tenha.m o governo e iL muuicípalidnde o directJ ou indirectameute continuar.:\ e tor
seu registro e por t9lle se guiem as mesas do se-ha. de lutar com os chefes de campanar io. 
alistamento,mandem recolher aos asylos eles· que não recuam doante tln. fraude desde que 
tioados a recebei-os todos que esmolarem autevem o pugamonto dos seus serviços 
pelas runs . (Apoiarlos .) eleitort\eS. · 

Outras considemcões,Sr. presideute,eu tciri:.i. Ter-se-ha de lutar com a viciosa educação 
a fü,zer, mns ja occupei tempo demasiado á civíc:~, triste le~1.do do pn.ssado, pelos efi'eitos. 
Camara, (rüto apoiados) sobretudo vejo quo d~i corrupçii.o mo:mrchi~. O povo bruzilairo é 
ha numero pam entra.r-so nu. votal,'ão dos um exercito de timidos,não tem u. corn.gom de 
orça.mantos, quo núo pótlom ser ])Or nôli de- ftJ.zor prevalecer o seu dfreito, ~e c~mpr~:
morados e por isso vou concluir desejando hender q\te dennte i la . m·mi o c1d:i.dao uu.o 
quo deste Coug-resso &âa. uma 10i oleitorn.l p6Lle ob(idocor s~n~o t'L ~ua c?nscie1~cia. . 
perfeita, quanto possivel ; sinão podemos O m:tl dus ele1coes nM estl~ no. lei, esta no;; 
t~ssim ·obter, neste momento, seri\ melho1• costumes o priucipt\lmente uo exemplo de 
adí:i.l-a por algum tempo, com tanto que muitos citl;\dã.o:s quo :!O di:.1om directoroo <la 
todos te::ihum cenliunça cm que a represen- f .opinfüo nacional. . · 
taç~o nacional . so1·ú. uina verdade ·com sua ! Foi procla.mwfa l1. Republict\, m:i.s o go
promulguçüo . . J.<~azer hoje umu. lei, pura a.ma~ vcrno provisorio proinulgo.ndo o reg-ulamen-

Cun1:1r:i. V, lV SO 
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to eleitoral falseou a. vontade do povo. Diz-se manto Alvim, quanto ás intendencias: e sobi'e 
que esse regulamento era necessario no mo- a idade entende que póde ser provada. por 
men,to para oppor forte b:1rreira ao seba.s- meio de certidão de bn,ptismo. 
tianlsmo. · · Niio maudn, emendas ao prQjecto pa.ra. nã.o 

O orador não ncredita que fosse necessai·io embnra<;<W n, sua p[l,SSngem; censura o pro
pol' tal · fórma esse regulamento, porque o jccto nrí.o incluir nos suas <lisposicues o direito 
povo adberiu cm mass:L ú, republica. · 'que tem as mulheres de intervir nos pleitos 

Refarindo~sc uo regulamento do g-overno eleital'MS, e como o Sr. presidente declara 
provisorio, nã.o é seu intento discutfl-o, até terminada a. hora, concluo citando uma opi
porque nem está em discussão e já. foi con- nião do Stuart Mí!I. 
demnado pelo;; proprio:; ministro;; que O 0 SR. AUGUSTO DE FRF.lTAS (pela ordem) 
subscreveram; mas sempre diri1 'lUe ello renuoi· 0 encerramento dn discussão do cu.p. J[ 
plantou a confusão e a a.narchi:l nos espíritos, ·1 · ·t 1 creou U!WL politic:i de conveniencb, ombn- do projecto dt !01 ele1 ora • 
ro.çando nssirn a uoa direcção dos negocios Posto n. voto3. ó n.pprovado o l'equorimonto. 
publicos. O Stt. 1\uGli:>to D~: FltElTAS (pela. ordam) 

Vt\mos crcar, diz o orador1 uma. lei elei- 1•oquer 11ue se con:;ulte á. Gamam si consonto. 
torai, obedecendo no precoito constitucional uttendond9 iL .escassez.do .tampo. quo ~ Jll'O
que garanta a lil.JerJnde cio voto e a rop!'e- jocto de lei elcitornl saJi~ d1scut1<lo por t1~ulos, 
sentacão dns miuorias. Mas onde estão ns em vez do sei· por mqntulós como atá u.qu1. 
maiorias ou as minorias neste pniz ~ Qnael' 0 Sii. Pni~sIDENTE:- Não posso accoitar 0 
são as opiniões políticas de urni\ e de outra.? rcquoi·imouto do Sr. deputado, porque ollo 

Não ha partidos politicos e a rasão disso o importa o. revogaçfio do um artig-o do i•ogi-
o orador attribue a esw regulamento de ferro manto, 0 qual não pôde sot' altel'a.d.o s~m 
que pnrn. honra rfa Republico. foi, ainda quo uma iudira":lo 0 1mreccn• da respectiva 
tarde revogado por esta C;tmara,se bem que v 
irregular e inconstitucionulmonte. . commissã.o · 

Como ba.viam de surgir . os partidos n:l Acha·se sobre a mesa, o parece.r dt~ corn-
al'éfia politíca, q!lando o regulamento alie- mlssão · tlo constituição, logh:;JacU.o a j u:>
nando, sotrrea.ndo a vontOitle popular ti1·0.va tiça, sotn•o ~ projecto do S1•. Zamn., relativo 
ao mesmo tempo a. influencia .a.o caridid1tto1 u.o subsirUo dos memllros do congt•esso durante 
que por mais sympo.tilico que fosse a opinião a prorogação, o qual v::te a imprimir para 011-
publico., não teria comgem para alimentar tru.r na ortlem dos tra.kdhos. · 
a espei:-ança. tia. victoria nas urnas, em nome o sn .. ZAMA (pela orde1n) bem sabe que o 
·de um prinoipio 011 de uruu. idéa, desde que requerimento que vae apt>osentar deviu, ser 
o seu uome não estivesse nas listas do go- feito em outra. hora., mas ha o inconveniente 
verno ~ de, na hora regi~ntal, não ha.vor nu-

Depois de varias considerações do orddm mero. 
politica o orador diz que alguns pensam que Portanto, pede ao Sr. presidente, que con
para garantia do 'llOto ~ necessarin. um:i. certa suite a Ca.mara si consente na dispensa de 
somma de coohecimentos, e que só os que impressão em avuls? ~o _purec~r d~do J.leln. . 
sabem ler e escrever é que podom te1• a conunissão de coustitu1çao, le;;1slaçao .o JUS-. 
p_resumpção dE!SS..'\ garantia. A classe opera· · tiç;;i, sobre 0 prc•jecto pelo or:.v:ior tLpresenta.do, 
ria, na sua. maior parte não sabe ler nem utim de que este seja dado para a ordem do 
escrever, e bem assim a clas::;e tios libe,'- dia de amunM 
tos de 13 do maio, hoje cidadãos, continmwão 
sem direito de representação. A imorl:lSSií.o SA fará nmnnhã. no jot'ual dn, 

Si saber ler e escrevet· 6 condição essen- Com1im
1

; e o orador não 'Vê inconveniente ne
chtl para dar o voto, chegaremos tlo absurdo nhum uisso. 
da · 11aver pn.t'h1montos reduzidos a insigoi- o Su.. PtuistDENT!il - Acceíto o raqueri
ticante m:üoria.de cidadii.os; violando-se assim monto tlo V. E:x. pelas mcsm:•s razües por-
o preceito ccnstitucionul. que :mbmetti ú. coúsidoraçiio da Gamara a 

Lembrti que Josó Bonifücio dizia oü.o com- l'enuncii do Sr. Lopes Trovão, basMdo nos 
prehendor a razão pola qual os analphabdos mesmos principio;; do :regimento que se re
sa deviam julgn.r incnpa.zes. Faz considera- fei·ern i~ materin .. 
ções a esse respeito t} diz que o pl'Ojecto qno Consu!trula. u Cu.mnra, e concodidn. n. dis-
se discute, no a.rt. 23 ~"aranto o alistamento l)ensn. iiedid;.i.. 
de n.nalphabetos . 
. A commissão não po1Jia oliminnr o oom0 de O S1~ . Pn.r.srnt~NTF. :tnnunchi quo so Yae 

cidadão que so acha.vu. em anterior quali- proceder à. votaÇií.o das mn.terius tlesignadn.s 
'ficação; acha ainda que o regulamento eloi- em ordem do di:i., visto já lrn.vernumero ptn'a 
tora) reproduz ideutica disposição do regula-' votar . 
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l" PARTE DA ORD6M DO DIA 

O SR. ALClNDO GUANAl3ARA (p<lia ordem) 
requer prderencia na. votação a que se vne 
proceder, pai•a o seu requerimento . 

Consultada a Camara, é concoclitla ::i. pt'oíe
rencía pedida. 

Em seguid.a, é posto a votos e approvnd.o o 
seguinte: 

Requerimento 

Requeiro que soja remottiúo o re,,.uln.mento 
do Podo1• Executivo da lei du.s sc,cio~ndes ano
nymas expedido pelo decreto de 20 do outu
bro do 189 l, a comm issilo de cons ti tu lçuo, 
logislucüo e justica pn.rn. o fim de serem por 
clfas indicu.1lns l\S medidas que devem ::101• 
ndoptndus pelo Cungresso om face tlt~ u~ur
Jlaçao de suas o.ttriuuições. 

Sn.lu d:is sessões, 24 do outubro de 1891.-, 
Alcindo Gti!liWÚ<tra. 

O Sn. PrtgsmENTI~ annuncla qt10 vae sub
metter a. voto::i as emendus no projecto 
D, 215. 

O SR. Pm~s F1m1u:mA (pa'a ordem) Nquer 
que sejam vot1tdns por pnrtos ns suns emen
das no § 1 • tio projccto. 

Postus !\ votos por parte!:!, sü.o regoitadas 
as duas emendns do Sr: Pit'e& Ferreira. ao 
§ lº. 

Fica pr<Jjudicatla tt Ja parte <la emenda do 
Sr. João Vielr<t) é rageltn.da a 2ª parte e Hca 
prejudicaria u. emenda ao n. 2, ofl'et•ecidn pelo 
mesmo Sr. deputado. 

E' approva.da a se~uinte 

Emenda 

Ao§ 2°-Eventuaes-em vez de 10:000$
diga-se 610:000$ seado 600:000$ do tinado::; a 
auxiliar a r·epresentaçi1.o dos !~sttitlvs Uaidos 
do Brazil na ex-posição intet•nacional du 
Chicn.go. -Da commissau. 

Passn-so a. votaoáo das emendas ap1·es~n
tn.das ao § 3°. 

o SR. GABINO BESOUltO p ela ordem) mquer 
proferencht par:i a emenda rfferecidn pelo Sr. 
J\ntiLo de Fm•ia e outros. . 

O S11 .. LAURO MuLtBn. (pela ordem) entende 
que dev(l ter p1·efürencill. a. sua emendu. qae é 
ma.is amplu.. 

O SR. PRlo:SlDENTE declara. que deve t13r 
preferencia a. emenda do Sr. Autuo du Fariu., 
a quo.l é substitlltiva. 

A rasi'io apresentado. pelo Sr. Muller 
para. que a su:i. emenda tenha preferencia 
nfio procede, pois que em votn.çã.o do lei 

orçamentaria. teem proferencia as emendas 
menos amplas. 

Em seguida, é posta. a votos e approvada. a 
seg-uinte 

Hm enda 

O n. 3 do art. 1° substitua-se polo se
g-uint"' : 
Serviço da, ímmigraçií.o e colo

Disação, sendo paru. : 
Tnspectoria Ge1·al, reduzido o 

pessoal a um inspocto1•, um 
ajudante , dons chefe:; rto 
socçúo, um omcin.l technico, 
dous ofllciaos, um m•chivis
ta, dous nmauuonst.ls, trrJs 
iutel'[)retos, seis ajudantos 
tio iutuqirato, um portoit•o, 
dous continuo!! o um gu:Ll'dtt, 
mantidos os actuaos venci
mentos o incluiúit u. vo1·ua 
pn.rv, matorfal............. \)0:500$000 

Agencia1; no~ ostu.do::; tln Ama
zona::~, Pn.râ., l\faran hüo , 
Piaulty, Ceu.i•it, H.io Graade 
do Norto, Pt\rahyha., Ala
g-ôas, Sergipo o ?lfat to Gros
so, quando :,;e tornem neces
sat'ias, incluid1i a verba para 
expediente................ 42 :000$000 

Delegacias de 3" classa em Per
nambuco, Bahia e Minas, 
cada uma com um delegado, 
um escripturario, urn intor
prete, um porteiro-continuo, 
incluida a verba pa.ra o ex-
pediente e aluguel de casa.. 46:000$000 

Delegacia de 20. classe no Es
pirito Santo, Paranã. e San
ta C(lth:,ri na, reduzido o pes· 
soal de cada urna. tt um dcle
gu.do, um auxiliar technico, 
um escriptum1fo, nm iuter
pretl:l, dons agentos anxilia-
1•es e um porteiro-continuo, 
incluída a verba parn o ex-
pediente e :ilug-uel tlo casa. 70 :400$000 

Delegacias de l" ch(SSe no 
Rio Grande do Sul 0 em Silo 
Paulo, reduzido o pessoal de 
r.udti. umr• t• um delogado, 
um ajudante tcchoico, um 
escriptumrio, um interpreto, 
tres 11g-ontcs auxiliares e um 
porteiro~continuo, iocluida 
a vorua p~1m ex11etliente e 
uluguül de casa............ 52:800$000 

HospodtWia da ilha. dn s Flores 
e P3nheiros, e tl'ansporte de 
immigrantes pnra os os-
tru.los •......•• , ...•••..... l .092 : 884.$000 
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Pagnmonto <lo pns:mgons a im-
. migrantes, propaganda, otc, 5.850:000$000 

Serviço de colonisação nos es-
tndos, sendo para : 

Pernambuco ................ . 
Bahia ....•••••••.•.••.... , •. 
Espirito Santo .............. . 
Po.ra.ná . ...• ...•..•.....•... 
Santa Catharin::t •............ 
S. Paulo .. ..........•....•. . 
Rio Grande do Sul..; .••....• 
Minas Geraes ..• •• .. ..... .• • . 
Ama.zonas ..•...••.....•..... 
Par.J. • •••••••.•.•. •..•..••.• 
Maranhilo ...... ......... .. . . 
Plauhy •.•••.. ..•..... •. .. .. 
Ceará ••....•....•.•......... 
H.io Grande do Norte •. .•..•. • 
Para.hyba. . . . ....• .. .. .... .•• 
Alngó:is .•.•.............•.. 
Sergipe .•..• · ....... •••...... 
l\fatto Grosso ............... . 

IntrocluC'i;ii.o e loca.li&'lçao do 
fü.milio.s em nucleos, om 
virtudo de contractos vali
damente celebrados e que 
não tenham incorr\do om 

300:000SOOO 
300:000$000 
32.'5: 000$000 
300:000SOOO 
450:000~000 
300:000;:;000 
800:000SOúO 
225:000$000 

. }50:000$000 
150:000$000 
100:000$000 
80:000$()00 
80:000S000 
80: 000.~000 
80:000$000 

100:0008000 
100:000$000 
80:000$000 

4.000:000$000 

ca.ducidade................ 746:416$000 -------
12.000:000$000 

Sala dns commissões, 21 ele outubro de 1891. 
- Antclo de Faria e outros. 

O SR. qADINO Bmsoua9 /pela. ordem) requer 
prefereoc1n. para o o.dd1t1vo do SI'. Aatii.o de 
Faria, que completa. o substitutivo npprovado. 

Consultada., a Gamara. concade a prefercncir:i. 
pedida, 

Posto a votos, é approvado por 86 votos o 
seguinte ndditivo: 

As verbas destinadas aos estados do Ama
zonas, Parà, Maranhão, Pianhy, Cearà. Rio 
Grande do Norte, Parahyba, AlagóílS, Ser
gipe e Mn.tto Grosso seri.ío entregues nos es~ 
ta.do~ á. proporção quo elles fprem reo..liSL\ndo 
os d1v~rsos trn.b11lhos e serviços necessn.rios 
ao~povoamento dos nucleos por n:~cionn.es e 
estrangeiros, competinuo ao governo a fiscn.-
lisação elos referidos se1•viços. · 

Os nscaes serão pago3 por conta de:;sas 
mesmas verb:is, devendo ser, pnrn tii.es cn.I'gos 
e ptl.m as agencias, nomeaiios de preterencia 
?S . fuociom\rios que forem di:;peos:ulos eh 
mspectoriu., delegacia e commissoes de terras, 
em _consequencia da. reducção do pesso:l>l. 
. Fica.. tambem. Q governo autorisado n. pro

-v~deuCJa;r de modo que, sem prejuizo do ser· 
v1ço do immigra.çit.o, soja. transferido o de co-

lonisri.çüo aos estados, á modid1~ que cada um 
tlostes se habilito pura assumir as responsa-
bilidades do um tal encargo. . 

Sala du.s sessões, Hl ele outubro clê 1891.
Aniao ele Pm·fo e outros. 

o Sa. Pnr::smENTI'l - decL1rn. prejudidadas 
todas ::i.s emendas offerecidas ao § 3°'. 

O SR. CASSlA.~O DO NASCrilmNTO (pela 
orrkm) requer que se consulte n, Camam 
soure si convém votar a 2" parte da emenda 
que assignou, porquanto ella não está preju
dicada. como a l 3. 

Consaltaua a. Cama1•a, resolvo qtie esti~ pre
judica.da a emenda. 

O Sa. B1'1LLARmNo MBN!)QNÇA (pala or
dem) entendo ciuo n. emendo. quo n.prosentou 
ao § 3• niio esti~ praj udicnd1~, porquo nuo so 
tratu. de um ::i.ugomonto do dcs\101.:i., o pol' isso 
pede :\O sr. prosidonto que a snlrn1ottn. i1. vo
tuç.'Lo. 

o S1i. ANr,\o nm 1"A1i1A (pdl,1 oáld111) vao 
oxplictw o pt·ocmlimeuto quo tovo al:ihorl\n1lo 
n.· cmondn n.ppt"OV1\d1.1 p~lt\ C1\m1\rn. 111l. vet•l.>1\ 
-serviços de colonls~\QÍÍ.o pu.rn. ostr.dos-0 01°1\
<lor designou l .000:000$ llostrllJuitlos ~or 10 
estados do mn•te, entregando o. q uo.ntm nos 
estados, tlscallsando po1°ém o goovoroo füde
ral ossa o.pplicaçií.o. Quan-to u verbu. 
3. 000 :000$ destribuitlu. pelos outros oito os
tados, o serviço contini10. o. sor feito como 
esta, ftca.ndo :•penas o govoruo autorisado :~ 
fazer u. tra.nsfereocfa desse serviço para. os. 
estados a pt•oporção que cada. um delles se 
for declarando habilitado para o fazer. 

Portanto esses 3.000:000$ vão ser dis· . 
pendidos, respeitud:i. a di!3tribuição como 
for julgada de conveniencia. pelo governo 
federal ; mas . o ora.dor deve declarar á. 
Ca.mara que distribuindo por esses estados 
a verba, quando diz-se1·viço de colonisaçií.o 
dos estados-comprehende todo o serviço de 
ceilonisação, isto é, recebimento. agasalho, 
alimentacão, destribuiçilo e local\s(lção dos 
i mrriigrn.ntes. 

Quaoto ~ trnnsferencin. da verba o.chn-n. 
inoportuna. 

Consult::td::t, sobre sl est;:t ou não prejudi
cada. a emenda t!o Sr. Bella.rmino de Men
donçn., a 9ttm:.wa. responde afllrma.tivamente. 

E' posta. a votos e app1·ovntfa n. seguinte 
emenda : · . 

Dn, verba.:-· Cri.tccllese - s~jn.m destin:ulos 
5:000.$ pam este sorviço no ostndo de l\fatto 
Grosso. · 
S~lla dns sossoos. 20 de outuht'O de 1801.

A. A::erc(fo .- llvmo1·0 Bript i sfo.- França. 
C<cr t:1alho.-Sc1Jerino Viám. - Pm1la G1-limc1-
rac$ ,-Cactano de At/Jiique·1•qt1c. 
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E' re.ieitnda. por 79 votos contra i5 a. emen
da. do Sr. José Maria.no e outros offerecidti 
ao n. 5. 

E' approvada. por 82 votos a seguinte 
emenda: 

Subvenção no Asylo Agt'icola do Snnt:. 
lzabel , mantido pela. Sociedade Protectorn. da 
Infaocia Desamparado., ntL estação do Desen
gnno, 10:000$000 .-Antonio Otymho.-Alcides 
Lima. · 

São suecessivamente postas a votos e regei
ta.das as emendas offerecidas pelos Srs. Mar
tinho H.odrigues e outros e Pires Ferreirn. 

E' n.pprovutla ~i soguinto emenda : 
Approv:1do o n. !> acima, n.ccroscento-so

lllo o sog-llinte : pn.m n. Colonin .·\gric· h Or
plmnolog-ica lzn.bol, do c:;tmlo <lo P<J1•num-
1Juco, 40: 000$000. 

S1iln. dos sessões; l O de outubro do 180 I . -
J. V •. · Jlfei1•tt clr: Vasconcel/11s. - l'1:rci1•a da 
Lym .:- Juaquim P i:1w1111/mc11 . - G1mi:aloes 
Fi:1·r1!ira.- 1'uli:ntilw cfo . C11rv11//10.- Jol1o 

. l'icfr1i .-P. B ml11.1·rl .-Lui:; f111 At1ún11fr.
E.~pi1•ito . ~mito.- E11it11C'.i11 Pi:ssoa.-Scl An
rfr11dc.- S. L"ndulpho M11cli-.uio.- Fefübetlo 
Fi-virc.- A. Flilçt7u.- Mnrliidw Rodri[}Ui:s. 
- Bclformino Ce1r11efru. - Raymitnclo Bcm
tlcirn. 

Fica. projudica<la a emenda. do~ srs. Pires 
1~01·rcüm o Nogueirn. Pa.rana.guf~. . 

E' rojeitad;i por 69 votos cont~~ 64 a emen
da do Sr. Morefra. da. Silva. 

E' approvatlri. a seg-uinte (~JMnrla: 
Ficn. o governo nntot•isado a.. i.lo.;;ponder por 

conta. dn. vorba-Colouisaçii.o-u. quantia de 
40:000$ paro. utilisação dos lotes demarcados 
e edi:ficios construido!: na fazenda de S. Ga
briel, municipio de S. Borja. (Rio Grande do 
St!l), niLo excedendo a. área de uma legua. e 
mei:i de t orrn.s, que desde jà passam '[)n.ro. o 
Ministerio do. Agricultura. 

Sa.h das sessões, l9 de outubro de 1891.
Homero Baplista.- Cass:ano Nc~scimento • ..:.... 
Bo1·ges de Jieddrus.-Aúrvii.-.'1lcides Lima. 
-Pvrdra da Custa. 

B' l'ejeitn.ilu. tt emenda. do Sr. liodrigues 
Fernandes. 

E' post;t em votnçl'iú e a.dittdo. por ter obtido 
6~ votos a favor e 6:3 contrl\ :i. seguinte 
emenda.: 

Restabeleça-se a se~uinte verl.Jn.: Para a 
Escola. J\,!?ricol:i e VH1culu. de T:i.quary, no 
estado do··nio Gt·::imlo llo Sul. 30:0.00$000. 

Sn.l:l. das sessües, do outubro de H:!\Jl. -
Bon1cs de Jl!vdeiros. - e. NMcimc11to.- Hu
Jl!Ct'~) Baptista.- A t<.:idvs Lima.- Vicforirio 
;.11 onteiro.- .11.ln·ev..-Pavii•a d ti Costa. 

Sã.o successiva.mento postos :i. votos e rcjci
tn.dos :i. cménd(I. elo Sl'. Schmiut e outro a.o 

n. 8 o a.dditivo do Sr. Lncerda. Coutinho o 
outro . 

O S1~. PREsroBNTI'l aonuucin. que Vl\C sub
mctter a votos a emenda do Si•. Znma. e ou
tros a.o§ 14. 

O Sn.. AMPHILOPmo (pela o relem) requer 
prel'ercncia parn u emendt~ que apresentou que 
é mais aropln.. 

O S1t. ZA.MA (pela ordem) combate o reque
rimento do Sr. Amphilophio o sw;tonta. que a 
sua emenda deve merecer 111•eferencin.. 

O S1t. PttESIDEN'Tt~ observn. que justamente 
por sel' n. omeni.la do Sr. Amphiloph io e ou
tros Si•s. doputtvlos mais rimpla n:lo tem 
fumln.mento \\ pret'ercocln po<lidn, Visto tra.
far-sa <lo verba orç::imentm'itt. · 

Em seguida, é posta :t votos o ap[11·ovada 
n. so~uinte emondn.: · 

Ao§ 14-Ern vez das pnlnvrns- com à Es
tra<l:i de l~orro do Alagoinhas ao S. Francisco 
-diga-se-Pam a Est1"11.<ln. de Ferro de Ala
goit1has l10 S. Francisco o ra.mul, que u; ligue 
a Estradu. Centl•a.L d1i Bahia, 000:000$000 . 

So.l::i. das sessües, 2l de outttbro de 1891. -
O. Zama.-B. <lc Villtt Viçosa.-Santos Pv· 
rcirtt."'."'.'"Lauvigildu F ilgw:ir-o.s. 

O SR. An·mun. Rros (pala urdcm)- Paroce
mo que o. Ca.mar;:i,.votou oquivocu.tlu, o vou 
pedir uma nova. veritlcaçii-0. A verlia do orça.
monto para o prolongamento dt\ &trada·cte 
Ferro da füthi:L ao füio Fraocisco é de nove
cea tos conto:;, qu.mtia restrictnmente neces
sal'ia para. o custeio delln.. Portanto, como se 
ba de custan,r a estrada e fazer um ramal, 
cuja despeza. estU. orça.d~ em mais de nove
centos e tantos contos somente com a. verba. 
indispeosavel para o custeio 1 Pn.recendo
me que n. Cam::i.ra não estava bem informa.da, 
peço voriti~ção ou nov:.t votn.çilo. 

o Sn.. PRESioF.NTE- Ifa uma. outra. emenda. 
sobre o mesmo assumpto do Sr. deputado 
Amphilophio . O nobre deputado recl~ma. pre~ 
ferenci:1. pa.ra. a. votação, visto ser mais ampla; 
mas, :j, 1:<;x. sabe que nas emendas ao orça.
mente prefot·em-so o.s ma.is restrictas, as que 
dimiuuem desposas. A emeuda. do Sl' . Z<Ltua 
ma.ntinhri a verb~, ~ a. do nobr~ deput.ad9 
pede mais quatrocentos contos. Asstm declarei 
em altn. voi que proferia ~• omencla. do 
sr. ~u.ma., porque nü.o augm13ntnva a vc~·ba <lu. 
commissã.o; e submcttill:t a. votos foi elln 
approvatln.. 
· o S1i deputado Artlt~l '_ R!os J_)ell?, não 

vcrilict\çü.o, porque i t vorthCU<JaO foi fo1ta. o a 
mo~t• coutou oi; votos tt ü1v01· e coutru.; mas 
parle quo ~~ Cumartt vote tlo novo, visto S. Ex:. 
cst:w convencido do que clln. votou com 
iguomuci(I. de c;tusn •. 
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Ora, isto não é materia para a mesa deli
berar; e . si a Camura 'V'otou sem conheci
mento previo de causa, -por. uma votação 
expressa agora, manifostara o desejo de pro
nunciar-so noYamente ou não sobre a questão. 

Vou, portanto, consultar a Gamara. sobre 
si quer ou não nova votação . 

Consu:tada, a Cama.ra oao concede nova 
votação. 

o SR.. RODRIGUES Ar..VES (pela ordem)
Perguuto si a emenda do § 14 não esta pre
judicada pela emenda do Sr. Garcia. Pires e 
outros. 

O SR. PRESIDENTE - Quando chegar a o~
casilí.o da. emenda, V. Ex. far:i. a l'eC lamaçü.o. 

E' posta a votos e rejeitada. a emenda otl'e
recida. polo Sr, Sovorino Vieim. 

O Sr~. Pn.t~srn1°:"t1;1'F: nnnuncit\ que vo.o sub
matter a votô:'I a. omondci dos Srs. Amphilophio, 
Go.rcin. Pires e outro!!. 

O Sn. H.oDRlllUFJS A t,n:s (pala ordem)-Nü.o 
desejo antm1· no dubato pnriL esclu.reeér à 
co.mn.ra sobro BS dlfterentos emendas sujeitns 
no seu critorlo a n.prcc\ncü.o, porque n. com
mlssito de orca.manto pronuaciou.-se sobre cntla 
umn do lia.e, e o sou pu.recer foi publicado a 
tempo de ser lido e medifadc:. p<i!n. commíssão. 

O § 14 refere-se no custeio dn. Estrada. de 
Forro do. Ba.hia.. Para este servico <:-onsignou
SG a. verbo. de 901 :666$l37 ; a sobre este ser
viço precisa a Carnarn. necessariamente pro
nunciar-se, porque aquella estrada, náo póde 
:ficar sem a verba necessn.ria para o seu 
custeio. 

Parece--me que a Yerba. deve ser votada 
sem prejuit.o de quaesquer outras emendas 
que alterem ou modifiquem o seu sentido; 
mas o que não acho razoavel e que se deixe 
de votar a consignação cootida no§ 14. 

A commissão vroounciou-se contra . esta 
emenda do Sr. Zama e outros, porque. a. des
peza_ para o '[)rolongamento e um ramn.l novo 
:Prec1SB va nova. -veroa. 

Emm estas àS explicaçGes que tinha a dar. 
o SR. PRESlDEN'I'E-.Pareoo-me que a emen

da esta mal radigidn., o que a commissão de 
redacção ver-se-ha, em embaraços para. a col
locar, porque a emenda diz (ZíJJ. 

4. Em vez das p:Llavrn.s-com a estrada da 
ferro de Alagoinhas aos. Francisco, diga-se 
-para a estrada de ferro ue Alagoinhas ao 
s. Francisco e roma.!, que a ligue :í. estrado. 
Central i:fa. Bahia . ,, 

Em seguida., é lJOSta. a votos e a.pprova.da. a. 
seguinte emenda: 

Ficll. o governo n1.1torisado a desenderd 
até a q\lantia. de 400:000$ para a .realisa.ção 
de ligação da estrada de ferro no estado pa 
Bahfa, da accordo com os estudos jâ apt'rova~ 

dos entre as estradas Central e s. Francisco 
e S . Ft'ancisco e Jacú. 

Sala das s~ssões, 21 de o.utubro de 1891.-
0aroia Pires e outros. 

O SR. PRESIDENTE anl.!uncia que vai sub
metter a votos a emenda do Sr. Ferreira Pi~ 
res e mais 30 Srs. deputados sobre a Estrada 
de Ferro Central de Brazil. 

o SR. ARISTIDES LOBO (.pe'la ordem)-Peço 
a V. Ex. que me inrorme si a emenda que 
vae ser votada tem o parecer da commissi.í.o 
contra ou a :tavor. 

O SR. Pn.Esm1mTE-O parecer da commis
súo é contra. 

o Sn.. AitISTIDES LoBo-Penso que a Caw 
!!larn preclsn ouvir as commlssões, porque 
ellus s1to as verdnde!rns d lrectoras dn.s vota
ções nesta casn. ; ao contrario. não teremos 
equilibrio no or•amento, que é a primeira e 
a mitior dns necessidades. · 

Peoo1 pois, Que todas as vezas que se sub
metter uma. emenda á votação, se declare si 
elln tem ou não parecer da commissão. 

o Sn. PRESIDENTE-O Sr. deputado Aris
tides Lobo pede que a meza declare qual o 
voto da commissão acerca das di:trerentes 
emendas q1.1e são submettidos á votação. 

lsto tem-se feito em todas as vot aeões, mas 
nii'..o se póde fazer nesta, porque da sem•etaria 
não vieram as respectivas notas, falta muito 
sensivel, que a meza t ratar à. de evitar qué se 
repita. . 

8i ii meza. tem toma.do sobre si a responsa
bilidade de n5.o declnra.r o voto da commissão 
para o.rient;J.r os Srs. deputados na votação, a. 
Camara póde supprir perfeit;:i,mente est<' falta, 
acompanhando a commis~l.o no seu voto . 

O SR.. RoDR.IGUBs A LVES (pela ordcm)-A . 
commissãn de orçamento tem procurado auxi" 
liar, como póde, o trabalhp da Gamara. na 
elaboraçã.o dos orç[l,mentos. 

Logo que se votaram as primeiras emendas 
com relação ao proj ecto que fixn. a despeza do 
Ministerio da. A11:ricultura., a. commissiio apre
sentou o respectivo parecer. 

Quando Stt encenou a 3u <liscussão. a com
missao reuniu-se immadiatameote e foi apre
sentado o parecer a publicado no sabbado, 24. 

A commissão, portnnto, tem procurado 
adeantar os seus trnbalhos e habilitar a. Gamara. 
a votar os orcarnentos com pleno conheci
mento de causa. 

Seria. muito louvavel que a Gamara, pela 
urgencia de tampo e pelo. prestez:. que 
·devemos imprimir a.os nossos tra.balhos, se 
louvasse um pouco na commissão, confiando 
no seu estudo. 

A commissão nas 'V'otações não tem pro· 
curado orientai· a casa, porquo muitas das 
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emendas apresentadas trn.~ião compl'omisso lia. . commíssiio nem é ma.is . lata, nem mais 
pré-vio de aceita.cão pelo grana.e numero de restricta. 
assigni\turas. o S1t . OrT1c10A (pela oYdem)-A questão é 

Nessris condições V. Ex. comprehende que entro :1s du rLs eme11d~1s, umn da. commissão 
o relntor do projecto do 01•çnmcnto, nad:1 que consigua ::i votba. em globo, e outra que 
ma.is podia fazer sini\o o.compttnht1r us vota.- discrimina. a mesma verb:i. e tem por tim 
Ções da Camaru. da.mf1)-lhe completti. Uber- unico fo.~er com que nü.o possti ser illudida a. 
da.de em Sut\ a.preciaç.ão. . . verba. distri\Juídn aos ramaes. V. Ex. compre-

Com relação a verb::t para o exerc1c10 de hende 11ue a emenda da commissft.0 di~ fücul-
1892, pedida -pani o custeio da l~str;\d~~ de 1!n.de no governo de mn.nd<\'l' suspender a con
Fcrro Centra.], a commissito fez uma reducção, ~trucc:lo dos rümaes, corno j f' se tentou fazer 
que foi :i.pprovado, em 2"' discus!';ào; acJd~- cru reln.çU.o ;\o lln. Imperatriz. o governo 
cíona.udo ti. vet·ba. do e:rnrcicio corrente nul mandou su:>pcnder es8e ~erviço, mas , em vir
contos destinados a serviços e olm1s que tu(le do protcstt1s <lo govtl1·no o <lo pulilico do 
tiverom de effcctuar-se, incluiudo :t cxtiocção Alag-<)a:;, llllLHdou contin unl-o. 
do pauta.no <lo Juiz dê Fora. . O que nós qmit•omoll ó qno o g-ovorno nu.o 

A emenda. apresentada olev:i. .a. vcrU..'l. pro- !lquo com :~ fucultl:u.Jo do umnú11r sutiponúor 
lJosta em cerca. tle 2 mil contos. Esta. Yorba os mmaos, .· p:11·a trazot• tod!\ i' vorlm vn.ru. 
não se destina ao prolongamento da. estt·ad1i o Estado. 
Centra.l ; e devo informar que lm outra verba 
destinada a este sci·vi"o. O S1l. Tor.1~Nn~o m: CAlw Ar.110-Sr. pro-

" :;idento, V. l~x. devo con::;ul tar a. Cumura 
Posta a. votos. ú l''-'.ioitn.tln n, omonda . E' soln•o o meu NrJllot•ilnol\to. 

igual monte rejeitada. a. cmonlla. <lo Sr. Pa lat ttL O Stt. GA urna Bgzotaw-Mas o meu é un-
e outros. toriol'. 

·O SR. PRESIDJ,::-<TE nnnuncia que vae snb- o Sit. Pum~;inJ~N'l'E-0 Sr. Gabino Bezouro 
mottir o. votos o. emenda. do · Sr. Bezouro . e pe1lin pre['crencia, m:is eu declarei ·que nilo 
outros. bnvfa necessi1i tu.lo pnru. n: preferencia, porque 

O Sn.. GAJUNo . BE7..0'CJitO (pela o'l'dcm) re- a; emomla re1tlnrnnte devia ser votad:i. . Agora 
quer preferencia pai·a a. emenda. que apresou- pede-se 111•eferonci:L para. a emenda. da commis· 
tou, que é restrictivl\.. são. 0 tsrei de su'umettor á Camarn o reque

O SR. TotF.::-<TINo DE CARVALAO requer rimento rio Sr. Bezout'l\ 1ior11ue foi upresen
preféreucia, pa.ro. a emenda. d:i commissüo. · tado ante:> do requerimento do sr. Totentino 

. ( l ., ) de Carvalho. 
. O.SR.. ANTÃO DE FARIA pe a oru.em. requer Declarei tambem que ia votar segundo a 
a retil·ada de uma p~rte de smi emenda. que ordem tla cvllocaç~1o das emencln.s, e não vejo . 
consigna a verba de 1.000:000$ pam a eStl':\cfa. vaut~em nenhuma. para <t marcha. dos tra,-
do Sul de Pernambuco. · balbos mi preferenchi pediua. . 

Consulta.d~ a Oainara, cousoute na l'Glirad!\ A ca.ro•1 ra. já estii. perfeitamente iníormada, 
. pedida. com pleno conhecimento de causa, tanto de 

o SR Ronn101.ms ALVES (pela orclem)-Hn. uma. como de outra emenda; portanto, sub
duns emendas que teém de ser suhmettidns ÍL rl'.lotto :). votação a emenda. prirnfüvn.. 
-votaçü:oda Ca.mara.:. uma do Sr. Bezouro e Postn, a vo:.os, ó r•'.i~ ita.da a emend!\ do Sr. 
outra. da commlsstto. amb:~s consigmmdo a Besou1·0 e outl'OS por 03 votos contra 61 • . 
quantia de 4.000:000$ parn. a estrada <le ferro Em segnid<\ ó approvnd:.\, por 65 votos con-
de Pernambuco. /1. commlssão. porém, não tm 1)1, a seguinte emendti: 
discriminou na verba-nunaes da estrada do Sub-emenda. ü. emenda offerecidtt pelo Sr. 
sul de Pernambuco-a verb:i. p:i.ra. c~1dn. um Gubino Besouro o outl·os ao§ 1'7-Creditos 
dos ra.mn.es: e apresentou n. somma em irlo~o especiacs - uccrescente-se: 500:000$ para o 
de accôrdo com as informações da secret::i.rH~ rama.l de Guarnbir:\ à Nova Cruz, conforme 
cfa. a,,,f>Ticultura. A emenda do Sr. Bezouro 0 decreto que determinou a li~çiio <.ltu:! estra
discrimina ~ verba. segundo os cn.lculos quo d::i.s de ferro do Rio Grande ao Norte, Pn.ra
indi<!ou. hyba., Porn:imbuco e Alagôas. - Pedro Velho 

o si~. GAmNo BEzoun.o-Bnsoado nos ela- e m.'1.iS 81 Srs. deputados. 
dos orçamentaes, o Sn .. Ml~lfü\. DE V ASCONCEL'LOS (plJ la or-

o sn .. · Roim.muns Al'..vlils-P::irecc~mo; pois, d~m)-fl;- CC?mmissão decln.~a que esta omood:i. 
que 0 procedimento d:i commissão foi corr1:}CtO á 1doat1c.'l. aquelb que ap1eseutou. 
conservando :is vorb!tS om globo, segundo as o Sn.. ANTÃO oi.1 FARtA. (.pcW. ordcm)-Esta 
info.rrna.çv. es d::t secrcfaria. da agriculturn. · . 1 emenM n~o _é c:omo a dn. commissão, lJOrque a. 

o SR. PltESIDDNTl~-Nesta.s condições não dn. c;omm1ss~o. inclue o ramal da. Tnpero. . n 
vejo necessida.d.e de preferencio.. A emenda. Glor1t\ de GottiL . 
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o Sii. MELRA DE VASCONCELLos-Peço para. 
retírf.l.l' a minhi~ emenda. 

Consultada. a.. Gamam, con~ente na reti
rada. 

o Sn,. ANTÃO DE FARIA. (pela ordem)-Fnço 
minha a emenda retirada pelo Sr. Meira de 
Vascoucellos. · 

O Sn.. PitESIDENTE-E' principio estalJelQci
ào pela mesa, não acceitar como de outro uma. 
emenda já retirada .•. 

Sã.o successivnmente postas a votos e appro
vadas as seguintes emendas: 

Ao§ 17 - Cre•litos especio.es - em >'ôz de 
2.000:000$ para. o prolongn.mento dn. estrada 
de Porto Alegre á Uruguayann, diga-se-
3. 000 :000$000. 

Em vez de 2.000:000$ para. as estradas 
Central e Sul de Pernambuco, dig-a-se-
2.000:000$ para ~Estrada, de Ferro Central 
de Pernambuco (obras do porto em construc
ção, incluindo o ramal do Tnpirn. a C3lorin 
de Goitá) e 2.000:000$ pa.ra a Estrada de 
Ferro Sul da Pernambuco ( construccão dos 
ra.maes dê Paquevira à. Imperatriz, Angelina, 
Correntes, TimburiM. no Pilar e Moluogú à 
Lagôa G1•ande) • ..:..Da commissão. 

Sub-emenda â. emenda da commis.são ao 
art. 1° n. 17: 

Em vez de Angelim a Corrente-diga-se-
Angelhn a Aguas Bellas. . 

Sala das sessQes, 20 de outubro de 1891.
Joãu Vieira. 

A' rubrica- Credites especiaes -accres
cente-se: 

600:000$ para o prolongamento da Estrada 
de Fet'l'O Conde d'Eu, no estado da Parahyba, 
a comec;ar de Alagóa Grando em direcção a 
Campina Grande, conforme os estudos ja 
feitos. 

Sala da.s sessões, de outubro de 1891 .
Epitacio Pessoa e outros. 

Em vez de 1.000:000$, diga 1.500:000$000. 
Sala das seSllões, 19 de outubro de 1891.

Manocl Coelho .Bastos do Nascimcrzto.-Mai·
.tinho Roclrigues.- J_ de &.,.pa. 

E' posta a votos e rejeitada a parte não re
tirada da emooda do Sr. Antão de Faria e 
outros. 

E' upprovuda. n. seguinte emenda: 
Accrescente-se onde convier: 05:000$ para 

os estudos do m.ma.l de San t' Annn. do Livra
men to a eutronc..·u· n:~ Estl'ada de Fel'1'0 de 
Bagé ::~ Caceq:uy; no estado do Rio Grande do 
Sul. 

Su.Ja, das sessões, 19 de outubro de 1801.-
Alcidcs Lima.-Homcro lJu.ptista.-Borgcs de 
Medeiroi;.- P ereira da Costa. - Cassiano do 
N ascimento.- Victorino Monteiro. 

São successivamente postas a votos e rejei
ta.das as emendas dos Srs. Martinho Rodri
gues e outros e J. de Avellar e outro'. 

O SR. PRESIDENTE anauncia que vai sub
metter :\votos a emenda do Sr. Cantão e 
outros. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS (pela ordem) 
-Pec;o a V. Ex. que me informe qoal foi o -
parecer da commissão sobre esta emenda, 
porque ella està assignad[l; por todos os re
presentantes do Para. 

O SR. SERZEDELLO (pela or-detn) - Compre
hendo o pedido de informuçües que o nobre 
deputado fez; e posso nssegumr que si ílguro 
como sigaatario nessii emonda, é naí.urnl
meate po1•que os meus collegn.s de deputnet1o, 
assignu.ndo reunidos, outenderam quo devillm 
pôr o meu nome. · 

O SR. NrnA H.rnEmo-Fui ou quem inclulo 
o nome de meu collega.. 

O Sa. SE1tzEDELr.o-Declnro, porém, quo o 
parecer da. commissão foi contra.rio, o quo 
assignei este parecer. 

Posta a. votos ê r~jeita.da n emenda.. · 
E' rejeitada a emenda <lo S1•. Arthur Rios 

ao§ 18. 
E' approvada a seguinte emenda : 
Ao § 19 - «Obi·as diversas nos es~ndos» 

substitua-se as palavras - o supprimidn. a. 
destina.da ás obras dos canaes da. Feitoria, 
Cangussu, Leitão e Pombas» por estas -
reduziudo-se de 350:000$ a verba destinada 
aos trabalhos a executarem-se pela commissão 
das obras da barra do porto de Rio Grande 
do Sul.-Da commissao . 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Pires 
F~rreira ao § 19. 

São soccessiva.men te postas a votos e rejei
tadas n,s emendas dos Srs. J. de Serpa e 
outros, Francisco Veiga. e outros, Martinho 
Rodrigues, Domingos de Moraes e outros, 
Antãq de Faria e outros e Homero Baptista 
e outros.· 

E' approvn.d:i. a seguinte omonda : 
Ao § 19 - Obras <li ~·ersas aos estados ~ 

Consigne-se a. qnantiade 300:000$ prira. pa.ga
mento <las urngas necessarias no melhora
mento dos pertos de P:i.ranag-:lá e Desterro. 

Sala das sessües. 20 de outubro de 1891 .
Bellrmnino de Mendonça.- F. Schmidt .
Liicer-da Coutirilw. - .Marciano ui: Magal/li"ies . 
- Eduardo GOflçalvcs.- Fc1•ntmdo Simas.
Lauro :Mitller. -Carlos Campos. 

Sfo s uccessivamenlo lJOSt(l.S a. votos e ra
jeitadns as emendas o.ffereci<las pelos Srs .. 
Eduardo Gonçalves e outros, Martinho H.o
drigul)s, Pedro Velho, Gabino Besouro e ou-
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tros, F1·:tncisco Veig-n. e Nog-noirl\ P:.tr•rnri.gutt 
-0 outros. 

São successiva,montc po5tris n, votos o o.p
.:prornclas as :'ieguintos emendas: 

Ao$ concesslon::i.rios llc eng-etüios ccntrn.c5, 
·cuj:is concessues n~ío tiver·em sido ou nii:o 
forem jitl;.:-:i.r.ln.:, cadw::as, a, juízo do Porler Ex
ecutivo, 0~1',tcuHativo o uso o estabelecimento 
de fo.l.H•bis pelo syst0m~< ele difl'Usão ou ex
press:1o. 

S:ih lias sossües, 19 rle outubro de 1891.
F'. Sor.lré.-Sci~el"ino YiciJ·a.-Dion.11sio Cer
qucin.z.- P1.wla AruoNo;- Tolenli1w" d,; C..i1'
'.;Mf10. 

Suppl'im:i-~o o nrtig-o qno coiH~cHl.o nmn. :mll· 
''cni:,1u.o do ll'lnta conto,:, 1t1n•:rnt1) i!Ltlcü :tnnM. 
;'t 1l1·1u:t e<)llll!Wl't:í:d ti. Jl:u·tolini, .\. H1Jll<d!i 
& Cornp .. Llonu111í11,1rla-::;01;ii.lt:'~ l-'i 1n10nl.l.!::>i.!
:Jol' Uli S':amlJi C(>:ntnerciat l'!'.L l'ltali:L e il 
füazilo. 

S:-.1:1 d:~~ st~~~\í·~~. ~':? c1,~ (1\1tnl.1t'l) Llu ism .
.Rod ,.;[/Ul'R I11cn·n~1.nd1·.~ ~ 

l~ic:1111 iwa.it11Hca1l:i~ n;.; rmQ1Hfas dos Srs, 
Looiwl , l~il h() ~1 11\l: 1·ri~. fü)ál:tl'u o ou lrns, 
Fritncis~o Ycig-:~. Sil. A rldrade e ~fog-ueirn. Po,
l't\nl\g'lta o 011tt•os. 

O Slt. Pr~1~~rn1~;.;1'1' arinn ncit\, qne \';LC suh
mcttct• a nitos a ~'!MlHb do Sl'. Fcanctsco 
'Ycig~• e outros. 

O Stt. ARTLll!L':. R.10.:; (pela or1lom) reque1• 
quo sejni rlhididt1 :1 omc1vl:1 om duas pa1·tes. 

O SR. FR.A:s'CISGO Vim·,,\ (pela otrlcin)-Sr. 
'}lresiel~nw, de inoLlo algum oµpoaho-me ao 
reqncrimento que nc:i!i:\ tle C1zm· o illm;tre 
.{leputndo representante do. Bahin, qucmto ú 
divisão clti. ementlarni votaçii:o. 

Como V. E~. e a Cnmtwn sabem, :1. l" parte 
,dri, emenlln. n~n ü mais do qne :i restt111-
l'\'\Ç~"io rle uma. 11i:;po:;iç~:to r\o t\l't. 1'1 til\ lei 
n. 3 .397 1!0 2·1 ele non1 mbl'<) de 1888, ultima. 
lei do m•ç:unonto, qne antol'is:~v:1 o resgate 

·dns estralhs Llo fet'L'O fh Da.hü~ u. S. Franci;;co 
e Recifo a S; lhn.ncisco . 

O ponto capital po.Pn. mirn, pn.r:1 os repre-
seut\\t1lcs rte ~1i ~:i.;,; e o>; rep\·esent!.1.ntes de 
. S . Pttulo, é·n ~~ p:irto rb emenda qirn tom 
por fim impodi1• qne se f\tç~L o n.rremlo.mento 
.d~t Estm1lu. tio Ferc'O Ceutt••d. sem nutor is;t<;ão 
do Cong-L'osso, e o preciso e 1•eí1octido e:;tudo 
pol' p;u·toüos rcprc:;;cutunles dt\ naç·:í.o . 

o SR. P1rnsmg:onM-V. Ex:. <::::ta justi!l-
,cando a emon1,ht. , 

O SR. l~itA~ClSCn Vr:r1~A-~iio, ~~n ilor,ma.s, 
:iinrfa, qn() es tive:>se, V. Bx:. tolerar1u. petu 
excepcion11li\h•tlc dru; circumsta.nci:\s . 

Tlm ào~ m\liS imp'.ll't:1.ntes orgff.o\ó d:t im
~ranstt dfal'ia clc.:;ta cnpit•ll, disse ha, pouco e 

Cnmttrn V. IV 

com bastante ra?.i'Lo, qtte maior serviço 
prest[L quem, por occasião elas ·votn.ções,chamn. 
em teL'mos bruvos mas incisivos, a. Mtenção 
d_:i. Ca.m:·wa pri,ra o assumpto sujeito it suo. de
!1beraç:1.o, uo quo o~ que pt'OULH1Ciam "'rautles 
emborlt lumiuosos di~cursos de ordioario por 
poucos ouviúos. (Apoiaclos .) 

O SR. Pn.Bsnmw~B-Et\ estott de accoL'do 
C?m o <JUC V. I~x. e o ot·"'ào d::t imprensa. 
dizem, mas o reg-imento nii.g ostà. (Riso.) 

o_, Sl~. FrtA:'<CISCO VEIGA-A questão é 
~.m.o _g-r:i.vo, e n:lo podemos resolvei-a de 
.llogadüho como so '{ll'etende. Dizem que 
i~nra ~~~rcn~::tr a nossa. primcil'~l. estrada. de 
!~rro Jtt Ciitao prcp~~rados mais de nm brmc
merito formador tle g 1•and.cs omprezns. Não 
a:;sttmo :.'\. rcsponsabilidallo desses ili tos. 
. M:i:> corno r8prcscntnnto ela nnçüo e, cspo

c1almonto de ~1inlt8 nli? deixo ue imprassio
ll(l,1'-me e poz: isto pec.o_ ~t Gamarn. que tle o seu 
voto com mmtn. rcllextLO, pol'que truta~se do 
arrendamento de um proprio naclonal quo 
não tem supel'ior. 

;\'ão soa, om tluse, !iwora.vol ao systemn. 
tle ser ? estado empresnrio, mas ous condiqües 
c:wepc1012aes em que nos ncha~os por mais de 
um:i razao ponrlol'osa e de mais alcance eco
nornico o ::i.tó oolitico não eonvóm absoluta
ment"' ao prê:;ente o o.rrendtimeu Lo que a. 
minhtt emenda. r1·ocura itnp~dir. 

Assim ligoirn.mente j ust ificada, creio que a 
OtHnt~m n.~appm'V::tl'ú,lican.do-me, em todo caso 
:i s:.ü1sfaç:10 rle ter cumprido me u dever, cha~ 
m:mdo !!' ~ttenç5.o dos meus illustrGs cotlega.s 
pa.r:i. o 1111portn.nte nssumpto . 

Posto a votos por• p<i.rtes, é upprovada. a 
seguintci emenda: · 

Contlnúa cm vigor o nrt. 14 da lei n . 
3.307 de 24 de novrrnlbt'e do 1888 que autori
~ou o Podei' Executivo a resgn.tt\r as estradas 
rle fe1•ro do Recife tt S Francisca, e B11hia a. 
s ... Fr:.tnclsco, nuo podendo porem, arrendar 
rptt\lqner das vin:i fer1·e:\S da. Unil"Í.o sem ex
pressa a.utorisação do Cougresso Nacional. 

Sltl:1 clu.s sessões, 21 de outubro de 1891 .
p,.,tncisco da. Veiga.-Faliciano Pcmna .-Ame
ri co Lv.::. ~Mar11J1Jl Fiilgcnoio • 
E' posto a votos o approvado por 71 votos ::t 
favor o :31 contra o seguinte nâditivo: 

Pa;t•u..conclusü.o das olmts do l?Orto do. For
tu.lez:l. o trabalhos accessorios, inclusivo dra
gagem indispeti!:m.veis para. correg-ir o esta.do 
:l.ctual do mesmo. porto, e m:.tntol-o, fica <> 
governo ll.lltoristtdo a. inuov:.i.r com a. «.Ths 
conr:1 EfarboUl' Co1·porution, Limited> o con
trato oxis toute, elevn.ilo seu crtpital :l. sominn. 
de 4.8i4.000$ com n. gamutiri, de 6 °/., ao al'lno 
pa.gos n~ for m[I, n.tá t•gor::i. observo.da, e pelo 
tempo de 25 anuos, e bem assim a lhe conce-

s1 
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der prrizo si.tfficiente para. a P.ll'.ecução das 
obras, encetadas e das que accrescerem. 

Fi'edcric~ Borges. - Jor7o Lopes.- Gô'll.çalo 
.de 'La!JOS .- M. e. Bastos do Nascimento.
Justiniano de Serpa.- Bc~erril. - Br.trbosa 
Limtt.- .Tosd E1Jvit1J.t)UCb·_;_ Jose Avctino'.
Pedro Vel/tfl.- Frôcs.- Betlarmino Carneiro . 
- Santos Pc'l'e~ra . - Coiito Cartaxo. - Pires 
de Albuquerque . - Garcia Pires . - Nog1J,eircr.. 
- P. Guimariies.- A ;norini Gw·oia .. - C. rJ,o 
Nasoimer1.10. - Arifrisio Fialho . - Juvcacio de 
A9uim·. - Joao Vieira.- Espírito &oito.
Paula A r90Uo. · 

( 1'rocam-sc 1cp11.1·ws erúrl' a.l9uns Srs. '1.e
putados.) 

O SR. JoXo Lorr.s (pela 01·rlc111) 1~omo tra
ta-se do unrn. !1 uustií.o import-intissim:1 1 nã.o 
quer que i:;e d1g-:l que tt 0amam votou P,Ol' 
coocle:;cendonci:~ ; cleclara que os s1gnato.1·1os 
du. omend:~ u.ccoit:un qu:d'}uet• voriricaçilo de 
votD.clio t :1nlo nini:> qnauto ouviu dizer~ crê 
que pelo nobre deputai.lo, o Sr. Oliveira Pia to. 
quo não !ta.viu. m1111oro. 

O Sn.. Pn1;s101~l'm.~- Estilo pre:;onte 103 
Srs. deputados. 

O Sn.. OLIVF.!RA PINTO (pat-a uma oxplica
çao) dir. Cltle ns po.lav1•a.:r que proferiu na bu.n
cada. nii.o autol'fsa.vam o Sl'. deputado a fazer 
o seu requ~rimeoto. O que disse foi que u. 
sommu. do . ., votos, n.nnunciad::i. pelo Sr. presi
dente, indicava. haver numero; · não accres
·OOntou, que a1:to lmvia uumero no recinto 

· O SR. COSTA.. JUNIOR. (peZa o.-rlem) tomo 
par::i. mim o oclioso do P,.'l.1)01. Lamento qne ri. 
generosidade da Gamara tenha elevado o or
çamento, em cerca. de 6.000:000$ :üém do qne 
foi orçado pela commissão que represent:\ a 
nossa. coo fin.rn.:a.. 
o SR.. PRESIDENTE-V. E:<:. füllando pela. 

ordem ... 
O SR.. CosTA JuN1oa .• já disse que tom:wa 

para. mim o ouioso elo papel . Bem sei que não 
tenho o direito de fazer censuras. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex:. formule o re
querimento p:i.ra o qua.l pediu a pafavrn. pala 
ordem. 

O Sa. CosrA JvNIOn.- Estou · funda.men
. tando . 

O SR. PRESIDEN'l'E-V. E:i: . · nüo ~/]e fuu~ 
dament:i.r. Pede verificaciio ou não ~ 
. o SR.. COSTA JuNIOR-COtliO se trnta de um 

augmento de l.500:000$ no orçamento. o 
. como ha. numero legal, peço verificaçito de 
'Votação. 
· O SR. Pt:t~s1oli:NTE-Nã.o posso acceitn.r este 
l'equerimento, o sinto que o no~re deputado 
não tivesse prestado n.ttonçã.o il. deliber~o. 

da mesa em cn,sos tdent!GOS. Não posso ac-: 
ceitar o seu requerimento, porque a verifi
cação já foi feita ; estalJelecer o priocipio de· 
v•·•I'itic!.'tt' V•~rias vezes uma vota~ão ~ im
possi\•el; mas a Ca.numi. poderú, ::;i quizer, 
deliberar novo. votaçü.o. 

O SR. COSTA JuN1on.- Peço a. palavra. peln. 
01•dem. 

O Sn.. PP.ESIDEN'l'E-V. Ex. não pôde fü.llar . 
duas vezes sobre n. mesma ma.teria. 

O SR. COSTA ,JUNIOR.- O m en rerp1orimento 
funda-se em precedentes creados pt.>L' V. Ex. 
mesmo. · 

o SR. Pn:rmo1::NrE-V. E~r. nii.'J pôde fo.llar 
cluas . vezes pela ordem sobre a tu'·srna. · mti
teria, mas vuu a.presentar o seu requerimento 
nos trmnos em quo o tl.!nho feito totio:;. 

O S1t. BAltUOSA LD!A (JJcla ord1mi)- Antas 
de;;se requerimento SOL' suumettido á :\pre
ciu..;ilo du. Cnmar:i, como si;;na ta rio cfestn 
.ememb. nm:i vez que ouvi um dos líl•' tnbros · 
da commis,;:i.o de orçamento m!rilÍfl.!st:ir- se 
de modo que não me foi ll:lU<\ agra.tlavel sobre 
esta questão, p~co a V. Ex. que :;olicite de 
algum dos honrados membros da commisst1o 
o obsequio de chir esclarecimentos; e eu, 
signa.t;1,rio da emenda, votnrei contra, uma 
vez quo ella. não esteja. aa altura. de ser 
n.pprovada. 

O Sn.. SEnzen'fltr.o (pela ordem)- A' vista. 
da grnviil<\Üe dtt questão e das enormes des
pezas que temlis votado hoje, fúQo urn n.ppello 
ao rala to1• da com missão de orçamento, para 
que explique o que ha. n. respeito de.,;ta verba., 
:itim de que a Camnr:i. vote com inteira. con
scieucia. 

O Sa. PrtEStDENTE - Nií.o posso abrir o 
precedente rio encetar dh:;cuss:"io sobre mate
ria ja vencida. O regimento aão o pei•mitte ; 
mas si os nobres deputados qu~rem,podem re
fórm<ll-o. 

Vou, portanto, consultnr n. Camara sobre si 
quer nova. votação. 

Consultado. a Camnro;, votam a. favor 41 · 
Srs. deputi\dos. · 

O SH.. Pn.EsIDB~TE - Foi rejeita.do · o re
querimento do Sr. deputado. 

O Sn.. CosTA Jumon. (pela ordem) requer· 
ve1•ilicação. . 

Procede-se ú. verificação e reconhece-se 
terem votado ~ favor 5l Srs . deputados e 
contm 53 . 

O Sr. presidente declaro.. que. em vista 
deste rasultnt.lo não so proeedé a nova. vo--
tução. · 

E' posto a votos e n.pprovn.do o seguinte 
additivo: . 

As verbn.s destino.das a.os esta.rios do Ama
zonas, Para, Maranhão, Pia.uhy, Cefi.I·á, Rio· 
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Gmnlie do Norto, P:.wahyb:i, Aln~ô:1s, Ser- commis .~ã.o de obras publicns 'pan~ a explora· 
gipe e Matto Gt•osso serã.o enti•;;:gtte.:> àOs es- ção o d.am:1rC'.tçiio do::; 14. 000 kílometros qur. 
tu.dosá. p1·oporção que elles for·em realisando drado$ no pbnalto central da HopUl>lica, J:>a-r. 
os diverso:; tt':1b:1lhos e serviços ui~ce:>sarios onde tem ele ser opp0t'tnnamento rnudaaa : 
ao povoamento tlos nucleos por nu.cio!iaes e Cupital FederJ.l. · · 
esti•angeiros, compatínr.lo ao ;;ov(;)rno :i fisca- l~' posta. tt votos e i·ejeítaua. a emenda à 
lisa.c:;ão dos referidos serviços. Sr. Fi•ederico Bol'gl!s !iObL·e a. E::;trada. d 

Os fiscues s .:mi,o p::tgos pot' conta dessas Forro Leopol rlia:~. · · 
mesmns verl.111s, .cleveudo ser, p:ti·a. bescarg"C\S 0. sn.. PRESIDENl'F: annunch~ que vn.e sul 
e pam <lS :tgenci:\s, nomeado:> 1le preferencia mettcr ,1 votos a outra emenda do mesn, 
os i'unccinn:n•ios que forem disp~n;,;Mlos da sr. depntatlo. 
inspectori:i, delegacio. e commi;si:>e::i 1le terrô'ls, 
em cimscrineuci:t 1.hl. ra!.lucç:1o do !JCSsoal. O SH .. I<'n1m1m.rco BORGES (pele! circlem)-

Fic:.t la.inbem o governo autoriS1\do a. provi- Por um:.i. omissão dctormin :1da. pel:i. tiecess: 
de1lci,1r de mn1.lo que, sem prujuizo do sec·viço dado de urg-onci:L para. a. apresentação dest 
de i1trn1ig-ração, soj:1. trmu;fori lo o do cotoni- ememla, deixei ele mcnciona.r ns disposic\íes: 
saçiLo aos e.st:\do~, ci. mediria. que Ctti.la. nm o Ô" q110 s11 11~em no regulamento ti.e 17 ,· 
doo:tl}~ ;;i> l1n,bilite par·•~ a~snmir as J'Q.:ipon!i:~- maio 11 1~ 1800. · 
bili<ll\uc~ 1\n um ta.l cnníl.rgo. · . De1:1ajari:~ for chamu.1!0 :i. nttànção dn. con · 

Sal:t ilas sossües, HI do onlrih:-o !lo 1801.- mis~iio de o1·çarwmto par:t t:L rerogução <loss: 
A 

clau;;nlas, riue :.~lt< !l'llln e orçu.mento e que d 
n.1<7u <.lc fi'ttria · -Alf',.erfo Elli.<.-Gi(/Jiao lJe- terminam um facto esp1.'Ci1tl o ex:tl'aoi•dinari· 

souro.- Pedro VtJ!Jw.- Jo~i.J !Ji:l)ilagtta o ou- . Suhsi.stindo t:ies l!ispo.;ic;õcs, nüo ha ore: 
tros. monto po,,;sivel e cst:wol pat'U. a Bstrudi\ 1 

E' rejeit:t1l;t r.i. .eme1l'lri ofüirocid:~ i1elo Sr. Ferro CeutraI. · 
Homero 13:\[Jtista e outros. . · A c'.:rnsul:i. 5a diz. o seguinte: 

O S:R. Pn.i;:s10EN1'K :.i.nuuncía que Vila sub~ «Os empreg-ados actualmentecm serviço :uf. 
mettor :i. \fotos a omondti do Sl', Antão de pel"lem o ·lireito n.dquiri1lo aos venciment• 
Faria e outi·os. <iuo ptlrcel.Jem, si estes forem superiores n· 

o SR. GAnINo Br-:souao (pela nYclcin) tixados nos quadros l a. 5, e . nque\l~, cuj 
- E~tu. emenda foi upre~enta1b em no- cargo;; forem supprími<los, contiurnnlio n. pe 
me d:\ comrnissib du ouras publicas e nella. ceber seus vencimentos pglos Jogares quG o 
·se com.ig-nu uma verba q110 tu.mhem está cuparem .» · · · 
coo:-:i~naiJa em um sullstituti vo olforecido a A ch1.usul:i. 6n diz: 
um p'i·1.ijecto npres~ut;~(lo lJ.llo St'. Pi\raunguU.. «Aos empreg-(l.<foS que tiverem m:i.is .de : 

Apresso-me n. füz·H' est:i. d1;1chrru;1:1o piü't\ annos de serviço, o~ vencimentos sorü9 au; 
que nií.ú app·lreçn. quti.lquer suspeih n. rc- montado:> em 20 ºt<>· )) . 
speito tia. emend:t e p:tra fü?.er ver f1Ue clln. Penso qne eSSltS clausulas devem ser elio 
so.tis!'an umn. disposiç(1o constitucional. · · nu.1lru; pot'incompativeis com o 1igoroso cun .. · 

primeuto dosorç<\mentos o por serem medirl. 
O SR. PRESJorrnTE - A commisão ac- de ex:cepçüo. Só uma. lei geral poderia. est. 

ceitou a emenda r eduzindo a -verba. a 80 belncel-ns. A commissão de ot·çameoto si 1 
contos. vesse scieccia plonn. . des~es artigos .•• 

Vou, port1)nto,submettê1· '"votos a emenda, 
salvo a i·e,;tr·icç'ío da comn1,issão ne orc:n.meuto. O Sr.. Pn.BS!DENTg- A com missão deu ·P 

Postt~ a votos, e appt'•H'a.du. n. seguinte recer fa vora vela. esta om1md:.t. V. E:;:. n: 
emenda, su.lvo a. sub-emeudl\ 1fa. commissão: pôde discutil-:i . 

Consigue·se "" Vi;\r\m de 150:000$ ptwn. ex- o S1t. Fn.EPEn.Ico.BonoEs-Quero esclar· 
plor:içã.o e 1lemn.t•C'.:.J.Qt~O dos 14 .400 kilom:etrQs cer a fJUcstU.O, porque hu. muitos colleg 
qu:lllr(l.dos no planalto centnil da ltcpnblica., que della. não teem conhecimento. 
po.r!L oude tom l.le ser opportucnmente rou- Como a. Gamara vê, não é possivel um ( . 
uada. a CtLpitn.l Federal. çmnouto f!Stavel com semelhantes disposiçl'1 

StL!a ct:is sessões. 21 de outubt'O tle 1891.- do reg·ulo.meato d:• Estl'a.da de Ferro Centr: 
Ani,10 de Faria.-Úabino Besoi1ro. -F. Schio · O Si~. Bmv1LAQUA-Acceito n. suppressü:o · 
mi1lt.- Jm;e Bel)ilaqua.--, A. Ettis. -Pedr- primeira.. mas não a. d:i sogund:i., porque o.e· 
·velho. que é just11 essa, disposiçã(\ do regúlament 

E' igul\lmenteapprovn.dn. a seguinte emondu. O s1~. F1~'E0En.rco Bon.c;xs-Est0u mostro 
restrictiva : · do à Camura. qua.es os fuudamentos 

E', Jinu.lmente,a commissão de parecer: emendu. 
Q11e :.L emenda u. 7 pôde ser acceita, redu-· O Sn.. MoRAES E RA1rnos-E' um csclat•ei 

zintlo-se a 80:000$ a consig1mção pedid~ pelo. ment() lndispensavel. 
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OS&. F.r.EDT!:Rrco BôRGES - E', portanto, 
necesstn•io. o. revogação tlestas duas clausu
las; e como V. gx:. <liz riue a commíssrto <le 
orçamento deu parecer favoravel ii emen•hL, 
estou certo que o espit•ito i llustradu da Ga
mara nã:> deixnrú de approvn.l-o.. 

Posta. a votos, e ••pprovada a seguia te 
emenda: 

São rcvog-Gd:is as disposições 5~ e 6" rfas 
observoçues gemes cio r(lgulamento u. 400 
de 17 de maio de 1890.-Frcdcrico B01·9es . 

E' rejeitMla. a. emeúdo. tlo Sr. As to l[Jho 
Pio e outros. . 

E' a.pprova<la. a. seguiute emouda. : 

. Additivo 

ctamento em discussão com o capitulo 3° elo 
projecto n. 2:3:~. ro~ulando o processo da.s 
eleiçOes. S;,i.lvo recla,maçfi:o de a!g-umSr. de 
putallo, fica adiarln n. discu;;süo. · 

Entr:i em scg-nn<la discussão o projccto do 
Senado u. 2:51 A, n.ntorisn,ndo o governo ti. 
attendet' ás necessidndes do e3ta.tlo do Pyau-
hy, liagellaclo pel:t. secca.. . 
Nin~ucm pedin(LG ll. pala.vrn. e encerrada a 

discussão, ficnn([o adiacla a votação. · 
PaSSil·S~ :l, hora destinada ú. n.presentac-1.o . 

ele projectos~ requerimentos, indicuções, etc. 
Vem it. mes:i. ns seguintes 

])ecfaraçües 

Fic.-i o governo autorisado :i pn.;a1• no Declaro que votei n. ftn·or dti autol'isu.çao 
. padre Antonio Martucci, o que lhe ti clc\·ido . clatla. ao g-overno pn.ra o ramal de Gnn.m bir<1 

por serviço:; de .>p1•opagantla., nn, Europil; em .l'l. Novn.-Crnz. lign,nrlo n. es tr:tdn. do r.m·o du. 
l'n.vor dn. immigrac;ito, não excedendo ú quantia. Parahybo. à llo l{.io Grande do No1•te. 
de 1:600.$000. Sak~ dos scssv·'.?S, 26 de outubro de 1S91.-
Sal~ cfos scssve$, 23 de oufobro <le 1891.- Amorim Garcit~ . 

·'lliccrio. -J;ul io do Br·a:;it. - i;rictorino il1011- Dechn·t~mos l1twer votado coutra torlas as 
Lciro. emendo.s do orc.;a.m~n to é.a. Uóricultura. que 

E' igun.ltncnte n.pprova,do por 56 votos con- o.ugmeutavam desper.as . ·· 
tra 48 a seguinte emenda: Sala. das sessões, 26 de outubro tlo 1801 .~ 

As desap1·oprh\ções por utilidade public:\, Americo Li~:;; .- Joan L1.1i.:.- lYimwct Fi1lg11n
\lO intcreSS() th\ · Unití.o, on por conce:5Sih::; n. cio.- Frmicisco ll<Jiga..- Joao Pi1ilw:ro.
emprezas imlividuaes ou coi\ecti\"its, só pLl- Ca-r-to~ · Clu:i9us.- Costn Machado.- Clwg{~• 
J.erfü1 ser autorisaaas depois que o Poder Le- Lobato. 
g-isl::i ttvo reguhn· o :issnmpto. vno o. imprimir 0 Sllguinte 

safa das sessues, 21 d~ setembro de l891.
GHc1.:rio. 

·são successiv::i.mente postas a votos e re· 
.leitad:is n.s emend:1s dos Srs . . Al vm·o Botelho, 
;1rthur Rios e outros. · 

O · Sn.. PitESIOEN'l"E anulmcia que vae sub
;netter ~ votos o aclditivo dos Srs. Glicet'io e 
3erzedello. · 

Q SR. S~RZEom.Lo (í1ela. 01·dem) - H~ nm 
~rro typographico no impresso: em vez de 31 

' de dezembro de 1890, e de 31 de dezembro 
:le 1891. 

o sn.. Pl\l!.SlDENTE-0 engano e só no im
presso . O original esta. certo. 

Poslo a -votos, votam a. fa.vot• 41 Sri>. 
deputados e contra. 54. 

o Stt. P·R.BSIDt'!NTm..,..Nã.o 110. numero parã. 
votar. Como muitos Srs. deputatlos commu
nicn.ram õ. rnesn. quo so retirnivam, toroa-se 
dispensa vel a clu'lonlo.da. · . 
Fi~ adiadll a vot1ção. 

2" PARTE DA OR.DEl'II DO DIA 

O Sn.. P1~ESlDENTE-Ifa .sobre a mesa mui
tas emeu<.las que deverão ser postas conjun-

Dâ p1·o :;idc1ic:''1s .solirc a.~ p1·om.oçües du 7 clrJ 
lt.t;?l}i,·o de 18DO 

A commissüo de marinha e guerra, tendo 
estudado co1rvcnienternente o projocto n. 46, 
que pl'oviclencia sob1•e o modo de repa.t'ft.r . as 
prl;ltericoes soffl'iüns peios officines subalter
nos do exercito. en1 virtude <h promoção do 
i dej::i.ueiro <le 1890 'J)Or· serviç\OS l'eleva.ntes, 
vem submette1' á alt<t. n.precia.~.ão d::i, Gamara 
dos Srs. Dep\lt~~dos o resller.tivo 'Parecer. 

Pela lei de '()remoção que vigomva nn.quel
l o. tlata e qno~ind~ ho,ievigorn., o accesso nos 
poi;tos subalternos a.tê o de capitií.o e füi to por 
o.utig·uidn.<le. · 

Nos postos supei·iores n. . i>romo~\t..o füz-se 
metade por anlig-uLdade e metalle por mere
·cimento. 

Sendo o pl'incipio de antiguidade ó unico 
que regul~• a promocão nos postos subíl.l ter
nos, é mo.nifest<i ::i. exequ ihilid<~Lle <l a separa
ção pedida. pelo µ1•ojecto. Nos postos supe-: 
l'iores a e.xtens.1o d:t. meditla. determinn.l"in., 
nlâm dn- impossibilirlatle da execução intoti1m> 
grandes pal'tul'bações. 
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Nü.o obsta.n to nii.o ser completa. n. repn.ra
~"io d~~ p!'etet'icões sofüidm; pelo rjnnrlro, não 
deixa por i~so de sei• riconsellmdfl. por todos 
aquelle.s 'ltto r~conllecem n. gravidade do 
facto rl:i.s preterições. 

Repare-sG fanto quanto liw i1ossivel, ~ünrln. 
que todos os favorecido:;; :uü.o possnm ser ;1 tti n
gidos pela lei. 

E' .vr,i,,ilride que o g-ovet•no d<:>. então, ~o
Vel'Do dictt\tol'in.I, potlh\ n;fo :"tttentler as dis
posiçu:,.::; dtt lei de promoçfo; entroltlllto pt·o
mettea !';olemnemento respeitu.l-a. assim como 
~todas ns Q11tras em vig01· <tnleg dú. t•ovolnl}ifo 
e que nrto fossem con trari:i::; e incompatíveis 
com n 'T"t01r1:1 r.'pnlilic:i.no. 

P•tragr•a.pho . unico. A essti relação cleveriL 
suhoruinu.r-se o Presidente d;.i. f(.epublica nas 
pro111oçoes que houve!' ue. fazer, at6 que te
nham sido contemplauos tortos os olficiaes p1·e- . 
j udicn.dos, nos termos do a1't. 4." 

úi't. .4. 0 N'et1huma. 13romo,;il.o a.o primeir<> 
posto se fürtL emqu::tuto existirem, segundo 
constar do A lmanak i1Jilita1', otncia.e.s exce
cl(~nüo dos r1:sp0cti\'·os qu:i dt·o~ . 

i'.'at·.•g·i•tipho 1mico. P1·esl!t'i p1;J..o an,\loga, se 
ob~erm1·:i, <.•m rola<;ão aos dern,li:> vasto~ dos 
divorsos corpos o nrmas do.~ quao3 cxi;;tam 
Oilichics enl OXéCiiSO. 

S . n... 20 do .i ulho cl o l 8'.) l. - Ba1•úosC1-
Li u 1n. - Bap:í;l1.1 úa. Uotw. 

N. 2·L6 A""'.'"" IHOl 

·E' voi·dudo tamuem fJUO o govúl'UO revolu
ionnrio, . attemlendo no nlc.inco do movi
mento da l!) de riovomhro, nmito natul'a.1-
meoto loi lc~·auo a g~11a 1·1lfxu• ao;; :te tores do 
gt•n.nde 1.~l'a.ma ; entl·etantc c\c.ixnt1 ele consi-
dernr dos m;sign:ilados e 11::i.o mono:; illipoi·- n::o. A iifü;N:z.1. DO ~rnnsr i·:;uo IL\ VAZENDA 
tn.nte.;; ser\· iço::; iL bOn causa l']ne nos esta.dos l'Al{:\ o EX1':1tc1..::10 u:•: 1892 
preston o exercito, proct;una.ndo n, republica. 
e m<in tendo <L ordem. · 

Os factos que se tler:i.m no Rio Gra.nllo do 
Sul, em l\futto GraSi)o, ui\ B:thio., no Ceara, 
no Pn.rú,,om todos os estados, emtim, s~o \)ns- . 
tanto eloqnentas ·para Mtest11ri:m o <lircito O Congresso Nnmonn.l decret:i.: 
que t:11l1am e ain!la !í1Clll os oft!ciae.~ . q~e . 1:'~ i\l't. . o Presidente da. Rcpublicí\ é · au
se nch,\\'.nn~ nos dins da revoln~tLO, de m~o se- torisado ~ de~pencler no exercicio de 1892, 
r~m pMJUd1cnt!os c1i:i sua cn .. rren·•~ nem prate- rJJJo l\Iinisterio dos N'ogo~io;; da Fnzcmdrt, n 
ridos por· outros mars mo.<leruos qne aqut esta~ j quantkl de.... . • • . . . . . . . . . 5g .865 :888$l33 
Yam. · · l' 'b · 1 · PreJ11dit!Ct1la n. maiorit• úos offici:'l,1~s em Ass11n e rstt•1 u11 il.: · . . 

seus dircit0s, ó de ,justic.1 que o podei• compe- l .. Turos, amortiznc-ã.o e 
tente, que ó o Coug-resso Nu.ciom\l, faç:i. a re- mttis tlespezns ela. di-
para('ão quo rit·o.iecto cstrltue. vida.externa,........ 13.387;808$000 

Por isso, n commissão e de pnrecerquoentre 2. Ditos idem dos empres-
em dis.cus:>ão o project0 n. ,113. t imos o 11 cionnes do 

Sal~rfassessões, 24<l.~out11bro do 1891.- .18G~, lS70e !S~ü·:·· · 9. 038 :805$000 
])ion,11gio Cc;·(L11cira . - C11stodio de M ello.- 8. Dttos idem d~\ d1vllfa JU
N:. Vatlallao. tcl'nn. fundadn. ..•.. -

N. 4õ-18Gl 

o Coogl'esso Nncionnl decret.'\: 
.til't. 1. 0 Dos o11foia.es suuafü.•rnos do exer

-cito prornovidos poc serviços re~evantes a 7 
de j::ui0ifü ele 1890, nenhum snbirú :to posto 
immedhlto som que o tonltn, uttingido todos 
quanto!> foram por csso clect•cto preteridof; 

·em su:~ antig-uidade. 
At·t. 2. 6 Só depois de tic:i.rom por essn for

ma l'est11 l.Jo\Mi1l:ls a;; di~posiçües eh lei ele pro· 
moções naquella. da.t:i. Vig-ente, poderão OS Of• 
11ciae:: promovitlos por ~ervícos relevantes 
coucorreP :is promoções sullserinentos. . 

. Art . . 3. º PAr::t mu.ior re~·ulut'Íll3.de uu. ox
ecuçüc:' llc~t:i lei, o SUJWOtno Tt'ibnnnl Mil~tar · 
01·gumt:m•u, umn rolnçuo. tle todos os ol:ncmes 
pr~toridos .ll!O ciltido, l1romo~o do 7 do jt\
ne1ro. 

1L Ditos dn. divida inscript:1 
n:lo fnm\ad:i. . ..•...• 

5. Caixa, de Amot·tiút~•ií.o; 
reduzidn, di<! 30:000$ 
n. vertia. pe(lid~ para. 
encommendns de no.;. 
1as .•....•.......... 

ri. Pensionist:i.s ........... . 
7 . .:\posontaclos." ..... . .. . 
~. Empi·egados de reparti-

. ç·ões e log·arcis extin-
cto8 ....•...•.••... , 

~). T llcsom•o Nncion:."11 ... •. 
10. Thesourarias de Fn.· 

zo1Hln.; rodu;.:ida de 
2S2: 116$000 a qu{l.UtÍ:\ 
potl idu. po.rn. o. custeio 
dc.':itns repn.l'ttções .. . 

11. Jui~o Seccional.; ..... . 
12. Alfanueg·as ........... . 

18.832:891$000 

7:000$000 

195:200$000 
2 .432: 2G 1$947 
~. ·184 : ~54.$698 

88: 135$000. 
651 : 584$666 

1 • 00(): ººº·~ººº !20:717$000 
5.1162.:913$322 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:57 +Página 20 de 31 

646 Sessão em 26 de Outubro de 1591 

13. 

14. 

15. 

IG. 

17. 

lS. 

19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24. 

25, 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 

Recebecloria da Capital 
F~deral; su;i11rirrm-se 
pura p:1ssu1· a Mullici-
1mlid<lde. 

Me8<ls de rendns e col
lectol'ins; supprimri.-se 
oollectoria:; par:i ser 
custeadti esse sei•viço 
"Pelo governo por• con
ta de e reditos sn ppl!!
men tar•e,; a te que se 
·1·oor;:anize •......... 

Casa du Moeda e ro-
sg-alc do cobrn ...... . 

Admin istrnç[t.c1 d innian~ 
tina;:;upp!'imn.-so p:w~~ 
:rmssat• ªº" ostado::1 
re~pectívo~. 

Dit:~ o cu::.toi() tias f:t
zont!as o dc,;pez:\S 
com os propr'io!l n:t
ciouaes, anµ-111<H1 ta<ln. 
com :~ q11:rnti:~ do 
17:500$ pura 1~w;tcio 
dn. quiu tn da Bo•L Vü;t:i. 
e sutts dep(.mdl•n1·i:1s. 

Impl'ellS<\ Nacioutü e 
Diario Of!ic 'at ••.•••. 

A.inda de cu::;to ....... . 
Gr:i.Wlcn<!Õ()S par ser-' 

viçm; temporariu!:! e 
extraordinarios ..... . 

Despe;.:as ovoutuaes .. ,. 
JUl'os divers11~ ........• 
D)tos r.los lJilhetes uo 

Thesouro; snp[Wima
s~~ por n:to existir di· 
vidt', desta ui\tureza. 

Dítus do;; ti tu los de reL1-
da. emlttitlo:; parn ilJ
demnitlaçã.o dos ser
Yiços de ingeu11os ; 
supprinm-se pm' 11 5.0 
ter sic.lo reclaimidoatô 
agora. 

Commissfio de corrcto.
geus : rednziilu. de 
:30: 000~ a q mm tni pe~ 
dida. •.•..•......•... 

Juros dos empi·~.:;timos 
do cofl'0s dos orphií.os. 

Ditos dos dep••::,itu~ das 
Caixas Ec• ·nomicns o 
Mon tes de Soccorro .. 

Obras ..•. . •.... .. .•..• 
E:i::ercicios tlndos .•. , •.• 
Ade:rnt;\ meu to da g-aran-

thi proviucinl ele <l ºlo 
as estradas de forro 
-da Ba.hia e Pemam-
buco .. . .•.•.•....... 

275:62S$000 

444: '!80$000 

81 :G14$000 

57:'l:000$000 
20:000$000 

20 0008001} 
100 ()00$000 
350 000$000 

30:000$000 

600: OOG.~000 

1.000:000$000 
(i 1 1 : 200$000 
800:000$000 

450:000$000 

31. n.eposiçües e restitui-
çoes. .. . . . .. • .. . • • . .. 'JO: 000$000 

32. S~cções de Estatística 
Orm1rnel'ci:Ll annexas 
:is l\!:i8' H:iaçues Com~ 
me rciaes ...•. . .. , . . . 148: 1100$000 

Leis ns. 1837 de 2i de 
setembr·o ile J 870, ~1r~ 
tip;o uuieo e 2::348 de 
25 de agosto de 1873, 
nrt. 7". paro:igr;1pho 
miico,n. 4. l~abi•ico do 
rnoerb tle nickel é do 
bronzo... . . • . . • • . . . . 20: 000$001} 

Lei n. 2348 •lo 25 de 
;1g-o::;to 110 187:3, ad . 
ll, § :Jº. n. 2. Pi·omio 
ao::; constnwtoros tlc 
na ~·io::; cio p<tiz.... • • 50: 000$000 

.:\rt. (w!ditivo). Ficam 
su pprímidas as collo
ctol'ia.s o cujo set'vioo, 
cmriuanto n:'Lo rô1• re
or;;anisado, ser:i con
tr:w\ado pelo g overno 
por rnein tle ct•e. Ji t os 
:;u pplemeutares den-
ü•0 da .,,ommn, de..... 1.234: 880$000 

Art. (arl.iiti vo) Fién. o governo :iutori
sa1ln a. :1 brir creditos supplemontaros pn.ra 
>ati~f:tzet• o p:ig-:una n to de mei ll·Soldo, monte
pio e .,;un. cDntl'ibniçiiio, descle nwltl p1·oximo 
passo.do ute o !irn <lo exerl)rcio de 189:2. 

Art. (ndditivo). Fica o griverno nu torisnclo 
n. liquidai· com o estado do l<.io de Jitnairo a 
importancio. de l .425::529$806 p1•ovenieote da 
g:1r:•iltia. de juros r.le 2 11/o pagos à cnm r1:rnllia 
empre:mrhL chi cnnstrucçào da E~trada tde 
Lferro D. Pedro H, que mais t:1rd~ pa.s,;ou ao 
dominio dn. Naçií.o. 

Art. (11dditivo). F ie<\ o governo autori
sn.<lo u l'oorgu.11i:>ur no Hmite tla. Ye1·bu. consi
g-nad:~ o serviço dn.. administrncüo e cons9r• 
vaçUo dn. Quinta da. Bo~~ Vista e todas as 
suatl depcndencfas, _ supprímiudo a. plmrma.
cia nellu. esfabelecida. 

Art. (o.deli ti"'º ) . Fica. o Governo n.utori
su.do n. tlosponder n,te n qufllltin de 20:0DO$ 
no ttetunl oxercioio c l1m o nmnsoleo cm ho
menagem â rneznoriu. do fun<ludot• ó.u. Repu
blica-Benjamin Constn.nt. 

Art. (additivo). Fica o governo n.utori
sado a r evai• <i reguh\mcnto e tahclhi Llo mon
tepio da. l'n.zendtt, propondo no Congrosso as 
modific~ções ou quaesqner medidas que .i ul g ar 
convon rentes, sus[lendeudo desde logo sut1. 
execu<;ito, !;i assim o entender .• 

Art. (addithro) . Fica. o g-overno u.utori
sndo a indemnisa.t• con1 n. ·qu:wti(1 de 300:000.'$ 
a viuvn. e herdeil'os de Joseph l:fancoic, pelt1. 
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resci8ii.O !ÍO SQI! C!llltl'ntltO [ll~l":l co.naJisaçií.O e 
. esgott1 de ag-11as pl11vi1W:i. 

.Art . (atldlti~·o). Fit::i t•o•·og-a<lo o tlecr·cto 
u. 8~3 A, tle 6 de outubro de UfüO, q11(J auto
risou a. convers;.lo das apolicos de 5 º/o om 
4 °/0 OllrO. . 

Sa.la. das commisstíes, 26 de outubro de 1891. 
- Ror1rifJV.eS Alv~s .- Rubi<<o Junior - Ser
::edcU.o.- ~\lor-=tcs 13arros.- De metrio Ri/Jairo. 
- Fi.IJUCirado. 

N. 254 A-1891 

ltitcrpreta a dispo~içito do art . 3 ({,q. lei n. 2 
de S <lc ayo.~to deste ct)1J10, no sentir.lo d<! te1· 
co1111i rehcwlid1> o c,.c1J.ito Hccc~scwio p 1r.ra as 
despc:.cis de subsir.lio rio 1>c1·iodo de 'fl'l'oro9n
çiio du. ac!uut scsMto. 

loi n. 2 •lo 8 do ago.sto, ·o inrlepandente de 
nova Jui do Congrosso, rnc:;mo int7l'prAt:1tiva. 
1htf1uullu, porlol'i;t ;~hri1· novo cre•llto para a 
dusp1.·za co111 o snLsidio dos membros elo Con~ 
gr1:sso d11r1iut.i o pe1·iodo de pr<>r9g:\ç:í.o ·de · 
suas ses~õe~, si n;:to occorresse duvirl:~ sobre o 
direito do;; mesmos ti, subsidio durante tal 
pel'iodo, :.i.tteude udo 110 cost1ti'ne do antí~o 
regimen, buset~tlo n<\· intet•pretnçii.o tlo ttrt. 39 
COll'I rere1•ench~ ao ttrt. l7 ua. Coustitu\çrio do 
Imperio, o consngrMlo nas !•~ is de su\Jsidio, 
qnf! o th::av::un .n:\. mz~o ::\llnual, embora PªB'º 
rn·.Jnsalrnente lluranto os quatt•o mezes aa . 
. ~es~l7o 1 eg-is!ati "v'tl. 

Sem . duvida, os termos eh tlisposição do 
:nt. 17 dit Co11stitul<,!l10 do (rnperio deram 
logãr a, ess:i interpretaGão dn dn art. 39> 
po1•que) si est<~ dedn.l"J,\'a que os deputa:cf?s 
venceriam, durante as $~S$0C.:$ um St\l.Js1d10 

A commis;;ão de constituiçfio, legisbçüo e llBctrni"rio, aqudl~ decbrtWl\ qne ~ c~~da le-: 
justiç:t, tendo l!X•\mlnado a umteria do pi·o- gi,latnr • dur~1ri<~ quatro annos e ·cada sessão 
jecto 1)G l~i interpreta ti vn. n. 254, submetti- 1inniwl qu::üm mezes 'Ir e. a.o Poder Motle1·nuor 
do a sen p11recer, verificou qne. peta rfüposi- e rp10 competia prorog:u· n. nssembléo. 
ção•lo urt. ::ioda lei n. 2 de a·de agosto de geral. 
lS!:il,o Cuugrusso Nacional concedeu ao Podei· 1\fas os termos dn. <lisposição do nrt. 17 da 
Executivo, não o credito limitado que· lho Constituição r.ln. · Republica não düo logar a. · 
havia sido pedido pa.t•.i. o pagamento de sulJ- identica Ü)ter1wetaçií.o pat·n. tt do seu ar t. 22, 
sid10 ele d .ipntudos e sena.dures, conaput 1rlo porque est:i determ imi que durante as sessões 
sobre O$ quatro metes ele sessõt!S l~.!.!'islntivns os rlep1it:.tdo~ '~ sem\dores vcn<>.ec·ão um subsi· 
do cori·ente unno, mas um credito !Ilimitado t!io pec11nku·io igrntl, e ::i.quellu. é .concebida 
e r1e1:0ss•wío pitr";\, tod'1. a.. dospeza, com esse. nos >;eguinte-,; termos: 
serviço, respeitado o preceite> constitucioual. «o Congt;esso reunir-se-lia na cn.pitn.l Fe· 
do urt. 22 dn. Co nstitui~.ito rln. Republica. dcrol, independentemento de convocaçilo, a 3 

U::nnde>, porém, deSS;t concessão, o Bxm •. 1.le rnnio do C<td<t anno, si a Iei nil.o designar 
Sr. mioistro <lo interior, 1for decreto n .. ,192 otiti•o dia, e FUNc.cW~ARA quatro mezes da 
de l~ de agosto, e p:ir:i. regular o .<;e rviço wt- dnt:.L d:l abertura, r1odewio ser prorogado. :.. 
minístl'ativo de seu ministerio, abriu um cre- 1~ no § 10 : «Só ao Cong-L'JSSo compete delibe
U.ito :te 1.845:000$, bastante piwa o pag·n- · rn.r sobre il. pi•orogaÇ:.1.o e udiameuto de si~ 
meu to do suli~htio dos mcmbl'O:l do Congre,;so .~cssifos. » 
durante o priJl1eiro periotlo regular de ::;et-\Sues 
no corrente an uo~ que começou a. 1'5 de,iunhô A Constituição cln. Republica, pois, não qua
e teria terminado a 15 d~ ·outtibro, si, pe!t1. lificou de scss110 r.mnual o perio·lo tios quatro 
<lelibarnçilo Je 9 do nrnsmo mez de o:ltUllt'o, 111exes de trttbn,lho leg-ishtivo. Vê-se ate, do 
não tive:;::;o sido (lt'Ot'Og'U.do atê. o uia, 15 de UO• § 1 u UO art · ! 7, que elta qua!itiC"U de scsstto 
vombro proxilllo; nem out~o poderh\ ter sido do Congresso o pet·iodo de tralmlho diario do 
o a.l 11itre n•linlnistrati vo uo Exrn. S1•. minis- rriesmo. 
tro do intol'ior, desde que nito ll1e cabia pro- Accresce que o decreto n. 492 d e. 12 de 
vid<:lnchir logo sobre <t possibiiidade de pl"Ol'O· ngo;;to, que o governo baixou pnr:• a execuç:.\o 
gMü.o úa~ sessOGs tlo Coügro~so, só"'º qnnl ela lei n. 2 tlc 8 do mei:;nio moz. não fixou 
compete tleli lxlmr sobre proro~açilo de suas sub.,idio annual. con'lo as respectivas leis do 
sessões, · nn, íórma do § 1° do ttrt. 17 da anti,!!'o rogimen, m is slrn um suh,;idio din.rio 
Com;tituu;i\o. do 75$ pat>:t todos os membros do Coagresso 

E, comOo pagamento do subsidio de· do- Nnciotml, doputarlos e sauatlore.-, n:i fórma 
putndos e Sl;lnadores dul'ante esto. primcit•i1. do ttI't. 22 d:t Constituição, como se vc de sua. 
Ie17isla.tufü dt~ Rei:iublic:}. uã.o podia nem pude ex:posiçfü) de motivos, cm <•fllt:io d:.t mesma · 
de1x;ir ue sei• eIToctm~do sin:i.o om virtude de datti no PNsidento da Republica. · 
disp11siçoos de ·~l'cdito pa.ru, ttü fim, poL·que o A commissü.o, por isso, con~idGr:I. o pr~iecto 
GougrcS)!o n;i.o pode fixai-o sioão no !im tl61:1ta. o. 254 conforme ao direito co11:>titucionll.l da. 
]ml'tL a Seguin te legi!ôl<.\turn (:.wt. 22 d•" Con- Ll.opuhlica e porfeitrt.monte de accordo com a 
stituição), parece que o E:tm. Sr. ministro cllsposiç:.w <lo nrt. 3" d!\ lei n. 2 de 8 de agosto 

·do iuteriol', em face do disposto no nrt. $0 du. do 18~H o, assim, 6 do po.rGcer que seja ad- . 
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opto.do lX\1'3 sor convertido om lei interpreta
tiva. 

Sn.la tia~ commissues, 20 ue ou tub1·0 ele 
1891 . .:._ A.mphiloph:"o, prcsiüenlo. -Ll!ovi(1ildo 
Fitgucim~, rel:tt01'.~1lri~t!de~· Lobo.-Glicc-
1·io .-· Gonçafoas Clwvr1s. - li'rrmça Ca·l·calho . 
-Leopoldo de Bull!Ues.-An[JalO P:nhairo.
Chayas Lo1xilo . 

N. 25-1-1891 

O Conb'resso Nucion:il dcci·cta: 
Art. 1. 0 A disposição do :irt. :~· da lei n. 2 

de 8 de agosto ele 1891 comprcheude o ct•etlito 
necosso.l'i~ ús despazas r.om o subsi11io do:: 
memiJ1·0:; elo Congr:.!tiSO ~'Í.túÍl):l(\I, llO poriodo 
de proro~~o da. Mtur.1 ses:>iio. 

Art. i.0 · 1VH•o;;a.m-su :is tlii;posiçuos clll 
. contrnrio. 

Saln. dns sessões, 2·i ilc outullrc elo 1801.
Ccsar Zama e outros nrnitos Si'S. deput<tdo~. 

N. 1151\I - lS9l 

Emci1dCtS do Sc12ar.lo u Pr-opos;1~c!o tla Cam.nrn. 
elos Dc1nrtaclus fi;ca;~1do a.s /'orças (ti: tt1iTa 
para o a::ccl'cicio de 1892. 

· A commissão de 1rwrinlm e gucrrn, t11-
mantle> conhecimento th1\,; emL)lltlt\~· do Scmvlo 
no projeoto de lei da rix<1c:10 ele nn·çns du 
tetl';.t, pnss:i. n. emittir o ~t'.'U narecer ~o!.1ro 
taes emeudtis: · • · 

·.fulga, in~xequival a que i:;e refere ::i.o n. 9. 
elo art. 3° ; n. de~erçfio no .:;;1so d:iquollc :\t'
tigo não. pódo ser punid:\ tlo m~;;mo modo 
que nos casos ordium·ios. 

fe;;tnn em seut idn cont.rnri1i, reg-citandu um:i. 
emenda do Sr. llepntadti Bttt'uO$U Lin1a. 

~:lo só pOt' c<;te motim, r.omo po1· otrlro.~ 
que n:tn devem ::;ei• d1.'.sprc;:n:1lo:;, :.• com:ni:;siío, 
i·eutlen•lo 1rnmen:1.s·orn ::i s:d.>etloL·!~1. Llo f::;~uado, 
niio p(i<lc, ent1·ot:LntLJ, :>'~ confü1·t~tt.1. t· <:t)Lll o· 
s~u acto, 11orque i:~::;ti. separação Lle. :u•tigos 
vem r·etl1,1•<bl' n1odid:1s quu ~• comniissüo t•epu-· 
fa de nrg-m1te necessid:1de. 

Algnns Llr.ssc;.; n.:•tig·os füm~:u:1 . ;;;,·~tem:i. 
com o orç:1mcuto rfa ~·uen'•t , rei.ltiúndo ::, d 1):'$
PL~;m d<!::;su. l\linil;te:'io; t!e; l.!ga!-os iL t: ltima 
ho1·::, <la lei t.la tix;;i;;i'lo . cl-:J lcil'ç:a:>, é queret• 
si:jdt;u· o tn•ç 11\'\en~o a pcre.'.!;tfo~w 1lo Se;1:iclo 
·pam lL Cu1t1al'tL e dn. c,unai·;L pal':'\, o Sena<lo, 
q:1:u:rfo 0:;i:ass:c}:1 o tempo e ta~\!;, r~;: t ~ ~:~ uas 
1·e;;t:L :iitHl:t füzor. E <lcrnt\iS, parec~ qttG ttr
tig-oil rpw tcern )Jett' Jím a dimíntt i ~~:ío tle pcs
so:d (o :i.l;;nn:': 1lcs st<p1)t·imi·:lo:; 1ist:::.o neste 
caso) Nt\1()11J pc1·1Citan10nt1) ll<I. lei 11,J li:mção . 
do !'ot·i;:is. Ilir-so,li:L que o e:-:empl <> nii.o é 
tli.!!110 Lli~ imitaç:i.o ; cai toLlo <> c;is~), n com
mi~,;iio lmnlJt·:L q1HJ nlg·umns tlí:> 1>o~k1jCS qUe 
!ignram na 11os::-~t Jc;;biaçiiú com o c;i1·aota1· 
<"lo pe1·niancnlcs. for<'m vol:l•faS o su.nc.::ivnttdt\$. 
fazend•; p; 1rt0 de leis <õnr:nas. . 

A' vlst:L tln 0:qi0:Hlido, t1 con1mi::>si10 cj ele po.
rcc:c.t• qttc o. Cnma ru. tnil.ntenh::i. ern sut~ inte
g-:·a o prn,iecto de !oi cl0 tixnç;:to 1.lo fü:\::1 s de 
t1:n·:1, nc~lta nr:1o ap.;!1ns <L :;c;uncli~ das emen-
tlo.~ elo s~niHlo. · 

Suh\ tias commi~sves. 20 tl~ outubro ele 1801. 
- M •. Vatlu.drio. i'<~l:l.to1'.~ Cui:totlio d11 Jlfello. 
- Diony~io C1:;·qicl!iJ·et.- Pire:~ Fi>1·1·vil'a.-
Indio do Bra;it. · · 

Emc;nclas rlo Senado ao projccto da Cam(wa Como sujeitnr a com;e!ho ele ~uarr:t o de
sertor que uuuca. servin 11a, füeira, o uesi
guado que não se apresenton ~ Quem d::i,riL :L Ao u. 9do :irt. 2º- Dopai;; das pnlavl'::is ~ 
parte · accusatorfa, ~ Quem far:L o corpo <!e sari"i.o considerados desertores - :i.cc1·csoente-. 
delicto, isto é, a. base uo processo ~ Quem se : e ~11,je i tos :'ts leis que rcg-e1.11 esse ct• ítno.; 
furá. a. certidã.o de assentamentos e como ob· e elem.rne-sc as palavt·as-o!.w1g·ndos a scrnr 
ter testemunhas? por se1s tinnos. · 

· Admi'tta-se que sobre tudo isto se vossa Ao pnragrapho un'ico do referido u. 9 do 
providenci.ar em um~ capital ou . em pontos art. 3'', substitua.~::,e p;i lo scG· uinto : - O 
que llle fiquem proximos; m:ls üguremos 0 · ong-a:i~mento d<.\s im\ças t~o pr~t simples so · 
caso em um município do interior, nos cou- poctcra t.er Iog'nr uma u:Hor. ,·ez e pol' tompo 
fins de Goyo,z. Mino.s, Matto-Grosso, etc., 0 nnnc;i m<tiot· de tres ~urnas. As que se on,.,·a~ 
b~i:n depressa uos convenceremos da. impossi- jurem llOt' n.qoelle tempo co!l:>tituir~io <:> a. 
bthdn.~e de u~ processo regular. rcsorv::i, estabclecid:i no § 2° do nr~ . . 1Q füL lei 

Assim, é mtuitivo que a penalidtLde pura 11. 255G ele 2G ele setemur·ó tlo 1S7,l. 
ess~ classe de desertores ou, eut1í.o, })i\l'•t 0 ;; Aos ar ts. 6" :i. 22 - Sep:.:.rem-se llfn•o. fot·-· 
desrgo~dos · refroctu.rios, não pódo ir :.1.ltim da marem um ou mrl.is pt>ojoctos distinctos, con
cnptm'a e da. imposição.<le maior tempo <li) rorme ~s mate1•ias que s~ contem nos roferi-
serviço. dos artigos. · 

Com rol3:çi'L<> a emenda ao paragrapho uni- Sau(l.do Fer.let•al, 24 de outub1·0 ela JSD!.-
~o do refendo n. ~do <.l.l'l. 3", a comwissão a -:-Pncdente J . 1J,c Jl:!oracs_ Bcm·os, vico-pre-· 
Julga. b5m pensada o, portanto, no.caso ele :rn.l~n te.-Joao Pedro Bel(urc tTicirct, 1° seci·c
ser approvada.. . tano.-Git Dini:: Goulcc;-l, 2u sucretario. -
. Qut\)tt?, a suppressiv:i. dos arts. 6° a 22, a Jorio Soare~· Neiva, S• secrct:.n·io .- Mcinocl:' 

comm_1ssao lemllra. que a. Gamara jâ so nmui- B c:;crra de AZli«querqw; Jwiio1·, 4u secretario •. 
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!'1'<Jjccto rlll Oimar11 ii. 1Jt) JJ • 1 colns militrn.,~s, os ioclividnos qu~ tenham 
111ui:i do 15 atrno:l, conrnnicmto robu:>to;r. plty~ 

o Cllllg'I'Ll::',;O ~acional <lcct·ot:L: SÍCi\ e "· ;;~H·n.nti:i üo '"ª1:Fl::l pm•a a~ respecti.
VltS umlrimtlus. 

Art. l .ó .\.s r11rc:1s 1 \1~ tci'i't\ pnrn o anno 8." o tampo <lo sct•vi~·o pn.m os voluufarios . 
tirmn;:eit•o d(~ IS!.l2 con;;ta.rü.o: e os sorteador;, que ~o apt'es~ntareru dentre> 

§ l .'' Do~ ofi1ciues das differentes classes do do tempo qu.e fol' marcado pl1.rn npresentnçllo, 
q uii.:.lro do exerci to ; . sc1·â de tres :urnos. 

§ 2 ." Dos :tlumno8 clns escolüs militnres n.tê 0.º Os sorteudos, que uão se (l,pr0sentnrom 3. 
GGO p~·ai;as e das compa.nJlias de rq1reudizes rrntorid::t de local competente dentro do 30 dfas. 
~'.l'lil l 1(!i1·r1s , nlio excetiGndo t!e '100 ym1~::.~s; da, pnbliCt\Ç•iio de Sll ll::i iwmcs cm ci.lit<ws t:J m~ 

§a. o De 2-t.877 ]ll"(\G(1$ de pret, de 11ccordo imprensa, $(!1.'Viriio po1· qu:itro !HlllOS, e os. 
com o c\ec1•eto n. 5G de 14 ele dczemb1•0 de que aithlt\ não se :qwescuturem, atê :fü dias~ 
188(), fi s rpiaes po~erão mi• c!cv:nias no ilnplo depois desse nl~imo pr;"tr.o sc:~o con~tderado.:; 
ou nmis, .:m circumstaocía.s extraordint1rhts. cle::;ertores. e olmg:ulos n, servir por r;eu; :..nnos. 

~ 4 ."O c·ovci•no. porén1, nifo podei-li . p!'e- p,n·:• grarho 11nico. O cn[yijamento sô pt1<lcm\ 
enchei' o; clnros actunlmente cxisteutes le1• Jog:11· t.inm unic:l. ve;; e po1· tempo nnuca. 
além do cffectíYo de 20 mil homens, s:::m que maior e.lo t1•es nirno3. 
se.i •~ itccn:tnrln. n. verl)ti necesS:.tl'hL óu se dê 10. Os ,·olnntarios scl'iío nclmitti<los <)u:indo 
no\' a 01·;.,:-;L1üw<;ão ao exercito, salvo circum- !? onde que1· (JUe se apresentem, t~mlo direito-: 
st•Hl.!ia <.!xt1·ncird irrnrfo.. 1 a) o. ser incluldos na ;;;·o.a.rnição do cstndc · 

Al't. 2. 0 Estas forças serr\o comfllet.\d<\s 0111.\e se ;iprosent;it•om, comtt\t1to qne o :.eu 
pela f1it·ma e:cpre~~n. 1w !ll'L S7, § 4°, da Con- numero nilo excedn. ú-s Yn.g-as '1.be1fos . nessa. 
stitniçn.o. isto é, pelo volnntn.riado ;,;cm pru- guamiç<lo, caso em que t\ll'Ú.O prererencrn.: 
mio e }l<~lo sorteio i1revittm.ontc organisado. 10, .os cns11.dos com fllhos. 

;nt. :~ . ª Çmqun!1to nac; lor decretad1!- nova 2µ; os solteiros ou \-il\Vos CJl\e snstento:ram: 
le~ de ~01;te10, ~~;·~ ~01~s1dcraL~(l, t'lll •:~!,!·01· n. m::ii ·ou vn.i clecrep:tos ?ll ''•\lctudinarios, irmi1 
lei n. _.o5ô ~Le -6<le i;etemb10 de 1814 e os honesta solteil':i. ou ''ntva. . 
sa~s re$pect1.v?s regulamentos, com as se- 30, 08' viuvos com fühus 'ou !llhos m~nores 
g·umtos modlficações : . de 17 annos . 
. 1°, as isenções de que trata o a.rt. 1° § 1° ú) Ser5.o prelericlos em ig-ualdnclc rle coudi-

1lc:uu N:dnz!das ao que d i~poem os ns. 1°, 2', çLJo~ entre. candi•fatos n, empreg-os ele C~'mcter 
3°, 4°, 5°, G'' e 9" desse paragt..i.pho : . fetlern.I, um•~ vez que satisthçtun n.s con<liçõcs . 

2°, :is juntas do alistamento o as dn. re- de cn.paC:dnrle exigicln.s par:~ t n.cs cu.rg-os. 
visií.o se1·ão, r~m ca1.fa e\itarlo,comjiostus ele tre"> Art. 4.0 Nós estad1>s em qne, -por qnn,lquer 
cidadão.:;, desig-mtdos pelo respecti \ ' 1) g-over- circnmstancío., nã.o 53 llonver p1·ocedido no· 
nndor, <lev1mdo, sempre que· foi· possível, :distnmento, será esse immedia.t:unente feito, 
serem pl'efüridos ofücfaes rcformndos ou llono- u.bt>;.rng-enclo todos o,; ciclad[os, na. !Ormu. do 
rt~dos do exercito -0u dn m:il'inhn., ·e. u:~ fatt:i. art. S6 cl:L Constitniçã.o, c.xceptaados os 
destes, .otnciaes, da gunr1la n:1ctonn.l ; comprehcudidos no lL 1° do n.rt. 3° dn pro-· · 

3", os tr:.-.lialhos de!-::;as j nn tas serão ragu- sento lei. 
ln.do~ pc.lns disposições dn~ §§ 2\ 3°, •1°, 5°·o . ,\rt . 5. 0 Os volnntarios perceberão, em- · 
9° do at·t. 2° d_n. cit:idn. loi; . <l.l~ant~ fo~·em pr~i:.as do pret, mais nm11. gro.- · 

4°i das deliberações tlas juntas rev1sor:is t1t1co.çao 1gnri.l it qnarta pn.rte do Sl'1do de 
caibera rccm·so ele qunlqnor cidacWo ou dos i11 - primeim prnçt\; os Yoluntarios e recruto.dos 
tereSS<\dos; nos estudos, p<l.rn. unia junta flscal, que, !ltJdo o s"'u tempo de Serviço, continuarem 
~o.m :::;ecle nn. capital do cst:iclo: composta .do n:\S lileiras, com ot1 sem cog·ajn.mento, perce
JUIZ seccional, do conunnntlante ll:L gnarníçJ,o hcrti.o :uma g-t·atificaçti'.o ign:\l ú. metn.de . do 
e elo clwfu do serviço sanitario; e no Districto soldo ele pl·1moira p1•a.ça, e. quando forem 
Federn.l, p:tfü o ministro cin. gw~1·ra; escusos, se lhes concedc1 ·:~ nas colonias <lo 

5°, incumue ú ,junta fü;c;·•J zchtt' pela, ti el Estndo itm prazo do tcrms ele 1089 urc~. 
exccuç.ão do disposto nos a,rts. SG o 87, § 30, Pt•rng-rnptw miieo. Os indi\0 id11os volnnta.-
tln. Oan~tituiç;.l.o Fe<lel'<tl ; rinmente <tlistidos nas companllit\s . de ope-

60, ~s C?ll~it"!_g-entes de que. t1·~1 :n. ~ n~ti~o ra1·ios . sel'vir~o por sei:> <\lrn~s o os menores: ·. 
87 da Gon:;t1t111çu.o Fedet'a.l sct·ao d1str1bmdos, apreucl1zes dos arsennes yior 01to annos, con
a.tf.1 que se foca o recenseamento regulo,r dn. t::i.dos tla Ll:i.ta em qoo vassn.rom puro. tue8 
Unfü.o, proporcionalmente i~ representação d~ comp::mhi:1.s. 
cu.da Ol'tn.do, no. Cam•tr~'L dos De1iutadc-;; no Art. G. 0 A pnrtit• dn. dnt•• (fo, presento lei,. 
Congresso l~cclor:•l; nenhum oflicio,I, sendo de corpo a,1·1•ozimon-

. 7°, u idade para o nlista.mento militar <le tauo, potlerii ser trausreritlo Jtem pr oiiloviclo · 
que t1·nt:i. n. 1n·es0nte lei ser:'i ~le 18 annos ; p:.\.l':\ corpo ospoci<~l ou ~sta,c!o..:1n:).ior d:t al'Dla. 
poctencio, entretanto, ser adnuttido:; nus os~ ~~que pertancor, sem que tenha um o.nno de 

C:Lrmu·D. Y. IV 
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etroctivo se1•viço nos b:1talhoes ou 1•egime11tos 
de Stlõl arma. 
· § l.D A:; promoções 1los otTicia,es do e~tndo

mnior tle ~1rtilharit~ serão sempro par;:t DS 
bat<tlltues ou z1egimentn:=: tl~L r•e::;pm!tiva. :wm<l, 
e só podrrndn ser tr:1 nsleridos outrn vez pll.ru. 
o estar!o-m11ior depois t!e um :u1110 de c1foctivo 
se1·vi1,:o na tiJ13ira.. 

§ 2.0 Os l]Ue servem ::i.ctunlmente no estado
mnio1· d:• n.rmn. e nilo tiver·ern, no po:,;to em 
que so a1~h;1 m, o inter~tido oxigi1lo pola lei de 
p1•01110GÜ0, sedio trnnsCet'Í•.lus pttrt1 0:{ corpos 
arreairuentwlo!:i nlim de satist:t:t.0t•em as cx
igenclns rie,;te arti:,ro. 

Art. 7 ° Devcrffo ce~s;1r, cln~rle jà, ns tr'[l!l-
5fe1·cncias (\e c;\pittí.'.!S tio corpo ile e:;ta•lo-maiur 
de I"' cln.sso p:n·a o ih~ en.1.:·eni111iro~. 

§ 1." ;\S vr.g-:1s rfo tt~ll•.lll le~ rlo corpo ele 
estado-maior de l ª c.fasi;e scm1o preenchi•L1s, 
em or1lem de :intiguidade, ptH' tr~uisr,~renci<t 
dos tenentes ou !'•• ten•~lltes d is armas com
batente:>, legalmente ha.lii!i t:idos. 

2." AS v~g:is de capit:"\.o uo corpo de 011-
genlwirM set·üo preenchidas, p111· ord •m de 
anti.!:!:\ÜuüM, metü~le lJOr promoçüo do,; tonan
te-" do cstn.1fa m~llOl' de 1" C!<lSSe A uaS treS 
armas, e n. outl'a. meta.·!e pot' tl'a.n,;C,~rench 
dos capit:1es :1r1·egimentn.dos, uu::; e outros le
gn ltn<mte hnbilitatlos. 

§ 3. 0 As va.g-ns de ~uc tr.itn. iii fiiw, os 
n.rls . 8° ckt lei ll. l. ~51 do 7 d e fe•1>roit'o tlo 
corrente :1nno e o precedente tb prr·s·~n te lei 
serão ;Jroe1whidns, nu. l'all:i de r.a.pWlos. por 
promol;U.o, em ordem de <i.ntig-1üi.latle, dos te
nenti;:~ (lo eslado:-nmior o lias tres armas, 
legalmenLe lw.bilit<Ldns. 

t\rt. $." Dc veriío ces:,;:t.r ig-ualmeute ns tran• 
sl'ereocias para. PS qm1d1·o:s extrauurnerario e 
extraordinnrio, que ficarão a:;sim limilmlu:i às 

·.condiçõu::; actuaes. 
1\rt. !:i.0 Os olUCio.l's da nrma de :wtilh:wia. 

que exercerem empre~os dos rnencionu.dos no 
art. 4" do rlecreto n. 3 .526 de 18 de novembro 
de l8ti5, deverão s~~r tr::wsrel'idos p:11•n. o 
estntlo-malot' da. ditt1 :irma, em snbstitnição 
aos que, porventura., alli existirem sem e;;tar 
nas mesmas coadiçües e nil.o tiverem nos 
cor11os da armu. o tempo de servi<;o marctldo 
no urt. 6.0 

Art. 10. os medicas e ph(l.rmn.ceuticos Qlle 
de ora em deante thrcrém de entr~tr p:tru. 
o quadro effectivo serão , estes no posto de 
u.lrer1·s e tiqu~lles no do tenente. até que, 
por este meio, fique o num(H'O de medicos 
capifüt'::i e ten entes reduzido a. 40, e de phar
mt1Cellticos tcnentQ'5 e altere3 n. lt> ~m cada 
um de$tes postos. 

Art. 11. Fic:im l'cdu:r.ido:> a simples onfe:r
ma.ritts os hospitaes de 311 cln.~se craàdos pelo 
reg-111:1.mento de 7 de n.bril de 1890, que ~e1•a 
rovi:;to e posto de harmonia com n, pre
sente lei. 

Art. 12. Fica desd.fl j i:L oxtincLo o pesson.l 
ecclesi1tstico do exercito. O;; officiaes-p3dres 
que cl)at:1rrm1 menos de 25 anoos de :;erviço· 
ser5.o 1·t~form:1dos com o soldo po t• iuteit·o, e os 
que cont:lren1 fn'.ÜS serão uos termos d:i legis 
lação vig-ente. 

A 1•t. l :1 l?ic:\. fru:ümente extincb :i. classe 
de c•v:lct(~s. conúounndo os ex:h;tentes até 
toJretn h::iixa. 

,\ rt. 14. Sem prejnii:o da instrucçü.o militn.r 
prorwhuncnta dit.:i., Llcverú o t:;"over·no i;mpre
;:m• o pe::;so·il .to cxMdto cm tmlmt hos t13cltni
cos, tn,os ,~nrno constr11cç!vP.S tle linhas tolegra.
phic•H> e do o::;trudas do lerr•o, lcv:rntameuto 
1lc carta~. etc., a!lm de que o 1!ito pe~soal 
atlrp1h·;1 pr·1ttica nesses ~et·vlços trto albtt•ictos 
à scie11cia rfa ;!tle1•ra. 

Art. 15. o governo mand:irá pmticn.r, pelo 
tempo !le S8iS rnt'zes ~1 um anno, 11:is es tradas 
de ferrn, teH:~·raphos o outl'<1s sot'viços .de 
en"enhari:i tio E:1lttdo ou por e~te subvencro
nados, ()S t\lumnos ,ias ei>Ct>las militn,res que 
coucluit'ern o cn1·so de engerilla,ri(l.. · 

Ar·t. 16. Emquanto niio for tlecret(Vfa. uma 
lei ~er.d do promoi;;ües, serão observrtdas as 
<li~posições qne vigoravam .. ?-nteriormeute ao 
decrr3to n. 307 de 7 do abn1 de 189D pnr11 os 
m,•dicos e phnrmaccuticos e as do tlecreto 
n. U~5\ · <ie 7 de t'everelr:l de \89\ p1n·a. os 
omciite:nlu; outras cl:1sses do exerdto, menos 
no que diz re~poi to. a. int el'6ticio ; qne só po
derá ser rn~no1• de dous •Urnos em tempo de 
guerrn e devendo pnra as pi·omoçues sei· 
exigidos os eXfJmes pmt icos ele qne tratam os 
al'ts. 28 e '20 t.l.o regulamento de 31 de março 
do 1851. 

P;lra.<•mpho •mico. Os pho.rm:1 ceutico~, en
trl:ltunt.~. poderão ser iwomoví. !os, logo que 
se d eem v;t:!llS, ainda mesmo 11u.~ não tenham · 
os 10 a,nnos de serviço de que trnfa o :\rt . 9° 
do i·cg-uln.mento du 7 do ma rço de l 857. 

Arf. 17. As disposições do :1rt. iG do de
creto n. l. 35 l Lle 7 rlt:J l'evereil'O do c01•rente 
:mno não compreliemlem os capit;íes que 
nestit data, j&. navbm renunciado o dit··~ito ü. 
transfer e ncia para o corpo de en g-enheiros, 
como 1':\culkvn" a. lei o . 3 .1 69 de 14. de julho 
de 1883. · 

P:tt'llg"ra.pho tmico. Ficam Sf.ltU em~i to as 
lrtttbfere1icias e!Tectuadas de~de :vi uell<~ dn.ta 
ntê à promulg•1çl\o Lh'l µresento l ' i, dos c:ipi
ttles que se ·ltduwtim nas CO\Hliçõl!S inrlicadas 
que desejem revert»r aos rcspecti vos qnaot ros. 

Art. 18. Pie tni exti1Jctos a,· coude larln. do
mestica e de experiencia tle Santa Cruz, os 
presiuios militares ele Goyn-z, e antori:;~rlo o 
g-overno a emanei pa.r, medeante as providen
cias indi~penstwais, as coloni:i.s m11itures, com 
excepçõ.o da.s que, 0stive1·em coUocadas êm 
ftoonteit>11s, ou nas süas trro~imida-ries. 

Art 19. Fica o governo autrwb:ado a re
formarl som augmento de despez."li, a Escola. 
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de Aprendizes ArtHheiros, transrorma otlo- a. 
em nmn. escola ele sargeutos par<\ todas as 
armas . . 

Art. 20. f i ca o Poder Executivo t 11mhom 
n,utorisauo a refm·rrmr, segnutlo as bases do 
regu\a.m<1n to de 1855, o systern:;\ tle i'orneci
men~o nos corpos, revendo pa!'n. isto os regu
l::tmcn tos vigentes . 

Art: 21. E' t t•ausfcr ldo \)ara o Ministerio 
da tiuerrn. n flroprio · nn.cioJlal deooml11ndo
Fabi"ic:1 1l<d'1wro 1ln Ypn.11ema- alim de oppor
.tuun.m~n te ser a Ui fundado o A!'sennl r.le 
Gue1Tu. Goutral ela H.epuulica.. 

Art. 2:!. Silo rlos1le .iá <leelnrndas permn.
ue nlf•s ns dispo1;içue!> do!; m·ts • .liº, i 0 , 10, 11, 
14 o 15 ,fa pt·esc nto lei. 

Art. 23. l~evogn.m-so as Llisi)osiçdes cm 
contrario. . 

Onxna.rn. do\'. il~puta.do~. O de out11l.J1•0 de 
1891 .-Jol'lo Lopes Fe1·reira Filho. vic:?-pre
sidonte.- f'onstantíno Lui:: Palteta, }u secre
ta.rio.- Joc7.o ela Silva Reti.onbtt. 

'N. 24;; A - 1801 

Fíx(I a fie:pe;;(I, do llfini.~leric ela · ln.str~cçiío 
Publica , Correios e Tetegraphos vara o exer-
ci.cio <.li: t802. · 

(Parecer d:i. Go1umissão solJrc erne11clas ollerccid:is 
cm 2~ <liscussão) 

A commi:sstio de orç::t.mento, tendo examinado 
as emen1!as o (forccidas "'º pi·o.iecto· rle <H'Çl~
mento do Ministerio da Instrucçüo Publica, 
Correios. e Telng-rapho3, é de p.-i:recer que 
seja.111 :~pprova.da.s : · · 

.A emenda qrte restabelece a. verb:i consi
gnnda. n:is t 1belLls pa.ra. o Lyceu ue Artes o 
Officios de:>t;i. c:r.pital ;. 

A qu , consigna a '\.·erlla. de 2: 000$ ao col
leg'io de .N S. do ~\mp:ll'O do. Par:~ ; 

O addit.ivo que mand:t pagar às despezas de 
5: (;00$ com a compm de appnrelhos pa.r:i o 
Inst,i tu to do) Bactereologia e estt\bolece ~\ sub
vençiio de 6:000$ no proxirno exercido primo 
mesmo ln~tituto ; 

A omo11da c7uu rerluz l :800$ na verba íllu
minaç:io ela. Bibliotheca Nacional. 

R"1<1tivamentt) ús outras, que tru.zem uu
gmento de 1lespozn., e ntende ~ comrnis::;ão que 
nü.o devem ser adaptadas. 
$~1\:1 rlaS c~ommiSSÕOS, 2() Üó OUtllbl'o de J 89l. 

- Rodrig~lcs 1Uvcs. - Jl1oracs Barros .~ .Se·r
~edelfo · Corrtht . - Rubi«o limioi·.- Fi(p;,ei
rcdo.- Dc1•tutrio ( discordu,ndo nu. ultimo. parte 
.do parecer ) . 

O S1L. P1:1·::m11·:::-.:n: cJcsignt\ pnrn. ::tmanhii 
o; seguinte ori.lom do d ln: . 

(1." parte atJ ,)s ,') ho ras) 

Conclus:lO cl:\ votaçüo das emend:ts :.'IO pro
jBcto n . 215 O, ílxa.uilo as despezas do Minis
tet·io d:li A;;ricu ltnr·o. (3" discussão) ; 

Votação tio pr'Qiecto t?. 222 A, da c~mmissfio 
mi:dt) reh\tivo it emissão. conversa.o ores
g-:.i.te 'do papel~moetla. d ó E;;t:tdo (3:• dis-
cus~:lo) ; · · 

\'otaçiio do pro.jodo n. 245, fixando as ~e
speza5 elo !\1inistel' io d:i. Instrnccão Publtc..'I., 
Corr~ios e Tcleg-r•tphos (2" ll iscu:;são); 

Votaçi:i.o do pro,iecto do S_enado n. 251 ~' 
;tutot•isaudo o Potlot· Execut1 vo u tütender ar.l 
nccessid.1i.les do e:>tnclo do Plauhy, dctermi-
nadn.s pela !)eCC<.t (2" u iSCllSSàO)j . 

l" tlisc11ssão do ·projecto u . 254 A, rnter
pret:\1t11o a <lisno.>içü.o elo art . 3° da lei n. 2 . 
de 8 do t)go;;to 'deste :)uno, uo sentido ele t er 
comprehond1do ~ credito ·~ecessario p1tr<1> E-S . 
1lespeza::; elo :.mbs1dlo no per1otlo de prorogaçao 
tla nctual so:;.silo ; 

2"-.parte, eis 3 ho'>"as oii. an~os 

2ª discussão do projecto n . 233, l'cia.tivo ao 
processo cleitot•al pttr•~ os. cu.rgos federaes 
tc:i.pit11lo 3• e segnintes); · . 

3• discussi'í.o do projecto n. ISO A, garantm
tlo em ~;ua. pleniLnde os direitos ji~ adquiri•los 
por e1Í1preg-:1do' vita lício.;; e por. a.pose1~t:t~o_s, 
em vfrtutle <le leis anteriores a Coui:;titu1çao 
Federa.!. 

Lc:ivanta.~se a sessão fts ,1 hor.'.l.;; e 30 mi
uutos. 

100·' SESSÃO EM 27 DE OUTUBR.0 DE 1891 

Prcsillcncia do Sr. .11:fotta ~líachado 

Ao meio-diu., proce·le-se U. chn.m::i.du, á qual 
respondem os Sr::;.: i\fatta lV!ncliado, P11 tett<i, 
Nina Ribeii·o, RetumlJn., ~~oclrignes Fe~n:.rn
des, Nogue~ra. Pu.r:l~::tguu, ll~I fOL't 'ne1r~, 
Uchóti H.od1·1g-uc>s, lnd10 elo D!'a:-.il, Ionocenc10 · 
Serzel.lello, Ca nt:lo, Pedro ·Chormont. M:itta . . 
Bn.cella.r. C:1simiro Jnnicr, Cost:\ t<.odrig-ues,. · 
\ rifrisio F i:il ho, Ne lson , Pires F'erreil•a, Ma.r

titiho H.ool rig-ues, Barbosa Lima, Bezerl'i l. J úão 
Lopes, Frederico Borg-es. José J\ velino, J us
tin iano do s~1rp;i, Jo~e Bevilnquu. Gonçalo ;do 
Lagos, Nmicim0 nto, Pedro Velho, Amorim 
Garcia, Epitncio, Couto C~rtl\XO, Só. Andr~de, 
Tolentiuo de Carvalho, Gooça.l ves Ferreira, 
José Mo.rio.no, Jo:.i.quim Po1·numbuco, Juvencio. 
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de A"'uinr Annibn.1 Flllcão, Rnymunllo Ban
rleira~ Pereira de Lyri~, Meiz·a ele Vascon
ce11os, João Vieira., Luiz de Andra.de, .Belhw
mino Carneiro, Oiticicn., Gtlbino Besouro, ~,·o 
do Prado Oliveira. Va.llnfüí.o, Le:tntl t·o Jviac1el, 
Fellisbelio Fr.:iire Aufpi;;; to de Freitas, Tosta, 
Seabra Zama.,' À1•thttr Rios, Gn.1·ci:'1 
Pires; ' Severinô Vieira , S;\utos Pei·eira., 
Custodio de Mello, P:rn ln. G11irnarães, 
Dio11y::io Ccrqi:e!r-..i, Mil t~111,, Am,philo~llit'.1 
F•·11ucisco Sodt'é, Loô>'1!5ildo hlgneu•as, 
Selm.stiii.o Lnuclulj)ho, Pires e 11.\bnqucrque, 
Prisco 1Jaraizo,111nni;: l"rci r1!,:\.tlw~·Lio .J 1111ío1\ 
l?onscca Hermes, Olfrc?ír~i. Pinto, .l\ilo Peçn.
nhn, U r lJn.uo l\Irtreondos, F1•ança. C:wY:il l.10, 
Aiho1·to l.h'au1l<io, 13:1 pli~t ~L tl:.i M1;tt:t, Froc.;; 
(h Cruz AI cindo G nan:1.l.lar11., .Tucques Our1-
ques A

1
l'istídcs Lol.Jo, M:iyl'inl~, .Ics!lino de 

Allm'qncm1ne, i<'u~11uim '\VeroP.clE, . V:inh~es, 
:!''i~uoiredo, Antonio Ol~· ntllo. Joao PmhoH·o, 
P:ICiftco .M:tscarr.nllas, G:i hr·íel rle Ma,g-nllüies, 
Clt~tgns Loba.to, Alexanclt·i·! Stoeklar. l~ran
cisce> Veírra, Alnwo Botelho, Americo Lnr., 
Viotti, Dutrn Nicn.oio, Corrêa Rn llello,. .M:'l.
nocl Ful~encio, A~tol pilo Pio, C:wlos das 
Chng-ns, Doming-os Rochn, Costa Maclta~o, 
Domingos Pol'lo, J o~o rlo ,~ velln_r. Fe1•1•e1ra 

· R.a.liello, Btlano da Pmva, Joao Ltllz, Bernar
dino de · r:a.mpo:;:, l1'l';\i:cisco GliC6 1·io, cesa.1·io 
. Motta, Montes Banõl;, Lopes Chaves, D<1miu
gos da Moraes~ Mursa, P:1ulino Carh1s, Costa 
Junior, Rotlrlgue~ Alves, Alri·cdo l~llis, Mo
reira d::i. Silv:t, Rubi:~o Junior, Leopoldo tle 
l3ulhões, Azere•fo, Caeta.no 1le Albuqnerque, 
Bellarmino do .ivfoudonça, Mat•ciano de Maga
lhães, Eduardo Gonç'.'.lves, Ltmro Müll1w, 
Carlos Ctimpos, Schimidt, Lncerdn. Coutinho, 
Victorino Monteiro, Pereim cht Costa, Antilo 
da Fn.!'i:1, Borges de :\fodiliros, Alcitles J,ima, 
Abrou, l:Iome1•0 Ba.ptista, Ca:;sia.no do Nasci
mento, Demet1•íe> lfüieiro e i\founa Barreto. 

Abro-se ti..se;isão. 
Fu.ltum com cn.us:i. participadtl os Sr:;. Heu

ri<juc ua Carvalho, Pedro Americo, Rosa. e 
Silva, Theopllilo dos Santos, Pontes de Mi
r:i.mlu, Cyríllo de 1,emos, Viriato de Medeiros, 
Thom:\z Oelfinq, Gonsfü Snuu:i, Lo.monnier, 
Gonç:ilvos Ch:wes . Aristides J:l.~n.ia, Gonça.lves 
Ramos, Cu.1·va.lh:i.l, Cu.rios Gn.rcfa, A lmeid:t 
Nogncirtl, Fleur)· Curado, Gnim::i.rIT.es Nabl, 
Thomnz Flores t'l H.ochn. Osorio; e sem . C.'.1.US.'l. 
partlci pad:i os Srs. · Alnlino · Affonso, Miguel 
.castro, Andre C::i.lvacanto, .Tofo de Siquoirni 
Po.ulo Argollo, !lforcolino Mol11'n.,Bu.riio tla S. 

· 1Yfarcos, Fonsecn. e SilYa, ;\fauhiies Bm·reto, 
· Joaquim Breves. Vir~ilio Pcsso,t, l...u.ii Mu

rnt, . Erico Coelho, Smnpt\io Ferra;.,, Lopos 
Trovão, Leonel Filho, JMob di• Paixão, Fer
r eira Brandão, Forroirn. Pit•es, Montefro tl:~ 

· Silva, Mn.rtinl10 Procto Junlo1·, Aclolpl10 Gor
. do, Augelo Pinhlro, Feran.ndo Sim~ts o Fer
nando Ab!Jott. 

E' lida e sem debate n.pprovnda n.· n.cta da. 
sessão anterior . 

o SR. }o SECRETARIO procedeu. leitura do 
seguinte · 

EX.PEDI ENTE 

O tricios: 
Do Sr. 1" sccretnl'io do Senndo, <lc 2G cfo 

corrente, Cõl11llllrníc•t.lldo qno pelo 1\!ii!b terio 
rlos Negocios i:l:l. l\I:irinh~ li.li r·0!:it1tt<!•lo :'u1 1H!llt\. 
Cam:wn, com :~ devidn. stinc~.rro, uni .1lns ~uto· 
g"l'ripllos dà i·esnlnç;"i.o do C:ong1•11i;~o >lamoual 
:\utoris.rndo o governo n coocetlor ao l" por
teiro do Aí•,:;mi:d cfo M:~rtcih••, fonrp;i1t1 l\'far
cutlino Lolx> tle AYHü, um urino tio licença 
com todos os vencimentos.-Inteirnda. 

Do Ministerio dos !\cgocios da . . Ti.tstiç!t, de 
24 doeot'l·ente, tro.nsmittindo, i nclnso, o auto
g·i•:tplio sunccion:i.do da lei do Congrc;;:';O :::\a.
Cional, ma.ud:mdo 'JLte C(ltitinnem em vig-01• :i.s 
disposiçUas do docreto n. :-3 !GS <le 7 de juH\o 
do 1883.-Intefr<\da, communic~~ntlo-so no Se
nado. 

Do Mlnistorio dos N'eg-oci.os das 'M•\l'Íl\hn, de 
iguo.1 du.ta, tro.usmittindo a seguinte . 

Mci1S(l!)C>n 

Srs. Membros (10 Congresso N'ac\onnl-0· 
decreto n. l :364 tlc 14 <le l'cvereiro do cór1·ea te 
•urnn conc.~d eu t\O · Mini·~ terio cltt !IItwiuba. o 
c1·edito de 15.0.)0:0:::>0$, afim de, sc.Jnd<> distri
buiuo por·tres oxercicíos, renovai·~se o m:üe-
1·fal íl.uctu:.i.nte <ln. Al't:rHl.dtt, que , conforme 
expoz o vice~alrnir:mte EdUtir•lo '\Vanclenkolk, 
ex-ministt·o. da mn.rinlla, no rc..:ln.torío que 
apresentou-me em 15 úe no\·cc~ll.ro du :'nuo 
passa.do, acha-se cm e~~ado quas1 1n:.;en1vel. 

O mesmo <lecrcto lmb1h tou desde logo aquel
le rniuistdrio com a. quantia de 5.000:000$, 
riuota correstiotldettte no ~'igeuto exe1•cieio, ~ 
com t~ qual jâ. se encommendnrnm m\ ~uropn. 
tres cru:mtlo!·as, seudo um de 111

, um do 211 e 
um da 3ª classe. . 

Tornu.nuo-se, poi:·em, nec2ss:wio que, com 
a11tecipaçü.o, :\. Delcgttchi <lo Tho~ouro, em 
Londres, t eiÜl.'.l. os meios precisos para a tt.en-· 
det· ao Jn\gJ.meu to da~ .prestaçi:íes <.le encom
rnend,-.. de novos n~w1os. twma,mento pn.ra os 
mesmos a sobres:i.len tes, espe1·0 do pã h•iotismo 
do·Cou1>Tesso lll'Ovidencias, no sentido de ~er o 
1\linist~rio lla !\'Ia.t'illhu. n.t\tol'is<\tlo n. dcspondct• 
no cxercicio de 18!}.Z a quot~. que lhe corres
ponde dos mcnciouudos 15 . 000: OOLJ$000 . 

J~' urQ"ente a. concessae e sem clln. não 
p~deril. ''levar-se~ª effeito, . como tanto é · 
m1stor, a rcnovac1to do rnnteri:ü JlttctU<lole da. 
noSS:\ Armada . 

Cn.pital Focleml, 24 .de outubro de 1$91 . _.. 
Manoel Deodoro da Fonseca. · · · 

A' commissã.o d.e orçameuto. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDBM DO DIA r que ~e constituo o csfado, isto é, o voder ia
cumb1do de manter a, ortlem, assegurar o pra-

0 SI~. PP..ESIDEXT8 cleólar;i, qne não ha g-resso, n livro e:i:pnnsüo de todàs as activi
no recinto nnmero para procc<ler-se à vot;ição do.eles legitimas. 
das mate1•ias encerradas ; e eutl'a em l" dis- Ning1rnrn ignora. tn.mliom o esforço empre
c::issã.~ ~ p1·Qjecto n. 25-1 A, interpt•etando a, gado poL' benemer•ito.s oscriptores, homens tle 
<l1SpOSlÇ<lO do ~\rt. 3~ cl~ lei ll- 2 de 8 de ago~- ~stn.~oj pelos governos bem intencionados IlO 
t? tle:;te an?o, no sentt.tlo de ter comprehen- mtuit? d.e core.ar de todo prestigio e garnntia 
d1do o cre\hto necessi.w10 pn:::-a as despezas do e8Se direito, afim tla quo o resul tmlo dos plei
subsldio, no pcriodo de prorognçlí.o da. a.ctlln.1 tos eleH01·n.es venhtt :.i. ser u expressão iie.l. ela. 
sessão. .. · vontn.dc popular . 

. i:\ing-~tern pede a pn.lavrn. o ê encarrn.da n. E' i'ol'vl\ coL~fo~s'.'-t', no entrc~n.uto, que essn. 
zhscusstLo. n~h1·0 n.s1nraçao 6 1d~a.l que estu. longo de nós 

d1stantc mesmo do iod:is :is naçües que se "'lo: 
SEG U:\DA PARTE D.\. ORDGM DO DIA 

E' ànunclada a 2ª ifü;cusslto do capiLu\o 3" 
<fo [H'ojccto n. 233 (tio Setmtlo), reg-u!amlo o 
i1rocesso ele eleiçues pt\l'(l, o:; cut·go"S ('l)rlorne~. 

E' lid:\, npoiMh e po~ta conjnntamont:l em 
<liscnssü.o a. seguinte. 

Emcmla 

Gn,pitulo V, art. 29 § 3°: Substitun-:>e a. ul
tim[\, pu.rte pelas seguintes p:.i.L~vras: e não 
-ser5o entregues sem que o eleitor ou seu 
procuro..ubr o t•ssigne, <l.eixando ftcn.r recibo. 

S.ilns dri. sessues, 2i de outubro Je 1891 .-
.Urbcmo ~)Jm·co;ides. · 

O Sr. Pereira da Costa.
Sr. pres!dente, meus senhores: venho n,pa
nas cons1g-n:.w meu modo de ver em m::lte1·i:1 
-cujfl nJtissima importancia todos reconhece
mos; nfi.o acompanhu-ine tt. pretençii.() de 
illustrnl' o debnte, esclarecer o espirito dn. 
-0n,mara, pretençüo que seri::i. uliàs vU. di@te 
dtt minha. iucompeteucht. (Nao apoiallov Não 
possuo o dom glorioso dn. im.hwrii o só wn
cendo grande üifficult.lade app:weço iLS vezes 
lm tri.lmn<\ afim de defender, no limite de 
minhas fo1·ç:i.s, t\ causa :i que hei dedicado o 
maior ompenl10 de mink\ YiLht publicà, n. 
-0ausn, da deinocni.ci::.., üo r.lal'g'amento dê to~ 
das as nttribuiçues o µrerogn.tivus populn.res. 
Nesse tet'l'eno, uioguem espere de mim senão 
a intra.usigencia nbsolutu, pois se n,ssim não 
fosse, üesmerltiri<i. meu obscut'o pMSlLdo, alem 
de f~ltar ~ coatiauça l~o~rosissim:t. dnqMlles 
a cu,io apoio d?V? <t pos1ç:~o que ora occupo. 

Ooino prehm1nares, comer:arei estabele
·cecdo algumas proposiçues encontradas nas 
obras dos pul.Jlicistas que trn.tn.m do assum
pto, principalmente em i..astn.rrin.. 
· Ninguem ignora, Sr. presidente, que o di

·reito de su m·agio, pelu. s ua extensü.o, polo sou 
alcance no seio da. ~ociod:J<lo, é um dos qul:l 
mais valor tem. E' por meio delle que se 
~xercita, n. soberania, que se fórmri, o poder 
p·iblico, que se constitua o podai· legislativo, 

• l L • b 1•1:Llll com~ o nome ~ o cu tn1; ; convindo nccres-
centur, ~mo olistn:1ta, quo rdgunm cousu. se hn. 
con.s1?g1x1~0, graça:::n.o osrorço iudlcr.vto, n. umn. 
SéP1~ bril lt:u1to de NVO lt\~·ves victo1·io1:Jas. 
(Mu:w Dcm.) 

Assim, chegou-se a conclv::ues mais ou me
nos exnctas solit•o muitos pomos, de maneira 
ri11e, de a~cordo com. no.tn.veis escriptoyes, po
demos n.tlirmnr; ~ c.liretto de sup:mg~o, Pí7ra. 
~e~ a. roprez·~nt::içao dn, s::ibrm1nw., nu.o po:le 
daixnr do ser geml, proporciono.!, indepen
dente e dirccto. 

Deve .ser gnr ~l o sufl'ragio, o isto nü:o im
portt\. chzcr quo o direito do voto deve ser 
con )'crido a.. t?do~, comp preteod<im os pnrti
dur1os do sullrn.g10 umversltl illimitado. nem 
tuo pouco que esse direito sejn. conforido a 
mci~ dn~ia de pri\·ilegirrdos, como querem os 
pnrtrdar10s do snrrngio restricto · mn.s sim 
que o direito do voto deve ser dado n. todos 
a.qnolles quo tomnm parte no phenomeno ela 
elnbor<tção social, qúe se ar:ham no g-oso de 
todos os tliroitos civis, em plena libe1Xlade de 
D.cçãe>, não su,ieitos a nutorid<tde de ordem 
~.lgurn~, cn.pa.zea de comprehcnde'r o interesse 
commum, o interesse collectivo - id.é:t co-re
l::i.ta do direito eteítorn.l, que sendo um direito 
é tnmbem uma. l'uLlcçüo publicai dn. mo.is alt~ 
importn.ncia_ 

A pt·oµorcLonnlitln,de do sultrt1.gio, n. repre
sentaÇti.o dn.s minorias, é umf\ idea. inteira,
mente rt\Zon;vo!, um preceito justo. 

Não bo.st::i. . que o voto sejti ganerti.liso.do 
pri.r~t o exerc1cw supremo dtt sobern.uiu. nu.
ciona.t, isto ó, contcrhlo ::i. t odo o agentê 
tlirooto do desenvolvimento socia.I, import.:'1. 
respeitnr n, umn. se~und:.i, condição-a. pro
porclonalid::u.l.e do sutfro.gio ou a. representa
çilo das minorin.s, pois diversamente :i sobe
rani:• por ussirn dizet· fict~ :•dstrícta it. victoria. 
do ina.ior numero como entendorarn todos os. 
povos por longo tempo sem coatastaçúo. 
(<1poiados.) 

Cumpro nü:o couíuu:Iir a soberania em si 
co~ ::i soberania. ~eloga.tln, com a represen
tn.çao chi. sobcrn.nm, nem esb com o direito 
de d~cisii'.o ; quando n. soberania. se exerc~ 
por meio do snfi'ragio Mim da se fazei:' re-
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pmscnto.r, ~ sua. vic.torb, deve exprímir,. nã.o 
a supr·omucw. !lo mmor n 11mero! mas <L ~·1ct.o
rfa da. maíor sommn. de opunões po.)SLV01s, 
constitniilas em torno rlc todos os intet'esses 
dignos <ln sociedade; Ol'<L mui distincto ô o 
direito de d~cisiio. que · nü.o pôde <lebrnr tle 
pertencer ::io maior numero, que con:>iste n:~ 
metatle de votos ma.is um. 

Empenh:i.do pel:1. r~p\'e.3entn.ção d::i.s mi
norln.s, pondot·u. Ltilht.te : proc~amou-se o 
suffra."'io uníversnl em nome d~ igu:1ldo.d·i e. 
OS Sll ITra.g-ÍOS DÜ.O são igu:ies-:~ lllotn.do e 
mais um é tutlo, nnda. a. metatlo menoi; um. 
Democr<ifa\s, não· e:cist·~ a democ1•1\cin.. sonfü;i 
no nome. 

E Luiz l31t\nc n~rescentri: «0 sy:;tom:\ elei
tora.! que concede tn1.lo . :'i m:iiol'i:.1 1 na'.la. il 
mino['i<t, meeece o nomo do 8ttíl'l\1g10 untvor
Slil ~ . 

o ri;üz inteiro e consultvlo clrdcti rnm1mto, 
ma.s dospt·ez:1-se ti. t·o~posta de um fJltal'to ou 
de terço do eleitor:vlo; . 

Não iie fazem ou ,·ir as idéns nw.is lcgitimas1 
os interssses mtüsjustos, s·1 nã.o tecm1 pot~ St 
u. metade dos votos mais um.» 

A consequencin. de t111lo, senhores. pele 
systema que n:i.d~\ concede ús minorias 1i .a 
lm:tn. enC3.rniçadu entre os p:trttdos que se 
tratlim como inimigo~, po1·q'.1e hn. rM.lmcute 
vencedores e vencltJos e tutlo acor11p,lnlmdo 
de um\l. serie infiliit;.i, de m:\.les qno seria. bem 
difficil s~bor qua.l o nrnis funesto. ( Apol.t11J.os) 

Sr. presidente, meus senhores, apontei 
to.mbem como condições indispeasnveis ao 
sutrragio- o Yoto independente e . r.lire
cto, requisitos que se. p1·ov,\m por tii, mí.o ~xi
gem demoostraçã.o alguma, como é bem de 
Vêr. 

Se não. tem prestígio o voto <lo cidadão 
de$pojudo da.sua. litJerd:tde, não tem merito 
ali;um, é mesmo fàb~l o voto daquelle:; que 
se 'deixam corromper, que vão a urna. arrus
tados pela oppressão 011 temor d:i. fúrça 
ofü~ia.l. · 
A!Hrma~se com ~obrn.dn. rnzão que o.;; maio

res inimigos da livre emiss.10 do voto veem a 
ser: a fraude, o. con·u pçií.o sob todo.s ns fór
ma'S, a iutervenção do governo 11os pleitos 
eleitoraes-opprimiodo no fünccionarío, ate
morisa.ndo, violenta.udo M S cicfad:1os pe!'teu
centes ús classes mais humildes da so~iedaile; 

Assim todos os processo1; • todos os 
systemns· teem sido postos em r)\'aticu. qun.sl 
sem resultados; o mal continúa e parece 
querer perpetual'-Sé desfigurando instituicOes 
livres, derramando o desgosto, o tedio, a des· 
crença nos espiritos menos fortalecido~ nn. fé 
dos triumphos inavittlveis da democraciA. 
(M'l.'ilo bem). 

Contra. esses males devemo~, senhores, 11os 
precaver com toda. eucl'gía, dilticuJtn.ndo, 
pela lei, a. a.cção governunientnl, estatuin-

do penas severas a. to11o :i.gcnte d:i. fraude, d :1.. 
corrupção e d<~ viole[lcia; é o que nos c11mpre 
-o lrll\ÍS pedencer:i o.os bons ou m:los exe
cutores da lei . . 

Sol.ire o voto directo jã. tive occa.sii:i;o de 
pronu.1ciar-me aq11i o a.nno passado e · então 
n.tl'irmei quri o Sllffragio p:ira. sei· a expressão 
du. sobemoia. ·nacional clevi:t sei• dil'ecto e 
nem 1wa pos;;ivel concebei-o de mr111o diverso 
pemate o regímen re[lublic(Ll\O, en1 fj11e todo o 
cid~tthí.o poi· mais morlesto riuo ti~jn. o sim pn.
p··l nos n~gocios publicos dcvu do...;c111pa11h :~l-o 
por ~i mo!'\rno, dcbúxo 1lo ima. rlll:lponsabilld:i.
tle imme1Jinta. 

Om polo s11ffl'aµfo irv.li1•cr.lt1 ti~! n:"lo nnon
teco ~ tu.Jo co1·r13 1!u lll•l•lo ili vnr:Hl ; quando o 
s.rste11m ó pra tic:ido tlol moll l•), 11111lu fitais e 
d11 q 110 o pri vile;;io 0111 U\!Çito, ú u lll n 1irno1•0 
limitailo do cl1J1torcs cli:-:po11d1>, 0111 s11gundo 
grúo. do direi to de egc11l htt. · 

Por estas e nnitn.s 011trns ra1.õcs dcm:\sia
d:unr:mto conhecidns, niio pr~ -fo pr•evall!cor se
m·1l11~~nte proc"sso d~ olclc:1o JHll' nnte-de
mncrn ti1~0, donnte do syslornn. da oleiçiio di~ 
recta. inlinit~mente mais natnml •i log-i•:o. · 

Sr, pre;;hl.ento, o 111·oje .. to sujeito Íl tipre
ciuçiio. rlesta. t\ssemblé:t concA11trn. soh muitos 
pontos os prlnci[Üos invuc:ulns em si e suas 
coris1~11uencias, do uccordo mesmo com :t Con
c-;tituiçõ.o; to<la.vi:~, nü.o e3tti. lil~nto elo del'eitos~ 
conrorme sa t<.Jm démonsti·ado jil claramente 
nestn. 0:1sa. As idéas get•ae~ qtHi üc:~bo de· 
eXptinder, · mo sel·virüo dé nl)rin:i, . sej:i, 
apoi:1nclo as mo1li1lcaç\J~ jà npresr> nt:ldas em 
emendas e t'und:unentada.s por Hlu~tr·es col..; 
\eg«Ul, Seja. pat'<t Curznular opportunarnente OS 
repa.ros que ,julgar necess.u·ios. sustentar 
fina.lmente tudo qlia.nto o projecto contem de· 
Lom e lligno de respaito. . · · 

Destacnrei, entret:lílto, rio selo do debate· 
dous pontos. afim de f;1zer ligeit•,1s observa
ções s~>bre elles . Rellro-m<'l a qnest:1o de 
saber~se qun.l o. m::i.neira prelerivel · pn:ra n. 
emis~5.o. do voto, si o system:~ que :triopta. o· 
voto secreto nu o que consagra o voto rmblico,. 
e ao u.1·t. 23 do pr~jecto qua garaote u clireito· 
aos analp!mbetos qualificados, segundo a. lei 
de 9 de j:ineiro de 188 l. 

O primeiro ponto a .que má refe ri, .ii~ foi 
discuti<lo ln.1·iramente no Senado, onde ca.hiu 
o voto pnlihco, e estâ sendo debatido aqui 
eom igunJ ardor. 

Acceito o voto publico, senhores •.• 
o Sti . CASSIANO DO NASCl'ME:NTO-Apoiado . 
O Sn,. OLrv1miA PI~To - E' o tonico que 

devemos offerecer o.o car.tcter nacion:tl. 
. O Sn. MonAEs E BAn.Ros-Nem os proprios 
sanadores e·depuuldos teem ca.pacicla.de pa.ra. 
exercer o voto publico. 

O Sn. PER.E.:n.A. DA. COSTA - Entíio diga-se. 
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de uma ve:r. - nern pa.rn. o voto secreto ..• 
(Apoiadoi; ; cru~am-sc muitos apar-tr:s.) 

Deixem-rue,seuhores, ap1•esenta1· os motivos. 
que tne leV;1m a ::l.cceit<~r o voto descoberto. 
Nú.o estou tão descrente, corno os nobres 
d~putndos que me coiltt·ariam, do aperfeiçon.
mento do caracter nacional. 

O voto publico é sustentado pnr notavei:> 
publicist~ts, citarei entre elles Stn:1rt Mill -
de fo.ru:L nniversn.l e o uos:;o ellliuento patrí
cio .Tos~ <le Alenmw. 

O Stt. lltmlm.o BJ\J'T!ST.'\ - p;• 1ün conser-
vador fJlU dii lições :io.s ropnlilic;L110::1. · 

O Slt. l·1 1~1u:i1tA DA CoSTA- P··rfoita.rneute. 
Nos te mo111on te>, ar;rumoutam os p.1 rtiola -

rios rio l:'yist13m•~ do voto secroto, a snprema 
nm IJiçiio 1lt1 t1Jdas : ~s 1l;t1;õos ci vi li,;tufas é 
rotlotw do m;tior sigi 1 lo ;o. omís.-;i1AJ do voto : 
<\SSitn se 1woca' la na lnglaterr•il., oa Fra.nr.;t\, 
nos fü;tudns Unidos ; assim n:~ Bel~ü>.a, .onde 
estit. om IH':~tica o system~ clrnmado austr<tw 
liano, cousii.lorado o mais pcrfüito no ge-
nero. . 

Por meio deste systema, o Hleitol' p:~netrn. 
só em nm i·c.ocinto dividido om duas sn.l:ls, em 
uma t.lel!:ts estii. n. urna, em vutr;~ :1s ceda.ln.s; 
ahi o eleitor toma. :.i. que U1e convém e -vae 
colloctw na. urna, precod.mdo n. isto um 

· processo espocin 1 em qae se manda.m fn.bricar 
cedul•.ts do mesmo forma.to, cm . tudo seme
lhantes, ig-11acs. 

Cumpre ter em vista. que a primeíi•a imn, 
presslo d'-' uma rloutdn'-1. porle exercer a 
maior iuíluencic\ $Obre" os. actos humu.oos. 

Or•• o e;;piríto do voto secreto p~Lc·;~ <t::> mas
sas ignor;wteS e i!IUSll'S Ó que O Voto é COU
fel'itlo ao ciilnrfüo pt1.l'a. Se:! uso, se11 pI'oveito 
pi\rtículnr e não . como um corg-o, uma t'u uc
çú.o p11l1lic:.i, 11óis S(l a>;sim · fo:;;:.e o:\o l1a.vin. 
mof.ivo a.lgum pal':.\ que o voto não i'osse emit~ 
tido pnlllicamente. · . 

Clm·o 6 qnc este .juizo f:i lso bn.st:i. para :n•• . 
rehatar· a maiorsomm:t de henetfoio~ inheron
tes ao voto s1.•crot1l . 

Nii.o acl)nt ·li.:oassim com 6 voto publico. O 
eleitor pó:lo <.:ompl'd1owlct• des·lc log-o, ;'\ pri~ 
meir;,1. ,-i:;ta, a 1ntrn·ozt\ •lo direito que vai 
cxo1·cllt' o si> a iúón. · dt> fic.ir e :cµosto <'.L 
cl'itic1L da opin i::o~ leva- o n. uni pro:.:01.limento 
m:ii:; C()rrccto, tm~is 1·olloctido, rnni;; j11sto, o 
que ;Vi veu1 rio :;en tiincnto da. rcspc;osa hili
tlnde e rl;i s:i tbfaçiio qno tom de dn.r delle :.i. 
sociedatle ern qni~ vivo. Quem nfi.o temo a 
CGllSUl'<\ da. opi11ifü) ? 

E. µoi~, o simpli35 facto 1!0 oloitor ter do 
prestar conta de i;n1~. condilct:i é penhor {l.0 
menos de um pro.:edimento rn:iís . df'cente i n 
pui.Jllcid::ide tem imrr.eutiO valor nindo. mc,;mo 
llO sen Lido l'eo;trlclo do obr·ig .• r a 11uern quer 
q ua ~eJ<i rs ilectit· sobre que hn, 1 le di r,ar send 1 

irnpelfülo n. daraxplic:.çtLo de seu8 netos. 
São hléas espnrsas, m:ll e ligeil'amente e:\'.

pendidas; pnrrrue longe it•in., senhores,. se qui
zesse repetir uqui as brilhantes po.gino.s · de 
Stunrt Míll. 

· O mnfor prestigio t1o segT1~rlo do · voto, 
accresceutum aind<1i seus p~wtidat>ios, ó :;ub
tmhit· os fracos, os tímidos do dominio dos 

·to1·tes e poderosos do dia., as consciencins Medite n..!,"ora. a Camuru. no que diz .Tose de 
d - j r · Alencnr (td.1 •• · · vena.es a.s maos ., os cot•ruptore:;, os uoccto- / 

narios da p1'essã0 officin.l. «O segreilo do voto ü sustentado com argu-
Om, é ju<:;bimentc uesta . momento, · iiizem mantos dé>s qmies tt summa. ó esta : o governo 

emtlm, qne, cootr:Lrianrlo o modo de prece- eJC(.WCo cleciilicln. intlu,mcia n:i. cleiçiio, uiuda. 
der dos povos mais . adeantados, despresando quatvlo nuo $eja; m1\iS que uma. infh10ocia 
pooderooos :rrgumeatos, se pl'etendo eSt:l- mo1•al; o povo expo:=>to á. vi~ila.ncin. dos n,2'en
Elelece1• no Rra.zil o voto 1mblico. tes dt\ nrlministrticão, Heãrfa coacto desde o 

Isto nii.o é tot:llmente axncto, senhot>es ; momento om quo seu V(ltO fosse deva~satlo : 
a.lém de outras ciiusas, os defo11soi·es Jo sys- a oppnsição pertl·•t•h pot· cons·~guinte a. coa
tem<i do voto secreto esquecem-se da quasi djuv:\Ç<1.o de todos <\quolles cujo caractP.I' ou 
total impossi!Jilida.dé da. garantia. do sig-illo... ;1osiçã.o não lhe desse força. para. resistir 11 

acção official». · 
O SR. CASSIANO oo NASClllIBNTO - Não ha. .A substancia. de tod:.t essa. a.rgumenfaç:.i.o é 

inffueuc[t" eleitoral que n5.o saib<1. em quem l
1 

0 enipL·•~go d:\ hypocrisit\ em ma.teria. repi-e-· 
eleitor vota. senlativa. O segredo do voto nilo eosinn. o 

O si{.. Psa1mtA DA CosTA - Ora, senrlo cidadão a ~er iurlepentlente ma.s {l. ser falso e 
assim, seo ho1•es. o systemê~ 1!0 voto secreto coburde ; a~ nossms forç~ts eleítorties apre3en
tern todo,; os defüitos, faltnnrfo .. (ho o principal fam um repugnante aspecto especialmente 
merecimento -o de ser t.la.do em se~l'edo. por este lado-J>. 

Segundo Stmirt Mill, o voto secreto só ((0 mais deplor:i:vel dos dofoítos do segredo· 
pôde ser ncceito, nos nogocios publicos, em rlo voto é :i.. f:Llt:1. de srncç:1o mora.l a seu mâ.o 
muito poucoa casos, como verda1leira exce- ~mprogo. Nu. somb:-a. do a nonymato se com-· 
pção ; deve prev::l.lecor como regrt\i o voto mettern todas as vilezas ; t rahem-se nobres 
descoberto. pelo fücto de que nos negocios compromissos; escolb.em-se homens só dignos 
publir.os totlo cidadü.o deve dar conta de seus ~e desprezo; tudo isto porque com o acto 
actos iL socieàudo cm que vive. 1 torpe não ~ioda. em publico atado o nome de· 
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·t:ou autor ou comparte. Cala-se a vergonha , 
·~m •·ez llo cast igo, se recebe o premio úella». 

.Alem disso, sen hores, o voto publico. ~on-
. t.t•ibuc pa.m nperl'eiçon.r n. coragem c;_1 v 1ca, 
.aprimora. o carM!C1', acccmde uo. c~mçao,.<fa
q11elles que combtitem por um:• itle?- o 10go 
tlo entlrnsiasmo que cn;;endr::i; ~mtas vez?s 
os rmi.i~ S..1.IUtares movimentos soc1aes; glor1-
lica as niinoria, que dispensam muito · bem os 
elementos fracos da sociell:túe que não ns 
podem mesmo seguir por9uo son pnpel ~ o da 
foctn. o.bert~ o franca - so nesso posto ll qae 
-etlas adquit•em 1westi.!:l'io, so tot•n:i.m tUgno.1> 
ii:l.s >ictoria!; nlcançadas, qu:lndo tr~nsfor
m:ttlns em 11lniot•in_s1 nas culmiu:mcrns elo 
voder; 

Ahim disso, senhores, rlo pois <lo. oleiçlo n. 
·. <>pinii1o pulitic:tt polo sy.stoma. do voto deii·~o

b\lt'to, pútlo eom seg-m'ltn<;r~ cxor_cer a. stm crl
.tic:i.1 pt·emiando :i.os bons e castiganrlL> com o 
<lespreso aos mnu.;;, aquolle:> quo em . vez de 
bom soL·vit• n. pn.triu,, deram pasto ~ .pequenas 
a1ubicões. · 

Em um rcgimeu tlomocmtico nin~grrnrn ~ove, 
-St'. \)l'OSidcntc, embu.rn.ço.r :i. ncç:io d~ llber· 
-<.latle,·cumpi•e éUtl'eg::i1• sem temor ao povo n. 
·direcçii.o ela seu proprio destino, sob su11. r·1~
Spoosi\\.1ilidl\do p1·01n•iri;, po1·ri11e o povo se
Q"un.:io po:ulorn. o Sr. T haophilo Braga-, assim 
.COmo tem sido uma força material ·pelo uu
merc.>, 1Jelo · tra.1.Jalho, '{Jelo:s itn;)ostos, (leve 
'tambetn aspirar.a seruma força moral e p<irn. 
isso e preciso .que tenlla n. consci1mcil1.. tlo seu 
direito e da su.i força nr. sociedade . 

O pt•imeiro rudimento dn fnrç:i. mm•a.l de um 
· ~vo, accresceotn elle, ê o voto, fonte de onde 
dimanam todos os poihwes: ora n. sober:tnin. 
do vol<I depende dn. severidade de cm;tumes1 

· !ismeza de caracter, consciencin. do direito, 
forcejemos então pn.ra ·desenvol \'Cl' estas 
'({ualidades, não pa.r:i setmos ovelhas qLiese 
tosq11i:l.m snbmissmneute, mo.s um 1)ovo.que 
faz: n. lei ·pa.ro si mesmo e é o primeiro qnc a. 
respeita. · 

Pelo que acabo <le di<1er, senhor presid1?nte, 
.:icceito o voto publico o o.iodo. mais pol'que 
nú.o cri<io nos segt•erlos do segredo do ·voto. 

· Qu~ resulfado tem dado na · pratica este sys
tcma i 

O Sn.. Joi\o P1NHF.IR0: -Qne consoguio a 
Inglaterra com o voto publico ~ 

o Sn. CASSIANO DO NASCI!lmNl'O : - o voto 
secreto, jà sabemos, nü:o presta p:i.ra nn.do.. 

O Sct. P 1rn.1mtA DA Co5TA:--Sim! o voto 
secreto ji"t sabemos que não produz resultado 
nenhum. 

() ºsn.. CHAGA~ LOhA.'rO: - Nito é no ·voto 
secreto que est~• o mal, o ma.l está. n:i. cor-. 
rupçü.o .dos costumes. 

o SR.. P.1m.1miA. DA. COSTA: - Continuando 
men raciocinio, pergunte.> : que result(l.UO tem 
do.uo o voto secreto ? . . · . 

Nrulo. ao. .Lng'l!l.terra, onde, segundo Herbert 
Spencer aJuiia.ndo os nltirnos pleitos, pt\rece 
riue em materi:.i. elêitot•al nt6 o povo inglez 
tem retrograda.do, nado. na Françai, nada .nos 
Sstados Uniclos. onde em mais rle nm pleito a 
fraude e u. corrnpçi!.o tem tütingitlo as pro
porções mcüs vergonhosas ... 

o Sn.. C HAGAS L orM.TO: - N;fo h:-i: publici
dade na lisln, mas J1<i pul.Jlicill:.ule ua elei"'." 
ção. 

O SR. P1m.tmtA DA Co:>T.\.: - '.\[~L!~ o voto a 
secreto, se b:\ pul.Jlicida<la, o!;tabeleç:i-se ell:\ 
do um:\ vo;: . Lá o voto ô secreto só no non"?e. 

O quo à facto e que . uos Esbdoi; Uuidos 
ua:d:i.. se tem obtido ; e pnr:l fü ll :H' de cnsn, 
m1da tamhem eott'e nós. - A nos~a. lüstoril\ 
politica con tem trisfü;sim<\s p:i.g"inns ti res
p7ito, como toclos sabe;-1. Jit. c<i!lirnLn no. ol
v1do as nossas :l.ssemble<l.S un"mmes do:mn::i.
da.s pelos governos - sem illéus " :sern opi
niões l As conq uistns da r'ra.utle e <fa corrupção 
DO$ pleitos eleitol'aes ? As perseg-nic;t5os em 
massa aos funcciOfül.l'io~ ·; Não creio . 

Ora., tuLlo isso s~ tleu segumlo o systema 
chamado· do voto secreto rrne, <lizein, dí' 
indêipendsncit~ ao cidadão, di!Ilcnlta a fraude, 
S.1.lva. os ·dependente:> do governo tlu. :lccã.O 
official. 

Conforme, senhores, o · pt•ogru.mmn. a que 
me imptl:'., mo oconpo.t•ci Ct~orn. de out\'o ponto, 
da j 11stitic1H)5.o do ::i.t•t. 23 do projeoto do 
Senil.do, que g·arante o direi to dos oleitores 
n.nalphabetos, · qu(llitfo:\tlos em virtudG d:i lei 
n. 302!), de\:> dej<rneir() tle 1881 , salvo si 
tiverem perdido os cliroitos polith~os ou 
cfelles estiverem saspetl$OS por al; .. pn'n:i s 
das cau~as c:>peciticn.dus uo urt. 7l du CoulSti~ 
tuiçü.o. 

Duas palavms me bastarn parn. explicar 
meu modo de jnlgar n. quest:tn. impugnando 
os conceito; de illustri\Clos collegas sobr.e a 
ma.teria. · 

Divêrsamontê SE:' fam esto.be locido, senhores, 
como condições pnrri. cnpt\CÍLlrnle e le it1wnl : o 
paga.me11to de imposto, ;1. ex ig-erici:\ do domi
cilio, a condiç~o de s:i..ber ler e escr~:W!l'. 

o pagamento de imposto e nmn. i1lti:t ~h
surda. ; a sobor:i.u i~1 narfa tc1n que ver com o 
imposto, ·o direito é mn::i. frll'ç:L rno1•:.1.l-n:1o 
tem cotaç:.i.o a mal iriamos torna.ndo-o depen
dente da. . t'o rtun:~. A' coni.lir;i'Lo dn d0rnici lio 
falta igua lmente totlo furnlamento; seg-uorto 
assegu1•:l. Lastarria, eSS<'\ exigencia foi ontr'or:l. 
um ostruta.gcmn. politico usado polo:; go
vernos -despoticos d;:i, l<'rm1Q:õ, nthn do 1i.rre<tl\r 
das urna.s :.1.s cl(l.SS8$ imlui:>trin.cs, ~\~ quai:is 
pela necessidada (la industrirt o do trn.balho 
não teem morada fixa, pelo q11e, mesmo pos-
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·suindo o su:ffr:igio, difficil, e as vezes im
possível torno.va-se exercel-o. A condiçU.o do 
sabet> ler e escrever é acceita.vel. 

Eutrarn successivamente em discussão, que 
é encerra.da sem debate, ficando adfadas as 
vobções, tooos os outros capHulos do 
projecto. 

Entra em 3~ discussão o projecto n. 180 A, 
g<wantimlo em sua plenitude o,; direitos já 
adquiridos ))Or cmpreg:.tc.l.os vitnlicios e por 
aposentados, em virtude t.!e leis anteriora;:; 
ú Constituiç<'í.o Fet!.e1·a.l. 

Pa.ra StLtart Mil 1 a obrigação de. sttber ler 
e escrever apoia-se em. razões positivllS, é 
preceito que em nada conti·u,ria. o priucipio 
geral do suffr::i.gio. Segundo dhiposiçito con
stitucional, o projecto do Senado eshilJeleceu 
essa. condição com a e:cccpção, {.lOrém, contidt\ 
no u.rt. 23, garan lindo o dil'eito dos ana.l-
phal.Jetos já q11n.Jificados. o Sr. Oostu. Mrtch.n.do- De pro-

0 son:ulo, Srs., procedeu com rectid;í.o o posito tanho tleiXlLrlo do fal111r sobr e nssum
oquiilaifo, n mau ,·ur : nlom do sor um acto ptos imi1ortnnte~. porqu~ enteado que o 
do j11stiçn ~• gurnntt:L dú di1·1litml .iti. tlLntus tompo o:;cnssoirt, o <JUo bit urgoucla em votn.r• 
vozes oxr11'cld11s1 u t11ml1otn neto do l'Oconho- mos i;c'1 loi:,i lrnportantissimas (.lumnto esta, 
cirnorilo JHil'u com uriuollos quo na olcição do prorog:tr;Cí.o ; M1trct<tnto, nito pollià tloixar de 
15 de Selernhro do :rn 110 p:1ss1do noln·om1m to folia!' ::;obi·e esto nssumpto, embora. füça pa
auxllirl rnm com seu voto n g-run<lo otmi tlu. quenas e Jig·eiras considero.çOss. 
consol id1tcíto d11 l{.epublica •• 1 nl!;o nlndt\ Srs., Vejo que 0 pro,jccto se ac.ha em 3 .. discussão, 
qno IH1o h1~ rnziio de ordom s11pr.H'for rplo ricon- e que, por consequencia, pode passar sem que 
solho :~ Carnara. n. um procmtimonto tlivor,;o do ri. camnr;'J; pr<Jsto ri. sua esclatecifa nttençã.o 
pl'ocudimo11to <lo Sanado. qu•J u. oltdgou n. ox- p:ira ello. 
cluit• do p1•0,iucto o art. 23; qu:tndo houves::;a Pn.roce-me que lui. dio.s foi nomeada uma 
!$erh\ en o pt•imeiro a s1111mottor-mu ti olln. cot•- commissão especin.l de oito membros para 
tamente. O artigo ti!! utlido contem do fucto emittir 0 80u parecer a respeito tlas aposenta.
uma oxcop~ü.o no principio constitncional, dorins e pensües conGad itlas durante o Governo 
oxcepr,.~ii.o 'l uo ile\·e preva.lecet', :ündi\ mesmn ?l'Dvisorio. 
admittinrlo-80 com llenignidade qua em tal 
caso n. Cunstltuicrto osfal.Jelecendo t\ obrlgaoii.o . O S1t. Sr.AUR-;'1- - Veja. V· E:.· que o pro
do snbet• lôr 0 escr<n«H'. n~t.o annulou 0 direi- Jocto se refere as ª:Posentadorias concedidas 
to de nenhum dos eleitores existentes. E' a do accordo com a let_ 
minha opiaiilo. o SR. Co3TA. MA.crtAD•) - Ouço um aparte 

São ostus, Sr. presidente, as observações que vem auxiliar o u.rgumento que vou apre
que tinh:\ a fa7.or, cumprindo-me restringir- sentar. O projecto diz (lfi): 
me a ellns para nüo rouba.r mais tempo a « Art. Lº Os dit•eito:; jà adquiridoi:t por em
illustré ussomblea em momento tão prGcío.,;o, pregados innarnoviveis ou vitalicios e por apo-

Senhorés, ·~ praticundo :t libel'da.de que os sent:túos, na conformidade de leis ordinarias 
povos apt•endem 11 ser livres, a. 11mar o. demo- auteriores à Constituição Federa.!, continuam 
cracin-g-omndo, ú fürtll., os largos benéfieios garantidos em sua. plBnitude . 
que só Horescem á sombra das lnstitulçues Art. 2 •• o e:x:ercicio :simultaneo ele serviços 
líberaes, devido ao trabalho constn.nte e ínin- publicas. comprehendidos por su:t rrn.tm·eza 
terrupto das forças pogressivus da sociedade: no desem{.Jeullo da mesma funtcão de ordem 
·não enfraqueça. nosso n.uimo a apreciação do profissional. scientilica. ou technica., não deve 
-p<1.sso.do, os erros e desvios do preseate,traba- ser considcl'adu. como accumulaçifo de cargos 
lhemos com esperança. no empenho de aperfei- differeutes J,JtH'ã upplicação do final do art. 73 
coar a obra com'eçn.da apenas. (Muito bem). da Constituição. ; 

O alcance d:i lei em elaboração ó immenso, Art• :~.º l"icam roirogn.dos ns disposições em 
a ella vão ficar vincula.dos os rim.is altos in- contrario. ,,. 
toresses, o, boa ou mii. estrella da Republica ; De duas uma: O!l bouve lei regulando a 
ao descer desta tribuna., pois, desejo prorun-:. ma teria,, e é desneccssario que legislemos a 
damente que osso. lei seja a mais perfeita respeito, ou então este projec~o occulta al
possivel, digna sua execução, que ella. -possa. gumt~ cousa. qu~ deve ser realmente pre-
vir a sor emfim como que o inicio do alevan- judiciu.l. . 
ta.men ta e atfirmoção do caracter nacional, o projecto tràta. de garantir ou não os 
em uma em totalmente nova do paz e de direitos adquiridos dos empregados aposen..
progresso :Para orgulho nosso e gloria. da tados ~ 
patr.ia.. Si existe uma léi a respeito, desnecessa.rio 

VozEs- Muito bem; muito bom. é legislarmos, e chamo a n.ttencão da ca ... 
rnar::i. :para este assumpto, qne e importante • 

. (O orador o falicita.do). os aposentados durante o Goverp.? rev_o-
Ninguem m:tis pede a. palavra e é encer- luciooario foram collocados nesta s1tuaçao 

fada a. discussão, tic:ando adio.da a vota.cão. em consequencia de uma lei~ · · 
Camnr~ V. IV 83 
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Eis o pooto em discussrt.0. . 
Entito paro quem serve este projecto ~ 
Pa1•a. os que p'.1.sseia.m pela cidade e foram 

n.poseritados contra · toclns as leis ~ 
Neste projecto ha.1e ho.ver forçoSt\mente 

um espirito machiavelico, o a Camarn, q11c 
ha pou.::os dias nomoon uma commis~ií.o pnI'n. 
dar o seu parecer a respeito ueste nssumpto, 
pa.rece-me convenieote que adie e:::tn, discuss~o 
até que seja presente n.queUe ptlrecer. 

O SR. SEABRA - Este projccto não · con
tra.ria o outro, que mauda rove1· n.s tiposen

. tadorins. · 
O SR. COSTA 1\!ACllAoo - Si as v.pose11bi

dorias i'ornm feitas Glll \'ÍrlUtle de lei Ol'di
.naria, este projecto o uma. inntili<lt~de. 

O silencio do honrado deputado cor'lfit·mn. o 
que dii?o: si os empreg•tUo$ que tom tlit'oitos 
adquiridos não estão em quest:lc, en tff.o o que 
est<i. em questão 'l 

O Sa •. SEAD'R.A - Eu tenho de occutxi.r r~ 
tribuna e explicarei a, V. E'X. . . 

o SR. COSTA MACHADO - Ora., a Catnnm 
sa.he que, durante o tempo que geria os ne
gocios publicas ·o Governo Provisorio, foram 
àposentados mocinhos bonitos contra a, lei 
expressa e foram aposenta.dos descmbargt\
dores com todos os vencimentos por mot•o 
patrooato; o presente projecto póclc encampar 
esses desregramentos. 
· Portantó, qual a razüo poi•que n. cnmnr:i. 
não lia de esperar o ptLt'ecet• da commissüo ~ 

sr. presidente, em vista. de meu dilemmn. 
e estando a Camara tr.iL:tlhn.mlo em nm~ 
prorogacão (apoiados), não ô lidto desr,coder
mos o tempo em quesrnes secundn.rfas. 

·. · O S:a. Bui:i:-.-o DE PAIVA:- Questões que ni'Lo 
são füncl.ameutnes. 

· O Sn. CosrA MACHAJJO- Eu entendo que 
devemos tratar dn.s leis n.nnuaes e orgttuicas ; 
este 6 o pensamento geral da ·Gam(l.r~i. 

Entretanto, digo compezarque sorprencleu
me o. votaçito a. respeito de interesses pura.
mente particulares, interesses mesquinhos 
quàndo o tempo vai-se escoando. · ' 

Assim requeiro n V. Ex. consulte r.i. cns:i 
no :rentid<> de ficar a.diad~ a. discussão de~te 
projecto, ate que a commissão especial no
meado, .para. dar pQ,recet' a respeito da mesm(\ 
ma teria., de o seu pl\recer. 

São. as com;iderações que eu t inlia de fazer 
a. ~espeito_ do assurnpto que nii.o j ulgav1~ eutmr 
hoJe em d1scussií.o. Entreto.nto fico. lav1•ado · o 
:mect protesto. (Muito bem .) 

.E' . lido, posto a votos e dQ,clo por :i.ppro· 
Yado o seguinte 

Requerime11to 

.' Requeiro que sejo,m adiàdàs ·a discussão o 
votação do. projocto n. 180 A, n.tô que o. com-

missü.o nomeada por esta Camnrn. de parecer 
sobro as aposentndorfos coucedirJ<lS [. elo Go-
verno Provisot'io. . 

Sala <hs sessües, 27 de outubro de 1891 .- . 
Costa .Machado . 

O Sn • . Jo.fo VIElP.A (Jicla o;·dcm)-Hcqueiro· 
i;eritlcncüo. . · . · 

Proceue-se ii. \'Crificnção. 
O Sll. P1iESIDExn:-Ten<lo votar.lo nn veri

ficac:i1o 59 Si·,;. 1.lr. puto.elos con ti•a e on :i. favor, 
pótle ter havido cn;;an(l, cin cons(iqucncin. do 
não se acltaNm os Sr:;. doputn.dos orri seus· 
lo,.··ú·c~ 

''Po1·i~~u to a ll1•':'fl, Yno 1H"1cotlc1• :'t nova 
\'otaçiio, e cu P'-'(,'O flfH Sr,;. d1~pnt:iL10,; qno 
occupcm os ~cus log-nr1H, som o <f'W o;; 11ossos· 
tt·n.b:t l lws niío pod•) t·ão con t.i ll nnr ( Apo:'ttdos) . . 

t>rocade111lo-sa a no,·:i ,·otaçiio, ó ro;;t,itn.uo 
o ndin.mento pol' t1:3 voto~ contm 4;,, 

O :k. Prcsht.mtu <.l•·;l:tM quo htwcn1lo nu~ 
moro Ytte-s1J prc)cccJ··!l' ;'~ Yotn.\~ito da:; mn.torio.s 
cncer1·nd<•:>. · 

O S1t. AliGlii;TU ni; · FREITAS (1>cla ,mlem)
H.equeiro n. V. Ex. ·quo consulte á C:1 mnra si . 
permitto que o projc~to de lei eleitoral volto 
á commi:>siio com ns órnemhs pat'1\ d<\.l' o scn 
pat'<Jcc:- fül me no t' pr:i.r.o possi \'C 1. 

ConsulW.d•i :i. C~\1mt1\1, a.pprov;:i. o rcriueri-
manto do Sr. AligL1sto de P1•eitn:;. . 

O Sn.. Pn.ESIDExTg nn nunciri. qno v1\c votar · 
:t mataria desig-na.d:t em ot•dem do tlia. 

O SR. ZA~tA (pela oi-clem)-R.equor pt•efe
tencin. n;:i. vot:iç:lo i)n.rn. o projecto n · 25'1 A . 
. Co11s~tltt1.da, n. Camüra concede o. preferen-

Cli\ pedida. . . . 
O Si~. FRAXÇA CAP.VALHO (pela ordem)

Requer veri!leaç;t.o. 
Procede-se a verificação 0 t•econllece-se te-

1•e:n votado n. favor Q8 Srs. deputados. E' 
co11cedi<la o. prafareuci~i . . 

Em seguida, ó posto o. votos e approvit.do o 
seguinte 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A <.lispo;;i.~ü.o do art. 30 dn. lei n. 2 

de 8 rle :.igosto de 1891 comprehendt) o credito· 
necossario ils nespez..1s com o subsidio elos 
meutbros do Coog·re?.so Nnciooal, uo poriodo· 
de prorogn.ção da actua.l sessüo. . · . 

A1:t. 2. 0 íl.evog::i.m-sc us disposições em con- 
trario. 

Sala das sessüe;i, 23 de outubro ele 1891 .-· 
Ccsar Zama e Ollti•os mnitos Srs. deputados. 

O Sa. Z,urA (vela ordem) Requei:- . dis
pensa de in~el'Sticio para. o projecto entrar em. 
ordem do d1C1. cfo arnanhü.. · 
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· Consultuua, a Cam:i.t'::i. concede a dispensa. O Sr. Bezerril (pela ordem) · diz 
pedida . . · que os documentes n. que o sell Hlustre col-

o SR. PP..ESIDE~T~-Tem 1le se proceder a lega {Lllude são todos os que se referem âs 
um gp;,1,ocle numero de votaçves sobre mt~te- ohrris do po1•to do 0Ba1•:i., remettidos pelo 
rias importantes, e por issG, peço aos srs. Poüer Exec.·itivo o. estll. Crimo.ral a. pedido do 
daput:1dos que se conservem nos seus Ioga- orador. 
res, gu::i.rdando 0 si Iene~ neceS$nrio ptvru. que Hoo.t6m, é vel'drule que se rleu esse inci
esse trabalho seja. feito ~orn ordem e ma- dente, ~ que se referiu o sou collego. d.e depu
thodo, afim de evitar fl'eqi\~ntes ver ifü:nçues. tação, e o orador foi um elos que mais se 

' incommoda.ram com o qtie se passou. Teve .o 
O Sn.. FRA:-l'ÇA. CARVALHO '( vola ordom) - m:iximo escrupulo em estllllar o assumpto e 

Pedi a po.lavt·a., Sr. presidente, pt\rn. ex.plicar achou· cous!lS tão ex:traorllio:wins uaquelles 
o voto que dei eontra o projecto relativo ao documentos que ,julgou cou\•cmieute tirar 
subsitlio o.os cleputados nas. sessues prorogo.- com <\ sun. propria . lettr(t cóph\ dos que 
dus. Votei cootra esse sul.lsWio, ntteutas as lhe parecern,m mais interess~nntes, e cs 
circumslauctn.s de jü. ter sido elle augmenta- são estes que tem em m;io, achando-se 
do e ue ser a Camaru. quem prot•oga as originaes na secretarfa,, onde Mllb~\ de entre
suu.s sessõei:> e espero seri• elle l'ojeitad.o por gu.1-m;. E' verdade que a companhia incorreu 
esta respei.tn.vel assembléa. · em algumas fültn.s. · . 

o SR. ZA.MA(pela orclcm)-Impugne V. Ex. o SR. PRESIDENTE-V. Ex. estü. fallando 
o projcctl) amanhã, que eu lhe responderei. de uma emenu.,, jil. n.pprovml<i.. 

0 S?,. JosÉ AVELINO ( ]Jela. ordem) -Uma 0 Sa .. BI::ZER.RIL pede tolei•n.ncia -por a.1-
vez que vae votal'-se o orçn.meoto do Minis- guns minutos. 
terio (h Agt•icultura, manchi à mes3. um do- No começo das sessões pediu qtte lhe vies-. 
cumeuto cornprobn.torio da verb::1. l'elatlvn. ús sem ás mãos os documento;; rela.ti vos âs obras 
obras do porto do Ceara... do porto do Ceará, porque d(!Sejava conhecer 

U S Ó 
quem de fa.cto é o rcsponsavel pelo que ha 

:\~ l~. DEPUTADO - Não p de discutir o sti.ccedido nri.s obras do po1·to d<~ Fortti.leza. 
venculo . · · Tendo e:taminado es:;es papeis, deu-se por 

O Si~. JC?SÊ. AVEL1NO responde que nã.o sri.tisfeito, e aguardava occallfüo o.sada de 
quer discuttr cous..'\ alguma; vae mandar pronunciar-se a respeito . Não o poderá. fazer. 
à mesa. um documento para t 1·anqcilidade a.gort~. mas devo asseveru.r con~ tocla. a leal
de atgum:i.o; ·conscieacias, que vê em g1':l.Ve datle que u. emenda. acceita, no sentido de ser 
perigo das penas eternas. R.espei ta todas elava(lo o capital com g·arantit\ de j uros da 
a.s susceptibihdades.de oonscieocia. Ceani Hw·bo•.tr Corpotation, não é nenhum 

Trntou-sa hontem da questão do . melhora- escan<!u.lo, como se n.figurou .u. a.lguns dos 
mento do porto do Geari; e como o Cearâ o.obres depu.tados. . 
tem sido iujurindó por terra veio hontem a Os documentos remettídos pelo goV'erno 
injuriu. por mnr. A l", 2~, 3<> e 4 .. votação estão todos na secreta.ria, podem ser ex:ami
nii.o ba.stn.mm pn.m u.s consciencias cheius nados, e p'3de ao Sr. presidente, que de· 
de duvidai 0 ao mesmo tempo rlesconfiadas, pois riisso faça-os re:itituir no Ministerio da 
dt1.q11ell:i. nobre terra, e 0 Sr. 20 secretario Agl'icnttura, porqtle jà. os ex:.\mino11 su.fficien
achou-se ém grave difficuldade para. dn.r temente, extrahindo as noto.s do que pre
fim nquelle incidente em qut'I o Ceará i::i cisava. 
a.fundar-se nos u.reiMs do seu porto. 0 'Pl'O- E' o que tiulla o, dii:er. 
prio ~ra.clor, obscuro membro dt~ depu~o.ção do O SR. BEYILAQUA (pela ordem) diz quEl ouviu 
Oearu.... com satisfücão tl. palavra do seu illustre 

Vozns _ Nito n.poiado. collega.. Para. que nao p:i.\1•e duviua., suspeita 
sobre a conducta dos representl\ntes do Ceará, 

O Sn.. Josii: AVELINO ... mrts füo zeloso de Su$peit..'l. que não que1· levantar, :porque é 
sua dignido.de cocno os que mais t>Odem pre.;, despresivel, requer ao Sr. presidente que 
zn.l-n, P.'H'~ por em guarda essas susceptibi- faça publicar os documentos. 
!idades, vem t1'3.zer, à. mesa um documento 
importantissimo, estudo aprofunda.do que ot- O Sr. Se:rzedello (pela orrüm) diz 
tevé por interrnedio do seu amigo, o honrado que, como rnembro da cbmmissíl.O de o.rçamen
deputaJo Bezerril, para ser visto por aquelles to, ó obrigado a vir :.i.o encontro do que a.caba. 
que tendo recebido os votos cearenses para de dizer o illustro represei1tuu ta pelo Ceará. 
tudo qmiuto diz res11eito ao progresso do Bra- s. Ex. sabe perfeitameute que quando a com· 
zil, quaurlo chegou a vez do Ceará,, acharam missão de orç::tmento se pronunciou contra a 
que nilo era elle digrio de merecer esse me;. emenda que teve. hontem a votaçúo nesta. casa 
lhorr.mento. · e por consoquencia a justificação mais com-
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. I 
pleta e ca.bal ao procedimeuto daquelle:;; que questão, deixou o seú collegá em condições de 
entenderam necess:1rio ao estado do Ceara a se ver embaraçado para rusolvel-u. 
constntcçilo do porto. não téve e1n visttt per- A penas levanto ci;ta. plm.i.so dG S. EX'. pa.m 
sonalidades o sim o interesso pnulico o cspe- dí zer que a. Gamara li\z-mo a. devida justiç<~ de 
cialmento a situa<;ão :iclual do Thcsotu·o . reconhecer· que ~ó motivo rle for<,:a maior, que 

A commh.;são de orçamento, rttmndo deu elln co11hece, me obrig:iria a levantar-me 
:.\ SUU. opinião :10 aduitiVO CJUC 1\Ji oujoCtO d:L deSt:i cadeira antes <.lo terminados OS tra
VOfaQ:.tO tlostu casa, não tevo a preoccupaç:1o balhos. (Apoiados.) · 
ile oiiend·~t· nem do leve siquer a suscepti- Desde que a Cam,ttt'a rcconhcco o motivo de 
bilidado deste ou r.lnquello ropreson tunto du força maior, qu::,. mo nlli·ig·a. a retirar-me 
nação, deste on daqnolle oollega. autos tln. hora, •.!óu-mo por sutii;fcito. (Apoia-

A commissi'i.o roconhccou tL necessidade de dos .) , 
obra tão impo1tnnte, e não poz rlu,·i1lo. em da.r Convido os Srs. tleput:l<los a occuptlr os 
prorognção dtL ;;t\.l'antfa . chi G º/o souro o seu~ togares. 
mesmo ~pital <lo contracto, nilo o.ccmlendo Vne continun.r n. vohi.~uo <lns cmendn.s 
apeons no· au~rnonto 1!0 mesmo capital. Em npl'o~ontadas ao pr0jecto n 215. Antes, 
sua opíoiü.o, é lonv~wcl o procedimunto d1L porem, na forma do Hc"'imcuto. entrt~ em 
deputuçtlo. ccarensu dc!'onuemlo o::; intercssos dlscusstl() unica a o!nond'u olfürccid:i. pelo 
do sou estado e rn·ocummlo os meios ele Sr. Borges do Mcdo1ros e outros, t~ qual 
dotal-o ele molllo1·mnento t•1o im1iort:u1te. Nilo li<~ sessilo anterior· outeve 63 votos a favor 
ha, pois, motivos para snsceptil:lilidades, e O:~ contro. Si nenhum Si·. deputado pede 
quando. a h?UO\abilidade ·de 11ossos c?llegDs j a palavra, da·so por encermdai u. discussão. 
do Ceara. esta ncuna do quu.lqu6r suspe1t:L. !\inguem pede a palavra e é encerro.da. (1. 

O S1•. NlNA RmErno ( 2° secretario, discu::;siio . 
. para uma e:x;plic"ç<Zo) e forçado a intervir Em séguidn., é pesta. 3 votos e approvada., 
no ]ocidente uma vez. que o Sr · ·deputado por 63 votos contra 41, a seguinte 
pelo Coar::~ irrogou i.i. mesa. uma censura. 

O SR.. Jos~ A v~LINo - Não apoiado. 
O SR. NINA lltDEIRO ~O que estâ. na 

memoria. de todos é que ·verificou-:se a votíl~ 
ção ; o presidente mo.ndou contar os votos 
pró e contra. e reconheceu-se ter passado a 
emenda. O Sr . deputado por s. Paulo reque
reu a verificação d•t votação e o presidente 
não acceitou este requerimento. Ficou pre
valecendo a votação auterior. 
· O orador declu.rou que, emqmmto não se 

terminasse este incidente, uma vez que o 
. presidente da assembléa havia n.cceito o re
quorimento do nobre deputado por S. Paulo, 
isto é, que emquo.nto n. Camara não se pro
nunciasse si qt:erfo ou 'não que se tJrocedesse 
a uma nova votnoão, não lJodfa. dt\l' como ap
provada. definitivamente a omend:i. da repre
sont o.i;t1o do Ceará . 

Verificando-se novamente haver numero, 
procedeu-se ú. votação e a Camarn. approvou 
nova votação. . 

Foi isto que se deu, e não trouxe embamço 
nenhum à presidencia da Camarn. 

O Sn.. Pnusm1rNTE- Va1•ios Srs. deputados 
fa!laram sobre asta questão Jevantuda a. pro
posito d e ter a. Cumu;ra, houtem, em sua sa
óedoria approvado a. emenda. Mas uma pbrase 
do Sr. deputado José Avelino obriga-me a 
dizer succintamento ã. Camara dos SrS. Depu
ta.dos o seguinte: 

O Sr. deputado José Avelino em seu dis
curso disse que o presidente, .retirando-se da. 
Sl!R. cadeira., q llli.ndo se tio.b.a susaita,do esta 

Emenda. 

Res:ta.bcleça-se a seguinte verba: Pttra. ·u. 
Escola Agri!!ola e Viticol:t de Tnqu::wy, no 
esta.do do R10 Gr:i.nde do Sul 30:000$000. 

Sala das ses!:iões, outubro .de 1891. -
Borges de Medeiros.-0. Nascimento. - Ho
mero Baptista. - Alciàes Lima. - Victt1rino 
M o11tcfro.'--Abreu.-Pcrcira du Costu . 

E' posta, a votos a rejeitada :.\ emenda 
atldi tivti .. <los Srs. F. Glice1•io e 1. Serzedello. 

Fica prejudica.da. iior votaç-.lo anterior a 
emenda do Sr . Homoro Baptista o outros. E' 
posta a votoó\ e approvada :t segninte emenda.: 

Al't. Ser-J.o 1-espei tn.da"S as ser vidõ3S con
stituitlas sobre terras dovolut::.s e as posses 
de mais de anno e dia. neUus existentes, limi
tadas ao cultivado e out ro tan to cm matW. · 
desde que os interessados provem cultur~ 
otrettiva. a morada h:i.bitun.l anterior ::i. 24 de 
fevereiro de 1891. 

Sn.la das sessões, 21 de outubro de 1891. . 
-Bernardino de Campos.-Lopc$ Cha"Oes.
Morcira da Silva.-Ni'l'la IU.beiró.'"-Nilo Pc
çanha.- Joa2uim Pem"'mbuco. - L. de Bu
lhões.- A.. Botelho. - Sd Andrade.- A. 
Stocl,Eor.- Jot!o Viaira.-1osd Bc'IJilagua.
A»tcti> da .Faric.i. - AtliaydtJ Junior. - Mar.: 
ciano de Magalhacs. . . 

E' posta. a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Meira de Vasconcellos, tendo obtido 48 
votos a favor. · . · 
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Fica prejurlícado µor votaçtio anterior o 
additivo do Sr. J. de ln-ellar. 

E' com as emendas n.pprova.das adoptado 
em 3~ discussão o seguinte 

l'R.OJECTO N. 215 B 

li'ixa a despe::a do 1Wnistc1·io da Agricitltiwa, 
Co1wnercio e Ouras P.t1bticas para o exe~·ciJ 
cio de 1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. o PresiJiento da Reriublica é autoJ 

risndo :t despender no ex:erc[c10 ele 1892, pelo 
Ministerio da AgriCLlitura, Commerc10 e O!Jrns 
Pub\ic:\S :\ quantia de 62.443:442$402, assim 
dislribuirfa : 

1. SeCl•efariri de Estado
Supprimidns as consigna
ções Lle 9:600$ para. um 
secrehll'io ; 3:000$ pa.ra 
auxiliares tio o!'flcial de 
W"l.iinete ; 3:600$ Lle gratiw 
1icaç5o do calculo a em
pregado.5 da 2'' secção da 
airectol'la ; 3:000$ pu.ra 
despezas Lle estn.beleeimenw 
to do miuistt·o e 10 ~000$ 
no material. •...•• ••• . , . 

2. EveOtuae•-f\.eduzida. a 
verb•t em 10:000$ .......• 

3. Terras public<1s e colo
nisaçiio-:':)enclo par·.i. :1 ln-
spectorfo, Get•at 160:700$; 
hospedari:i de immigmn-
tes e n loju.mento destes 
485: 6S4S ; trMS porte de 
immigrautes pu.l'r~ os ost•i-
dos e :t!!o1itos interpretes 
607:200$; pagamento de 
pns1;ageos de itnmiq-rãutes 
8.000:000$ ; serviço de 
terras e colonis:1çii.o nos 
esta:lo~. feita, a. rmtncçü,o 
proporcionu.l nas verbas 
d11 tab d [1L, 3. 000: 000$ ; 
11ara. n intl'odu:.·ção e loc:i.-
lisnç5.o de l'amilias em nuw 
cleos, em virtude de con-
tra.e tos validu.meote cele-
brado,; o q uo nu.o tenham 
incorrido em caducidada 
746: 416$ . . .. ' ..•....•... 

4. Cu.techese.:....60: 000$ ..•• 
5. Anxilios ii ngricutturn.e 
011i:enhos centrao$, sondo 
61 :460$ pnra. o custeio <.lo 
J tt;•di111 Botanico d;t Lngoa ; 
20:000$ pt\r(\, ~tuxilio v..o 
Instituto Buhiano de Ag-d-

359:310$000 

10:000$000 

13.000:000$000 
60:000$000 

cultura.; 10:000$ pn.ra a. 
impressão rln, Flor.a Urn.::i
Uense; 12:400$ para o lv..lio· 
rato1 io de biologia; 5:070$ 
de subvenção à coloni<l 
Blazt:ina ; 021 :000$ pn.rn 
garantia aos eug-enhos 
ceuti·aos e sua t1scal1saçfio 
30:000,S do subvenção ao 
Lycou do Ag-1•onomi.t e 

. Voterinat'ia d;1 ci(hlde de 
Polotas, no Rio Grande rlo 
Sul ; reduzid:1 a. 95:000:::; 
a consignação d:is fabella.s 
para. premio ;:tDS ~a.bricn.n
tes tle assucn.r e 800:DOO$ 
pn.rn, as sub veuçues e g<\
ran tius prO\'Onientes de 
contractos -validos e que 
não tenham incot·rido em 
caducidade •... , ...•...•• 

(i. Subvenção ás compa.w 
nhius ele navegn.ç5.o tL vf,. 
por.~upprimido.s: 31JO:OOO$ 
de subvenção ao Ltyod 
para transportn de immi.; 
gra,ntes; 150:000$ parn a 
mLvegação do Aro.gu:1ya, 
Norte e seus allluon tos; 
150:000$ de subvenção iL 
ompreztL do linho. do va
pol'~S frig-oril'eros o con
ccd1dos 130: 000$ pnm as 
responsabilidades prove
nientes de contractos le
galmente feitos .... . ..•. 

7. Subvencilo ti. Sociedn.de 
J\U:\iiiu.dorl1 da, tndnsttin. 
Nac::ional. ..•..•......••• 

8. Corpo de Bombeiros
su1,primid::i. ti C'>nsignação 
do 100:000~ pnra. ti s obt·as 
do qnt\l'tol cen tr:i.l e de 
9:877$935 no mate r iat, o 
esta,uelecidn. ri. com;ign"1-
çrLo tle 100:871$935 pll.1':1 a 
cronçi1o dlt 4" comp.1nl.J.ia.. 

9. t!::;tru.du. do Fen·o do Sow 
bral-Reduziu:i. a quautin. 
de 30:000$ no pes~oal iuw 
fl:H'ior e no mu,torial. , ... . 

10. ldotn de Batut•itó..;.R.e
duzidn. tt vorha do e von·
tu:rns, 1m impol'tancitL tlo 
62:750$987' ...•...••.. .• . 

i 1. Idem do Paulo Affonso. 
15. Idem CcntrHl do P1l l'

nnmbnco - Redu z id a.s 
30:000$ do cventuaos .•.• 

13, ldo111 Sul de Pe1•nn.mbuco 
14. Prolongn.mouto do. Es

trn.dn. tle I•'erl'O Lia Bahin. 

661. 

560;850$000 

3 .420 ~240$000 

6:000$000 

582:340$450 

211:632$265 

5::J8:503$63:-: 
155 : 303$45l: 

435: 820$7\l(. 
641 : 055$00í 

llOl :666$13~ 
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15. Estrada, de Férro de 
Porto .Alegre a, Uruguaya
na, reclt17.idos 18:457$918 
de ev.:ntuaes ..........•• 

16. Estrad•\ do Forro Ccm
tra.l do Bm~il-Mantidas 
as verbas \la tabe!la em 
vigor e tHl<l iciotw l a, q u:in
tia de l .UOO: OOOS com n 
obrigaçü'.o <le eíl'ectuar a 

. e.xtincç·ão do panttmo de 
Juiz de F<.ira, separa.dos 
os serviços t!o traCego do 

·da conslrttcçiío ........•. 
1-Cred i t11sespeciaes: ..sendo 
2.000:000$ J)at':'L o prolo'n-
gamento cfa Estrad:i. de 
;-erro Centt•al; · 

1.000:000$ inem, inem, de 
Porto Alegren, Uruguaya-
na; . 

l. 000:000$ idem, idem, ~e 
Baturité; 

1.000:0(10$ idem, idem, 1fa 
Bahia,; 

2.000:000$ iàcrri, idem, àns 
estradas Central e Sul de 
Pern:unbttco . .. . ........• 

18. · Garanfü~ de ,inros de 
estradas do ferro1 sendo; 

8. B 10:666$452 para a. ga
rantia das estmdas ~m 
trafego; 

2.000:000$ pura, as estradas 
· em· coustrucçrlo em vir

tude da lei de 1888 e an
teriore'3 ; 

l .ZOO:OOO$ pui·n. ns novas 
concessões co11stn.ntes de 
contratos Y~tliClrn; e r1no 
não tenh:nn incorrido 011 
nã.o Vén ha.m a incorrer 
0lll C<l.íluchtatlo ..... . ...•. 

19. Obms 1.li ve1·~as 11 os es
tn.clos - Au~rncntatla a. 
ve1•ba. com ii::; q ut~n tias : 
lOO:OiJCl$ pnrn, melhora.
meato rio porto dn. A1mw
raçrlo, estado elo Piaully.; 

100: 000$ pam as estrn.dus 
a cargo da commisst'io cs
trate,!;icu do Pa.1·arn.i. ; 

170;000$ pa.i·a. :.~ conti11ua
ção da. est t•adtt de roda
gem D. F•·nm~isco, em 
$anta Ca.füarim\ : · 

36~000$ p:1ra ;::lrnntiu. de 
juros elo porto tlo Jaragiü~ 
no estudo das Alagôns ; 

36:000$ parn g-nrantia ele 
juros do por to cfa Laguna, 
estado de Sant:.1. Catha,rinn 

l. 54 7: 906$520 

12.482: Hl5$3i3 

8.000:000$000 

11 .8!0:66084.52 

red nzidas ; ::i 500: 000$ a 
verbtl. par:.i. pocos arte
s i n. no s con tr1:.tndos, a 
]87:000$ a, destinada ao 
melhoramento do rio s. 
Francisco; :i. l20:000$u do 
melhora.monto do porto elo 
Martmhií.o e snppr.imida 
a destint1.da ás obras dos 
canaes da Feitoria, Can
g·ussL\, Leitão e Pombas ; 
applicando-se dentro ela 
verba a quantia.O.e 50:000.1\ 
JJn-ra auxílio da const ruc* 
Ção d:l. estrada entre os 
estados de Matto Grosso e 
Pn,rà.................. . G.58ll:7Gti930T 

20. Fabrica, de Ferro do S. 
João de Ipanema........ 205: 175$800 
Art. A Escol<~ Agronomicn, de Campinas é 

.tr:msforiua para o estndo de S. Po..ul o. 
Art. Log·o que este,i::t definitivamente or

gr.ní~do o Districto Federal, o. Po~er' Ex
ecutivo fül'-lhe-ha entrega dos. Jar.dms P1:1-
blicos, exceptoando o .Jardim Botnnico1 cuJn. 
despez:;i, coutinu::i.rá a ca,rg? da U_n ião7pnsseios 
horto, viticoln. e estrrçi1o Ph1loxer1ca da Penlm, 
serviços de esgotos, iiluminaçfi.o o ele· obr~s 
publicas da capital e Estráda de Ferro do Rio 
elo Ouro : constantes dos§§ 5°, 9'>, 10 e 29 d(),S 
tabe Uns ex pliCll ti vns, providencin.n d~ d·:·modo 
a exonerar-se dos encargos pl'0Yente1hes de 
quresquer confrntos. 

§. Emqunnto n1io estiver o~gu.ni.s:\clo o 
Districto F1>ilerti.l, o Poder Executivo .e auto
risado a. :lbriL' os creditos neccss:mos para 
custear estes serviços, de· ::i.cconlo com o 01Ça'-

mento vigent~. . . . · . 
. Art. Org<.1.u1sndo o D1str1eto Federal e fortn. 
a ti'ansforencí<\. (los se1·viços :l. que se re f'ere·o 
m•ti'"'o antecedente. consider:n;-se-hão suµ.:..
pri;itlns :.i. l" di:·cctori::J. das obra::; pul!licns·e 
2° secç5.ofüt diroctorin. da agricu ltura, tlcam!c;>· 
o "'overno n.utorístido a. rcformttr n. secr·r~taru:t• 
e ~ fa zcr outras rcclucções que jnlgar necos-
sar ias no pessoal. . . . . .. 

Art. Ficam proJHhidas, destla Ja, as con-· 
cossü8s com g;L1·:1H tias de juros 011 su uvencües,. 
sem csni?cial autorisncãe do Congresso. 

§ Ac! Poder Executivo não é pormittido· 
renov<l·l' cm 1;wor do individt10 ou empreza de 
flUalqner natur0z..'t as concessões· com ga1·antio. 
de juros ou sub''<lllçiío que tiverem ct\(foc:tdo, 
o vonhnm a c?.duc::i,1• ou fiquem sem éffeito 
por quMsquor causas dê direito . . 

§ Reputrim-so caducas as c~tlcessues. com 
gnrantb de jL1ros ou subvençn.o qu<l n:w se 
tornarem e!Toctivo..s nos pra:.:os das concessões 
ou dos coutrnctos, nfí.o sendo licito a. renova
ção desses pt':1.ios. 

§ As compn,nbins o u empre:z.rts, qna gos~
rem de garo.ntit~ tio juros ou subvenções, Stto 
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obrigadas n. entrar para. o T~1esouro N~cional tos jú. feitos por empreiteiros e, qualquer 
'Com a!:> quotas que tiverem sido determinadas distraccão de verba consigna.da. pela. commis
pelo Poder ExocutiYo1 ou que constarem da.s siio seria prcjudicüi.l M prolongu.mento da. Es
t.abelb:> pn.m a occur1•encfo das d1Jspezas de tra,do de Ferro de Alagoinhas a . S. Fru.n
·11sca.lisação pelo decreto n. de 1890, iosti- cisco. 
tuida solJ a, clausula de a. daspeza não excetler o sa •. Pn.ESlDE~TB- A commissão tomará 
n. receita proveniente rlaquella. a1·recadação. em consideração as ·palavras do Sr. deputado. 
· Art. A' Socict1.t Pic11<0;1!,;sc ]JCí" Gli $cwnbi · 

Co1;1mai-ciaZ. ft·a t'ltalía e il B;·a:;ilc, esta.bele- Passá-se ii '1-·otacão das emendas ofl'erecidas 
eida em Turim sot 0, :firma soci:ü de G. Ber~ em 3" discussl1o no projecto n . 222 A d~~ com
toliu i, A. Bonelli & comp. é concedida. a míssü'.o mix:t..'t, relativo it emh~são, conversão. 
subvenr..ií.o de 30:000$ mrnuaes clumnte cinco e l'esgatc do pn.pel-moeda do Estado • . 
~moos, pag-os em prestnçoes tl'imensaes, e de- O Sn. SERZ:EDELLO (pala ordemJ~Sendo e$fe 
pois de e~tnbelecid{ls u:dtali:l ~s o.g-encias do n.ssumpto dt\ m:iior importancin, e nrro hu
cxposição pcrmn.nente d~s prodnctos_ do.~ P.Stn- vendo parecer de commissão que oriente a 
·dos do Amnzonrs, Para, Maranhao, Cen.ri, CamarD. sobr~ o assumpto das dj1ferentes 
Pernambuco e B:~h ia, para: emencln.s que se 111n·esentu.mm, pBrle a.o 

a) m:mter nos ret'ericlos estados e n:~ füi.lin. Sr . presidente que consulte si. Camam si 
-agencias de exposição permanente d-0s pl'o-·· concedo preferencin. para as ernend::i.s npre
ductos das respectivos regiões ; sentac!~s-no l>:ojecto por alguns membro .:; du. 

õ) promonu· conferencias e publicações comm1ssuo m1xta. 
SCientiflcus Sobre ai:;sumptos que posi:am in- 0 Srt. PRESIDfü\ºTE- Lembro ao nobre de
'tereSSUl' ii. <.:oloni~oção e no desenvolvimento! put::\do que i:;eri<.1. mais conveoiente pedir a. 
das rolnçües coinmerciaes entre os estados elo prcfürenciit a :p1·oporção que essn.s emendas 
norte <ln. Repttblicn. e n lt:1 lia; 1bssem n.ppa.recen<lo. . . 
· e) ~st:\oolecer a permut'.t . de V{\\ores <?ntre o Sa • . S"BmmnELt.o (pe2a ordem)-Neste 
os relel'nlos csfado;; o a Ital ia ; . . " (!. d 

d) promover na Italia o estnbelecimento de lnso pe~? pra.creu.ia para as emen as 
cusas commerciae.s destinadas ú. impor·tnção e < 0 urt . l • . . 

. cxportn1:ão dos rcferid<'s p:tizcs; · O SE-· PRESIDI!::'.'-l'Tl!!-A prefel'encia ~ara. a · 
. e) pronw\'cr a orsani-snçuo de uinr.. linhn. de Y?tU.Çt\O desso.s emendus, é a preferenci.a re

naveg-:tç:"io directa, entt•e os pol'to.s dos rcfe- g1mentu.l. 
ridos. ?Stados e ª· l.ta_lin. ; . A este arti"'O ha. emendas ápresentsdo.s 
· () fa.1.cf• o.cqmsiç<~ nos dtVP,l'Sos estados pelos· Srs. Feliciano Pcooa Amphilophio e 

do norte da. 1<.cpuohc.":· de zon:is apropria- Corre'11tabello e todos ellds restringem a. 
das. pttr:1 o · c~tabelecimento tlo nucleos co- emissií.o dos l>ancos reofonaes e do Banco da 
loniac:; . . t{.epu\Jtica, ú que actu~lmente existe; e sendo 

Art . A conccssifo de priYilcgio de qualquer j um:: ~pprovado, ipso facto ·ficam as outras 
naturc1.:~ não se tomnrti oíl'cctinl, sern n. n.p- preJudtcttdns. . 
})rov~ção tk~ Con;;~ess?· . · . · ];fa lambem umn, emenda substitutiva. do 

§ bsta. d1spcs10•:0_ e applicrn·cl nt~s con- Sr. Pir'cs Feri-eh'.'.!., mn.s.:\. 0mendn. apreson
t_r~çtos . elo ~:n..-~g-aç,10 001:1 i;ul.m~nçao e que tacla pelo Sr. Pelicin.no Pann:i. é m:i.is ampla, 
iotem i;nm .• 1ct_o~. . . . _ e, portanto, parece-me que deve sar .Yot.-dá. 

Art. Contluua l'nl ·ngor ~ nutor1saçao co11- do prol'croncia. 
stante clonrt. 7º, § l "th.\ lei, 11. ;-t~::io de 3 de . . 
setemb1·o de 1884. . O SR. BAltDOZA LlllIA. (pda oi·cl~m) en-

Saln. da.~ ç,m11ni,süc~. l 7 de outull t'O de JSO!. te!1do 9'.1c desde que a emendado Sr. P1r~s F.er
-RarJrir111c.~ .rlfocs. rclu tor.-S(:;-;;iHlo:Uo Coi·- ~·eirt~ f<H aproson~:\d n. co~o um substitutivo 
rva.-Jloi·aas B(1,1·1·1)s,-Atbc1·to Brandt.70 • .;... llltet,rrttl, do prOJ3Cto, so pôde ser votada 
·Ri1/Jii'io lHrzioi-. -))1mic1rio Ri/;1:i1·0 .-Fi9ie1Ji~ enG·lobltuu.mente · 
-redo. · · O Si~. Pn.ESIDENTR observa. que em 3~ dis· 

o Srt ~ S r·~VERIXO Vrnm.A (pcfo ai·clcmi) vem c~1ss::ro não silo votados os l;ll'Ojectos, mas 
Jem bl'at• ao Si·. pi·esitlonte uma <li!Ticultlado S!1~1 as emendas; e nessas ~od1çõ?S, para. fa
com qno a commis~G.o ue t·eil:.lcção tcrii. de cih:at' o.~·al>alho d~ yot~a.o, de~1berou votar 
Juctar qua n1lo ti rnr de incot't)omi· ao pl'ojecio cri.d,~ art100 cl<:> substitutivo des.t:i.cadamcnta. 
um:t on1ornfa quo lbi houtoin ;tpt·esént;~dn., 0 A nao .ser ass1n:i, a Gamara tora. de. dar pre
c u. que so refore o. n. 1-1 tlc> pl'ojecto, e pai- fGt'~Mtt\ ~o ?r~3ecto ou u.o .s.ubst1tut1vo como 
Tece-lho que ~t Camn.ra dover ii considel':.U' base da 'liot,tç.~o das emendas. 
essa. e1hemb \)t'ej ndicn.dt\, po1•<p1e o S<:!l'ViÇO do O Sa. S1~1~zu:ou:u.o (pela ordem) discortfo, 
QU-.) tmta. o n . \4 do projeeto estii reduzido <ln. opinirí.o do Sr. President~. A Camara nu<> 
ao que (;\ sfrietamcn te nece~sa1·io, por contra- tem que se manifostn.r a esse respeito. 
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O SR. AlUS'.l'lDES LoBo (peta ordem) re~ 
(!Uer votação oominal pt\l'll o substitutivo 
do Sr. P il·es Ferreira. 

. O Sn.. Pn.ESlDENTE observa que a votação 
nominal deve ser depois de conr.edid~t a pre
ferenl!ia para a emendn. sub~títutivn. do Sr. 
Pires Ferreira como bnse da votüçi.lo. 

O Si~. AlU'HUR Rios (pela ordem) diz que 
a vot<1ção dos projectos em 3° diseussão se füz 
englobadumento. A' votução. do substitutivo 
devem l>l'eceriel' as · emendas; prej u<licadn. a 
ma.teria príncipnt pela approvaçã.o do substi-

. tutivo, t0m log1.1r á votnção nominal reque
rido pelo Sr . A -ristides Lobo. 

O Sa. · PitESlDENTE Entendia ::lSsim para 
evitar U. cas(I. tr;\lx1.lho dobru,1\0, porque ha 
emendas apresentadas ~ne estabelecem, o 
principio que a Camura ürmou na. 2 .. discus
são, e que, parece-me ponto cap!tu.t da. 
questão, 

Vou, portanto, submetter u. votos o requ0-
1•imento da preferencia. 

O Sn.. ·p11ms Fmumm.A (pela ol'<lcm) - A 
discussõ.o . do pn.1•ecer da cPmmissü.o mixtt1 foi 
encerrado quosi de afo:;·udilho, e niio pud!! 
discutir o sutistitutivo qne upresentei ao µro
jecto da commh;sii.o. tigori1, po1·óm, direi, 
para. encaminhar a yotução, que nos arta. l• 
e 3° do projeMo dtt commissU.o. esta. quusi 
pedi:'l que se der-rumllSSern mais 600 e tantos 

·mil contos de po.pel moeda. no paiz ; uo passo 
que no sul.Jstitutivo apenas se tratt1 de um 
angmeoto tle 80 e tantos mil coutos. 

o SR. SERZEDELLO - Isto oáo csti1 Otn dis
cussão. 

o Sn.. P1m:s FER.R.Eilu - Si o nobre depu
ta.do com a grtrndo imtiorfa que tem impede 

· as disc11ssões, enccrrmdc~~s. torna-se uoces
sario que me explique. · 

Vozt:s - Está fóra. cl<t ordem. 
o ~R. PRESIDENT!!l ~ o nobre deputado 

pedíu n paluvr·n pela. ordem, e sõ podiu. füzel-o 
para encaminhar· tl. votaciio. 

O SR; Pm11s FEnntmtA-E' o ·que .o faço, 
e quero a.pena~ notu1· que <mtre o pl'o.)ecto 
da. commbsão mixti1 o o substitutivo lla uma 
di.ffere nQ.L <le 1.000 e .tantos contos. 

O SR ZAMA (pela ordem) - Sr. presi
dente, peço a V. l<Jx. , à vistt~ do r umo1· que 
rei.ao. n:i. saln., _que me e~plique o que vo.n1os 
-voútr ovminulmeote, e o t1ue sigu i1ica. a 
pre(erencia.. 

. Ó Sn. · P1ms1DE~TE - P:1ru. comprehender 
-perfeitamente quti! o pensamento da rli1·0cção 
dos tl'abalhos, eu me oxµHco. Em 311 tliscul:isU.o 
'Votum-se as emendas :1preseutauus ; é a.pre
sentado um pr·vjt:cto substitutivo, . e o nobre 
deputado acredita que a me::;;.i. deveria sub-

metter englot.adamente este projecto i~ :i.p
provação ou regeição lia Cil.mara. . Mas V. Ex. 
comprehende que complexa como é esta 
que~tão,lln,vendo emenú'.lS .substitutivtts apre
sentadas a. differentes artigos, ]l<.\rtt que n 
Cnmri.ra pos~a. pronunciar-se com pleno co
nhecimento de causn, sobre · cad1• uma das 
emendas, parece-mo que o melhor SJ-·stema. 
é: 1•egeita.dn. <~ preferencia para este substi
tuti vo, elte ticarà de todo fóru. de combate ; e 
aceita · a prefereocia não se •ota.1~j, integral
meot.e este substitutivo, e submetter-se-ha. 
cai.la um•t de suas disposições a outi·o voto da. 
Cainara. · · 

Eis com t od.'\ a. frln1quczn, o µoosamcnto da 
mesa, pnm. poder<• Ct1marn voto.1• com. vtcno 
con hecime n lc de cu.uso.. 

O sn.~ ZAMA - Vejo que eu e a C:imara, 
estamos t!e o.ccordo eorn v. Ex:. no fuullo da 
qu.:stão. O que V. Ex. cl1ama preferenci(l. 0 a, 
a.pprov:tçii.o ou regeiçi\o definitiv:\ do substi
tutivo ; e não porlia deixM de ser <tssim, po1'
que este é o r egimento, e o substituth·o vue 
ser votutlo em primeiro logn.r. 

o que e u queria tornai· claro e qne quem 
vota cot)tt•a tl preforeocia, vota contra o sub~ 
stitutivo, e que votando-se ~ntrti. o sub
stitutivo eu tri ~ em votação o pa1•ece1· cln. com
missão e as emaud(ls que o acompanlm.m. 

As~im parece-me que o Sr. Arthu1· Rios ex- . 
poz a. quest~o menos cou venieutemente . 

Era. m\lis simples dizer. qu() se fo, votai' 
nomion.lzueuta o substitt\tivo. porque eu que
l'Í:l vot.w contra, noinioalmante; o com r, pa
lavr~• -prcferench1- ficnvt~ em duvida o al
cn.irne d:.\ votação. 

lstçi é o que eu que1•ia tornrw ·e ln to, o creio 
que ;1ssim a questão cstU. liquidtvln. 

O ~ti . Pn:E:>IDENTE-A questrí.o resumo-se 
nisto : si n Cnm1\rl\ r~jeifar a v1·efereucia, o 
substitutivo e,;t:i. rejeifado in liminc. (Apoia
do,~ e mio apoia.dos.) 

O S1~. SEazrnom,Lo úJela ordem)- Peco aos 
meus collegus que rno ~tttendam dous miuu- · 
tt!s <ipeuas. 

E~tarnos 1hzen<lo Vet'dndeirn. contusrto em
urna votação que é dn. mri.is ~\ltt\ impo1·
tuncin . 

Polo regimento, V. Ex. , Sr. p1·osillcnte, 
nUio teJl1 quo consultar :l. Camar:i si o substi
tnlivo tani uu !lào preforencia, porque o snb-
s titutivo tenn pr<::forcucia de facto. . 

Por com;oqu~ucin, t\ vofaçii.o deve versai· 
não sobt'o p1•n1'e1·aucia., nius sobro siso upprova 
ou uü.o G sub .. titutivo, e é nestó :;cmtido que 
deve sel' collocl\dt\ u. voto.ç5o nomim~l. 

O Sxi . Pn.ESIDENTE-Peço uo Sr. deputado 
Serz.~dollo quti lei~ o artigo do regimento em 
que se fund:.t, pu.1·n. ostabolecel' a p1·ecedencia; 
porque, si eu estiver euga.nudo na minha. 
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a;precbção, n1to torei duvida . em me dar por \·atar de µreferencia a emenda substitutiva, 
vencido. não porque o regimento determine is to, por-

o regimento cogita de substitutivos apre- que apenas estallelece .i, pref4:1re11cia pu.1·~• as 
sentados em 2" discussão, e vejo-me em .em- emendas suppressiva.-., e tanto isto é assim 
bar<iços deante de füo grande numero de sub- que a mesa tem adoptado sempre ·tt preforen
stituvos. · eia para es:;ns erncudas ; mns parti. .is emendo.:> 

Pet;o, portnoto, .~os Srs. cle1mtn.dos qne im- substitutiva::; tom o.ccoitu.clo requer.imento de 
pugu~m aminha decisão que leiam o artig·o prefereocia. · 
ao reµfo1ento em quo se fund:im p:i.ra u Nesta::i condiçtlos; tinlm pensado ern submet-
contrni·iu.1·. ter à votaçií.o as cmon<las uma por 11m,t,.tbndo 

Si VV. EExs. me tivessem permittido dlri- prererenci:.i., std vo Vt>to em contr·ario da 
git• os t.rabalhos, n. O amara tinha dado o seu Co,mara, ns mais ampli:t ti vns; mas. tendo 
voto cnnscicncioso e 11oupudo muito t~m-po. sido cbn.mada a rninlm utlonção pat'a. um sub-

o ret;'imento a.penas fül!o. tle sub;;titutivos stitutivo inte;.!I'l\l arircsontado p~lo $r. Pires 
a;presC:lnta1los em 2 .. discussão, e uiio em 3" ; FerrGira, lem\.11·0.i-mo llo 1q1plic;\r o principio 
mas as emenfüi.s que se achum sobre a mes::i. esta.helecirlo polo reg'Ítr1c11to om rela1;:'io aos 
sã.o substítutiv:1s, e SBndo grunde o uumero substit~tivos arn 2~ Lliscus~ifo, t)(to ó, a Cu.inarn. 
dellas, como hei do preferir umns ü outras? votal' symbolic:unct1t1i a prol'crl'nch1 par·a a 

O .SR. Colt11.l!!l.\. RJ\.ll'ELLO (pefo o;-dem)- vota.cü,o, u.mpliánilo n.ssim o principio esfobe-
Pelo que V; Ex. n.cnbn. de dizer, fica. bern pit- tecido pelo l'egiu1onlo. · 
tente que o regimento não cog·ifa que em 3" Levantou-se, 1101·óm, to1l1t ostt~ quesfüo, 
díscusslto se apresentem projectos l>Ub~tiluti- p.weceo11o ·me q11u algum; Srs. (leputudos 
-vos. llll\S etnemlo.s substitutivas a nrtig-o::; de- j uigo. v~m vct• llct>tu inuu p1•ocotli11wuto clesejo 
termiua<los; porque um projecto suo:;tituti·ro do <imparar D. ilOl'to <lo ~lllh;titutivo. (Neõo 

. em 3" di8Cussúo tra.rh a impcssibilidude de o.paia1Los.) .. 
emendas n elle. Achei, pois, o:;tranlio 'lllo n. Cnmara., 

tendo-me J1onl'ado com n suo. coDfinuç(I,, 
Por consoquenciu, desde que um p1'0jccto puzosse agora em tlnvirl:i u. minh(I. lealdll.lle, 

substitutirn é o.presentado em 30. discussi'í.o, qunndo 0 lll0\1 proce1limonto oi•;L submetter 
não scudo os ~u·tigos especificu.clos, não pôde snccessi vn.mente à votuçiio as omeoda.s, coa-
ser :icceito pcl<i mesa. forme nissorn mais 01t mimos amplus. · 

O Slt. PKESIDENTE-0 nrt. 128 do regimen- Contrt\ estn. u1i11h:t rJoch;ü.o po.ha reclamar 
to ~fü. qno, tarmiuada a 3ª discussão <lo pro- o o.ntor llo iitlb::;titutivo, porem o Sr. Corrêa. 
jocto o il1.1s ememl 1s l}Ue netln. tiverem occor- RalJollo, po·!indo :L )J:d:wm pela ordem, escla
rido, julgando~se encerrada por vottiçrt.o da receu o assum pto, 1101·qua . d.)monstrou que o 
Cl\Umra. o presiuontc pbr.1. pl'imeiro a votos prü_jecto $UbslitLltiVI) etll J~'Úise;u:;l;!lo n:lo e 
us crn•~udas. e depois propor.1. à. C:\m:Lm ~;\não umn omirnd:L sulJ,;titr:tiv:l, e o:>ta ê o 
si n~1otite o projecto com t\S etnentfas. (Apoitc- verdadeiioo pont11 Ll:~ <Jtt1J:iltfo. . 
do.~.) Por cotHeq ucncia, :>i tL C1\m:i.r:1. n:to a.cceitn. 

Peço ·aos S1·.s. deputa.dos que, pr\i•:• pouer o ~lvitre que aprcseu t.ci, da votn.r ... ,:;e n. prefe· 
cont!unar os tr~b(\lhos, prestem attonção ao 1·encit~ paL>;\ a vo~aç:io do :substitnti vo, vol
qae \'OU tlizer, p.:1rrL veL' si dou lim n. este in- temos no que ti ro:;ul1w, que ó . vot<w M 
cldent(;l, que mo pnreco intorminn.vol. . enieudns sub~tittltiv;\i; poh\ ordem com que 

O i·cg·imento nito deterrnitil:I positivmnente for<l.m n.presentL\tlus. 
cousa. <\l,;nma. em rehição i\ n.presentaçiLo de o Sn.. Aats1·m1·:s Lono (pela ortlc.i1 )-Sr. 
')Wojecto~ SUbiit itutivos om 3n tlii:;eussú.o, nem pre::;idente, duva111os nssont:w :.i. 'l\l~stiío de 
füt vot111:ii.o em rel<l.ç5o :i substitutivos tipre- modo quo <\ CalllU.rt~ poss:~ pt•uituu~llW·sa sem 
!,;enfado-:;. Di1, [\,panas quo :i. Ct\tnt.r:t, pot• vo- equivoco. 
tu.ção tJt'évin, tlotoi·mimirú qmLI dos dou:; pro- o t\lvitre lembl'ttilo põln mesa o ncceito por 
jectos, o :iubstltuth·o on o iwimitivo, u.<:topta. mim o em virt.utlu uo qual llz o !Ileu re
como base du. vota.çii.o. qut·rimento de votiti;~i.n nomimd, o u.lv itre da 

Qm:wto nos pr11jectos substitutivos a às j_)referencla. euvolvh1. útn si... · 
êmen1hts suustitut\ v~i.s , o regimeuto ons-tobu.- 0 St~. PRgsw~xl'c:-Nal-!'rLLl :1. n profel'enciíl.. 
as em nrrm só categoria, e uu.o faz <1.osolu- '" 
to.m(;lnto uistincção alglllnt\.. ' o Srt. A Rl$TlDl'S Lollo ..• o l'apmlio do ::Hibs~ 

QUhnlo ú, pl'el'eroucin. t~ esta.bolecor na ustitutivo. Nestas col\llições !i:i: o meu re
-votnçii.o, apenus explicita monte o reg-imonto quorimeoto dl:l votaciio nomiuill q110 _foi 1.\poi
a o~ tttboloco paro. ns emeud:;.:; suppr~i- <.1.ôo pol<\ Cmn~m. Po~t;1.oto, ~~· yot.aça•l da. C~
vns; poL·om t~ prnticii :i.doptarfa, ulgurnas rnara envolvia uuas Hlúa:;, isto CJ, l'n~·olvrn. 
vozos, o 1iuo tom va.riíltlo, porque a. Camara a p1•elereu:;iu. o t~ rocu~11. . do sul.>stitntivo. 
qua:sl so111p1·0, a. J.'()querimento do um ue1m- Nem podfa ~cr do outt•o moLlo, p.irquo 
t111lo, 'ºtu cstt~ ~u t~quellt~ proferencia, é oste suostitutivo nf10 póclo lóel' coufüt1-

011n111r11 v. ·1v s~ 
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. dido com o projecto dn. com missão. E' um 
· projocto novo e apresenta um systemn. espe

cial e, portanto, mío pàde decompor·se este 
substitutivo para. ter caracter de emenda otre
recida a cada uma das disposições cio pro,jecto. 

. Isto dm·ia. om resultado n. annrchia, porque 
n. Yotnç:fo podi:L destruir completamente. o 

.sr.:,;tcnm ~o projecto da commís~ão · mixt•L 
A Camarn. tem do soguir dou~ caminhos 

nuico;;, ou voh1 a pi•cforcnci:t. !!ymbolic(t e 
-depois faz rcc1\hir n. votncüo sobt•e o merito 

· do projccto por vohção nominal, ou lia do 
. segnir o ttl vih·e Jemhr:ulo pot· V. g:-,:. Pnr:i 
facilitar o trabalho tht Cam:.irn.1 retiro o ro-
.quorlmcnto de votaç:1o nominal o pc('o n. srm· 
bolica. o :tpó.; :.i votacrro nominnl. 

O Sn . Prn::smE::\TI~ - V. Ex:. comprchon
·deu perfei tum eu te l.Jem. J i~ a. mei;n, tio 11:1. 
lembrado este alvitro. 

O:; senhoras que concedem preforanch\ pnrn. 
·a amontln substitutiva. do Sr. Ph'es ll'erreirn, 
<JUeimm levn.ntar-se. 

E' :tpprovacln. ::i. prererencin. 

O SR. P1rn~10EXT.E-Os senhores qne nccei
tam o requerimento do Sr. Aristides Lolio, 
para que a votaçlio do subsfüutivo do Sl'. 
'Pires Ferreira. seja nominal, queiram lcvan-

. . tar-se. 
E' nppl'ov::i.do o requerimento. 

. O SR.. PRESIDEN'l'E - os que acceitnrem o 
. substitutivo, dirão -s:m -, os que o .mio ac
·ceitarGm, dirüo - 11ao . 

Procede-se ii chnmuda, respouclendo mio, 
·isto é, rejeitando o s11bstitutivQ. os Srs. : 
Belfo1•t Vieira, Uchôn. Rodrigues, lnclio do 
Bra.z?I, Innocencio Serzedello, Ninn. Ribeiro, 
Cn.ntiio, Ma.ttu Bt\cellar. C:isimit•o .Junior, 
'Barbosa Lima, Bezel'ril, Jorí.o Lopes, .Tustini.
ano de Serpa, Frederico Dorges,Josê A YeliT"~i, 

· Jo~é Beviln.qna, S~i Andrnde, .Tonquim P(-lr
·nambuco, ltnymundo Bandeira, Annibal Pa.l
eiio, Pereira Lyra, . Meir~t de Yasconcellos, 
Espirito So.nto, Oiticica, Ga.l>ino Besouro, !Yo 
<lo Pi·acio, Oliveir:.i vallat!J.o, Lennclro Ma
del, Fel isbello Frcir~; Augusto do Freitas, 
Zatr.n., A'rtlim• Rios, Garci•'. Pires, Severino 

. ·ViGira, Snntos Pereira, Custodio de i\follo 
··Paula Guimarães, ,\mphilophio, Francisco 
Sodr1~,Dioilysio Cerquoira,Sebastfü.o Landul
pho; Pires e Albuquerque, Prisco Pamiso, 
. Moniz. Freire, A tlmyde .lunior, Nilo Pe~.'.tnh:i, 
tlrb:mo Mi1 rcondes, Alberto Brandão, 011-
·veir:i. · Pinto, FrnnQtt Carvalho, l3llptistn. 
·da Mottn., Froos d:i. Crm:, Alcinrlo Gua.nri

" barn., .lacqnes Ourique, Arist!cles Lol.Jo, Fnr-
quim vVol'Deck, Vinhaes, Figueiredo, An
·tonio Olyotho, Joã.o Pinheiro, ~Pncifico Mas
cnr~nhas, Gabriel ele Ma.g1\lhii.es, Ch:i.gns Ler 
lJ:i.lo, Al0xancle0 Stock.ler, Ft'<\ncisco VGiga, 
Alv:wo Bololho, Americo Luz, Felici;iuo 

. Penrm, Viotti, Duk:11 Nicacio, Corrêa Rnbcllo, 

l\laoool Fulgeucio, Astolpho Pio, Carlos das . 
Chagas, Domingos Roclm, Cost~L J\facllatlo, 
Domitigos Porto, Ferreira. H.a.bello, Bueno de 
Paiva., João Luii, Bernn,rdino ele. C:tmpos, 
Frnncisco Gliccrio, Ce:sario Motta, Mornes 13(1,r~ 
ros. Domiu.zos de :Morncs, r-.tursa, P:iulino 
Carlos, ltodt•ig-ues A t ves. All"1.,~do EU is, Rq
bião .Junior. LrJopoldo tle Bulllõcs, Antonio 
Azeredo, Cact:u10 de Allmquerquc, Bellar
rniuo de MendonQa, Marciano ele Mag·nlhiles, 
gdun.r<lo Gonçal rns, Lo.nt•o Muller, C:u.•los 
C••mpos, Schmidt, Li>cerrh Cantinho, Victorino 
Montcíro, l'oreira dn Co:>ta., Antão ela F:\ritt, 
Borges rlc Ilfodoiro~. Alcides 1,im:\, Abreu, 
HotnGro Baptistn., Cassiano tlo Nnscimcuto, 
Dcmott·ío G.ilJeil'O, Mcmia Ba!'roto. (100). 

Respondem .~:m os St'S.: Pcc.lro Cltcrmont, 
Costa. Rodrigues, Rodrigues l<'ernnnde5, No
gueirn. P•trana~uá, Nelson, Pires Fel'reira, 
i\fartinho Roill'ig-ues, . Gonçalo d a Ln.gos, 
Nascimento, Epitacio, Couto Ca.l'ta.xo, Re
tuml>n, Tolentino 1.lc C:wva.lho, . Gonçnh·es 
Ft'\rreira, José l\farbno, .Tuvencio dé Ag ni:\l', 
.To:to Víeit·n,, Luiz de Andrade, Tosta, Senb1•n, 
Milton, Leovigildo Filgueiras, Fonseca Her
mes, l\fayri1ll(, Costa Junior e Moreira da 
Sil vn. (26). 

.E' re,jeitado o substitutivo do Sr. Pire!:; 
Ferreira. · 

O $R. Ai'llPHILOl'HIO (pela otdcm) - Peço 
{\. V. Ex. que consulte ú. Camam si con
sente que refüe a minha emendo.. 

Consulta.da, a Camara. consente nn. retirnda 
pedida. · . 

O SR. F1::L1CIANO PENSA_ (pela ordem) -A 
miohn emend:\ é id~nticn. :i. da cornmisi;ri.o, por 
isso· peço licenç..'1 para retirn.1-::t . . 

Consul t;.\dn, :t Oamara. consente nn rctu·lul:t 
v::idida. 

E' posfa :.i \·otos e o.pprov:id~1, por ;g Yotos 
contra 40, a seguinte cmeud(l. : · 

Ao nrt, 1° depois das pal:.wras : HMcD dn. 
Republica., accrcscente-se: - i.Jem cmuo das 
ele tcic!.os o;; outt·os bu.ocos emissores. - !Ja 
commi~·.w!o, 

FiCt\ prejudicndn. n. cmendt.t Llo Sr. Corrtin. 
Rn.bcllo. 

E' reji>ltndo o substitutivo dos arts. 1° e 20 
offMecido pelo St'. Severino Vieira .. 

E' ign:.ilmentc rejeit1L1l:i. por ()2 votos contrn. 
5G, a. emenfado Sr. Corrfo n.ubollo ao mesmo 
(\·l'l. 2• .. 

O Stt. Pn.i::snnm1·~1· annuncia, que v:to 
submettct• :.\ votos a emendo. d:1. commissiío 
n.o art. 20. · 

O Sn... SF.RZIW"ELLO (pc'la. o,·dcm.) - O io
tuito du. . commiss;1.o foi dur autori:>a.1.~10 f\.o 
governo pal'<\ nliona.r as. apoliccs qne tinh:i . 
obtido com o lastro ba.nca.rio <lando tt essns 
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apolices circulação nos principaes mercados; E" approYndn. por 85 votos a seguinte 
e, por cimsequencin., nessa. emenda., esta emenda: · 
demais a preposição - em-. Substitua-se o art. 20 polo seguinte: · 

E' posta u. votos e approvacla. u. seguinte 
emenda ; · Art. Ficam sujeitos n. hypotl10ca legal 

Ao art. 2º Q.ccroscente-sc:- podendo p::i.m qne prevnlecerU. intlepenrJenternente da in
este ftm alienar apoiices do emprostimo sct•ip<;ão o espccialisaçúo, os bens dos meml.Jros 
elo J 880, resgatados com este r.leposito, chindo da.s tlircctorius do socieLlutles r\nonymns, om 
tanto a ostascomo a todas as outr:ts npol1ces garantia, das socied:.Ldes ou da tL·rceiros pre
~m circn\nçITo nnr> príncipaes prtlcas cstrnn· jn<iicmius por negligencia, culp:t ou dolo Llos-
geiras.-Da commi;·sc'lo. ~o~ membro::;. 

O Sri, S1·:vr-:1u:xo v mmA (jlr:/{' 1mlem) StL!n, dn~ oC85uo;.:, 23 110 011tuh1•0 tl() l SOl .-
pedo ·a rotiruJu. Lias urnumla:; <[llO n.pL'u- lJai•lio.w:r. L:im:1,-C11.,•.ioJ10 do Nascimc11lo. 
sentou. E' 1·1~J~lliL<lo o wJdili\'o do S1·. Fclicinno 

Consultacla, n Cnnmrn. concedo a i·ctiralla Peunn. 
perlidn.. 0 8 p · · b 

.E' rojeit~da n, emomb 00'ureci1hi no pn.rn- Lt~t.t. :rnt~:-;~tn:~~t,:.t~ 1~~lllll1C1,
111, q~i~ va.

1
t ssu -

o-rapl;o untco do '\rt 31) l)'IO S• Cor·i·· .. mo J1a \Oo~o,\uu1 1 \1.10 01oc1uopeo r • 
.., ' · u 1 • c,i t:orr.J:t füi.1101!0. Rn.bello. . 

O Sn.. Com~1::A H,umu.o (pela imlcm) podo • .º Stt. Co1t,1tpA H.All,'l.:L T.~ (p~f.cc Ol'~cm)-
u. retirada. d'.1- cmcntl<i que aprasontou uo l~~t.o. m,cn wl<l1~1\'o ri~~":\~ 'ºt~r~se ó ti~o im: 
art. 4" 0 n.Mitiyo n.o mo::;mo :irti"o po~t.tihc, o va.1 repetctttr1 no p,uz de t,tl ma 

Consultada '" ca. m~mi. conson Le ""'ir~ retirada, l neira .º voto '1 ª? ;1 f~Hl}l t~1·11. der, q no me atrevo 
petlida. ~ . ' a Jl!ld~t· íJUO l>,C',Jl\ tlrv~t! tdo. em c~na~ part~s o 

São succcsstvmncnte po5tos n. '·atos o i·ojci- vot:i.ç,io noinrnnl p.1ra ,1 pr1me1ra p.wte 
tados: tL emendn, do Sr. Foliciano Ponnn. ~o tla~;o :t ,. . . t · , ·· ·t d 
art. G•, o substitiitivo om.n·ccido pelo sr. . i: os:-° n. vo~os o req ucr1mcm o, e ieJOI n a a. 
Co~rêa R11bello o.o pa_rti.grup!io u!.lico, o !mh~ti- > ot:\çao 1101;1inal. " . . . , . . , 
tutLvo do Sr. Moniz Frc1l'e offernctdo no Posta n. 'atos, U. l pn.1te Cl IeJeitn.d,t. 
mesmo al't. 611 e a emend.'.l. do Sr. Corr~ti. Ra- O SR. Co1u::.t:A R.rnm:.1 .. 0 (pclaorclemJ-Como 
IJello ao art. 8°. as outras ememhs pot' mim ap1•esent11das, são 

consequencias do · addittivo que n.ca.bn. de ser O Sn. Pn.EsmE~TE annuncia, que v:ie sub
mettor a votos o substitutivo do art. 17 offe
recido pelo Sr. Joü.o Vieira e outt•os. 

O S1t. VrxHAE~ (pela ordem) requer Yo
tnç:i.o nominal. 

Consult:tchi a Ca.mar:.t, ó rej eitado o requeri
mento do Sr. \'inh:.1es, por 64 votos contra 
58. 

Poo;; to a votos, é rc,ieitndo o substitutiyo 
o1Icrecido pelo Sr. Jo[o Vieira e outros ao 
urt. 17, por 8 ,1 votos contra. 54. 

Em s~guidn, 0 approv~dn a, seguinte 
emendn: 

O ~rt. 18 snbstitun-se lJClo seguinte: 
::sãc mn.ntidc;s os clit'eitos e prh·ilegios dos 

bancos emissores ern tndo riue niio estiverem 
implicita ou explicitamente revog-,tdos pela 
presente lei r:.tó o momento em que se inichw 
a ci1'culnçüo conversivel. 

Desde os.sa apocn. os b~ncos fic.'),ruo suj 1~itos 
ao regimen que por lei for estn.IJelecido.
Ser~ cdcllo O or·i•éa. - J1íoni~ F1•c ire . - Fi!JtCOiw 
recln. - Damctrio Ribeiro. - Leite OUicica. -
Antonio Otynlho.- Bm·uo~o Lima .- Jourpim 
Pernr;nnl.n,co. - Dionysio · Cci·qucira.- 'lcopoldo 
Bu.lhúcs. 

E' re,ioitadn,, fondo obtido n. favor 44 votos, 
n emendo. offorocida polo Sr. Pncitico l\fascu
renlms o outros ao art. 20. 

rejeitado, peço licençti. pa.ra as reti rar. · 
Consultada à Cnmara, consente na retirad:t 

pedida. 
S~<? postos a ''atos e approvados os seguil:'ltes 

n.dditlvos . 
Accreacenta-se: nrt. :ulditivo. Fica o go

verno u.utorisado a ell'ec tuur as operações de 
credito quo julgar uece::isa rius puru, apressai.' 
o r esgate elo pn.pel·m0edn, do Estado. 

Paragl'aplw ttnico. O réf'eritlo r esg-ate de
verá ser feito u. começar de µre ferencia pelas 
notas de muiot• vn.101'. 

A1•t. nd(füivo. No caso de l iquiduç-U.o dê 
qualquer bri.nco emissor sor:'.t este obrigado a 
recolhimento de tod::is af; noto.s que tive1• em 
circuln.ç5.o. A' proporçti.o que forem sendo 
recolhiclas e inutiHsad<tS pelo Thesouro as 
l'el'eridt\S notas, irã este restituindo :10 bn.uco 
a c:a.ução tb rnesm~ e missão do acc1kdo com a 
relaçi.to outro es tu, e o respectivo lastro. 

Parngrn.pho unico. No caso do ln.stro ouro, 
o governo dove1•it mi\.ndü' procade1• 3. l iqui
tltt<;ão do brinco por con t:i llo Thesouro o por 
inlermodio do algum outl'O banco pn.rn. tornn.l' 
oftectivo o recolhimento tota.l llas notas. -.Da: 
CommiRsiío . · 

O Sa. Ptrnmnr.1NTg - l·fa um :'Vlditivo <lo 
St·. Domo trio Ribefro <Jlle esta prejudico.do nn. 
primeira parto; mas ::i. 2" prirte .implia idô:.-.. 
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n.pprov:i.da, Tlola Cn.rnara; e pol' isso u:lo vejo 
inc"nvooiente em que seja submettido â vo
tnçiío. 

l:'ostn u. votas, é regeitndu. a p:>..rte nfto 
prejudicada. do substitutivo tlo Sr. Demetrio. 

O Sn.. BARH07.A LtllIA - (['vi.a ordem) Das 
duas emendas assignaLlas pol' mim, n. primeira 
con~tituo mn systemu. que nri.o se comprv.loce 
com a~ doutrina:> quo ;1cii.l>n.111 de s1~r votadas 
peln. Cu.mt11":1, o por is~o pGlço liceuçti pam 
retir:ll-~1. E1nc1uanto à 2", u. Cunfart\ se in·o-
nunciarú.. · 

Cnnsul.tnLln, : ~ Camal'a conseuto nu. rctimua 
dn. in emond:L 

O S!' . B1o:zolí1t0 - (7Jc/a vnlt:m) m ela.ma 
que ai 111);\ lm Ulll<L p:il'to .!o s11h,;tituti vo <lo Sr. 
Uemot.t'lo qno uü.o est;L p1·eju1!ill..'\do, 

O S1t. · P1rn.~w1;::x·r1-: - conco1·1lo. com o St•. 
Jep11t:uJo o subnwtto a vofaçfio a roforid:t 
parte, 'l ue ô l'ojeit:vfa. 

. E' 11ostn. n. votos e tlaifa como l'ejeit<Hl::l, ~\ 
ses·ui li to clllond·~ ; . 

.Art. De;;rle :i. dt\tn, da pt•oscnto !oi e g:i1•:tn
tiihi a torlos os bancos :L pieüti liiJ01·diule tln 
omittir bilhetes uo po1t:idor, nmn. vo:.i que se 
·obr1g1.rnm u. coavcrlo.~l-os ú vi'sh ern espccie 
mot:.~llic<\ ou ern uot<is do Thesourú, •~ von
tade dos h:incos. 

§ l.0 l~s~n. 01.Jrigaçü.o constarâ de declnrn
çii.o oxpl'uss<i exarad:t no;; billlet<!::; do btu1co. 

§ 2.1• Os membros d<is liirectot'i;tS de taos 
llnucos são respousaveis, n:i totalida.tlo de 
seus bens, ·pelos . prejuizos q1\(;) n.os portll.d~ 
res de notas C.'l.Ui;[tt'cm por dcsitlia ou framle. 

. § 3.0 A negação de tl'oco :i qunlquel' bi
lhete do banco, logo. qne sej:i apresen tn.do, 
importm·U. a liq uirla(:ão forç:id:t dess J csta.be
lecimeuto, ol>servll.tlas :\s disposições do 
Codi go do conitnercio.-B1n·bosa Lima. 

O Sn.. OLlVl!lmA P!NTO (p~la ordem) Re-
que1ro verili~uçii.o de vot:i~.ão. . 

Procedi!·Se a verillc:içií.o d.a. votaçU.o é re· 
conhece-se terem vi>tndo 55 Srs. deputados a 
ravo1• thi omemlu. e 49 contra. 

O 8r . Se:rzeclello (pela oi-dcm) Peço 
a V. l<~x., Sr. presidonttJ, e a t •icln. Ca.mat'<l. 
que ntteudu.m-mo. Ac:.~bn.inos de votar um 

· certo systema e nello mttutomos dir<:litos a 
bu.ncos tle moedu. inco1w.i1·tivel estt~belecendo 

· a obrign.<;ão d@ enlrm•e11i, quando l'or 1lec.: re
to.da a ubolic-i.o do curso fo1•c;1do, nn rogimeo 
que \)Ol' loi Cor estabelecido. Nã.o podemos VO· 
t tLr estt~ emenda do S1•. Btlrhos:i. Lima, quo 
con~lgnn. o. plenn. libe1'Llade rle emissão, no 
momento actua! , em contradir.c<l<> com o :wt. IS 
do proji:cto. Por ma.is elevados quo soj:\m o!I 
iob1it.o~ do-:; sigu:1tu1·ios •h\ .omendu., por mi\is 
gonero~a. quo scjl.\ a itléit, clla. não e eom
pativel com o espirita do u.ctuo.l projecto, elb 

é mesmo inopportuna, pois eonsign:i. idéa e · 
principio que precisa de amplo doba.te e que 
não deverà ser votndo sem grMdc: me1.1it11çü.o. 

Peço u, V. í!.x. vorificn.ção <ln votnçf~o, pols . 
é certo qne a camara. sú t)orler:.\. decrdar a 
lilJerda.de !le emissii.o ou a. unidarlc, depoi; do 
estn•lo, de reíloxiio o n5.o como prin~ipio co
sign:v:Jo iigeir:unente cm uma e~emltL :L um 
project.o, que anr.Bl'r:L n.pnnas motl1tla~ do re
par1\ção o d~ r~l!OL\~t t•nc~ilo. 

O Stt. Pltt>:>ILl\~XTt·: - A votn.ç:i.o fi.ii auuun 
cia<fa. ;\ t•nq t101'iu1onto 1lc1 8r. rluputndo 
Olivi:ir:L Pinto, proco1\on-so :'t. vorilh:açrw. 
O uol.J1•0 1loputallo o :5r. Sol'zouel lo pode c1u e· 
ti c,u11u.1·:~ :;o nrnnifosto 1.lu novo sobre n. 
011101111~. po1·r1110 t~ nw$i riio :v::oil1\ nm 1'e
qucrimr.H1to pam outra. vorillcação, vi:iLo que 
jú so vurilicou. 

O Sit. BA1wosA. LI~A (pcl1i ortJ,am) observa 
que a qitest:i.o agitada. u a. antig1\ entre o mo
uop·)Jio o a, li ln.miado bancaria. Nito so oppõe 
tL que de novo s0 consulto ü Gamar:' ; m~s 
pede quo, no ca:;o do norn vot1•\;aO, SCJJa 
esta noruitml. · 

~· po~to a. ·rntos e 11,pprovado o requeri
monto tio St'. Barbosa. Limo.. 

o sn., pn,gsmENTE annuocin que se -vne 
procedei' ú ch;~ma.d:.t pa.ra a votacito nominal. 

o SR. SEVELUN"o V1mmA. - Peço ~• pt\ln.vra. 
pelo. ol'd~m. · · 

o SR.. Plt~:SlDU:NTm - Tem n. pn,111Vl':l. pela 
ordem o Sr. Sovedno Vieira.. 

O Sn.". JosB MAn.IA.NO- Poço ::i. pn.lo.vr~ 
peh\ orllem • 

O Sn.. Si>vl!m.IN'O Vmm.A. (peta . or•lcm) -
Po3lii n. p;d;~vrn. pam. u.p_eza.r d:~ deli bera~o 
dt• Cama.ra, que l'e3peito · mm to, sug-g-erir 
n. v. "Gx:. o que me pu.rece ra.wuvel sobre o 
ponto da vot:•çã.o . 

No meu eutender a tnn.terit\ elo. quo se trata 
esta 1wejrnlica<h•, porque foi rejt~itt\tl L um~ 
emcmcfa qne tivo a honra rlc a.prosent:~r a 
considel'a•.:ií.o da. Gn.rn:trn, e quo s1~ i•efena â 
1Tl0~ffi\\ q llCSU"i,o. Orte, de~de que. oi la f'-!,i 1"3,jei
t:V:la, parece-me que ~t rnesrna 1i.ló11 n:~o pode 
d'~ novo ser snhmettitl11 ti 1leliborn.çü.o dn. C:i
mi~ra. ( Apoiwlos e .neto apoiados. Trocam-si.: 
m ttito~ apm·tcs). 

O Sr.t. GAntNO Bi;isouR.o (scr1Ji111Zo tlc sai:re
tario) princi pi:~ u. faz:ot· u, r.ur1.m:.i.tln.. 

O S1t. Jm;ii: MA1-tIANO - p.,ço a pa.lavr:i, 
peki ordom. 

Vo:.ms ;....,.. Não podll fü.ll:w. 
Contiuún. :\ clrn.matln .. 
o Sr1 .. JosE MAU.lANO (com cncrpia.)- Peço 

a p:d•wra pela orJern ; peço a i>•ihwr:i pela. 
01·dlllll ; palio .~ p:i.ln.vm pela ordetil t · 
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( Ha f.frande sr.~~surro 110 1·ecinto; os S·rs. · tão de Faria., Alcides Lima, Abreu, Homero 
deputados cstao fóra de suas cucleii·as.) Baptista.1 Cassi<'l.rlo do Nascimento, Menna 

S P E t . Barreto (9ü). . . . 
O • R. Rr.srnEN'l'E - 's •\ suspen::;o. .3 ses- Respondem sim os Srs : Ucllôa. Rodrigues, 

são por 10 minutos para restabelece:--se ª Ninn. llibeirq, Mattn. Bacellat', Anfri~io Fia
ordem. lho, E~.ü·boza. Limn, Bezerril, Justínin.no de 
(Su.~pcnde-sc a scss(1o ás ,9 horas e ..lt) ini11u- .Serp(I., Frederico Borgoes, José I3ev1hlqua, 

tos e rca.l1rc-se d.s 3 horas e !J!'i minutos .) N;1scimanto, 1~11ymnndo Ba.odcirn, A onilia.l 
o F;n.. Pru::>rngNTE- Vrio 1woccdcr-~o ú '\'O· Falcão, i\foir:L <l<3 Vascoucello~. Gabiuo 13e

tnçüo nominal dn. omomht additiY<t ollbl'ccida i:onro,Moni~ Froirc. Atlrn.yclo Junior, ~\lh1wto 
. pelo Sr. Bai•l.>os:t Lima. Brandão, Olivoir~L Pinto, Alciudn Gun11:1lmru., 

L:tm•o !llnll1Jr, Poroir:L d:t Co:;ta. o Dr:molrío 
O Srt •• Jos1:: M'AUIANO - Peço :t rn1lavra 

pela 01•<lom. 
lU l)'~it·o ( 22 ) • 

E' rcioita•ht u. CtllüOd:\ do St·.BtLrlloin. r,imn. O StL. PRJ·:~mr-:i);n: -Tom :t palavra o J 

sr .• José Mul'io.no. I~m scg-1t i1la, ó <LtlopttldO Olll 3" discus::;ito 
o Sit. .Jo~H MARIANO_ 811 tin lla I)cditlo com mi cmúntlas •~ppt•ovudns. o seguinte 

n. pn.l:ivrn pol:t ordern, o insisti no meu pe
llitlo, pot•quo :tl:.""llns Srs. tlcpnt.i\tlos co11tcs
tn.v11m-mo o <lil'eito, o por isso rf!<:l nmci ; m:1s 
como V. B~. mo concc1lé11 :igora a r .. oibvrn, 
e não qnei·o pert\ll'bar ::\ rn:\rCI\:.\ tios trn
b:i.lho,;, dei:;i:;to da. det1~1.. 

Procode-se ú chamada., respondendo flr?o. 
isto ó, r<:.•,joifauclo a ernendn, os Sr!-:.: Belfol't 
Vitllra, Indio do Brazi 1, looocem:io Seriedello, 
.PeLlro Clwrmout, Costa: Ro'lrigue:;, Cu~imiro 
Junior, l~otlrig-ues Fernamlos, N0;.;·uoira Pa
ra.n:1g-uá, Pires Fer1·eir.·\, João Lopes; Gon-

. çalo <le L::i.g-os, Alnorim Garcia, Epítacio 
Pessoa. Couto Ca.rtn.xo, St\ Andade, Retumba.~ 
1'olentino de Cnrvulho, Gonça.I ves Ferreira, 
Josê Mari:wo, .Toaqtüm Pormtmbuco, Juvencio 
rlt~ Ag-ninr. Luiz de Andrade, Espi!'ito Santo, 
BellnrminO Carneil'O, Oiticicn, lvo <lo Prado, 
Oli.veira Vn.lladão, Folisbello Freire, Augusto 
de !!reitn,s, Sen.lm1, Z.'\mu, Arthm' Rfo5, lh1:r
cia. Pi res, Severino· Vieirn., Santos 1:.ereira., 
Custndio de l\'Iello , Paula . . Guimarã.es, Am· 
philophio, Francisco Sodrê, . Dionysb Cer
que!r<\ , Leovígiltlo Filgueirm; , S •hastiito 
Lo.odulpho, Pires e Albuquerc1ue, Nilo Pe
~·~nhn, Urbano Marcoodes, Fra.aç:;i, Ctu•valho, 
Bn.ptistt1. da Motta, i"róes 1fa Cruz,Jncques On
rique, Aristides Lobo, Furquim Wemecl\., 
Vinh~ies, l•'ig-ueiredo, Antonio Oly11&ho, Jolio 
Pinlleiro. P;icitico 1\foscurn.nllas, Gl1tigM Lo
b:1to, Aloxnnàre Stock.ler, Fr<\llCisco VeiQ"n,, 
Alvaro Botelho, Americo Luz. FeHciàno 
Penun, Dutrn. Nicacio, Corrêa R::tbello, l\fa
noel Fulgencío, Astolpho Pio, Carlos d:ts 
Chafps, Domingos Rocha, Cos~'\. Machru:io, 
Dommgos Po1•to, Palleta, Ferreir:>. R.ahel lo, 

. Jo5o Luiz. Bernardino de Campos, Francisco 
Glicerio, Mora.as &r-ros,Lopes Chaves, Mursi\, 
Paulino C:irlos, Costa. Junior, Rodrigues Al
-ves, Alfredo Ellis, Moreira. da Silva., H.ubi:lo 
Junior, Leopoldo de Bulhõos, Antonio Aze
redo, Caetano de Albuquerque, Bellarm\no 
·de Mendonça> Mareia.ao de Magalhães, Edu
ardo Gouçal!eS, car;Jos ~arnpos, . s.chimidt, 

.IJ .. acerda Coutinho, Y1ctormo Monteiro, An-

l'RO.rnCl'o N. 222 A 

Rcclacç(To para .'J4 di.çcu.~sao do pro.fccto .n. 222 
cf.a commiss1io m:xta, solJY"C a emisstto, res
gate· e corwr.;·sr7o do papel moeda do Estado, 
rf.o Banco da Republica e dos un.ricos e misso:.. · 
i·cs; sobi·e os depn~·itos e (tscalisaçllo fle.~tes . 
bancos e ria.~ socic1la<.fos anoi1y11u:is; rP.1JOlJC1. o 
decreto relo.lioa á cobra.iiça cm atiro dos di
reitos de importaçao e dd outras pro·lÍi
dcncias. · 

O Cong-resso Nacional decreta : 
~\rt. 1.0 E' limítridn. i\ sommn. actualmente 

exístente a ci1·c11la.~.J.o do pa.pel-moeún do Es- . 
t•ulo e di:is notns rio Banco d1~ R.epublicn.. 

Art. 2. 0 O governo do. Ropul>lica provitlen
cia.rU. sobre a r cconstituiçiio iotegrnl. do dcpo. 
sito mctu.llico . recolhido ao Thcsouro pelos 
b;).ncos emissores. 

Art. · 3. o O governo deverú., desde .iit, re
scinclir o contracto celebro.do com o Banco da 
H.epublicu po.ra o l'esgn.te do papel-moeda. 

· P3ragrnpllo unico. Todos os bancos emis
sores eotr.n•iio unnualmente [>:ira, o Thesouro 
com a. q uoto.. de 2 u f ~ sobre a, sommn, das suas 
emissões, que ser~• destina.da. ao mesmo res
gate. 

AL't. 4.° Ficam igualmente revogn.d:.is as 
disposições legaes e clausuln.s contmtu:i.es re
lativas á reduccií,o·e ii. a.pplicncü.o especial dos 
juros das u.polices depositadas no Thesouro 
pelos diversos banco:; em garantia de suas 
emissões, fic:i.ndo~ll1es nssag-ul·ado o ptiga.-
meoto integral dos mesmos juros. 

Art. 5 . 0 Os bancos emissores &i:o obrigados, 
dentro do praso de cinco n.nnos, n. liquid~Lr as 
operações que bojam feito sobl'o cauções, con
tas correntes garantidas, debitas de bancos e 
compa.nhias, sem prazo · ou a. longo prazo, 
a.ssizn como sobre acções e ·debeiitiwes de com-. 
pnnhfo.s, podonüo transferir as. respectivas . 
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cttrteira$ industrio.es ou hyQotllecuria.s e 11ão 
JJOderão, desde ja, oper••r mais, sinão : 
· a) em descontos de lett1•as on effeítos com

merdaes n. prn.zo de quatro mews no maximo; 
b) em cauções de itpolices da, divida. pu

blica. geral e tituleis de. ui vidn. estadual ou 
mu11ie!i pnl; em cauçues de tituios integrnli
sados de bancos ou companhias cotn.cfa.s na 
praça, comtanto que as rer·~ridas cauções nú.o 
sejam de t)razo superím• t1 tt·c~ mezm;,soffrn.m 
pelo menos o. reducçuo tlo 1 O "/. a 20 º /u do 
stta. ultima. cotação, calcub.vl1t solJro o va.lot· 
nominal sempre quo oxcc1fol-o, o rlquo o baoco 
autorisado :i. liqnitlat• o titulo logo quo ontrr) 
a dcclimi.r a. margem t.lcss~L f,":U'tllltÍ:1 ; ni'lo 

rodontlo cmpregn.r L1c:;::;as opc1·açi.lus mais do 
/'1 de seu ctti)i tn.l ; 
e) em cornprlL o venda ele mctaas e 11odrus 

procirn;as, oul'o e prn.ta amoedados; 
d) cm crunbinos de con tn. \ll'Ofll'i!l e ::i. lliein ; 
e) em com prn. vend:i. e sn iscripçiio do ti

tulos goraes ot1 rlos estados ; 
f> em l'eceuimentu de dinheiro com ou sem 

jilr<JS. 
Art. 6°. Os b:rnco~ emissores silo obrigaclos 

a. começar :t conve1•s:lo do suas notas, ao por
bulor e iL vista, desde !]Ul'I o c:imbio attinja. ni 
27 1iencc por l$ e se cóu!;orve oes~a. ta:rn. ou 
oscille entre ella. e n. de 26 1/4 durante trcs 
mezes consecutivos. 

Pl\ragmpho unico. A conversibilidade dtt 
nota. à. vista em cspecie met-'\llicu. tomar-se
ha. cffccfü·n. logo que por lei sejai decretada 
a aboli(;iio do curso forço.do. 

Neste cnso, n. propriellarle dn.s apoiices, de
positadns polos bancos, ficarà 'POl'teucendo o. 
estes inteir::tmente, i·evogad:is n~ disposiçuos 
em coutrn.rio. 

Art. 7°. Os \mncos não poderão emittír 
notas do valOL' infertoL' :1. 10$000. 

Art. 8°. O Bnnco 1fa [{.Gpnblim e :is socie
dades anonymas ou ul\ncos quo pelas leis e 
i:egul.n.mi:,ntos vigentes .e~tivel'(!ffi su,icitos à 
1iscn,l1su<;ao do goveruo, 1lcnm. na Ca.pit::i.l Fe
deral sob n. inspeccão de mn 1iscn.1 e dous :.1d
juntos do no1t1ên~1'io do mesmo g·overno. 
. Art. 9°. Ao fiscal por si o seus ndjuutos, 
mcumbo ; 

Syndicar si o banco pratica ns suas operar 
ções dentro dos limites e raculclutles estn.bele
c1das nesta lei e em disposições do seus esta
tutos e contmctos que nã.o hajt1.m sido por 
elln. altor~dos ; 

Submottcr a iguo.l synclicn.ncia n.s demais 
sociedades ou bancos ; 

Assistir ao rocensemncnto das ca.rfoiro.s, 
cai.x~s e cofres d?s cst::i.bolecimentos, pollendo 
e~igu· conreronc1\\ sempre que julgar convew 
nianta ; 

V~ri.ticar e exigir a prcstuçao de contt\S das 
.adm1mstraçõc~ ; · 

Visar os balanços g-er::1.es e n.nnuaes, e mau
dn.J.os publicu,r pm· cont•1 do e:;tn,beleci-
mcl!to; · 

Apresentar :.urnualmcnte ao governo um 
relatorio municioso, em que, a par dos rlD.clos 
est11tísticos e iuforrn:tçües sobt>e u. circul['Lção 
flducinri~ e os demais ~e1'viç?-S ?-- seu cargo, 
oílerecora suas o!JservD,çues e mtl1cuçücs su"
g-erinclo qu::i.e::;qucr rnediclns U.Llmioistt'tltivn'.s 
ou· legisltüh-as, cnj ~t con veniencht occor
rer-llws. 

Mt. 10. Os fi:>c:i.es do gove1·no j unto no!> 
bancos de emi~sií.o o caixas tlliaes dos estados 
tmmmiltiruo an tlscal dr~ Capital i~cdero..l 
todo:> os docnmentos, Llu.doi:i e infol'rnaçOes 
nacc!IBttl'ias p~mi. o de'semponho do rrncargo 
do quo trat~~ u. ultima. p:tdo do urtigo aute
codonte. 

.;\rt. l l :. Os flsc~os do B'ºv.erno o sous 
n.cl,1untos nao poderno ser nccwmstm; tlo com
panhi:is stDei tas ii snn. inspecção, · llom ler 
com e!las tr:\llSttcçito \lo qualquer n.tturezn ; 
otttrosim, !fies é vedado, o exercicio rlo qu1.1.t
q11er ontro emprego, commissi'.í.o ou [unçti.0 
de carndet1 publico, ou de c:i.ractor h1-
du~trial. 

Art. 12 .. O !lscal tlo govel'no n n. Capital 
Fedeml teriL o vencimento arrnnnl do 18 :000$ 
o c:\dri. uni do~ ~djuutos o do 10:000$, p:igm; 
iielo.s compa.nhms e b .. •ncos em porporçã.o ao 
seu co.pitnl. 

Art. 13. O g-overno ilxnr(L o numero as 
nttribuiçõcs e Õ~ vencimentos do~ fisl!aes que 
nos estados forem nocessarios p!mL serviço 
identico n.o dn. Capital Federal. 

Art. 14. Os bancos emissore.s publica.rüo 
mensn,lmente, os balanços de sen nctivo e 
passivo. de accot•(lo com o modelo qne for 
<..lado pelo governo. 

Art. J5. Ao notas bancarias serito domes
mo typo. O Thesom·o Nacional ns fornecer~ 
po1· cont<i. do banco que tiver de em ittil-as. 

Art. 16. os bancos ernissorrcs reformarão 
sens esfatutos, de acco1•do com n. preseete lei 
o Emj<iita-os-hiío ú o..pprov::u~tí.o do governo. ' 

Art. 17. Fina revogado o decreto n. 804 de 
4 de outubro de lS'.)0, que maud:\. cobmr em 
ouro os direitos aduaneiros de impm·tuçü.o ; 
esses direit?s serão ac~rescido:; do uma por
centagem h::rnd:1, na lei do orçamontp. 

Art. 18. Continu::tm em vigor todos os di
reitos e prívilegio:s dos bancos emissores, em 
tu?<? quanto n5.o estiverem implicíta ou e:-;:
pl1cLtamente revoga.dos péln. presente lei. 

Paragrn.pho unico. Fica. revogado o n,r t. 40 
elo decreto n. 1154 de 1 dezembro de 1890. 
M pn.rte om que estipula o prazo irnproro
g1wel elo clous :.mnos nos bancos regiona.os 
para completn,ram as suas emissões. 

Art. 19. N:.i. disposiç:í.o do a;rt. 5• üosta lei, 
rel~tiva. á. elilnina.çü.o drls ~rteiras l1ypothe
cnr1as dos hn.uco emissoaes, nr..o estr..o co111-
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11relle11didos os bancos rcgionaes, ll ue po<le~ apC1zn-1: de füho . de A 1agó:ls, du.l li sahiu cm . 
rü.o continuar a.operar em empt'e:.:timos de~$a tenra. ida.ui) e so Ynltou lrn, vonco tempo para; 
lll~lul'ezn.. Sl)b t~ condição, porém, de füzel":".IS 1.\irigit· :1 chelüi, . de pohcin., uüo tlei:rn.ndo <> 
sobre \:Jttrns hypothecadins . · menúr vestiG'iO de sun. administração. E' ver-

Art. 20 . Os membros lh .. directori.'.I, tlos düdc que o Sr. Ta.vares Bastos foi eleito se
!Jrmcos emissoro~ • . (l\Órn das vonas em . qLl0 llrtdor por Alugõ:is, mas o l'oi llÜO por ser am·· 

· incorror.:im, n::i. l'ó1•ma da legisl:1~0 em vigor, ~onheciLlo e apr!leindo, mas tLpcoas porque°' 
srt.0 rosponsaT'eis pelos pre,juizos que ~tosa- sen nome fi,g-urou. em· rnn:t ch·ipa olílci(l.l, com 
rem por de:;icli:i cm f.rnnde: ficando todos os pretericão tle nome.> bast:mtl3 prestigiosos. 
seus b•ms ~ujeitos a satisfaç:Lo elo.;> mesmos E', pois, muito n_::i.tui•nl (]U1J, tratnn<lo~sc 
pNjnlw•. hoje do mot•ticíllio nus Al:tgô!ls, vonlm. S. ~x. 

· .-\rt. ~l. São ·revoQ".:idns as disposições em tripndi.'.11• solJt'e as victimas o ch:1mo rlcsor-
co11t1·..1rio. ~ deiros :v111ellcs que quoram ncu.bnr com o 

S:\ln. d:is commissu~s. 20 rlo ou tnhro de sorvilii;mo, com u. mai;lioi·rn tmquella. altivn:. 
lS\:>1. - l'"ir/ucJit't!t.ln. ~ Ser::erlr!lfo f 'on·iJa . - tet•ra; 
L i!opolrLo 1/c Bii/Juíl!s. - Dcnwtrio P.ibci;·o. _ O Sr. T:wn.t·es Bt\rtos conlesson quG não 
A lmeicla N ogueii·cr.. ttnltti. rooe\Jitlo informações. _.Ma:;, quem lh'as . 

mandaria, pergunt(\ o •)l'ador, si nmguem se· 
·O Sn.. PmEs Ftmtum~A.(11efo oi·dcm) roquor lemtmi. <lo nome dG !:;. Ex. naquelle estado·~ 

prornga<;ão da ordem fto <li~1. pot· r-1 minutos, Lembr:.tr:irn-se do nome do orndol' e dos seus 
afim de :;e votar o · pr·~'jecto n. 251 A, que ó colle~ns de Cnmat·a p:ll'a eo-viar telogrammas 
mo.teria multo ur,zente. · riue tlc:imm into1·1~cptntlos, facto este que o 

Cons11I ttld11, :L 0tumu·n, concede :.\ pi·orog<\- Sr. S1)n:t1.lor neg-n, u.peznr de ser deunnc1adc:> 
ç.1o p~di<la. · pelo 'l'empo. · 

P.isto t~ votos, ó :ipprovi\do o se~uinte: Cont~sta. o que di<;so o Sr'. Tu.vares Bustos 

f' no.mcTo N'. 251 A 

(Do Senat.lo) 

O Congresso Nn.cion:il decreta: 

snbJ·e. :\ <:e1·iedade do caractei• de Sr. Ai'aujo 
Góe.s, govern:Hlor das Alagôas. l~efere facto;;. 
que muito o des:ibonam no couccito pUblico_ 

Tet'miuD. cli zeodo que, parn. contestai:- as 
pnhwr:1s Sr. 'l':rvares Bastos, est::t toda n. po
pulaçii.o ·sori::i. do estado de Alo.g&o.s. 

Art. l . 0 E' o governo antorisa.do a conce
rlcr, d jntro thL ...-erb:\-Soccorros publicas-o · · O Sr. Retuxn.b~\. pede desculpa. a.e> 
•iuxilio indispensn.vel ao estado do Piaulty, S1·. pl'esideot:), por Ti .· om hora. tito adi:i.n
para acu<li1· às necessidades produzidas p~la to.d~L occuprtl' 1) nttençfí.o rla Camn.rn ; mas é· 
secca. forç::ido 3. fazei-o, visto como n.cabn, de rece-

Art. 2 .0 Revogam-se as disposíçücs cm bar tris tes noticias do seu estado ; quo si do. 
co1Jtr;trio. Q'OYerno cb Uniüo n::io tivel' a.u I:ilios, será 

o Stt. Prn.m; Fr-a:i.n.mn.A(pda o>-deia) requer €:1lVe7. theatro ele scenas igun.es as de lSii,. 
di:;pens;t de interstício pa.rti, 11ue 0 projecto quauclo foi ba.1•bn.rn.mente victimado e pel~ 
entre om 3:i. tHscussiío. sccc:1 • 

consultada, a camnrn. concede a . dispeosa LO- um al'tigo do jornal Est<telo da Para-
d. l T1yba, em aue ~se na.rra. L\. úeplori\Vel situ~çi\o-pe l i. n.. . l . ;;i l . t . . •t• . 
Passa-se ;:1 hora destinada ;\ npres!.llltnção 1 '" popuwçao e o ln e1:ior ; e JtlSt1 ica. e onv1&. 

de projectos, requsrimentos, ioclicnções, etc. ~. me!;n., ue accordo com o art. 109 § 1º (l() 
regimento, um requerimento p::tr(l, que o pro-

O Sl.·- Oiticica, pl)ile a, p::t.l:wt-a 
p:-1.rn. protestn.r cont1•a. n.s paln.vrns proforidns 
no Senado pelo S1•. T:w;ires Bastos, que en
tendeu levitutn.r n voz em i'fwor do t!'llcidn
mento que se p:raticou em Alagóns por ordem 
do rcsp~·ctivo g-overnudor o auxiliado pe!os 
seus ca,pangas. 

Seuto quo o nobre senn.dor seja _a voz 
unlcn. quo so lovantou cm üvot• cl:i ca.tastro

. pho que tove lognr nriquelle estado, por ar
. aem do Sr. Amt:i,jo Góes, que ns~im se quiz 
impo1• pelo tert·or. á população d::iquel!::i. 
terra,. 

Reconhece que o Sr. scma.dot• T:wures Bas
tos tem razão para ns~in1 :se tironunciu.r ; 

.i1~cto n. 109,_ aprescntttr!o em 20 de agosto, 
seja dado pa1'a ordom do dia, a.fim d.e ser
díscu tido e votndo, Por quu.nto. f\C·reclita, que 
:i C;\mat~ cm face elo art. 5° da Consiituiçãn 
e de.'.l.uto dos factos que amtbn de n:i.rrar,. 
não deixari~ ele il• em auxilio daquolla pobre 
gente. 

A prov:eifa. n. occ.'isi:1o p::i:ra tum bem fund:l
ment:u• e onvi:i.r ti. mesa. um requel'imento em 
que pedo informações no l\lioisterio da Agri
c9ltura, sobre o Llo:rd Brazil~iro, que ac:-tba 
de ser iurno:rndo it Companh1::1. de Obras Pu
blicus, que fUuccionn, nesta. ca.pita.L 

Fu;: largas considern.ções sobre o decreto 
pubilca.do no Diai·io O(fici<1.t de 27. relativa
mente ao Lloyd BruziLeiro,. e sobro a. · sua. 
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fusão, .e termina dir.ondo quo o governo foi 
neste assUmpto, completo. e cabn.lmentc mys-
tifico.rio. -

B' lidn., apoia.da. <~ posto em discussã.o que é 
sem debMe encorr;>.d:_i, dcn.ndo adindti. a. vok•
ção o seguinte 

REQuERDll\.NTO 

Requeiro quo por intm•medio 1fo. Cn,mn.1't• 
dos Deputado:; se requisite cio Mini:>terio lln. 
Agricultu1·a as seguintos informai;uos: . · 

Lo ·copia do decreto do g-o\"erno provisorio 
1ua pHrmíttiu ;t formnçU.o cio Llo111.l Bt"a;ilaito. 

2. o copi:í. tio docroto do go,·1Jr110 prn\"isorlo 
u. 857 cio 13 do ontnl>ro <lo 1880. 

3.0 copi:~ do decreto n. Gl l <lo 22 do outubro 
rfo 1891, quo parmitto.a fusi4o doLlQyd nt\ 
etnpreza do Ohr-J.s Pt11Jho:is. 

4. o Si a cQmpanhi:t Llo!Jd Brn:.ilcirn rcl.le
heu n.l,znnm subvenção pam ;~ Nuvoipc:\o 
Traus·1tkmtic.'.t e no caso :1tnrmativosu in1\1~
mnh;ou a Faicodl\ Nacional, visto come elo :;mt 
novo . contl'a lo des•'PPM'cceu csst\ obrit;açü.o 
nii.o realisado. n.té hoje. 

5. 0 porque raz~o pa!a2" clausula do dcci·oto 
de 22 úe out11bro dGste n.nno, fo.ram iscmtvs os 
portos de Victoria, Parahyb~•. Nrt.l::i.l. Amo.1·~ 
ração eAmazonas das vi:.igens extraordiun· 
rias~ · 

Sal:1. dns sessões, 2i <1-0 outubt•o tle 1801. 
-!. llctim11Jq..-Belforl Vi~ira. 

O Sr. I-Iomero Ba.ptista.
A deputaçã.o r io grandense teve occasião de 
tirma1~ suas iclê'.\S <\ .respeito da libenh\de 
llaoct•ria. no con•>-rcsso constituinte. 

Por occa.siw> dt\ Yotação de hoje sobre n. 
· emendo. do illustrc deputt\do o Sr. BarboSt\ 

Li01n, tivemos difticuldade de precisnl' o 
nosso voto. Mos, nttendendo t\ que nü.o trn
ta<::l.-se de um príncipió em tbese, mas do. 
s11n. applicaçã.o, resolvemos voto.l' contra. a 

. emenfüi.. . . 
Par:i. Q.i.le isto fique consignado nos Armaes 

· e niio pareça. que ab:wdonn.mos ou collo~· 
rncs :'I. mo.rg-am uossn. opinião, franc:\meoto 
enunciado. nc> col.lg'resso constituinte, l\pro
veito esta hora. d::t sessiío pn.r::i. ler :i saguiotG 
declnraçüo, a qual V. Ex., em virtude d:\ 
disposiçIT.o regimental, dará o destino conve-

. niento (Ul): · 
Decla.l'amos que votàmos routra ::i. ~manda 

do deputado Barbosa Lima, apezar de parti
da.rios da lil.Jor<lade banca.ria, porque acha
mol-:i, jncongruente com o projecto que a. 

· Crunara. aco.00.va do votar e iilcompletn cm 
seus 9ffeitos. • 

S..'l.\O. das sessões, Z7 de outubro de 1891.
Abrett. - Mcnna Barreto. - A. Stoc1'lc,,.. -
C. do Nascimeneo .- BoYges da Medeiros.
Homero Baptista. - Alcide& Lima.- L. Bu-

.. lhõas. 

O St\. Pn.I~SIDENTE-A tleclar~ção que o 
nobre <leputMlo acaba de ler, nos ·ter mos em 
qu1~ cstit. concebida, nito pode ser acceito., por
que o l'Cfíimento nüo permitte declarações de 
voto mot1 vuuns. 

O Sr. l3elf"o:rt "Vieira. - Peço a 
V. Ex. ']ne me informe si :i 1ncs1i já l'·)Cebeu 
do l\1inistcrio da Gncrra sati::; lii.çüo a um re· 
riucrimcnlo qno fü: ha muito trnnpo, •J que so 
1•01',n·in. "º quartel onrlo :-;o acha. a tropa. do 
linlm no ostudo i!o Maranhão. 

Nccassito elos ~iocu mentas qne pedi, porque 
rlcsojo lo'l":Hltat' :t <]1tc~t:lo tio l'nl'o tio A1•apn
poy. riuosti'i.o om qno t\i>!3ist~ todo o tlit•eito ao 
ostadodo Mm•:mhii.o. · · . 

O ~Jt . PJrnsmt·::.-.-·ú:- .-\ rcquh;ição foi foiti\, 
mas ai111la não vcin rc:iposta. 
Veem:.'~ mcst\ as soguintes 

Dcclamçucs 

. Occla.1·0 r1uc votoi contra a. cmo11d11 a.o 
:.i.rt .. li-Ficu. derog-ado o decretou . 804 de 4 
tle ontti\Jro ela 18\JO, para. r•e 1! uzit·-se na.razão 
1la me tu.de :t cot.Jrança om otm>. dos direitos 
aduaneiros de importação. 

Sll.LU. dns sessões, 27 de outubro de 189l.
Avfj1..1.stt'J Vit1 l1aes . . 

Dcclarn.mos ter votado contra. o substitutivo . 
do Sr. Bitrbos:~ Linm :i.o :wt. 20 do pr_ojecto 
n. 222 A da commissão mixta . 

S:\13. d:\s sessões, 27 de ot\ttlbro de 1891 . -
Dutra Nicacío.-C. P afotta.- Amonio Olyittho. 

· Dechtro que votei contrn, o sul.Jstitutivo do 
Sr. Barbosa Lima. n.o art . 20 do projecto 
n. 222 A. 

S~\l:.\ dns sessões, 27 de outubro elo 1891 .
Leo·o~gildo · Fil91wira.s . 

De~lnro llavcl' vot:tdo contra o projecto 
u. 254 A,que provó sob1•e pngnmento de' sub
sidio aos membro~ do Congresso duro.nte a 
prorogaç;.1o das sessões. 

Snla dr.s :sessões, 2i de outubro de 1801.
Pclicia>io Penna. : 

Declaro que votei contr:i. n. emenda substi..; 
tutiv::t. do :i.rt. l7 rlô projecto n . 222 A para. 
m l"l.nter a disposição do mesmo artigo, que 
revoga a cobr:inQa em ouro dos direito>. n.dun
neiros de importo.cão. 

Sn.l:i lias sessões, 2i do outubro de 1891.
J • . V. Mcira d,c Vasr.onccllos . 

Declaramos que votamos contrn. a. ol"rtenda 
quo mn.ndava arrecadar 50n; " dos impostos 
de importacií.o em moeda met:.ülioa. .- Arthur 
l~ios. -Severino Vieira . -J. Raeumba. 
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Declaramos ter 'Votado a favor da emenda A outra emenda manda accrescentar, no 
que mandava cobrar 50 ° /u dos direitos em n. 3 do art. 2°, depois da palavra-restabe
ouro. lecer-o seguinte: apôs a promulgação da 

Sala. das sessões, 27 de outubro de 1891.- pres<mte lei. 
Lf.'i-;; de Andrade.-Ju11encio de Aguiar. Su.lvo declaração ex:pressa de terapplicação 

antel.'ior a sua promulgaç5.o a lei em questão, 
Declaramos que votamos contra o substí- claro está que nenhuma das disposições con

tutivo ao art. 17 do projecto 222, otrerecido tidas no supra.mencionado projecto de lei 
pelos Srs. cleputados João Vieira e outros, poderia ter e:cecução, sinão após essa pro
maadando cobrar 50 °/o dos direitos aduanei· mulgação; sendo, port;1nto, igualmente ociosa 
ros cm ouro. a segunda emenda do Sena.do. 

Sala das 8assües, 27 de outllhro de 1891 .-- Assim, pensa a commissã.o da marinha e 
Garcia Pires.- Scbastir:to Landul,pho Medra- guerra que n. Camara dos Srs. Deputados póde 
do: - Pit-cs da Albaqucrqua.- Santos Pe- acceitar aqueUas duns emendas, desde que 
re1:1"a. ellas em nada a.Iteram a merts da.s disposições 

que a. outra casa do parlamento, em sua. s.lta 
Declaro quf) si estivesse presente teria. sabedoria, entendeu êmendar. 

Jotado contra a emendo. ao n. 3 do art. 1° Outro, porém, é 0 caso no que concerne â 
o orçamento d'agricultura, assignado pelos proposta., apresentada por esse outro ramo 

Sr.s. Antão de Faria e outros em que .foL dis- 1~ l t• d d d j t 
tribuidn. a. verba relativa ao serviço de im- eg:s a ivo, e serem sepa.ra os o pro ec o 
migração e oolonisação pelos estados com ex:- de lei de tlxação de força naval e redirdos 
clusão do Rio de Janeiro. em projecto separado os ns. 5 a 8 do ar~. 2° 

e os ~rts. 3° e 'lº. 
Sala das S0SSÕJS, 27 de outubro de 1891. - Com etreito, embora acatando devida.mente 

Alberto Bt-ardao. · as decisões do Senn.do, acha todavia., a com-
Declaro que votei contra.-Olivefra Pinto. missão que não deve ser acceita semelhante 
Vae a imprimir para entra!' na ordem dos proposta, porquanto t odas as disposições con-

trab"lh s e · te tidas naquelles numéros e i;irtic-os.teem êS-
.. .&:10 ° 11 gmn treita ralação com a fixação de força. naval, 

N.114E-1891 

.Emend,a do Senado a proposcçao da Camara 
das Deputados qt!e fixa a força na"al para 
o c:x;ercicio de t892. 

sendo que, dentre ella.s, uma, a que respeita 
á creação de novas escolas de aprendizes ma
rinheiros e a reorganição das existentes, e 
uma medida de . urgente necessidade ·visto o 
grande desfalque de que presentemente se 
rasante o corpo de marinheiros nacionaes e 
por constituirem essas escolas o unico vi~ 
veiro iiue poderá fornecer pessoal para pre
encher o citado desfalque; e, dentre as outras, 
umas, us concernentes à reorganisacão .dos 

A' commis;;ão de ni.a.rinha e guerra t'oi pra- quadros de officiaes das cfassas annexas da 
senfo o parecer do Senado, sobre o projecto de armada, foram propostas e::n observancia do 
lei de fixação de força na.vai para o anno de art. 85 de nossã lei. ba.sica, e outras, as que 
1892, por eUa a.presentado o a.pprovado pela di:tem respeito :i.o allgmento de vencimentos 
Camaro dos Srs. Deputados, assim como as dos inferiores da armada e dos patrõe~ do 
emendas e proposta que aquollo outro ramo arsenal, foram a.presentados em respeito a 
do Poder Logisfo.tivo aprouve aprcsanta-r. um principio de equidade, visto como o a:t-

Duas são as referidas emendas e ambas mi:J.istro dn. marinha, que augmentou de 50°/o 
ociosas, no entender do. commissao do mo.ri- o soldo dos officiaeil da arma.da e na. mesma. 
nl::1 e guerra, como ella passa a mostrar. proporção os 'Vencimentos de quasi todos os 

A primeira dessas emendas ó a que diz re- empregados de marinha, e mesmo os de 
speito ao n. 4 do ru-t. 1° e manda. que os fo- alguns em proporção maior, augmentou, en
guistas sejam engajados de conformidade com tretanto, os dos refer idos inferiores e patrões 
o reg ulamento organisado para os foguistas uns de somente 20 º/o e outros de a.penas 
extra.numerarios. 10 º/oi o qne constitua injustiça, cuja repa.-

Ora, quando a commissão autorisou o Poder ração não deve ser adiada. 
Executivo a contractar foguistas, subenten- Demais, a propost ... do Senado j<i, é mataria 
dido estava que tn.1 contracto nao podia ser vencida. na Gamara dos Srs. deputados, ú. 
feito sinão de accordo com 1> reg uln.manto ja qun.l a apresentou o nobt•ê deputado St'. Bar
existente, desde quo a comnüssü.o não pro- bosa Lim:i.. sendo então rejeitada.. · 
curou n.lter:i.l-o ; · e, pois, desnecessa.rio se Ei:; tudo que a commissão de marinha. e 

· tornn.va. estabelecer aquella.. condição apre- guerra pensa acerca. das mencionadaseme.ndas 
sentn.da. pelo senado. o proposta do Senado. No entanto, a Camara 

Cl!,ll.l~rll. V, l V S!í 
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·dos Srs. deputados resolverá sobre ellus como 
entepd~r da justiça. · 

Sala das commissões, 27 de outubro tle 1891. 
-:- Ou$todio de MeUo, rebtor._.:. Jridio do 
Brai;il: --M. V: alladúó.- })í onysio Cerqueira. 
-Pires ]i'errelrO:.. · 

2.o Abonii.r mensalnie:-ite aos qne se enga
jarem, depois de promnlgadll ~" p1•esento l-0í, 
para marinheiros ou fur.íleiros n:waos, mais 
um quarto do soldo que om percebem estas 
classes, devendo o engajarrien to ser, pelo 
menos, por oito ~•nnos dos q1mes, em tempo de 
paz, seis no serviço activo e dous na. I'eserva, 

Em. end_ as do Senado ao nro1ccto da Gamara e em tempo de guerra, pelo menos omquanto 
,. ., esta, du rn,r• ; 

Ao art. 
guinte: 

3. 0 H.est:1bolecer o tempo de serviço dos 
l º n. 4. Substitua-se pelo se- m:.i.ri nhei ros 1mdonnes procedon tes dn.s escolus 

do aprendizes marinheiros em 15 annos, 
sendo 10 na activirl1tde o cinco n:~ retiel'va, 
abonumlo-8e·lho~ dofJols de olto ::mnos de 
servil;o~ nm qmwto üo sohlo àomo gra
titlr.:açüo; 

4°, do 300 foguistas, na.cionaes ou estrn n
geiros, contr11.tooos de con!Ormi<lu.cle com o 
regJJ.lnmento jU. promulgu.do µu.ra os fogui::;tn.i:l 
extranumerurios, emqu1.1nto o corim da mu.ri
nhelros ni1cionnes nü.t• pudor tll.zer face a to
d110 rui oxlgenclus do serviço nn.va.l. 

Ao nrt. 2° o. 3, Accrc~cento-:sa depois dns 
pn.la.vrus-restnbelecer- o sogulntu: após a. 
pro,mulgnoão dn pr1~sente lei-e o mais como 
esta. 

Aos ns. 5 n. 8 ào art. 2<i e aos 

4.0 Orgo.nlsi~1· um t'oguhimonto p:tr:t n re
se1•vo. o rofo1•mo.1•, e.lo aooordo com ú~ progres· 
aos nav:tes, som augmonto dtl dospe:w.i o corpo 
de mariuhekos uncloní\os; 

5. ° Crear um!I. escolu. do aprendizes mari
nheiros em cadt\ um dos seguintes est:v~os : 

arts. 3g Amazonas, Parnhybn., Altigôas, Sergipl), Es-
pírito Sunto, S. Pa.ulo, Pu.ru.nú. e ~io Gr:.inde e 4' • 

• _Separem~sa para. sarem redigidos 
Jecto sr:ip~rado. 

em pl'O- do Sul, e reorg11nisu.r 1ts e:ci::;teotes. (j.evendo p 
credito pnra n.s de~peznl! :t fazer-se com estes 
serviços de crenç;1o e <.lo reorganisação ser 
dividido por tres exercicios ; Senado Fed.era.J, 24 de outubro de 1891 .

Brudt11"e J. de Moracs Barrqs, vi~-presi
dente. -Joao Pedro Bctfort Yieira, lP secre
tl!.riq. - Qif Dini: G1ndq..rt, 2º secreta.i·io. -
~ ~o(J.res Neiva, 3° secretarjo.- Manoet 
JJ~er:re. dt: 4.lbuquerque ~?Ariior, 4° !eGretari.o. 

~~ 114 B - 1891 

6. ° Fica augment~da de 100$ mensaes a 
gratificação dos comniandantes das escolas de · 
aprendizes marinheiros dos estados onde não 
houver arsenal, ficando, porém, elles, por 
força deste cargo, e brigados a exerMr ·as 
funcções de capitão dQ porto ; · 

7 .• Alterar, em observnncia do art. 85 do. 
Constítuição ;Federal, os quadros dos medices, 
officiaes de fazenda 'e mnchiniStas do. armada 

O Congresso Nacional decreta: n·acíonal ·; quadros que doarão constituídos 
· Art. l .0 A força. naval paro o exercicio de pela seguinte fórrua: · · · · 
1?92 ~ns~~á:' · · · · · ·· a) o primeiro com nm inspector de sl).ude 
. · l ~!I p~ ptijpia~s da ;i,rm~da e .chsses an~ com à patente de contra-almirante; dous 
µ.~~as. q~~ f-0~ preçjs0 embarcl).:i' n~s ·nu.rios :!,e medicos de 1 .. classe, com a patente de ca.pi
gµarra f' tra.)lsport.es da União, conforme tão de mar e guerra ; sei!3 medicas de 2"' classe 
.$µa$ lot.~ções,"e dos· estados-maiores das ~s- com a patente de capitão de f ragata ; nove 
quad.r~ e divis9es na;v~os; · medicos de 3:. classe, com a pn.teote de capi-

2:~ p~ ~.~n~ praças dp ~orpo d~ lll.°'Finheiros tão tenente. e 48 medicos de 4l\ classe, com a 
nac1o~s ; . -pa.ten te de l 0 tenente. · · · 
· .il~~ l>,e·.ggo P.rl)..~ ~q patn.lh#o n:i:ya.l; · Os medicos e pharmacauticos que de ora em 

. 4.0 pe i!QO fogµi$~$, na.ci.op.nes ou !3$trOJJ- doonte tiverem de entrar paru. o quadro etre
g~~J?IS• p9ntj:a~ç$ · pol' tempo irill,eiermi- ctivo sarU:o : estes no posto de guardas-m:J.,ri-
n....,.o •. · ·· · · · n!J.a e aquelles no de 20• tenentes; 

·9~? 'Pe ~: qpo ~prepdi~~s maril!-heiros ; b) o seg~ndo W,m - um commissario geral, 
p.9 Ei:p tempq Q.e ·guerra, do pessoal que coµi a:p.ateHfo de capit!lq 4~ mar e guerr~ 1dotis 

for pre,c~o para. ~tta~der ao ~éJ:'V~çe. . co~tl2.1ssar1os do l" classe, ·com a patente de 
Art. 2.0 O Poder ~ecq.tr10 Ji.ca. aµt~rl- cap1tap .de fragata.; sois cpm~issarios de 2i. 

.~a; . . classe, .com:~ patente d~ ca(>jtii.o-~enente; 17 
. l.!1 ~nga.,},:i.r pa}"a p serviço da armada na-. commiss:.irios qe il" cla~se, com a pàtent~ .de 

.c1ona.l, P.,11r.a.nte 11' p;:if ou ~· gue;rrq,~ o pessoal l" toqente i ::l5 commissarjps de 4n cVi.sso, com 
necessn.rw pp.ra preen~ber 9s plat•os _qµe hou- n. ptttente ao 2° teoonto; .e 30 commissq.rjos da 
Yel-'. ~a fo. r\)a. J)~y,a .. 1. ~1 pn.rn. isto ?~P forem.. 5" .classe, co~ o posto de guard~-mttrinha ; .· 
'ª"u~1el).~e.s {ls, ,~~as p.e ~prel).9.i~es ~r1- .. e) o terceim com-um epgepl~eiro :tnac.hi
PAA-,.,:R~; msta, com a pu.tente d9. <:~pitão d~· ~l1l' 9 
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guerra ; dous mn.chioistus de l" ct;1sse, com a. to ; devendo n. despe:r.a para o respectivo ma
pa.tente de capitão 1fo rrag:~ta; rin:ttro mllchi- teriul s;thir do credito de 15.000:00()$, aberto 
nistas de 2" classe, com it patente de ea pilão- pelo go~·erno provisorio P'ir :t n. co111pra do 
tenent~; 16 mnchinistfü;; de :~u cla~~e. com n m'~ter ·ial nav:i.l. 
-pu.tente de 1° tenente; 33 rnacl1ii)i.:;tas1le 4ª J:j. Gre:i.r <> sni-v i .;' 1L.~ <.l llfeza. fixa e niovel 
classe, com a. patente elo 2º fan ente ; 80 aju- d t üniií.o pot• meio de minas submersas e 
dantes de machinistn.s, com o posto de gun.rJa- torpedo.~ lor!omoveis, devenuo a despesa. para 
marinha ; 100 ,ub-a.jutl:.i.nt<:!S de m1tchinist;1. a acquísiçilo <lo l'espectivo material correr 
com o post() de sargento-ajudn.nte, e 50 pra- tnmbe111 por conta dàqUelle cmdito; cumprin
ticn.ntes com o posto de sargento ; 1lo. por1!111, quo por oro. sô se tru.to d tL defeso. 

8. 0 Augrnentar n. gratittca.cão 1los olflciMs do poi•to ela. Ga.pit1\l Pcitl~rnl e, dá ontro os 
marinheiros e 1\ de tudo,; os dtirnai::s inl'erio1•0,; tloim~1 s pootv.i, 1los 11111i:; expostod, couio Mnt
dll.l> . brigadas dn. armada. nncionul, !ltinrlo. 1u1 to Gros~,. Alto P1wnniL, Urugttn.y o Ama.
razão tle 50 °/11 o augmento cfa do::i olllcmos zo11us. 
marinheiros~ e dos tleis, nn. tle 20 º/o o dn. dos o Porlor Executivo. porárn, tMtllll\r:í 1losdo 
onrermoiros e e:;crevontes e nn. do 10°/., o dti jU. e::1tucliu· 0 or;;.uilti:lr llrll plilno i:orol do 
dos mlüs inl'erioms; defeso. do to1fa 1\ costa 1!0 pnl~, lnclu~lvo os 

9.0 L'aier e.•·ten"'tºvo o rnon•~pio M~ -.'"llltr- l · 1 JI l •• ,, ~ lo'J .. o;.tu.1 'oll . :i.l!J m1i llC Cllt mi. . 
das-111a.rinha.,não só do cor110 thl at•mt1da como 14. Pt1.:1:>:.1.r li K,icolt~ do Mtu~hluh\h\S d1~ Ar-
dna clnsses n.nM:rn::i, aos njuilantas e suh-11.in· m11.d;L \mru :L l!::icolt\ Nl\V1\l, rlovondo os nlum
dantos ne ma.chinisla. a Mi; raforirlo• otHchu:is nns 1 0 cui•so do mnllhlull;tua !'1•1Jq1tontar, · 
marinheiros a inferiores (excAplo 1\0S oxtm- corno externos, 11.s mesm•u~ imlns de11ttuo.do.s 
mtmerarios), i;entlo-lhes permlttiiln. a uns e n 11ó~ nsplro.ntes do nmrluhll, m~I! 116 al! da.s 
outros, contribuírem ou não parn. n · /\~ylo <le m:lte1·ias precí~as pam aq11el10 rJSpoclalidade 
Inv~liJos d~~ Patriti; · a unl~ameute na [lnrte que lho disser re-

!O. Mnnifor du.r no~ mo:;mo~ olfioi:\es-rmi.- spoito. · 
rinheiros, inf'eriore:s e otllcia.os inferiore:i rJo~ o ensino thcotico rios 1i\umnos do curso de 
corpos ele marinha ú hom :i:>sim ao.~ t>uli-ajn- miichinistns st.Jrü :Lcomµa.nha.do de um ensino 
dantes 1le muchinh;ta, passtig-em tia 2"' cl:lsse pt·atico leito nas respectivas oíllciuns do Ar· 
uos paquetes do coin1Mrui1), sempre qae !:lema! de Mtll'iuhu., _e, t~t·minados este!! dous · 
s~jam removidos, por orlem tl:L :Lutoridade c111~os, theorico e pratico, serão obrí~os ós · 
conipeterite, tios Jogaras em que se acharem alumuos 11. exercitii1 ... :;e em sua especialidade 
e nao {101:\Su.rn trn.ni:ipot•far-so em navio:; ila. a. bordo de um navio, em viag·~m u. vapor, o 

· <l.rmadi\ nncionn 1 . l')ual_ será desig11t1.do -pelu. autoridade compa-
11. E\ltabelecer dcstle jà. na E!>cola N:i va! t~nte. 

o ellsino de toq1e1!os e tlo u.pplioaçã.o il:l elo· Só se1•ií.o nilrnittidos ii. matricula do curso 
ctriciJade ii. marinha, crean1ln, pttr:• este tim, de m~lchinistu.s da. o.mmdi~ nacional os cari
um:1 cadeira esµeciitl, que ser<~ tirovidn. por dillutos que tiverem 1un n.puo, pelo Dtenos, 
ccincnrso e constituírà a terr.eirn. <lO.deira rlo de pt•aticn, com aproveitamen to, nas ot!icinas 
te1•Miro anno do curw da. dita. e;;cola., p1ts- de machiuas de qualquer dos u.rsenaes da. 
sando a cadoirl\. de cl~imica e pyrotechnhl :~ u-uião, 011 est:tbalecimentos do mesmo genero 
ser~ · t~1·ceim. do segundo <\nno elo inegmo dn. industria particular, meJeante um exame 
curso. prévio. · · · 

Um instructor, officbl do quaLlro d:t a.r- O Poder f!:xecutivo organisara para o curso 
mada. nacioua.l ou do corpo <le engenheiros completo de inachinistas o necessario regula-
navues auxiliará. o lente <la mencionnd:t ca- manto. . . 
•leira tlo torµedos e olect.t·icidi:vle, de cou~ Só s1:1rão u.dmittídos no qua4ro de machí• 
formidade com o regulamento daqnella es- nistas da ~u·mad:.1. nacional os candidatos qua 
cola. . . . . Se mostrarem JtabilitadoS por exame DOS 

A :tctun.l cadeira de electricid:i.d.E!, physica refaridos cursos. 
<lo globo e meteorologia. (sagunda. do s~gq.n!fo · . 15. O Poder Executivo. :1.ttendendo ás ne
anno) tlo curso d:i. Escola. No.va.t tlcará e~- cessüfades do serviço torpeC.ico em ger<l.l, de
.tinct<i logo que vaga.l', volta.n~o 9 onsino signnrú. o.11nu::i.lmeote úm cer.to numero de · 
destas cluas ultimas materitts a ser feit.o, tilnrnno::; rnMhiuistus p:.ira estudar, n.!ém da.a 
como até ba pouco, nn. mideir:t de ·phy;;iN1 materins tl0 !ma. especinlidt\de, :\S da cadeira 
(segundu. do pri1/'lfliro o.uno) o p::lss::i.ndo o Lle tot·pedos e 1llectricidade da l!:scola Na\ral~ 
tistado especil\l dé m~goitismo ~ electrici- EsSClS a!uinuos, um:L vez t!lrmioudo o ensino 
da.de para li. referida cadeira. de torpedo8 e rlestu. c:tdeira, e su.llitlt)s qu:) se.io.m da escola, 
electricicfude, creildn. peta. presente lei. r<lr:lo um estudo prafüo ua.s otnc\uas de tor-

12. f~oforrna. r as escolas µrat1c.'\.S de :11·tí- podos, ti ndo o q md p:.tss:wil.o paru. as torpe~ 
lho.ria e torpedos p:.i.ra otttciaes e marinhei- tleim~. u.tim de se exercitarem no m:i.nejo ilas 
ros, cfo,ndo a .ellas um maior ~eseuvolyimen- . re::pec~fos mncllin(l.S. · · 
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Os alurnnos machinistas escolhidos pn.ra os 
estudos de tor·pedo:;; terlio de formal' uma 
classe especial, que se cllamu.ra de-machi~ 
nistas torpedista.s. 

l6. Transferir paro. o Ministerio da Ma
rinha todo o serviço de balisameuto e de con
servação de portos. 

Votação do projecto n. 245, fixando as des
pezas do Ministerio da lnstrucção Publica, 
Correios e Tele,,.ra.pl10s (2"- Dí::icussão) ; 

Díscussã.o an~ca da emenda da Caina.t ;). dos 
Deputados no projecto n. 197 A, da coinmis· 
sã.o mixta sobre o processo e j ulgamento do 
Presidente da Republica e dos ministros nos 
crimes communs, á qua.l emenda o senado 
não pôde <lar o seu consentimento ; 

17. Reformar o ri;igu lamouto das capífa.nias 
de portos, reorganiSllondo o respectivo serviço. 

2• . Diseussão do projecto o. 254 A, inter
pr()tnodo u. disposição do a.rt. 3o <la lei n. 2 
ile 8 de agosto deste :rnoo, no seotido de ter 
comp1-ehendido o cradito necessn.rio para as 
dospozas de subsidio no pel'iotlo de prorogaçM 
da. actun.l sessão. 

18. Fuu<lil' em tirnti só as tt·es ropflrtiçues: 
do ltydrogra phiu, pha.róos e meteoi·olo:;ia, 
fümnllo essa. r~partiçi1o sob a direcçã.o úe um 
o!Ilein.l gene!':.ll, o devendo a .economia. resul
tnnte desta mac.lidü ser appllCadn ao de1:1en
vol vimc.mto do :;ct•viço hydrogmpliico; 

ci) o. uova. tcparti<;ão, assim organi::>a.dn.,l')em 
augmunto do dospoza, constar.:~ do <Juatro 
soc:ções, t!h•igidas . pot• oHlciuu::; ::;u p~riorus, 

· t<mdv ~i do p!1tu•oesi de mais, um U.Ju<lante 
capitü.o-tMente ou º tenente, e o pes:soril 
subalterno estrictamento necessario e n. de 
meteorologia. tendo sómente de mais este 
pessoal; 

b) cada. uma. das duas secções de hydrogra.
phia s~ comporá. de um chefe, tres ajudantes 
e um desenlüst11>, o te1·ü a seu cargo o levan
tamento do tt•echo d~ costn. que lhe competir, 
devendo ostu. ser dividida. em · duas partes 
denorr.inadas-norte e sul; . 

e) o Poder Executivo, além de dous no.vias 
da armada, forneceriL todo o ma teria! neces
sario ao lava.ntároento da carta hydrog1•õ.· 
phica do Bra.zil ; 

. d) fica o Poder Executivo n.utorisado a 
mandar orga.nisal' o respectivo regulamento, 
sob as bases acima estabelecidas. 
· Art. 3. o Os patrões de lauch~\ do Arsenal 
de i.\farinha do R.io de Janeiro ficam para to
dos os effeitos equiparados a.os de 2"' classe do 
Arsenal de Guerra, revogadas as disposições 
em contrario. . . 

Art. 4.'' Os arrues, mestres, patrões, em 
geral todos os que se encarregam do dirigir 
embarcações, só SGrão ~dmittidos · o. exttmes 
protlssion;i.es, provaudc os l'cquisitos exigidos 
par:i ::i. ndmissrro a exame de machinistas. 

Art. G. ° Fic:i.m l'evog·adns t\S disposições 
em contrario. 

Cu.mura. dos Deputn.dos, 12 de outubro de 
1891.-Joao d a Jfatta Machado, \Wesidonta.
Ra!f7>ittndo N úw. 1W1efro, 2° secreto.rio. -
Joao da Silva R~tim1ba, 3° secreto.rio. 

· O SR.. PRESIDENTE designa a seguinte or
dem do dia. par:.i. a sessliio de amttnhã. . 

( f"' 1wr1c ati tis 3 horas ) 

Votação tlo requerimento do sr. Retumll<L 
_pedintlo divorõ:as iaforma<;ões sobre o Lloyd 
Brn:álGiro ; 

2ll z111:rte (ás a !toras ou antc:s) 

3" discussão do projecto n. 180 A, gnruu~ 
tinLlo em smi plenitude os direitos jú. adquiridos 
por ampregados vitalícios e por aposentados, 
oro virtude de leis :mtet1iores a. Constituição 
Federal ; · 

Discussão unicn. do pr~jecto n. ~03 E (aJ.
ditivo ao orçamér'lto da marinha), instituindo 
mootepio paro o operaria elfectivo ou do 
quitdro extranumerttr io, servente e.trectivo 
do Arsenn.l de Mariuh:L da Cu pi tal Federal e 
outros u.rsena.es de mo.rinhni dn. Republica. 

Levan ta·se a sessão ás 4 horns e 45 mi
nutos. 

101° SESSÃO El'rI 28 DE OUTUBRO DE 1891 

Presidencia. do Sr. Ma.tto; il:lachado 

Ao meio-di~,, procede-se á. chamndn, ú. 
qua.l respondem os Srs. : Matta. MachG.do, 
Pa.letta, Nina Ribeiro, Retumba, Rodrigues 
Fernandes, Nogueira Paranaguâ., Uchô:i. Ro
drigues, lndio do Brazil, Inooceucio Serze
del lo, Cantã.o, Pedro. Chermont, Ma.ttn. Ba
cellar, Casimiro Junior, Pires Ferreira, Mar
tinho Rodrigues, Barbosa. Limn, Be.terril, João 
Lopes, Frederico Borges, Justiniano de Serpa, 
José Beviln.qua., Nascimento, Amorim Gar
cia., Epitacio, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Tolentmo de Ca.rva.lho, Gonçalves Ferroim, 
José M:.i.riano, Joaquim Pernambuco, Juvencio 
de Aguiar, André Cava.lcante, R.u.ymuudo 
Bandeira., Meira de Vt:LSconcellos, Joiio de 
Siqueira., João Vieira, Luiz de Andrade, 
Espirito Santo, Bolln.rmino Carneiro, Oitícico., 
Ga.bino Besouro, Ivo do Pmdo, Oliveira. Vn.t .. 
la.dão, Lci\udro Mo.ciel, FelisbeHo Freire, 
Augusto de Froltlls, Pu.ul:i Argollo, Tost.'\, 
Seat.ira, Zamu, Ai•thur R.ios, MarcoUoo Mour:t, 
Severino Víeirn, Santos Pereíra, Custodio do 
l'llello, Paula. Ouim:i.rã.es, Milton, Amphilophio, 
l!'ru.ncisco Sodré, Dionyslo Cerqueiro., Loovi-
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cíal, d:~ sessão de hontem . . que, quando se 
procedeu á votaçü.o d:l. emt;lndn. do Sr. Barbosa 
Lima,que coasubstMchwn. n. liberdade bauca
rin., n. mesa anuunoin.rn. que estn. emenda 
tiahn . sido approvnrfa o que eu em sea-nida 
requerera vcrificaç:Lo de vot:i.çü.o. ' · 

Nilo é real. A mesa decla.rou. ao cont!.'ario 
q110 a ememfa tinha. sklo rejeitn.da e lJOl' isto 
foi que pedi veril1c:tçií.o de votaçü;o, e tanto ~ 
re~l que eu cri~ 1'<l.vora.vel h emonda, que 
dei-lhe o meu voto q1mmlo se pt'ocedeu n. 
•.rotat,:i'io nomin n.l . · 

No8lo sentido poço quo V. Ex:. mando fa. 
ZOL' a. ncccs~iil'i:i rcctificaçãi>. · · 

O S1t. Pn.gstti1·:Nt~:-O potlido tlo· Sr. 1lepn:.. 
t:U.lo sará :~ttondido. . . 

Nioguom mn.is pede n. palavri\ o ~ dada. 
por u.ppt•ovaúti. a ~tctn.. . 

gildo Filgueiras, s.eba.stião Landulpho, Barü:o 
. de S. Marcos, Pires e Albuquerque, Prisco 
Paraiso, Athayde Junior, Fonseca e Silva. 
Oliveira. Pinto , Nilo. Peçanha, Urbn.no 
Marcondes , Virgilio Pessoa, França Oar.:. 
val~o , B0ipti!>ta dn. Motta, · Fróes da cruz 
Alcmdo Guanabara, Aristides Lobo, Fi~ 
gueiredo, Antonio Olyntbo, Pacitico Mas
carenhas, Ga.b:iel <le Magalllaes, Chagas Lo
bato, Leonel F1lho, Alexa.nclro .~toc~kter, Frau
císco Veiga. Alvaro Botelho, Felichino Pen
na, Du~ra. ~ic~cio, Mti.~uel i"Ulf]'oncio, Astol~ 
riho Pio, Ar1st1cles .Maui.:, Domingos Rocllu,, 
Costn. M:ichndo, Fmnclsco Amn.raJ, Domin"'os 
Po1·to, Joií.o do A vollar; Forroirl\ H.n.botto 
Bueno do Pnlvn, ,João Luiz, Bornnrdino d~ 
Campos, l"ro.ncisco Olíoorio, Morncs ílo.rros, 
Lopos Cha vos; D o mi n g o s do Mornos 
Mui•si~, Pu.ullno Carlos, Costn. J u n i oi•' 
H.otlrlgl10s Alvos, Alfrodo Ellis, Mo~ 
relrn. éla. Silva, 11nbião Junior, Leopoldo de 
Bulhõos,, Azerodo, C11etnno de Albuqu13rquo, 
Bellllt'mmo do Mendonç!t, Ma.rcinno de Ma,,.a~ 
lhll.es. Ed•11u·t1o ooncul ves. sctimldt, Lacerda Srs. membros elo Congresso Nn.eionnl -
Cotttioho, Victorino Monteiro, Pereira <la Alguns elos j>t\ir.os que entreteem M•ulta.das . 
Cos~l., An~o ele Fn.rin, Borges de Medeiros, relações oC1mmercines com o Braú! estão 
Alcides Lima, Abreu, Homero Ba.ptista oner~u~o os principaes generos ele producçü.o 
Cassiano do Nascimento, Demetrio Riueiro é b1·az~lo1rn. com tal excesso, que exige provl
Menna. Bnrrl3to. · dencias tendentes :1 determinar o. recipro~i-

dade, como é direito incontestn.vel . 
Abre-se o. sessão. Ao pu.sso que '" nosstt ta.l'ifü. ahet·tu, e espon-

. Faltam com causo. 'Pn.rticipn.dil. os srs.: Hen- t:mea.!nente üworeceu a importar;ão dr~ mer
r1que de Carvalho, Pedro Velho, Pedro Ame- cador1a. que constitua a. roais v~tliosa in
rico, Rosa e Silva, Theophilo dos Santos dustria. da. CouCedera.ção Ax·g-entiul\ e · da 
Pontes de Mirauda., Gn.roia. Pires, Cyrillô d~ Republica Oriental do Ut•ugmty, umol. e outra. 
Lemos, Viriato de Madeiro~. Thomn.z Oeltino elevaram em · termos excepcionaeii l\S tilxas 
Costu. Seona, La.mouaier, Gonoa.lves Cha.ves' (b, irnpot:tu.ção do assuc::i.r, a.gu:i.rdente e fumo 
Gonçalv~s Ramos, Casario Motta, Lopes Ch:i.~ U.o Braz!I, dando-lhes foição Yisivelmnnte 
ves,Domrngos de l'vloraes,Carlos Ga.rcia,Almei- prohibiti va . · 
da Nogueil:a, Fleury Curado,Guimarã.es Natal A pproximu.mm n.s tn.xas do fumo br:i.zilciro 
Carlos Campos, Thomaz Flores e Rochu.Osorio; ª? de H:i.vamt, equipamram-'nns o.o da Virgi
e . ~em causa pàrticipada, os Srs. : Belfort nm, e füvor·ecera.m o d~ Paragmi.y . 

. V1e1ra, Costtt Rodl'igues, Anfrisio Fialho Parece manifesto o intuito de fechar taes 
Nelson, José Avelino, Almino Affouso, Mi:_ mercados nos fumos prodnzitlos no Brazil e 
guel Castro. Annib:1l .lhi.lcl\o,Peroirt\ de Lyra, . dar aos do P<mtguo,y n. posição occup:i.da. por 
Moniz Freit•e, Fonseca Hermes, Ma.nbães aq11olles, com grande detrimento dttlndustrin. 
Ba~reto, Alberto Bru.ndão, Joaquim Breves. e do commoi•cio de· diversos estados do. · 
Luiz Murat, Et·ico Coelho, Sampu.io Ferraz Federação Bmzilcil'a, espcci<tlmente t!a Bahia 
Lopes Trovão, .Jncqu"s Ourique, l\fayrink' e do lUo Granrle tlo Sul. E o P<lfi1guay assim 
Furquim \V'eraecl\., Jesuino de Albuquerque' o cornprehenrleu, pols que seu "'ovei·no em · 
Vinhaes, Badaró, João Pinheiro, Jacob dt~ r·eceu~e circul:w, incita. o . .; ngr'i'cultores ao 
Paixão, Ferreit•a Brandão, Amarico Luz pl'9.nt10 do fumo em g1·a.ode e8cn.la., 0 ::i.caba 
Viotti, Corrêtt R.ttbello, Ca:rlos das Chagas' de promulgar um<t lei tala.tiva. dn. exportação 
Mont3iro da Silva, Martinho Pra.do Junior' desse geuero, o que por certo uão faria si o 
Adolpho Gordo, Ca.rvn.lhaL, Angelo· Pinheiro' fa.vor com que estu é trn.tado naquelles mer
Lauro Müller, Julio de Ca.stilhos 0 Fernand~ cndos oü.o lhe permitisse tolerar esse onus • . 
Abbott. Entrotaoto, de tn.es medidas resulto. que a. 

E' lida e posta em discussão a a.cta dn. se~~"'" merc:.\doriu. de producçã.o bra:áleira., sujeita 
• =<NV nos maior~s merct\dos do Rio da Pr:ittt áS 

anterior. ·· · taxas das ae ma.is n.lto v:t!or met·cantil ·não 

O Sr. Oliveira. Pin:t.0-81•. gro· 
.sidente, consta.' da publicação no D iai·io 'ffi-

podendo alc:rnçar os p1•eços destas, te1·:'~' for
Qostimente de resignal'-se it exclus~o e fun-ir 
a faes mercados por uã.o poder c~mpefir; 
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sobrccarregnda 
na1monte . 

tão inj ustu, e desproporcio- o.ncionn.I seguirá.o a march.~ natural, iin
po~t:L pelos mais S<'\.lutares princípios do di-· 
Mito, q11e nniveri.;a.lm:mte as. rege e 1:1elos 
tnai,; t•e::irieit<weis inter~sses dos povos; não 
ticanilo e:<p<>sta.s aos expedientes e meios ar
ti1lciaes, Que possam ser suggerir!os por 
qualquet• pensamento 1le politica hostil á Re~ 
public:\ Brazil<;iira, expedi~nles tanto m:tis 
ioju~tos quanto uao protocarlos. 

Em seguida ng-g-raYnr11rn os .i•i. elovadis
simns direitos sobl·13 a a.Q'uard::!nte llrn.zileir•t: 
fizeram sobre ella anàtyses diffom:vtorns, e 
13:tcluiram de qualquer taxa. a • .:i _bebidas :.i.lcoo
licas de [.>rôilucc'~º naciona.I, mesmo as nrti-
ticiae;. . 

Inrructiferos teem sido o:; esforcoo i.los 
ropr~sent1\nt~s elo Brazll pti~·:l disslul.tlit-os da 
tão nggre--l!livo e:<petllento . . 

Por · outro lu.tlo, n. ~·ran<..~L trlli11t1l o cnfé 
· bra.zileil'o de modo u eicclttll-o t11111h.m 1 1los 
mercados france;eeii, nos q11:rui:1, corno nu~ rio 
todn. a Europa, tern sldu somp1•0 lnl11namo11tu 
desvírtundo~ porque, por elrutto ifo nbL11;l vn. 
especulucl1o, 1\1.;:om pussar comtJ orl1111rlm1 do 
Brazil u1:1 baixas qua.lldndt~tl fornr•cldus pot• 
outros pn.iias o ,.~mlem com estr1i11hr1s 1lono-

. minnções as boo.11 quidldflllo~ procotloilto.-> •lo 
nosso. 

ó impo3to ngorl\ n.lli est1\liol1.-1cldo n:lut•n n 
cafê brasileiro otn m:liS de 100 ª/o, no p:1sso 

. que as taxas d1i taiifu. brnt.ilairt1 ~ohre os ge
neros de producçiio f['anc ~z:~ uii.o exoodcrn 

8i, ar> contr:wio, · houvessem lJ!lrtido do 
Bmiil tMs lnjustiçn.s, que não re\·eln.m · só 
descoT'tl!zin,mm; tomrtm o c:irn.cter de pt•ovo
cnc1io o niío pod"lll rle!:mr ele s1.u• conside1•à
d,ts em 11eu~ •.•ITeitos, ao IH"!>nto .tompl) · proju
dlcliu.i\i ú.s lwl1l~trins o ao pl'e~ti~lo mornl dn. 
naQt'\o, 1is ropro:iallul'l nlto ~e terl!lm feito 
(J:j p1:1r1i1·. • · 

O Cor1groi;110 N11cio1ml, porém, re~ol vm:ô. o 
<Jlle j11ll(u.r ma.Is u.certado em sua sabeclorin. 
1m1.,.ta11Clo tl~~lm a,,signult~do set•vii,;o a u.e~ 
pnbl!c1i. _ · 

Cnpibtl Federa.!. 27 tle outubro de IBQJ.
ll!mioel DeorJ.om da Fonseca.-Bc.rao . de L11.:.. 
cdnri. - A' ci.lllunis~ü.o 1la urçame11to . 

Olílcio~: 
de 40°/o. · 

E' enorme a desproporção! Do Min1sterio dos Negocios d<\ Guerra, de 
E não 01Jst11onte, muito mai.'t co11~itleravet 24 do cot·rento, remetten1to incluso, devida· 

é a que re$ultii da. elevação das tu.ims pia- mente info1·m:1do, ite orrlen?- do Sr. Presideri
tina.s. · . . t~ d:i Repuhl1ca, o rnquer1rriento do 2° sar-

Em uma. grande serie de · documentos, 'lU~ gento do 1° hata.1.!13:º cie ~ngenh1i_1· i1~ Je~oi1y1no · 
ficam à disposiçito do Con,,.resso reo-uhr- J osé da Cunha Gurniaraes, ped\Odo •hspens~ 
mente processados nas secre'tat•ias' do "ru~te •. de e~'tcesso d~ ~du.de pim~ poder mftricul~r-~e . 
rior 6 da Fazenda,forneci1\os pelos t·es1iectivos na. ESC?hi \liltlltar Q.u. capttu.l.-c\. cornm1ssao 
agentes consulares, ha detalba11as e compte- de mttr111l1a. e guerra . 
t1\S exposiçõe:s sobre estes a~sumptos e p)'ovns Do Ministerio ilos Negocios rlo l~tedor. de 
irrecnsav~is dn uesigM.l, ofl'en :;iv•~ e p1'C3judi- 23 do ctwreiote transmit t.iodo inc lu::;o o oftlcio 
cial situa.cão qua os paize$ l'efer•irlos impoem •io presidente 'do e~tado do l.tio Grand.=i do 
a e~ses ~eoeros <!1;1 pro1/Ucç.ii.? br11.zilGir1l., . . No;t;-, sob n. 6, ~o j do outiihrd = 'co~rente, 

Esg~fa'.fos os meios con~1t_11~t'. w1oi-;, 11t1e_ n.lrns sohc1tanrio autor1saQa~, âtlm de . apphcar o 
teem hmite tra.ç•1do pela. d1g11vintle nac1on:1 I, sal• lo 1lc 51 :000$ exis tonte do credito de 
só ~os l'esh recorror à modirtCllCÍ~ ,[:\ nC'S~ 200:0QO$conce•lid;1 por n\riso daquel le mi
tar1t'a, colloc.Mdo os gêneros rla ~r>rlu~trlll ni~terio, de 20 de muio dó Moo p:\ssndo, para 
daquelles pa.izes nas mesmas conrltcues que occo1·r11r á.<l d'lspe7.:\s com n. secca, na coriclli
elles creararn p;u·a os. rl-1 nossa inclllstrh1 einu são de ouras l]tte foram feltn.s por conta. do 
propo;ção das imprtlscin!lín~iH compeus·.1çõ , . referi1io <:reuito.-r\' commissüó de orç1\-

Ser1a, porém, de maxun:~ coovenienr:ia rpi ~~to . 
o governo licasse autorisudo 1~ f:i.zer posted~ , , · _ .. 
or~~nte, em benetlcio dos p1wl11ctm; de tn.es O Stt. PL~lM~~•~m<: ~e~n.ra ~u~ .~i~o .J~.ª 
pa.,zes, l\S nlturações que as circu mstl\ncias umBr? no recmto .P~ru ot:\r •l!:l . ·:i,1ter i.1s 
acon!u~lh:\r'>m; de sorte que poss·1mos corres- en7e_r~.idas o. , p~r i~so,, ~ut~a em rl1scu~~ 
pondel'-lhss promptam~nte com n. reciproci~; um?~\ .\ ernaud.~ d1i C.tm.u u. _du~ Depulo.dos ,10 
da~a_qtl~ recl.ama.rnos'. l}ua.odo !lOtlV~H·ern im~! proJ 

0
cto n. rny A.~ d:i: cormnissa~ mi_xta, sobre 

pr1m1do em su 1s tlt rifas n.s •lisposicõss n A · o pr c~so e Jlll0 a:m.t-nto do Pre~1deate da. 
ce~ri:is pat:•\ .ciue os ::;tineros dé p1•oclmu;1i.o . R.ept~bl,!ca ~ .1los rnrn1stro.~ nos c~1mes con;i
~r~ztleira seJam tri~utados em pé . rle correcl:t n11~ns, .t í\~ ·tl ~menria o Sena.1lo na.o pôde d.ir 
1gualdarle com os s1milure::; de outras proce- 0 ~eu cousentunento . 
dencias e em condições de mantm.• no~ divol'-
sos rnerco.dos sujeitos o.esses p1üi es a posição.' O Sr. EJ:>ita.cío Pesl!loa- Sr . 
determinflda. pelll acceitnção r evelada. no presidente, .esta.1J,uesti1.o j ti. tem !iido tão lar 
consn~llO. . . · gnmeute del:atida na C•ttn:irn, · que ~me}!liini-

Assun, as TelaçUêg do nosso trafico inter- tarei o. tolX>Al' om coruáderução as raiõeS pro--
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duziclas no Senado contra a. emenda por mim contentar com a simples derr:iiss~ 1 ~Si: 
a.presentada. ao art. 3° do projecto que · esta- Constituição preceitúa que o Presidente,; pela 
b,elece o processo. nos c.rimes de responsabili- pratica de certos crimes, fique ~p-az de 
dade do presideilte da Republica.. · occupar outro emprego, com que átzt<>rídade 

Toda controversía a. respeito desta mataria. vamos nós <leoreta:r que mesmo nestes caso~ 
pode hoje redu~ir:..se aos seguintes termôS, elle mantenho. o sua capacidade, pois· tanto 
çomo já tive oceasiií.o de dizer eni uma das importa o meio que vamos fornecer-lha de 
sessões anteriores : á Co1:1stituii;iio estabelÉl- evitar o julgamento f · . 
ce duas penns pafü os crimes de resp·onsa.bi- o Hliistre seuador, membro da: commissã.o 
<lade do !?residente:- a perd::i. do cargo- mixta, que impugnou no Senad~ a emenda. 
para os crimes mu,is lovcs;-n. perda do cargo que apresentei ao art. 3°, diz que os inoon.
acornpanhada. da incttpacidn.de de exercer veoientes que tenho apresentado não se veri
.quo.lquer funcção publica- parti. os delictos flca.m desde Qilê o Presidente da Republiéa; 
.mn.is griive~. logo que renuncia seu C.'lrgo, se llcbo. sajeito 

Isto po~to pergunta-se : Intentado o pro- ao julgamento do tribunal ordinario. Mas 
cesso .no Senado deve elle cessar sempl'e qt1e estu. respostu. tti\o !Satisfu.z; e para provai-o 
o Presidel'lte por qtmlqu~r motivo renuncie bast11 attonder-se a que a pena de inca.paci-
o seu nmnrln.to 'f Dev;e o jn\gnmenlo -politico l\n.1\e pode ni\o estn;r pt·evista. no Cod\~o Pe
contentar-se sómente e em . todos oii casos nul iJllra o crime commettldo pelo PréStdente. 
com a perd:i do <'.nrgo, quando a Constitulçí'i.o, E possó lembrar á Camara um ca.so em 
pelo rneno:;; nos tfolictos mui:> i;rares, estabe- que l:sto so dli.. 
ce a .perda do cnrgo com tt incapnciun.de pa.ru. f';ntre os crlrnes definidos na lei criminal 
exr~rcer. qualquer funcção µublicn '? .ili. approvnd1i nesta casa o no Sena.do, estil. 

Parece-me qne ti. resposta. negativn. não ~nscripto em l0 lo~r o crime de ten.tar o Pro- · 
pôde otl'erer.er a menor duvida. sitleote de R.f.lpubltca cón.trd. ~ éxisteiicla. ·po-

Si a. Constituição estabelcc~ ·duns perins <li- litica. da União. Este crime está J)r~yiilõto no 
versas, si visa. dous resu.ltados Lllstinctos, u l art. S7 do codigo 'P,enal. Mas o coa~go .n~ 
per.da. do cargo o u. ~nc~pacidade pn~i~ exercer Qommiou.~ est~ dellcto a pana. . . ~e ~nco.pttc1.':' 
qualquer funcção publlca, como é <Jiie o se~ dade, e, sim, somente n. de pris.11'.0 de . 5 a ~5 
nado póde p:i.rar logo qu'~ attinj:i d pi'irtieiro o.noo~; don<l,e sabrue-se que si o .Presid~:rfüi dà. 
<laqiielles ftiis ·e ai1tes de · verltlcar si h'l ou . Reptibli(Ja, depois de ho.ver telitndo · cod~ra a 
nãd log-<lr para iilcaaçar-se o segundo resül- exi::.tencia politica. do. :União, renurtcfa.r o 

· ta~o tambem pr~visto n:~ Constit~tiç:i.o 1 .A se- m~odato, fugindo assim~ acção d!'.' Sen~~pl- o 
g:u1r-s<: esta dontrim\ r~ pena da 10c·1 pactr.lude tribunal commum ~ue o Julgar so p®l:Jra . ~7 
Jámais tera a.pplicaQão .;, e ~ i a qoostit~ição por-Ih~~. pena cJe P\i~o d.a 5 ~ 15 !1-Dnri~; .ili~ 
creo11 uma pena que Jama1s tera reahdade cumpr1dP esta o dehnqueote cbntrnua~ 1:1.p.to 
prntica, melni>r fôra não tel-a creado. . para o exeraiéió de qi:üqqt,ier. fµncÇão 

Toda n. duvida a este respeito resulta cie rnchisíve a de Presidente . da. R..eHul.'ilica, ein · 
snpporem os impngnado1•es da minh:i. emenda coritral'io do que dispõe li Conslituiçãr;i que ~rn 
que o julg~lm?nto pol!tico tem por fim unicn.- um. çlélicto til.Ô grave cotiio a.qil~lle fil!l~d!l
mente dest1tu1r o Presidente do seu alto cargo. ferll-o com a pena de iocapacrdade ( .Apoi
E' umn supposicilo erroneu. : O fim do julga- ddos ). 
monto pnlitic~ e destituir o Presi~ente d.o ye ~ Camnro. que o j ulgamenfo ordfoa,Pio 
c-~'\rgo nos .cr1m.es ~(mos gr<wes e 1::ic~pac1- não previne Oi>. inconvenientes. Si . o. ~Qdigo 
ta l-:<> d? ex~:cor qu,üq~er outra ~nocçuo nos pennl estabelecesse para. todos os delictos de.· 
rlellcto~ ma1s grav~s ·. S1 o fim. do .1ulgam:nto fio idos O!~ lei criminal n. pena de. iocapac\
fo!~~ sornante cl~~1t~1r o Pr~:s1de~te,. entao o r!ade, rn.zão teriam os adversados da em~nda; 
leb1sla~or con?t~tuinte . teran J1to . o_ Se'.'" mas desde que assim não acontece, (o.;oçà é 
nooo ~ao podera,,.1m-p.o: outrt\ penn. slnu.9 .. ª )'econhecer que 0 preceit9 cons~tu~iona.l de~.
d~. ~e1rln. do ca.r0 0 . M.is desd., que :i. .?<>nstt- .imra Mssn. pn.rte de ter appllcaçu.o. se~P!.ª 
t~xç.to t~mbem_ estn.heleca o. .pena de ucn.pa- que pelas leis comníuns 0 crime n~o for puni-
ciclnt.le P·'-~ª exercer ~utra :uncção pubhc~, vel com aquella. pen;1. ( .Apoiados). . , . · 
cpmo s~. !hzer que ~ t!in do Ju~gamcuto poli- outra m~ão apresentadn. no sooado .. coritrn. 
tico ~ so?mo.~te de~~tm~ o prestdente.,.dti .. l~e- a minhu. emouda. e que ~ão faz hoor~ ao 
pubhcn . Este ll.10 nmc11to é, como .Ja disse, grande tnleuto e esclarec1ct::1. comp.etenc1a.Ao 
erroueo. illui;tre SéDador que u. produziu, é que a Con-

Si n. Constituiqão est:l.belec!l, comó .li foi stituiçio creou o julgamento Politico par~ o 
resolvido, que o P\'osi.dente deve ser µmi.ido Presidente da RapidAiea, e tendo empragado 
com a perda rlo e<1rgo e ;\ incapacii.lu.de uos e:stn.. ex:pressií.o, não pódo. n.qualle . . pro~osso 
delictos de maior gru.vidtide, com que direito attingir o. individuo quo já · .niú:> é pr~i>i~ente 
podemos prescrever. em .uma lei ordimiria. da Républica . Isto não p.r~o. Po~- qu~n.do 
que mesmo nesses delictos o Sem1do deve se a lei ardina.ria .diz que o tribuno.l ·imporã. ao 
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funccionttrio pubUco a pena de_ incapacidade, 
pelo fucto do funccionario demittir-se de 
suas fü~ções i'a.llece çom petencia ao tribunal 
para iinpor aq11ella penalidade~ Não ; a 
competencia não provem sómente da qualidade 
da pessoa, mas tambem pôde ser determinada 
pela natureza dos actos submettidos ao jul
gamento do tribunal. · 

A questão acha-se reduzida a termos claros 
e precisos. 

A Constitnicão estabelece duas panas, e o 
projecto da commissão maado. que o Sana.do 
se contente com uma só; donde resulta. que a 
Constituição tlcará violada na pa.rte ern que 
estabelece a. 2". pena. para os delictos mais 
graves. 

Si a Camara quer, como lb6 incumbe, velar 
pela guarda da Constituição, deve ap.Provar 
a emenda que apresentei ao art. 3° do pro
jec~o, certa de que si não o fizer terâ. auto
risado uma violação da nossa loi funda
mental. ( .4.poiados, muuo bem.) 

Adoptada a emenda ficara, pois, desvir
tua.do o systema da lei da respons'tbilidade, 
resultando dahi o absurdo da contradicção 
ei;itre duas leis que são partes barm~nicas ªe 
um mesmo todo e devem ser a mamfestaçao 
uniforme de um só pensamento. . 

As objecções agora· adduzidas pelo iUustre 
autor da emenda Sio .as mesmas ja produ
zidas anteriormente por S • Ex. é · todas j à. 
refutadas pelo orador em seus anteriores dis
cursos. 

Assim é que na.o procede a objecção que 
s. Ex. lieduz do enunciado do texto consti
tucional, que outra cousa não t'az síniío esta
belecer uma . restriccão de quantidadet bem 
ex[>ressa pelo adverbio-mais, não podendo 
tal disposu;ão de modo . alg11m sufrragar a 
pratençlí.o da applicacã.o simultaneamente 
obriga.toria das dua.s panas em. todos os 
casos. 

o que alli dis~õe a Constituição é que no 
julgamento polit1co de que. se trata, outras 
papas não podem ser appbcadas além .da-

0 Sr. A.m.philophio não pretén, quellas duas; nada. alli se encontra, eutre
dendo mais faltar sobre este assumpto, depois tanto, que possa favorecer a '(>teteoção de 
da recente decisão do Sena.do e do brilhante que tiie:; penas lhe vão ser coD,Junetamente 
discurso aili produzido por seu mustre mestre a.pplic:ada.s em todos os casos. 
o senador José Hygino, vê-se obrigado entre- A prevalecer semelhante objecc;ão, ellu. 
tanto, ·a. quebrar este proposito em vista do mostl'aria antes de tudo a. contrndicção do 
discurso do Sr. Epitacio que ainda urna vez autor da. emenda que, oomo os dama.is mem
julgou dever insistir ::i.a acceita~ão da sua bros da. commissão ruixta, admittiu o a.rti~o 
emenda. da lei substantiva., que veda a applicaQao 

Julgando-se dispensado de reproduzir as iSQlada da, pena de incapacidade. 
eonsi<fel'ações com que de outras vêZ.eS jus~ 
tificava a rejeição daquella emenda., dirá Ou esta pena. não póde ser isola.damente 
apenas 0 essenciâl p!l.l'l:L rafuta.r as novas applicada e então está errada por tnconsti
objecç1Ses apresl'lntadas pelo autor da emenda.. tucional nesta parte a lei criminal, ou então 

Antes, porém, tem necessidade de .chamar ella, no seu caracter de pena açcessoria., ha 
i\ a.ttençã.õ da Camara para a· contradicção de acompanhar sempre a pena da, perda do 
.em que dcara a lei de responsabilidade, jâ. emprego, e nesta e.aso quem já perdeu o em
votaaa pelo congressot com a lei processual, prego por facto proprio, não poderá nunca 
si porventura fôr a.doptaiJa a emenda. A Jei ser passivel da pena de in.cu.j>acidade nos jul-
•da res11onsabilidade dispêSe no seu art. 30, que gamentos politicos em questao. · 
-os· crimes nella definidos serão punidos com a Que toda a confü.siio de S. Ex. procede da. 
pena• de ·-perda do emprego sómente ou com idéa erronea. que fórma do julgamentn pelo 
·esta ~·a da. incapacidade para. exercer outro Senil.do em ca:)OS desta. especie. 
·emprego.·· • '' · ,.. · Tal julgamento não é um acto .de natureza 
- Esta:•redacçã.o·da le.i ·lnostra que só a pena judiciaria, como ensinam todos os comen
·de perda• do· emprego póde· ser oomminada. tadores dn. constituição dos Estados Unidos, 
·iSoladamentê,. ao passo ·que a. outra, a de in- mas simples medida de ciaracter politico, 
capa.cidade, 'SÔ "•podera ·sel-o conjunctamente 9,Ue só tem por fim evitar os perigos de con
com a primeira~" · · • ··· · trnuar no exercicio de suas fancc1les, o fane
, · Mas, •si perdido o ca1t•go· 11or destituic;ão ou cionario delinquente. 
·:renuncia.· voluntaria, já não póde t~r lo~ar ·n. · · ~:ite, dostlt~do do emprego, por acto ~ro
·J19na•da.· perda do· cargo; oomo apphcar isola- pr10, ou por Julgamonto do Soo.ado, tera da 
·a8:mente_ ~ outra•pana. q~u.o·do 'º pra.coito d?- respon~er peru.n_to a justiça ordinu.r ia, e nhi 
•lei é pos1t1vo·em defe.1•m.mal' qua n. •10capact- ·SoO:rera . ou :nao, se~undo a nàturoza do 
·dade só podera ser · commiuada. · c0ojuncta- delicto em que tiver maorrido, a :pena tlo 
·mente·com, a , decretação . de· perda·. du em- ·incapacidade·; ., de .modo '·que o julgamento 
'prego; '.constituindo ''é$ta· saucção ·a pena ud.mlaistrativo · outra cousa não é, no sys
·principal, 'de1' 'que·a outra não é siuà.<>· um temu..adopta.do .. pela ConstituiQão, sinã.o um 
.aocessorio ou elemento da aggravação'? preliminar do processo judiciado a que est íio 
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sujeitos todos os cidadãos, soja.m ostes ou dove proseguir, até que se verifique si ha. 
não funccionarios publicos. . ou não logar para a imposição da mais gra.ve. 
· Descendo a outras considerações e expia- (Apoio.dos.) · 
nações da doutrina dó dir&ito americano, mos- O facto lembrado 11elo digno representante 
tro. o orador a differença que ha entre o jul- da Bo.hia, portanto, longe .de mostrar inco- . 
gamento administrativo e o judiciario, na es- herencia da minha pa~te, demonstra que a 
~ecie de que se .occupa e refuta a objecção do segunda emenda é indispensavel, para que a 
sr. Epitacio, quando procurou este defender doutrina contida na primeira se . torne uma 
a sua emenda com a idêa de que ficaria a realidade. (Apoiados.) . . 
pena de incapacidade illudida . em sua a.ppli- A lei criminal jâ votada, interpreta.ado o 
cação sempre que assim o quizesse o delin- espírito do legislador constituinte, preceitua 
quente. Tal obJeccão é sem valor, porque não que os crimes mais leves commettidos pelo · 
será. pela von~de do delinquente que aquella Presidente serão punidos com a perda do cargo 
pena deixará de ser a1;1plicada; mas por vir- e os mais graves com esta. e o. incapacidade 
tude do preceito da le1 q\Je não permitte em para exercer qua.esquer funcções publicas. 
casoa.lgnm su~ applioação isolada. Ora;, si a. lei estabelece uma pena, ê·para que 

Que si o funccionario quese demitte volun- tenha applicação; por conseguinte, si o Pre
ta.ria.mente do cargo eVl.ta a commina.ção da sidente commetter um dos delictos reputados 
penn. de incapacidade nesse processo prelimi- graves; ou e!J.e será punido com a incapaci
nar e de natarezu. administrativa., não a evi dada ou a lei criminal e portanto a Consti
ta.rá certamente, si a merecer, quando pelo tuti:ão não terá produzido os seus e:treitos, 
seu delicto tiver de responder perante o trl- terá sido violada. 
bunal j udiciario. . 0 SR.. CASSIANO DO NASCL'IENTO-lsto Ó lo-

. Que.em summa., perdido o emprego, está. o gt 
cidadão que o exercia. desarmado ~os meios co. 
otliciaes que tinha a sua disposição, e por• , O Sa. EPl'l'AClô PESSOA- Pois bem, quer O, 
tanto a1>to, como qualquer cidadão, a ser jul- nobre deputa.de pela Bahia. que, si o Presl
gado pelos tribunaes da justiça c0mmum. dente praticar um delicto grave e em seguida 

Termina. o orador referindo-se a saus dis- renunciar o seu mandato, delxe o processo de 
cursos anteriores e mais uma. vez chamando seguir os seus tramites a portanto que não se 
a a.ttençã.o da Camara para a. antinomia em applique a pena de incapacidade. E' ou não es
que ficarão a lei criminal o a processual si for tatuir a inobservanciu. da lai1 (Apoiados.; · 
adoptada.·a. emenda em vista. âa disposição da . Consagrar semelhante doutrina. na lei pr, · 
primeira redigida. nestes termos: e Estes cessual é que seria pol-a em contradicção coa~ 
crimes serão punidos com a pena da. perda do n. lei substantiva. (Apoiados.) · 
emprego sómente ou com esta pena e a da. A incapacidade, creada. pela. lei pa.ra. os 
incapacidade para exercer qua.lquer outra. > delictos mais ~raves; nem mesmo nestes deli-

c.tos teró. appl1caçã.o, uroa vez que o Prei·lente 
estará sempre armado com a reCluncia para 

O Sr. Epi'ta.eio Pessoa:- Sr. deter 0 processo. 
presidente, venho ~Penas dizer algurnas pa- . 
lavras, e si subo á tribuna ó para conseguir Diz o meuillustre collega. que~ só podendo 
com menor esforço ser ouvido. Pedindo de a ittcapacidn.de ser commtnada com a perda. 
novo a palavra, ti'Ve em vista. sómente justi- do cargo, desde que o presidente .lá se aohà. 
ftcar-me da supposta contradicção de que fóra do emprego não é mais possivel feril-o 
me ~ccusa o nobre deputado pela Bahia. . nem com osta, nero, portanto, com aquella 
. A mcoberencia arguida por s. Ex: • . con- pene.lidada. 

s1ste em ter eu aceitado a dualidade de Mas, não é assim. Dennte da lei não é 
peua.s e agora exigir que o processo do Pra- a mesma cousa deixar o funccionario publico 
sidente da Republica. continuo, ainda mesmo o seu emprego voluntariamente .e deixal-o 
depois de haver essa funccionario dei:rado por em virtude de uma sentença. . 
qualquer motivo o exercicio do car~o. · Si o Presidente renunciou o seu ·cargo, o 

O simples enunciado dessa. arguiçao mostra processo deve continuar,para que à sua desti~ 
que · tal incoherencia é imaginn.tia. Com tuiOão seja decretada por sentença (apoiados), 
eíl'eitó, que tem uma cousa. com outrn. ~ atltu de que jamais elle possa dizer que deixou 
Onde a. antinomia entre os dous factos ~ Por o seu emprego volun ta.riamente e não pela. 
que o processo ui\o póde continuar, havendo pra.tic::i. de um crime, afim de que a con
cluas panas 1 Por mais que me. osrorce não dernnação produza os seus eft'eitos mora.as, 
posso descobrir a allegada. contradicçâo: pois ellu, não visa sómente o facto material da 

A existencia do dun.s penalidades, por mim demissão. (Apoiados.) 
defendida., mostra, pelo contrario, Sr. presi- E si assim deveria ser, si a. pena fosse só~ 
dente, que. o julgamento não deve suspeo- mente a de perda do cargo, o que dizer ha
.der-se logo que a mais leve se realize, mas vendo ainda a de incapacidade, cujos effeitos 

·· ílnmllrn. V. IV · 8G 
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não se preenchem com o simp.lcs facto da 
'demissáo? Em tal caso a ácÇii.o do Senado deve. 
com maiorfa de l'azão, cor!tinuar, até sa.ber si 
o àelicto é ou não pf1Jslvel dessa. outra pe~a, 
que não. é uma simples aggrav:mte no sentido 
restrictd da pf1lavra;. comei entende o .nobre 
deputado da B~hfa, m:1.s qu~.· é uma_ ~·~rúa
deim pena, mais r.rt•ave tlo que a prunP.tra e 
cuja applicação não pódo nem deve fté:tr á 
mercê da -vontade do de!inquel)te. 

Em ciue legislação já.se viu dar-se ao réo n 
fo.caldnde de, por um simpl.es movimento _u:i 
vontade, evitn.r um::i. pemll1da.do eshLbelemdu 
na lei~ 

O SR. Ho:i.tli:RO BAPTISTA-Apoindo. Qul'lr~.se 
decretar a irresponsabilidade do Presidente. 

O Sn.. EPITAC!O PEssoA-Volta o iUustre 
representante da Bahin, a invocar os ti;ibu1mes 
communs para evitar a flagrn.nte vi11lução ria 
lei, que tenho demonstra11o. Mas ja fiz ver 
mais de r1ma vez que soruellrnnte recurso é 
inemca.z. . · 

Si as justicns ordioari,,s fulmi11nssem com n. 
incapacidade todos os gra.ve~ delictos especi
ficados na Lei crimin·.11. nindtU;o pdderin.)ust~ 
ficar a doutrino. dos adversarias da emen1fo.: 
a incu.pacidade serià imposta. por um outro 
tribunal que rião o previsto mi lei; mas em 
todo o caso élhi. .tlii.o fimi.:rfa sem npplic::tção. 
Entretanto, tal nãoacon teM. 

Ainda ha. pouco, quándo justilica.va; n 
emenda, fiz ver i1 Camri.ra que o crime de 
tenta.1" contm a ex.istencin. ;Jolitica d<~ Uoiii.o, 
talvez o ruais grave 1lentre todos de que 
cogita a ~ei e ao qual, po1·t:into, a Com~titui
ção f!ão deixaria. ue a~plicar a pena de loco.
pacidade, e punido somente nos tribuna.es 
communs com a peua.1le prisão. 

01•a, dado o C<.\so de. ser este de\icto pei·~ 
petrado pelo presidente, vê o nobre tlepu tndo 
pela Bahia que o .i utgarnento ordiaurio não 
suppre o preceito constitucional na parto em 
que exige que o cr·iltlinoso só fiqu~ inhabilitarJo 
-para o ex&rcicio de funcções publicas. (Apoi~ 
dos.) 

o SR. CASSIANO DO NASCIM:EN'i·o~Perfeitu
m~nte. E V. Ex. veja que esses iricorive
nientes não se dão sómente oon1 a renuncin., 
mas tn.mben:i com :~ tei·minação do per1odo 
presidencial. 

·o Sa. EFITACIO PESSOA-Ru não confu111!0 
o processo poiitico com o judicia.rio,. como diz. 
o mau il!ustrO ant(ligcinisfa. Oornprehendo 
perfeitamente us sufls distinccões. 

A minha questão é que u !ei estabelece itmn. 
:pean, que pGlo menos em alguma hypothese 
aave ser appllc.'\dn, o nü.o o será ern Cl\SO 
algum, si for rejeito.d~\ lt minhn emcodrt, isto 
à, si o Presidente continuo.1.' com.u. rnculdrl.llo, 
que lhe quer da.r. it comrrtissã.o, de frustrar o 
julgá.meato po~ meio da renuncia. 

UM SR. DEPUTADO-V. Ex. defende a yer
dndeim interpretação rlO texto constitu
cional. 

o s.a.. El.'lTAczo PESSOA-De tudo qúaJito 
tenho expendido, Sr. pre~ident~, re~µlta., :;;em 
duvida gue ueohuma antinomia ex~ste entre 
a lei criminal já. vota~:i.. e. a doutrrna co~sa· 
•rra.i.la na emenr.I<~ sulJstttut1va, que otrerecl ao 
~rt. 30 da lei procrissual. (Àpo.foàos. ~) 

A coutradicção enxergada p~lo n;ieu nobre 
coHega não existe; as iluns disposições, pelo 
contrario se harmonisam e se completam : 
i~ pt'itn<!ira será uma inutilidade, si não fôr 
approva.da :1 sagundu. 

Dosde q110 :i. Constituiçü.o e~tahelece du~s 
penas, é mister tornar-se, possivel a ª.PP.!1-
cnção de uma e de outra: nao temos o d1~et~o 
de e,otatuit• qúr~ o tribu!J:il se l'E>~p~h.a no si
lencio logo que se veritlque a pru:neira e sem 
indi1grir si é ou não cabivel â s_egunda: 
. A. dóiltrlnl\ que proponho .nao é original. 
Como disse no meu primeiro discurso s~bre 
e::;to a:;su111plo, ella !'oi ndoptatlo. na .. Je1 rl.~ 
1827, no. Constitiliçü.o da Pensylvanrn a fot 
opinião victoriosa no Congresso dos Esta.~es 
Unldos, por occàsião dd julgamebto do irll-
nibt!'O Belknap. . .. 

Termino.ndo, fuço uni appello nos. ~eus ~o.l
iegas para que restabeleçam f1 emf)na:;i. r eJet
lt\da pelo Senil.do. 

Teuho concluido. 
VozEs-Muito bem, muito bem. 
(Diversos deputdtJos compri inentam o ora- , 

dvr.) :=J,· 1. Ni.ngu~m m1!'.ls pede a palavra e é encer.-.. i .•... 
rnda a t11scussao. .--·- --:.:=~_, .. 

O Stt. BARBOSA Lrll!A (pela ordem)-Peço a 
V. Bx. (fU8 consulte â Oa mara si concede 
5 minutos de urgencia. para. p rl~ de es
clarecer-se umn. questão,.que º"'?sei. por que 
ruzão Vfle sendo adiada e:-.:trn.ord1mwiamente, 
qual sejn .u. ué se1:em submettidas á ::ipreciacão 
d1i C<imnrn. us leis, as qunes o P1·es1dente op
poz o ve~o. 

o SR. PREsíiYt:::NTE-Quando hoúver numero 
se1·i\ o requerimento submettido b. conside
rnção <lu Uamu.ra. 

Entra. em 2ª discussão o projecto n. 254 A, 
interpretando a disposição. do ai:t. 3° qa lei 
n. 2 de 8 de n.gosto deste nnno, no senttdo de 
ter comy~rehenciitlO .o .credito n~cess 1l'iO pnra 
a~ c1esjlez:.ts elo subs1d10, no penodo de proro
gacão da 3.ctun.l sessão. 

O Sr Francisco Vei~·a diz que 
DÜ/) é Sern g'rani.le C.:OllStrangimento quo pede 
t' pt\l1wrn. p~n·a occupllr-se Llo praje?to em 
di:scus.<;ií.o, niio só porque esse C()Ostro.ng!mento 
resulta sempre que se tro.tll. de questues pe-
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. éunia:riri.s ás qunes mais oii menos directa
mente estamos ligadas, como principalmente 
pelo receio . que tem de que injustamenté iie 
pos&'\ <\ttribuir o procedimento rlo orador ''º 
desejei de se destà.Car, de disting11ir-se de seus 
illustr~s collegas, a todos os quaes corisülera 
e acata.. 

Pede per!l)issão a illnstre commissão pam 
µiuito rt!speitos,'\mente discordar intelrirn1ento 
<lo seu pu.rec.er n.cerca tio. [ll'ôpostn do. ·nobre 
depuh.do pela B!l.hin, i11torpret1milo o de.ereto 
de 8 de agosto deste nnno, 1·otntlvo ao tiugn
mcnto do snbsidio. · · 

O oro.dor uõ.o pcnsn. o n.presSll.-so em declii
. rar, que seJ•t inconstltuclomL! o p1•ojecto tio 

nobre deputndo pel11 Bahia. 
Al!redita que o corpo leg"li!ilnti vo esta. no seu 

direito interpreta.udo n. disposlcão constilucio
nal relativamente ao pa;.:-nmento do subsidio, 
porque qutllquer espirito desprevenido que ler 
o urtigo da Constituicão da H.epublic11.. conc01·
do.rá que essa disposicão nii.o à clnra: tanto 
autoriMa. o sim r,oino, o nc?o. 

Discorda: da . illustre commissã.o quanto ao:S 
fundamentos do parecer. A illustre commis · 
são estabeleceu uma distinc:ção entre u. Cou
stituiQão da Republica e iL do imperio, o que 
não lha parece regular. · 

A commissão, diz em seu l)nrecer-s9m du
viclu. os termos. da disposição do a.rt. 17 da 
constituição do. impel'.iO deram logai· a essa 
interprotn~o (tle nii.o haver subsidio nas p1·0~ 
. rogações.) Essn i.11 tf'rpret.:ição que o nobre 
deputado não tidmi.ttiu em relação á Con
stituição du. Republic11, o orador a admitte, 
P?is considera ri. disposição t•efürente 110 caso 
identic:1 em amb:is as constitnições. As di
vergeocins notadas entre as duas, peln illus 
tre commissão, são verdadeiras sulJtilez:i.!:!. 

o subsidio do mez· <ie fevereiro igual aos 
das outros mezes. 

o ora.•Jor e alguns de seus companheiros 
ile depbtaçã.o pelo eetado de Minas, negam · 
o sett .voto a este projecto principulm!'lnte 
pela inoportunidade. l::ii o corpo legislativo 
tem .perfeito direito de interpretar a Consti
tuição nos artigos nllndidos, e determinar 
que se receba. o subsidio nas prorogações, 
tlimbern é !Ora de duvida qne esse dJreito só 
póde ser éxercido no 311 u.nno da legislo.
tur·a. 

lS$0 lmporta m::ircnr sulJsirHo, .e e preceito 
con~tttuclonnl que só no 3° nnno d1i legisla
tnl'I\ u C!l.mara. póde t'u.zer Isto. Portanto, 
reservo a Camam t;Ua cloterminaçíi.o para 
ossa occushlo que o orndor não nega.ró. o sau 
voto ao proj ecto • · . 

O llradot· que tein invarhivelmeute votado 
contm todns fül omandas t\ugmentando des
jio?.as. qu~ teitl ne!rado deferimento a todas 
ns petições que tend11m a onerm• o .Thesouro, 
qua se acha em ostatlo ttffiictivo, não vira 
11gora votar por este subsidio qtie importa 
em centonRs úe contos. 
· A seguod'.l. razão é porqne a. nctual Camara 

jit teve um augmento notavel no seu· subsi
dio, e forÇJi. é convir que, embora a Gamara 
dos Srs. Depq.tados se houvesse nesta, como 
em tqda~ ás qu_e~tões1 ~om toda a hombridn.
de, emtiora seJo. veraai:Je que a Ca.i:nara. !lã.o 
tem a respQbsabiUdade desse augmento, não 
foi ella feito do modo que ern. paro desejnr • 

Houve, pois, um aagmento de 50 °/o .nos 
veiic\i'qeutos, e parece que não é o. oecasiã.o 
mti is prc:iprh\ pura, desrespeitando uma praxe 
de mais cfe 60 n.uaos, a Gamara declarar ain
da. que tem direito de pereeber subsidio nas 
. prorogacões. · 

Ainda. menos feliz foi ;i commissão inter-
pre~~cto ~ modo por que tem d" s~r pag.o 0 O Sr. Z~i.Diã diz qüe ás sua.s primei

. subs~d~o, ~sto é, qoe no te mpo do 1mper1o 0 ras pnlavras serã.o de :i.gradecimeoto ao re
subsu:ho era pngo por sl;)ssão e actualmente present:LDte de Minas que o precedeu na tri-
é pago cfü11·iamente. . · bana. 

Não é exàcto: do mesmo modo que se pn.- Gr11ças à impuirnação feita por S. Ex., o 
h . oi·udot' têm occasiao de, serü inrríogir o regi-

gaya o sti sidio no tempo do imperio pagtt·se mànto pc:ir 0~ pontos uds i í nesta questão, 
oJe no tempo d!\ Republica; nesta, nu.<.lu. majs que est a seiidô dismitidil. e levada pa.ra. um 

se fez do que o.ugmeotar o subsidio. terreno em qtie nãd póde sei· collocada pelo 
. . · A rluiea duv!da que se levantou foi no modo 1-'0<ler Legisln.tivo. 
<le iriterpretnr n Cohst.itui~"in tia l~epub!lM Nl i:i precign. tói'nn.r S'~liente que a Camal'a 
para . s_n.~er si a ig ua lrlade, .cl<n ·.i:L ser ejeva? dos Deputmios,discuticido e vot \ndo o projecto . 
o subsidio do:i deputados óu baixar o dos ::;e- qiie co1i1 diversos ecitilp(l.111ieiros o orodor ini
no.dores. ciou,se prêoccupe de nma. questão de dinheiro, 

O_ governo deci<liu qne o dos deputollôs 1le- ~ó cspiritós malévolos podem pensar same-
vér11t ser, olevn.do, m11s o png:\morito con ti mio. lho.nte cousà. . 
r1. ser feito pelos mesmos termos om que ort1o A questão é pura e simpte.8mente de direito 
feitl) nos tempos d.O imp1)rio. . . e de lei; o que se quer taze1·, clir. o ora.dor, 
. E tanto o subsidio niio ó dia.rio que, obmo é dn.r curnprüz1ento stricto ús disposiç~es da. 
he.m Qbserva o Jo~ do Commercio, não Se ccinstituiçilt> Fedtiral em todos os teropbs, em . 
d~sc~ntílni os didS reriadoS, e o orador aecraS- tbd•1s ~ óccasiües. · 
cetlts. à.ioda. qt1à os Sra. dêphiado!i recebem Nestll. qtiesião, pertnittam-lhe a franqueza. 
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de o dizer, não vê por onde se possa sustén- mercio, o decano da 1mprensa fluminense. 
tar a opinii1o. contraria á que defende. Nessas condições certos assumptos nào devem 

A simples leitura da Constituição, nas dís- ser díscutídoa em suas coiumnas editoriaes, 
posições do art. 17 e seu§ lº e nas disposi- sinão com inteiro conhecimento de causa, . 
çCles do art. 22, torna claro que não se póde com proficiencia de modo a formar opinião. 
destinguir onde a lei não distingue ; que a Um jornal niío de'Ve inserir· em suas col u
e:xpressão-sessões-de que se serviu o m;ador mna.s artigo que só póde prejudicar n, causa qne 
no art. 22 ha pouco citado não póde ser in- suppõe defender. 
terpretada como pretende o Jornal do Com- O illustre -publi.~ísta soccorreu-se da ajuda 
mercio, no mesmo seotido da sessão annua.l de custo como meio de corroborar a sua argu
da constituiQã.o do imperio. mentação, mas esta não colhe. (Trocam-se 

Perrnittam M orador di?.er que neste as- apartes entre os Srs. Leovigi"ldo Filgueiras e 
sumpto ~sa. de umn. ttutorida.de hidividual França Ca'Y"Da'/JJ.o.) 
que não "Póde ser contestado.. porque é autor o orador acceita a, definição do Jornal do 
do art. 22 da Constituição Federn.1, assim Oommercio. o subsidio é o auxilio prestado 
como do a.rt. 3° da lei que se trata de inter~ aos membros do Poder Legisltitivo para com
pretar. pensal-os das despeza.s a que são obrigados 

Emquanto o Poder Legislativo nlí.o deter- no exercicio de suas funcções. 
mino.r que outro seja. o pensamento do art. 
22, a Camara tem 0 direito de affirmai• que Perfeitamente. Mas com esta deflnição que 
deve accaital-o. o orador não foi copiar é real chega a. conclusão diametralmente 
a Constituição i formulou uma idêa que foi opposta á do .foi-naE do Commercio. Si o suosi
acceita. · dio é, e nao "Pôde daix:ar d~ ser, auxilio pre-

0 :u-t, 17 determina que .o congresso func- stado aos representantes da nacão, estas de
ciona quatro mezes, podando prorog-ar-se ou spezas não cessam (apoiados); o representante 
adiar-se; e 00 § lº estabelece que é compe- da. na.cão continua a despender Il<Jo periodo 
tencia privativa do Congresso 0 adia.menta de das prorogaÇ{les. Logo o subsidio não póde 
suas sessões~ deitar de ser concedido nas 11rorogaçõas. 

Antes de redigir 0 art. 22, 0 orador leu e Jú disse que não copiou artigo nenhum da 
meditou sobre 0 0 art. 17. Por ma.is igno- constituição do impel'io . 
rante que fosse na língua que falla> se qui- Demais, ha um erro de apreciação histo
zesse referir-se as se!:>sOes de quatro mezes rica nessas allegações. Em. primeiro lagar, 
saberia applica.r o singular e não o plura.l. talvez alguns dos Srs. deputados ignorem, 
Quando empregou a expressão-sessões-re- em primeiro logar, nos tempos primitivos do 
feriu-se não só as dos quatro mezes, como as imperio, o subsidio não era pago pela. nação 
de prorogação e con'l"o.:ia.çãr, extraordini1ria. e sim pelas proviocias. O deputado ao sahir 

o argumento de que a Camara, se occu- da provincia recebia seus crusados, com os 
pa.ndo neste assumpto, póde ser suspeitada de quaes na.da tioh11. que ver o Estado: e tanto é 
tratar de intílres.ses iodividuaes, não tem o verdadeira essa doutrina que prevaleceu, atà 
menor -valor , cabe por si proprio, e o orador que por lei especial determinou~se que os le
'{lede a attenção da oamara para n.s conside- gisladoresseriampn.gos pelos cofres da nação, 
raçÕeS que vae fazer, que são · irrespondi- sem cogitar-se de p1'oro1;'ações, que aliáe não 
veis . · tiveramlogar nos primeiros tempos. 

Nenhum dos deputados, ainda dos mais es- Determinou claramente o acto addicio-
crupulosos e amigos de economias, susteotarã. ona.l que os deputa.dos proviuciaes t i-vessem
que as convoeações extraordinarias devem no igualmente nas prorogações. 
deixar da ser subsidiadas. Si o Poder Lllgis- Ora, si nn.quella nssemblén. o -pensamento 
Iativo quizesse cogitar do subsidio tinha um geml era. que as J:lrorognções nao podiam 
grande meio para chegar a sem~ fins, bastav&. deixar de sor subsidmdas, sí o não tinham si
que não tivesse prorôga.do suas sessões por do, é pelo facto de não ter havido, durante 
si mesmo, para dar o seguinte resultado: ou muitos annos, prorogacões n.os primeiros tem~ 
o governo não convocava extraordinariamente pos do imperio. 
o Congt-esso e deixava. claro que queria ficar Na opiniu.ó do orador, esta questií.o era dà 
na posse da dictadura financeim, ou o gover- ordem do.quollas que nã.o deviam chegar a. 
no convocaria o Congresso extrao1•dinario.- discussão no recinto desta Camara, porque 
menta, e o Congresso terin. subsidio. Nâo se- ella ora tão simplos que {)Odiá. ser resolvida. 
ria. por mei9 de umo. prorognção que se ouí- por mero oxpediento ontre a mesa. e o go-
do.ria.. do subsidio. veroo. · 

A imprensa merece ao orador toda a consi- Quando 'se prorogou a sessão, era natut•al 
cler~çãoJ. sobretudo . qua?-do representa por que os deputados · conver$o.ssem a respeito 
assim àl~er a parte mais impol'1ante da so· deste assumpto ; e a opinião geral arei.· que 
ciedadet como por · exemplo, o JorrwJ do Com- basto.ria que a mesa da. Ca.mara formulasse n. 
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folha e mandasse leval-a ao respectivo mi- Eis o que elle dizia no tempo do imperio 
~~. O~: 

_Aproveita a occasião para dizer que a sua •Entendo que o verdadeiro melhoramento 
posição nesta casa é muito conhecida; é um a fazer é retribuir as sessões preparatorias, 
opposicionista desembuça.do, de capa e es· extraordinarias e as prorogações, de maneira 
paaa ; e os nobres deputados hão de füzer que os membros do parlamento que não quei
a justiça de acreditar que o orador não é ram ou não poderem persistir durante sessões 
um idiota politico ; e si ó verdade que não é muito longas, não fiquem debaix:o da peclla 
um idiota politico, e si o governo pediu desagradavel de que cessam de comparecer 
um credito limitado para pag-amento do sub- por que cessam os subsidias». 
sidío, por que razão, como autor, que é, Era no tempo do imperio em que havia a 
do a.rt. 22 da Constituição, ern vez de dar pratica de não se i·etribuirem as prorogações, 
ao governo um credito limitado, lhe deu um que um homem da ordem de Martmho Campos 
credito illimitado ~ se levantava para,deante tlo paiz, sustentar a 

E' porque de posse do pensamento consti- cpinião de que o subsidio de-via começar nas 
tucion •l, comprebendendo quo a comam não sessl!es praparatorias e ir ás prorogações e 
poderia deixar de ter urna proroga.ção, e não e:draordinarins. · · 
sabendo 0 tempo que ella duriiria, não l?oclia O orador -sente.se orgulhoso de si mesmo, 
fazer um calculo exa.cto de credito limitado com os companheiros que assignaram. este 
dado ao governo ; é então deu 0 credito illi- projecto, de continuar o pensamento do illus
mitado que a. Gamara votou. tre !Jrazileiro que ha de cfeixar sempre sauda· 

des, pela probidade e bombridade com que 
Acredita que, com relação â constituciona- sempre andou no terreno político. 

!idade e legalidade na.da mais t.em a acres- E' mao suppor que os outros teem men.os 
centa.r ; e espera mesmo que os nobres depu- moralidade do que nós. 
ta.dos por Minas, que neste caso não voe O Jornal do Commercio trouxe esta questão 
tam sinão por sua consciencia, são suscepti- para. o terreno da moralidade, obrigando o 
veis de mudar de opinião deanie das conside- nrador neste mom13nto a lembrar-lhe M pa-
rações que acaba de fazer. lavras deCbristo deante da. mulher adultera: 

Entra rã., pois, em outro terreno. Qui est sine peccato, p rimum fa i!lam lapidem 
Estabelecido o principio que o nobre depu- mi.ttat. 

tado a.cceita, de que a questão está nos ter- Não ha nesta casa um deputado por mais 
mos da Constituição, todas as outl'as razões desamparado que seja da fortuna, e por isso 
desapparecem deante da obrigação de respei· toma a si proprio para exemplo,que se preoc· 
taro pacto fundamental. · cupe com a misera..vel quantia em que póde 

Passa a outro assumpto. orçar o subsidio de prorogação; o mais pobre 
Houtem, um collega que o orador muito não melhora a sua situação com essa quantia.. 

preza, J?edindo a palavra pela ordep1!.. disse. E', portanto, inutil fallar em questão de 
que ass1gnara o parecer da commissao por moralidada ou decoro nesta casa; e ao ter
que erl:l. cooforme ao preceito constituciono.l, minar, julgando ter d ito tudo quanto é suffi· 
mas que votava contra o projecto por uma ciente para elucidar esta questão deante do 
,questão de decoro. direito e da consciencía nacional, os nobres 

N- .:. · h depntados hão de permittir que diga aos que 
ao" licito 3.0 ornem politico estabelecer julgam ferida a moralidada e o:ffendido o de

o antagonismo entre a lei e o decoro indivi- coro, que toma sobre si só a. responsabilidade 
dual. O direito e a lei harmonisam-se com o dessa ferida 0 dessa offensa. 
decoro e a moralidade, e .estes só se fazem 
quando se infriuje as leis, sobretudo a corpo- O orador tem uma vida bastante larga para 
ração que a decreta. A questão de morali· otrerecer os seus hombros a eS5a respon
da.de ou immoralidade deve ser deixada a sabiliclade , e ousa dizAr que a nação brazi-
margem . leira não recusará a responsabilidade do Zama 

E t d t l po.ra. uma questão desta ordem, a menos que 
m o . os os empos os iomens mais escru- o orador o os companheiros que inicia.ram 

pulosos teem sustentado a doutrina. que o d d · d l · 
orador sustE!nta, e neste momento anroveita esta me i a SeJam arrasta os pe a ganaucia 

· d · r. - do d1' nhe1·ro ou pelo 1'nteresse pesS"" 1. a occas1ão ~ara, lou van o a op1mao da '""" 
ueputação mmeiríl., invocar o juizo de um VozFJs -Muito bem ; muito bem. 
mineiro, que na sua. vida poHtica. sempre es· (O orador e comprimcncaclo) . 
téve acima de todu. isenção e foi julga~.o por 
gregos e troyanos acima de todo~ os Interesses O S:a. EDUAR.Do GoNÇALVES (pelu. ordem) 
mdivi.duaes e pensamentos gananciosos ; re- requer o encerramento da discusslto . 

. fere-seu. Martinho Campos, que foi sempre .de Consultada. a Ca.mara concede o encerra-
. uma probidade inconcussa.. · manto pedido. 
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O e;r . ..F'rit.u~a On.rv~:l.h9> (pará 
iima explicaçao pessual)~?edi a palavra, Sr. 
presidente, para declaral' que as~ignei o µa-:
recer d!!- cqmmi$Srí.o de có~stítuição, legisla-

. çrí.o e justiça por euteod~r, com os meus qig
nos collegas, mi:imbros da mesma commissão, . ser r.o.ost1tucional o projecto apre.sentado pelo 
deputado ·sr. Z;1.ma, relativamente ao ::;ub~ 
sidio a.os <l.eputados na.s sessões prorogada.s. 
outros motiV"os, porém, quo não n. constit~
cionalidade do dito projecto e sobre os quaes 
fallece á commissão competencia par.:.. mani
festar-se, · levam~me a votar contr,.; esse 
subsidio . · 

Entre esses motivos avulttim o já ter sido 
el~e n.ugmentndo ~ as ~ifficeis COI,ldiçõ3s tluau
ce1ras em que se acha. o paiz. 

Jâ. vê, pois, o m.eu distiocto collega, o Sr. 
Gonçalves :Ferreira, cujus opiniões re.speito, 
cpmo a de to<los os meus collogas, q ne nãn 
teve ro.'zão dizendo ha:veí> ott rotirado a. minba. 
ll-ssigoàturn. do parecer, que j ulgu; com razão, 
coostituc1onal o projMt!) referente a.o sub .. 
si<!io. · · · · 

O SR. GoNÇALves FER~EIRA (para "ma 
e•pticaç4o pe~soa() diz qua, quii.ndo . pro~ 
feriú . 9 apa.rt!') a. qqe a!ludíu o nobre depu
to.do pelo .w> tle Jn.neir.o, que á~ba 4~ 9x
plfcnr.-se, uã:o tevi:i cr!ptqito 4o ~rroga,t• c:n~ 
sura a s. Ex. e sim R de. tor!iu.r clo.ro qµ o Q 
p~rooer da oommissã.o do constituição j~ P:~~ 
podia contar m~is com o voto d9 todos que o 
subscreveram. · · · 

E111 todo o ~so, o seq ap~rt~ :proporclqoou 
e~ojo a0. n()bre depµt.a.cj.o pa.m pa.1· a e.I-: 
plicação .que a. Camar\). 11.ca.-b.1 i:I~ o~v~r ·~ <las 
quaes se vê as r..i.i~~s qµe ~~ve S, Ex:. par~ q 

· seu procedim~nt9, · · 
O SR.. B~R.BOSA. PMA (pela or.dem) . requer: 

de novo cmc~ minutos ·de urgencio, para 
tratar dos motivos pelos quaes ainda não foi 
J>resente á constderação da. Camara nenhuma. 
das le!s a que o Prasideu~e da Rep!Jb~ica 1Jegou 
::iancçii.o •. · · · · 

Submettido a votos, e app1•ovauo o reque
rimento de. urgencia. 

O S.&. PRBSIDENTE-Não fü.co segunda con..,. 
sul ta á Ca.marn, sobre ::i. ma.teria. do requa·ri.,. 
uieqto, ·por já estar revogada es~ ·disposição 
regimental. Tem a pahivr:i o Sr. 'Barbosa. 
Li'mn.. . . . , 

· O ~i.·. Bar~<>s~ ~i:lna ~per~~ 
até ltoJe que foSiiem subcnett1das iL apreciação 
da. casa, pa.~ ter logm; a. discµ~ão 13 votação 
d~ que cogita. o_ ~rt, 133 d() regimimto, ns 
leLS a que o Presidente di~ Republico. entendeu 
1.1ega.r · sanccão. Entretanto, nenhuma das 
ordens do dia até hoje tem consignado um 
só 4~st~ p~pj~c~()s . A Constit~içá() m~da d~ 
sobre o prazo dentroldo qu.a.l devem: ta.as pro~ . ... .. .. . . . \. 

Jectos sor submelttdos 6. discussito da. Cnmnra.. 
Entretn.nto parece 'Jtia o lhcto de serem mo.r
c:\tlos 10 dhts para que o Pre~idente dti R.epú
bi ic ,~ se pronuncie sobre a 1•esolução do Cpn
gt·es:;o, mostra <t necess:uade de que neste 
prazo limitarlo das sessões, sejam as duas Ca.
màras ouvidas. 

O ~ª~ P1t:n:siol!!N1.'E...;... V. j.<Jx:. perlljittn-me . 
qqe chame :i. ~dtenção da Camal'a, porque o 
;i.ssumpto que V. J<::x. vae tratar é impor
tn.n~~ e por isso peço MS Srs: deput~dos si- · 
lenc10. 

O Sa. BAR.BO.SA LrMA - Ora:, si dentro de 
10 dias o Presidente da Republica tem de 
tlevoiver :'~ Camél,m, que o enviou, o i>rojecto 
a. que oppnz o se•1 ,,e~o, parece ao orador que 
~eu~ro úe . um prazo pelo m~!lOS tão curto 
C~!llO este, n~ !i!llLS cam~tras deveriaµi pronun-
01ar·~e detlntttvamente sobre µas projectos 
de lei. · · 

Não colhe a observação que se diz decorrer · 
.da Llispo.sição do 1~1·~. 40 Q<~ Constituiçio o qual 
reza que~ projecto rejeitado e ~ão ~ancciona4o · 
uã~pode1•aser reqqvado,na mesma. legislatura; 
e os que se acolh~m â tloutrín. a do. artigo .in- . 
~erpre~am-no . q;:i. seg-n~nte maµ.eira.: O pro· 
Jecto ll> que fo1 oppos~q ô 1)etó é qm projecto 
morto, subre o qual· neuhuma das duas ea
mar~ se pÇide !llQ.i~ · p:on~ncia1• siri~ na. 
sessao rio n.nno seg1linte : Or-ài, não lhe parece 
que seja a.bsolutamerite esta a doutrfoa da . 
Constituição, porqqe iSS!> seria. pelo menos 
~uppor q·ue ella. cooter:í. um grande numero 
de disposições coniplet.~mente uulla.s, ta.és são 
aquellas que exigem .que sobre 0$ projectos a. 
quo tem sido opposto o 'lloto se prononcie 11ma. 
e outra. casa do parlamento .por vota.çü.o de 
dous .terços dos s~us membros. · 

~i ~~im é! a upi~ do~triill!o que lhe parece 
corµpat1 vei com o . ospirito e a lettrn. da 'dis
posição' constítucioual e que '"o projecto nlio 
sanccionado e devolvido á ·camara e' abi süb
mettido á votação, devendo ter d~us terços • 
em tal caso sera remettido à. outra ca.mara.: 
onde dev1mi. ter ta.mbem dous terços de 
inaio_ria; e n'este caso sera promu!gado palo 
Presidente da Republica, tazendo aquella 
votação de dous terços o papel de sancçáo. 

No caso de uma das duas camá.ras noo 
sanccionar semellmate resolução com dous 
~erço3 da. ~a.iori.a, entii<~ o '!)roject9 c9ú~titue 
uma m~term._ sobre a. qi;a.J o c~~gres.~ só 
pqµe Il.ro~unCJpy-si: P,?- st.iS&l.ÇJ seg~mte. · J:i~ 
~. o c.;oogresso sp pôde pronunciar-se em 
~utr~ s~Sii~ ~ respe* d[!. Ipateria: que tepba. 
sido de!1uit1vamente ultimada: em uma. das 
s~ssiles. · pr~; · i*!tes pt'ojectos, não foram ül
t1mados. uma yez que não foro.cri submettidos 
à vo~a~ wr!lpu~ i~r~os. ~p~~pt9, ·p prarfor, 
q.esqio. ~b.01• po1·que a mesa. a1µdn. não os sub-
mett'eu .à. votação" d~ P!!ot'Qh.r~: · · · · · · 

~ ' • : - •· ... I' . 
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q Sa.~ Pn.ESlDENTE- Esta ques;tão pccupou r~ito .. E desde que hti duvidas! por I!ão 9~tar 
.muito a attenção d<i mesa da Caniara dos tao clnro o peqsamento do legislador consti
Srs . .Qeputados e eu tive que estudal.:.a poni tuin.te. uã:o competia ;i. meza da CarúarQ. dos 
cuidado para propor aos meus digoos coro- s~. Depµtados dar uma interpefração ~tia 
paoheircis a soluçti.o que me parecia mai~. r~-:- coax·ctasse ao Poder Legislativo unia autori,.:. 
zoavel. snçüo importantis:;ima. da qual em dadas e 

Exporei á Cnmam o resultado ~n;; rpinho~ GSJH::Cines circumstanpias elle tem de usar 
r.eflexões o 1lo meu estµdo sobre este popto. immediatanieote. · · 

A Constituição no art. 37, que trnt:L elo Nestà.s condições, baseando-:;o tambem u. 
cn.so de projtictos ;:ião sancciooados, â mais qu rnes.i elll commeutadores das · constituições de 
menos, coru pequen,.'11> diffe1·et1ças uo!S tanrios, pnizes que se _l'egcm por systemo. i~ual .à.o 
iguul ao artigo da Constitui'.>.tlo df)s Estudos ciosso, ~lla deliberou adoptar o segumte al~ 
Unido~ da America do Norte ; e neste artigo vifüi : 
não se estab~lece prazo para ~~l' d<:! noyo A organisnção da ordem do dia. é direito da 
submettido a consideração d:.i. C::um\ra o pro- mes:i ; mns a Cam:mi pôde, a requerimentQ 
jecto não sanccionado . · de um Sr . deputado, indica.1• a cooveniencia. 

Parece-me, portanto, que, si 0 peusa.mento Je :;e incluir este nu nquelle projecto, e me 
do legislador constituint·~ fi>i determíu1ir· p:i· pal'er.e Que o illustre deput:tdo e toda. a ca.
sitivamente que os projectos não sanccionados rnilra comprehendem a. couvenlencia deste 
só no anuo seguinte terão de sel' suumet.tidf1~ systema. adoptado. 
á consideração do Congresso, o logn.r propl'io 5' i•azoavel, e sem grande desenvolvimento 
p:u-a. estabelecer esta doutrina era 0 art_ 37. tndos cornprebendem a convenieocia, · qua.odo 
Entretanto, o art. ·37 na.da di7. a re:>peito ;· negada a sancção a um projecio pelo Ptider 
não .exige p:razos parn. que 0 pl'pjecto v~lte a Bxecutivo. riue é um dos poderes da. nação que 
ser c.onsícj.erado P.ªla c.,war:.t. ; !nas t:unur:mi Je.m a r~sponsnbilidude immediata da ordem 

. ~ão ha n a Constituicão, sobre a qua 1 mnis cm pulllicu, ; ~ razo:wel, digoi que a. ·me~1:1. · d~ 
m~mos foi moldada a nossa, artigo corl'espOn- CtuMra d<Js sr:~· Deputadou. d~plore . u. ~pre; 
dente ao a:rt. 40, que dii>: que 08 pt·ojuctàs scmtaçüo do pro,iecto não sanccionado à nov~ 
rejeitados ou não sanccionndos não po.Jerão di~cussão, desde r.iúa não se deem' factos ·da 
ser resolvidos na mesma :,;ossão leg islativa. ·· ór4"lm tal que P. p u.marn, oLt o Pod~r Legis-

Ora, n. sanccão é neto exclu~ivo . do Poder lat1vo ~enha neo~s~iqp.ri ~ urgente de t~tQ~~ 
E..~ecutiYo . E' esta a doutrina. de tod.os os i>u- conh.ep1mento .tl:l: q~cst~o. E t!J.l tem sido~ na. 
blicistas, qne a S.'l.DCçãO é lnteil'umeute inde- T!r~tica tl~ Cl·nsti_tUJÇÜ.O poJiti~ 4o.i? ~~~l}os 
:pendente do Poder L'.'gislu.tivo. Creio qu.e !Jni.d,os, .O PfOp,ed!meuio ~o Poder Le~islativo 
app.lica.mos maJ ·o Jetrno qu~n~o dizemqs que tlaqu~lle p:i.iz, n.J;Je:im:r dn. sua constitm~o nãp 
um projecto foi sinccionado µelos 21:~- o ·d~~ermipa(pr-.}só. -. · · · · · ' · ' · ·". 
pensamer)to ·do. legislador que estabelece a Diz um dos commenú;i.dpres que li. ~~o 
afspensa. de sanccão por 2/ 3, à simplcsmento que Laboula:ye: o senà.do com a sua. · pru-· 
o se~ninte : O projecto, ao qual o Poder Ex- d.en.ci~ JÚ\biiw~l. re~?Dl!ecendo ~ r.espo?~~~i~ 
ecUtlVO negou SUllCÇÚfil, .$i é approvado nova- r1~ade .4~ SUl,IS atlr1bUIÇÕ~S ~a gravidàA:l~ 4~ 
n:;ieµte polo Congres.so nor 2;;~, disJ?ensa a caso, tem udoptado po1· costume adiar pa;ra a 
~ncçãp ; e 0 PJ•ei:üdent~ âa Repu)llic(l.· 0 prp;- seSS<1o seguint~ a apres.mtação ao Poder Le
mulgar:i. coµi.o lei, iode pendente ,da sancçii.6. gislativo do::; projectos niio sa.ncclonados, e a. 
Port~nto, quando .o art. ~O. no rcstricto ri~ ~uu. resolução delloitiva sobre a mataria.. 

gor do termo; diz :""""prpjectos não s:i:p~c\o!ltl· - Nest11s con1icões,a mesu. deliberou deixar de 
dos-quer dizer-p1•ojectos aos quaes o Poder submetter a apl·eciação da Camara, o projécto, 
Exec~.tivo negou a s.'\ncção. · cspéi·ando que a C~mara. provocasse ae qual-

. Uma duvida. suscita.-se ainda, e esta com quer modo as explicações quP. acabam de ser 
muito fundarnento,e .é Si Da redacçào do artigo dUdaS, e manifostaSSe por UIIl VOt0 el:plicifo 8. 
as pal:wras-não sa.nccioriados-foram impro- con~eniencia .de se ~):'atar do ~ssuµi.pto na 
pl'iamente applicadas, .como na linguagem sessão pre~~!lté, jUlgnndo assiln salva-gua.r
vulgar costumamos e:mp~gar. dar a.s prQ't'ogatiYas da Ca/Xlàl'a dos sr5. 

Pa1:ec~-1ne g_ue -O pensrunw:ito do legi~lp.dor Depµt ados, não as CO~l·ct:mdo Por uma inter.,.. 
constitumte nao ora. determinar prazo para. pet.ra.ção qu~ ~dia ser justificp.da por ~~ 
que o projecto voltas..0\0 ü. consid'ern~ do Po- rnzões, para. prnmr n Ca.mara. de um;i. attr~
der Legislativo; mas simp~esmento usou do buição important.o e da qunl t em que laDÇJ;!.J' 
termo-não sanceiona.do,- . rocerindo-:-se ao mão j~mec!ia.tamente, sem no mesmo tempo 
projecto s~n~ciona~o por 2/3. (N ao apoiados.) a mesa. incorrer na. responsabilidade de trazer 

Vou chegar · 'á. · -oonclusão. · Est<!- me · pa- á ~isriQ.s..~ um projecto qti.e podia · desp.erfar 
re.c~ s~r ,a. ~terpat!'11C~ ·II!-R:is çqI,\yei,iel,ltQ ·e pai:xues do momento o prôvoear n. alterá.Çã..b 
ma.,is llbéra.i ·ao artigo ~ons~~~9-~1on~I, ,a in~er- do pent ~piento da Çamara .o!Il r~~ação a,<? ·' ns._ 
pretat:-o de outro niodo seria coarctar u~ ~- sump o. · . · . 
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Assim, pois, deciaro que a mesa tem deli· 
berado : si a Carnara. por .intérpetração do 
art. 40 do regimento, doterminar que o pro" 
jecto d~ve ser dad<> já. l)ara discussão, a mesa 
o dará. · 

Ouviu com toda a attenQão as razões que o 
Sr. presidente adduz]u, relativas a necessi
dade de medear algum tempo entre o votação 
definitiva de uma lei e o veto ºPI\OOf.o a esta 
lei i!,elo Presidente da Republica. 
· Na.o lhe parece que estas razões sejam car 

O Sr. Bal:-bosa Lhna. diz que tegorica.s, nem possam derimir a questão, 
ouviu, com a attenção que lhe merecem, as porque, quanto à questão da tempo, a Consti
observações do Sr. presidente sobre a ma.te- tuição providenciou precisa.mante neste sen-
ria.; entretanto nã.o lhe parece que saja. caso tido. · 
de se consultar a Carnarai nem que seja ne- Pa.ra. que é qu<> temos duas Camaras e cada 
eessarlo fazer doutrina nova sobro uma cousn, ptojecto passa por tres discussões sinão para 
o. respeito da. qual hn. doutrina feita.. que o legislador tenha bastante tempo de 

O art. 37 da. Constituição, e que s. Ex. meditar e resolver com acerto.~ Sendo assim, 
citou diz (Lê): porque l'a.zão havemos de ~onsentir gue um 

prqjecto de lei tlq ue com o -oeto dependente da 
«0 projecto dê lei, a.dopta..do em uma. das approvação para a sessão seguinte? . 

ca.maras, sera submettido u, outra; e esta., si .. Si se tratasse de uma lei que decretasse 0 
o approv-ar, envial-o ha ao Podor E:x:eoutivo3 estado de sitio, si se tratasse de uma. le! or~ 
que a.cquiescendo, o sancciona.râ. e IJromut- ça.mentaria, ou de lei de responsabilidade do 
garà>. Presidente, lei em que o actua.l Presidenté 

Conviria. la!' o§ 1° deste artigo, a respeito talvez podasse incorrer, havia.mos da adial•a. 
do qual não lhe parece necessaria. interpre- para 0 anno ·~ 
tacão nm··a (Zê): · 

. . . 'd . o SR. PRESIDENTE-Si a. Ca.man resol vsr. 
• cS1, porém, . o ~res1 ente da R~pubh~ o sera 0 projecto dado para ordem do dia 
Jul~r lnc.onst1t11cionai, ou oontral'lo aos in- · . · . • 
teressês da:Naçác, negará saa sancção den- .. O Sn.. BARBO~A L.IMA.-Neste caso, r~qner 
tro de 10 dias uteis, daquelle om que recà~ que se façam mclu1r ,na. ordexn do dia .de 
ber o 1;1roJecto, devolvendll-0, nes~ mesmo. amanhã, todos os proJectos a que tem sido 
praso, a Oama.ra, onde elle se houver. i!liciado opposto o 1'eto. 
com os motivos da recusa,,. , o Sa. PRESIDENTE - Tendo sido votada a 

A. Çl~nstituiçif:o preceitu!I' ain~ mais: . . urgeucin. iiara se tTatar desta mataria, está 
§ 3. Devolvido o proJecto a Cama.ra m1- em discussão o requerimento verbal do Sr 

ciado~, ahi ~e sujeita.Fã. ::i. uma discllSSão e á Barbosa Lima. 
votaçao nominal, cons1dera.ndo-se approvado, · 
si obtiver 2/3 dos su:ffragios presentes. Neste O sa. F&óEs llA Ca11z-Peço a palavra. • 

. r. ·caso, o 'PTOjeato aera remettido ·à outra Ca- O SR. PRESIDENTE - Fica adiada a discus~ 
ma.ra, que, si o appro'1"ar J?elos mesmos tra- são do requerimento, visto ter pedido a pa
m!tes, e j')ala mesm!l' maioria, o en viapa como lavra. o Sr. deputa.do pelo estado do Rio de 
lei ao Podar Executivo, para a.formahdade da. Janeiro. · 
prow.ulgação. o SR.. BA.1'..BOSA. Lr~ (peia· ardem) - Re-

). VAB.Ios Sss. DEPUTADOS dão apartes. q_ueiro :i. V. Ex. que consulte a Cama.ra 
1, o SR. PRESIDENTE _ Permittit-me-ha Sl conceda ur~enci:I. para ser votado o reque ... 

y. Ex:. qua eu diga. que não contrariei as rimento,que stgnifica o verdadeit'o sentido da 
suas razões ; apenas expuz os motivos porque Constituição e ô.o regimento. · 
a. mesa. julgou do seu dever não tomar a ini- O s:a.. Pa:i;:s10ENTE - Pa1•r1, que ::i. questão 
cia.tiva. de orga.nisa.r a ordem do dia, dando possa ser bem discutida, adio o requerimento, 
este projecto para a discussão. e a mesa o collocarã.. Da primeira parte da. 

Póde ser que em muitas occasíões nâi:> con ... ordem do dia. do ama.nhã. . 
venha. que se dê immediatamente para. dis~ ú SR. BARBOSA LIMA - Seria prolongar 
cussü.o um projecto nestas condi<:ões ; e esta n.inda mais a .deliberação da. camara sobre os 
doutrina. da mesa, sem coarctar direitos da projeetos que teero o 1'eto, e por isso insisto 
Ct1.màl'a, -vem dar occasião a ella manifestai.'· nu. urgencia que pédi. 
se sobre si acha conveniente tratar immedia- E' posto a votos o requerimento de nova. 
-tamente de semelhante discussão. 'Ul'gaDcia apresentado pelo Sr. Barbosa. Lima 

O S:a. BAn.l30SA. LrM:A foi obrigado a in- 0 à rejeitado. · 
terromper o que dizia, em 'Virtude do susurro O S:a. BA.R:BosA. LIMA (pela ordem) requer 
que se estabeleceu e para. o qual não con- verificação. 
tribui u. Proceda-se á verifteaQãó e . ret:onhece-se t&-

. Está expondo apenas Ulila questão tl-leo".' rem votado 36 srs. deputados a ta vor e 56. 
l'tca. · · coutra. · , · · · 
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O Srt. PRESIDENTE-Verifica-se não haver se deve dar aos arts. 37 e 4(} da Consii
no recint_? numero pa.ra. votar. Fica adiado tuição. 
o requenmento. . . Postos assim os factos, parece a.o ora.dor 

o Sa. BAR.BoSA LIMA (pela ordem) ente ode que a camara deve sól ver a. questão com me
que a materia. não ·depende de . votação. ditaçií.o ; e destle que ena tem em seu seio 
Pede ao Sr. presidente que observe o art. 136 uma. commissão de constituicão e legislação, 
do regimento. (U): éssa commissií.o deve ser o.uvida e interpôr o 

« O projecto de lei ou resolução, iniciado seu parecer. . · 
na Ca.ma.ra, a.o qual houver negado sancção VozES-Niio apoiado t A CC1.mara tem opl-
o "Presidente da Republica, logo que lhe for nião formada.. E' mais urrui. protelaçito. 
de'Volvido, P!lSSarà por uma discussão e vota- O SR. ALCINDo GuAN'Al3AR.A.;...,não desco.;. 
ção nominal, e si nesta for approvado por nhece que o alvitre que acaba de su&'.gerir 
dous ter<;os dos su:ttrngios presentes, sera tara demorar de algumas horas a solaçao de-. 
remettido no Sena.do. Si o p1·ojecto tiver sido tinitiva da. questão ; mas não lhe parece que 
de inicia.tiva do Sena.do, a Cama.ra, si o ap- seja isso condemnavel deante da duvida te
provar pelos mesmos tramites e . · peln va.ntad.a. µelo presidente da. Ca.mara com fun
mesma maioria, o enviará como lei ao põder damentos que lhe pareceram mo solidas e pro
e!eoutivo para à formalids.de da promulga- cedentes,que elle recusa tomar a iniciativa de 
çao. » apresentar, o:e proprio marte, os projeetos não 

OS&. PRESIDENTE-O ren-lmento da liber· sanccionados â consideração da casa na pra
d d · o• d sento sessií.o, G declara que só o furá me

. a e a mesa para. organisar a or em do dia. deanté Y<>to expresso da. Ca.mara, provocado 
Qual~uer deputado porem póde requerei:' poi• alguns dos saas membros. Nestas cir· 
q ne aça parte da. ordem do dia um projecto cumstancias, ~ ca.m~ra, ~a opinião do orador, 
que att:enda aos interesses da. nação. · bem procederia pedindo a. sua commi.Ssão de 
. O SR. B.urnoSA. LIMA protesta contra a constituicã,o que instruisse, com o seu douto 
~ecisão do Sr. presidente por julgal-a parecer, o voto definitivo que ella ha de dar, 
illegal . · ·firmando doutrina.. . 

O Sn.. PB.ESU>ENT:S responde ao Sr. ·de- Voz:r.s-Podemos votar já! 
puta.do, que ai>pelle para. a. Camara, que jul- o Sit. ALCINDO GUANABA.R.A. nã:o quer insis-
gará si o projecto de que trata é conveniente tir. A justificação do alvitre que acaba de 
aos interesses da. nação. lembror està feita ; limita-se a requerer á 

o Sr. A.lcindo Gu.a.nãba.ra. 
(pel,a õr'dem) diz que a questão que se acaba 
de suscitar é das mais graves e importantes, 
porque ella entende com o ex:ercicio de um 
atreito constitucional por ps.rte do Podei' 
Executivo e com ums. das prerogativa.s es
senciaes da Ca.mara dos Deputa.dos. Do modo 
por que essa preroga.tiva deve ser entendida, 
e a faculdade que ella. lhe dã. de'V'e 5er usada, 
depende iritimn.mente o funccioonmen to re
gular do systema. de governo, o equilibrio dos 
poderes que à Constituição esto.tuiu. Esta.mos 
agorD., pela primeira. vez, deo.nte dn. necessi
dadG de <:umprir essa. prescripção constitu
cional; e o que .fiz;ermos, tirm.arà. precedente; 
Isto basta. pa.ra. que devJ!Jllos proceder com 
l>Ollderaçã.o e calma. . · 

Ha. duas opiniões em face uma. da. outra: a 
do · hônra.do depntado o Sr. Barbosa Limo., 
su.qtenta.da por grande numero de membros 
desta casa, e pelo ora.dor, porque em face 
da disposição constitucional · ello. é tão ~e
nuinn, tão curial e clara, que se não com-

' , ·lrehende como so:trra contestação ; e a. da 
'. aesa, externo.da pelo St'. prosidonte, com 
, \~do o peso &. autorida.d,e que o seu cargo 
~trreta, susc1t0indo duVldas das mais gro
v~ ;, como seja. a genui~ interprotu.çito que 

' Onrun~a V, IV 

mesa que a commissão de constituição seja 
ottvida. sobre o assumpto e interponha o seu 
parecer com a. brevidade po.ssivel. . 

O Sn.. f'R.ESIDENTS diz que a. ur~encia 
pam ser votado o requerimento não fó1 deci
élida por fü.lta de numero. CoJlsta.-lhe que 
a.cabam de entrar no recinto alguns .Srs. 
deputa.dos. Pergunta. 11.0 Sr. deputacli> Bar-
bosa Lima si insiste nn. urgencia.. · · . 

o Sn.. BARBOSA LXMA. pede ~ Sr. . presi
dento que explique o que quer dizer a · ex
pressão logo gue f8r deoot'IJida., contida no 
nrt. 136 do regimonto. · · · 

O SR. PRESlDENl'E diz que a. expressão logo 
que fôr devolvida esta . subordina.da a muitas 
circumstaucia.s ; 'POr elemplo, que o projooto 
foi mandado ã commissão e que esta ainda 
não deu parecer ••. 

UMA Voz-JiJ, tem parecer da commissão. 
o sn.. PltESIDEJ!{TE diz que a camara. podia 

t~r iotenÇt1o do adiar a discussão da mataria; 
Entretanto, o Sr. deJ:lutado pódo a.ppella.r 
para a Ca.mam., que dn.ra. interpretação diversa 
e de o.ccordo com os interesses da nação. 
(Pausa.) . 

o S&. PaESIDElS'TE-v·. Ex. desiste dope
dido de urgencia. 1 
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0 S~. BA+t-JJOSA LIMA- Sim~ senhor, lJOr 
entender que a questão está resolvida no 
art. H3~ do regimento. · · 
· q Sn.. P~Esm-reinE declara adiada a. dis· 
cµ,s~ QO r.~u~rimento' ()fferecido pelo 8r. 
Barbpsti, Lim~,e a.nnu11cia que se vae voltar a 
ord~l'.Jl do dio.. . . -

O Sn.. BAPTZSTA DA Mo'ITA (pela ordem) 
manda. ú. mesa a ultima. rednccão do projecto 
n. 222 A & requer dispensa. de impressão, 
para. s&r vo~~c:l,a. l~oje mesmq. 

Const1ltada, a. Cruna.ra. concede a dispensa. 
p~did,a . . 

Pp,sta. a vqtos, é approva.d:i a. seguinte 
redac.f~o: · · 

N. 222 C - 1891 

Ref/,acçl.Io do 'Rf'o;'ecto ri. 22-? 4 àà co1~missao 
~ixtl.i. ·~opr~, a e'1Msstío; 'resgaw e conversc!o 
do pàprd;-moeda 4ó Estado,ào Banco d« Re-
piiól~ça ~ dos bfZ1icos emissores. · 

• b) em cauções do a.polices dá divid~ pu
'blicu. geral e titulo:; de divicb estadual ou 
rnuoici pal; em cn.uções <le títulos íntégrali
sados de bancos ou companhifü; cobuos na 
prttç;i., comtanto que :lS referidas cauções não 
~ejtlm de prazo superior t~ tres mezes, sot'Imm 
pelo menos a reducc;ão de 10 º/o a 20 °/n de 
sua ultimo. cota~{t.0, culcula1\a. sobre o valor 
nominal, sempt•e que exceúel-o, e fique o ban
co autorisado a liquillar o titul!) logo riue a·n
tre .a. declinar ii margem dessa gara11fü1,~não 
podendo em1)t'egar nessas operações mais de 
1/4 de seu . capital; · . · 

e) em compm e veudn. · de met:i.es o ped\•as 
proci~sas, ouro e pr1~t:~ amoedados ; 

d) em cambi:i.es de conto. propria o a.Ih~ia. ; 
o) em compra, venda 0 subscripção de ti

t~los geràes ou dos ~~~dos ; · · . · 
f) em r ecebimento de dinbeít•o com ou sem 

juro3. · · ·· . · · 
Art. 6.0 Os bancos emissores São ohr\gados · 

a comaçu.t· a. conversão de suai-; notas, no-por
tador e ~L vista, desde que o c.•muio attiojn. t~ 
27 penc6 por 1$ e se l'-0nserve nessa ta.xo. ou 
oscille entre elln e a de 26 1/4, du1·unte ' tres 

Art. 1 .11 As not~s dos bancos em\ssol'eS e mezes consecuti vos . 
o papel-moeda do Bsta.do ficam restricta- . Pnragrapho uoico. A con.Y.e1•sibilidnde da 
mente limita.dos á somm:t i:l.ctualmento o.xis- ~ot'ili ~ yista.. ~ui especià rrietalli!JO: tornar-so
tente em circulação. ha etrectiva; logo que por lei seja decreta.da 

Art. Z.º o governo dl'. i:tepub~íCtJ. provi- :i abolição do curso forçado. · ·· · 
de~c\ar~ S?bre . :i. f~~ns~i~ ui~9 in~egr~l do Neste ~so, a. propriedáde dn.s npolic~, de-
d '· ·t t ll lh'd · Th positndas pelos 11ancos, fica.rá pertencendô ·a. 
~P~í?1.~9 m~ .~ ~99 r~co 1 0 ~~ .e~~11ro pe~ estes inteiramente, 'revoc-n.dtis. as clisposi"ões 

lo.s !J3:JlC~$ ~nussore~, P.o<itm~o pai'~ este llm .,,- v 
al,~µar a~ \\P?.!ices do emprestimo de 1889 em contrario. . · 
~~ll'a.t.~. ~ co .. m .. ~ste_ depo, ,l?ito,_ da.o. do tanto.ª·· Art. 7 ·º Os bnncos nü.o potl.erU.o emittir 

,o 00 Dotas de valor hi'ferior a 10$000. · 
· estas :orno a .t . . ~ as outr-~ a.polices. c~r- ' Art. a. ~ o Banco d;), RGpublica e as soei.à~ 

culaçao nas i;rmmpaes praças estra.ngell'as . dades anon. y.rnas ou bancos qua· palas leis e 
· Art. 3.~ O governo de\'ero, desde jil, re-

scindfr .o contracto 'celebrado com 0 Banco da regulamentes vigeutes estiverem sujeitos ú. 
Rep11;blica. pata. 0 rasgo.te ·do lJU.pal-moeda. fiscali~n.çiib ~o gov~rno, tlcam. ;ua Capita~ Fe~ 

:Pli.ragra.pho un\co. Todos os bancos emis- ~et-al sob a mspec~ao de um nsco.l e Clous a.d
sores· entrarao. auoualmente para. o Tbesouro ~untos de~ nomeaçao do m~smo govern'?. 
com a quota. de 2 Vo sobre n. somma. das suas . Art. 9. AO fiscal IJOI" ~1 a. sous adjui;itos 
emt~sões, que ~~riHie~ti~~~ao. mtiSIUO rasga ta. mcumbe: . · 

,\rt. 4. 0• F;1cam igt\Oilmente revoga~aP as Syn~ica~ si o bn.rico pI'aticn. as su~s op~rti.':' 
disposi~ legii.e$ ~ clausulas co~tQCt'\la.e~ r.e.- ções de.ntt•o M~ limit~. e füc11ldades estabe
la.ttvas â Teduccão e à applica,ç:áo espeéia\ dos .lecidt\S ·ucstn. lei e. em disposi~·,1es de seus es
juros d!\S apolices depos1tadaS no Thesouro ~~tut~s e con~rM~OS quo nii.o ln,iam sido por 
pelo$ diV-el'Sos" bu.ncos. em'"garantin. de suus elln. n.lterados ; 
emissões, · ti.cando..:1!les assegurado· o paga- ·submetter a igual synd~~ancia. ll.S . demais 
melitóint~grn:rdos ro.as~Qs juros. . ' sociedades ou bu.ncos ; . . . 

Art. 5.0 0s ha.ncos em1ssores são obrigados, Assistir ao recenseamento das c.'\rteirM, 
·dentro do prazo de cincC> anuos, n. Uquid3.r as cab::as e corres dos estabelecimentos, podendo 
<>peraoões que hajam feito sobre cauções, con- exigir conferencia. sempre que julgar· convo-
ta,,s !Xll't'eutes gar-.:i.ntidas, <lebitos de baucos e 11iente ; -
co~pa.llhias, seJii p:ra.io \J.U · ~ lo'ugo prazo Verificar e exigir a prestaçii.o de couto.s di~s 
3.ssim Mmo sabre acções e ttebenWres de com- administrações j · 
panhias. po4e0.d;o 'tritnsfàrir o.s i-ilspectivus Visar os babo.1,'oS gemes o annmies, e man- I 
ca;-teir!lS md~t~fo,~ ou hypo_thecn.l'in.s e não d:.1-os publicar \lOr co~ita qo estn.belecl• , 
poderão, desde ja, operar ma.is, sinão: · mento; · · · .. ~ 

a). ~~ ~~s,i:-o~tos ~e le.ttras ou otf~i,tos ~om,- Apre~on~ q.unuu.ln1:eute M governo umt' ~ 
ruerc1aes a pra.to de qua.tro mezes ti;º 11.1.~lO~.? ;, . relaU>r19 ll!muc1osc_>, em que, :i. ~:i.r dos dado~/ i 

,1 ~· . 
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esta.títiscos e informações sobre a. circulação porém, <.le fa.zel-:.is sobre Iettrn.s hypotbe
fidaciaria. e os <lema.is serviços <1 seu Ciirgo, ciwin:;. 
o:fferecerá. suas observacões e iudicaçües sug- Art. 20. Ficam sujeitos á h,·po111" "" legal, 
gerindo quaesquer medid•t~ administl·.1tivus riue prevalecera ir.<lt' P<'H· 111 111 1 · 1 11.,11t~ ue i11-
ou legisla.tivas, cuja conveuienciu. occor- scripçii.o e eilpe.i111~ , 1;ü0, ,,,:; u~nsdos mem
rer-lhes . bros ifas directoriu.s à.e sociedades anooymas. 

A rt. 10. Os ftscaes rlo goveron junto aos em garantln, tlas sociedades ou de terceiros 
ba.ncos de emissão e caixa~ tllii\es dos Estados pi·ejudicado~ por neglígencia, culpa ou dôio 
transmitt';rã.o ·ao 1tscuJ dn. Ga.pitul FecfertLl des~es membros. . 
todo:; os documentos, dados e informações Art. 21. No caso de liquidacão de qualquer 
necessarias para o desempenho tio encargo banco emissur será este obrigado a recollli· · 
de que trata. a ultima. pitrte do artigo ante• wento de touus ~notas que tiver om circula· ~ 
cede~te; . ç10. A' propONà.o que forem sendo recolhidas 

Art. 11. Os fiscaes do go"ol'Oo e seu~ (j in utilisatlas pelo Thesouro as referidas notas,. 
a.d.juntos não podor~o ser uccionist ().s do comJ irâ este restituindo ao banco a c;Lução da. 
dauhi!)~ su_jeitn.s à. sm\ inspecçff.o, nem ter mesma emissãô de accordo com a relação en-
com ólla.s tru.nsacçi'io d•) qnt~lquer n;~ture:m ; tre esta o o respectivo lt\Stl'O. · 
outrosim, lhes ó vedado, o tl.X:ercicio de qunl- Pi:i.1·a.gl'ãpl10 uoico. No caso do lastro ouro, 
quer outro emprego, cornmis:;:1o 01t funcção o govúrno deverú, mandar proceder :1 liqui
de ca.racte:r publico, ou de. caracter iudus- dação 1\0 banco por conta do Thesouro e por 
trlal. intermeúio de algum outro oonco,p1tra toruar 
. A:rt . 12. O tlSGal do governo oa. Capital Fe- etreclivo o recolliimento tota.i das uotas • 

. dera! tCt'éÍ. o venciml3nto a.nnu:tl <te 18:000$000 J\ l' t . 22. Fic:.i u governo autorisa.clo a etre~ 
e cada um do); · adj untes o de 10: 000$,· pagos ctuat· ~LS · operuçoos de credito <!UO julgar ue
l>elas companhias e bancos ~m proporção ll() cessat'ta:S parn i~préssar o resgate do papel-
seu capital. · moeda do Estado. 

A'.rt .. l H. O governo fixaril. o numero , as Pi•.ragrapho unico. O referido resgate de-: 
attribuicões e os vencimentos dos liscaes <J.Ue vera sor feito a começar de pref13re11cia. pelas 
nos Estados forem necess,1r10:; po,ra. ser-v1ço not::i.s ele maior valor. 
ident1co a.o da Capitiil FederaL Art. 23 . São revoga.dai> as disposições em. 

Art. · 14. Os bancos emisso1•es publicarão contrario. . . 
mensalmente, os balanços de seu activo e Su.llHla.s cômmissõe:s,°28 de outubro d<? 1891. 
passivo de a.ccordo com o modelo que for lludo - FetisoeUo Freire . - JutJericio de Aguiar. """"". 
pelo governo. .B r · .1 , ... 

Art. 15. As noto.s hanc<1.rias gerão <lo mes- ap 1514 "'ª iu.otta. 
mo typo. O Thesotiro N3ciontll as fornecerá O Sa . BeVILAQlJA. (pela o,•dem) -Sr . Pre-. 
por contti do bu.uco que tiver de emitti!-as. .::;identa, attend1mtlo :10 que nc:i,bn. de pas.,. 

Art. Hl. O:s bancos emissores ret'ormarão st).r-se, pa1·ece-me qne interpreto perfeita~ . 
seus estatutos, de accordo com a presente n~enta os bons t.la~ejos que . V. Ex . nutre 
lei e sujeital--os·hão a approvitção do go-: pari1 resolver qualquer duvida que possa 
verno. Jevantar·se ~obre esta pt·oteUação que pr.o~ 

Art. 17. Fica. revog:ulO o decreto n . 304 va,velmente não existia nos desejos da roes;i.; 
de 4' de outubro de 1890, que manda co- assitll pensando, pei;o licença ao meu digno 
brar em ouro os direitos :ulm:i.nei.ros de im- colfeh'11 , o Sr. RwboSn. Lima, que acaba. de 
portação; esses dir8itcis ser:i.o accrescidos retirar o seu requerimento, para fü,zel-o 
de uma pot·cer.itagem lixada na !oi de orca- irieu: Penso que aS!:iim não fica.rà prejudicado 
mento~ tão 1mportu.nte ussnmpto. como de ~rto é o· 

Art. 18. São mo.utidos os dit·eitos e p1·i- intuito de V. Bx. 
vilegios dos .bancos emissores em tudo quo Roriueiro, portanto, m•gancia parn. que o 
não estiverem . implicita ou e:x:plicitn.montc .requ~rimento seja dado para. ordem do dia. 
re"Vogndos t>oln. presento lei n.t.e o m<Y t.lo amu.nhii. . 
mento em quase inici:i.r. 3. circul(}.Qao conv:er- rj sn. . PRESIDENTE _ Niio ha necessidade 
sivol. dn. ur~enciu., porque u. mest~ · colloca. o reque--

Desde essa. época. os bancos ficu.riio s11- rimeuto na Ol'dein do dia . 
jeitos a.o regímen que por l ei for estabelt.l· Pass:i-se :·~ ordem do dio.. 
cido. · A Ca.mara, sobre :i.. ·emenda vindtt do Se-

Art. 19. Nn. disl,)osíçao do nrt. 5° desta nado ~•o J>ro,iecto que tra.tu. da responsabili
lei, l·olntivn. :J. elim10.açii.o du.s cn.rteirns hy· dada do P.resiclente da, H.apublica:, ·t~m d<> 
potheC'.arias dos bancos emissc>t·es, . não as- emittfr o seu voto 00111int1.tmente'; portanto; 
tão comprehoodidos os bancos regiona.as, assn votação flcn.rã. pa.rà nmn.nhã, visto tel'-

'ac:r1que podel'iio continut\r .::i. c>'pera.1• om em- se de votu.r o orç~1.ment() da lmit1·uci;ã.o· Pu-
v~prestimos dessa natureza., ~b. <t condição, blica. · · 

\" 
I 
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O SR • .AMPIULOPHIO (,:pela ordem) diz que, si 
o regimento permitte, pede ao Sr. Presi
dente que consulte á Camarn si concede 
preferencia para esta votação hoje mesmo. 
A mataria parece-lhe a,. mais importante de 
todas ; trata-se de umu. lei de responsabili
dade dos crimes do Presidente da Republica. 

A outra lei já subiu para ter sa.ncçil.o ou 
1'eto, e parece-lhe que esta. e o complomento 
da primeira, nii.o ha Yentlo umo. ma.teria. de 
ca.raeter mais urgente. 

Em seguida, procede-se ú. chamo.da. pn.m n. 
votn.ção nomioa.l, implicitn. nu. disposiçílo 
constitucioaa.l do § 1° do n.rt. 30, e respon
dem sim, approvaado a emendlt, os Srs. Uchôo. 
Rodrigues Nina .Ribeiro. Cnotão, Mo.tta Bll
cellar, Rodrl~ues Fernandes, Nogueira Pnl'n
na~uú.; Martmho Rodr!$'ues, Barbos~ Litnn, 
Joa.o Lopes, José Bevuaqua, Naseuneoto, 
Amorim Garcia, Epita.cio Pes::Joa., Couto Car
ta:i::o, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de 
Ca:r'\l'alho,José Mariano, Joaquim Peroamhueo, 
Andrà Cavalca.nti, Meira. de Yasconcellos, 
João de Siqueira., Espírito Santo, Bellarmino 
Carneiro, Oiticiea, Gabino Besouro, Oliveira 
Valladão •. Felisbello Freire, Paula Arg-ollo; 
Zama, Marcolino Moura, Severino Vieira, 
Santos Pereira, Custodio de Mello, Francisco 
Sodré, Dionysío Cel'quéira, Bàrão de S. Mar
cos, Pires e Albuquerque, Atha.yde Junior, 
Nilo Peçanha., Urbano Marcondes, Oliveira 
Pinto. Yirgilio Pessoa, Fru.nça. Carvalho, 
Baptistada. Mottn,Alciado Guo.nn.bara,Pa.cifico 
Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, Leonel 
Filho, Chagas Loliato, Ale?"andre Stock.ler, 
Alva.to Botelho, Dutro. Nicacio, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Domingos Rocha, Costa. Mo..,
cha.do, Domingos Porto, Palleta, João dê A vol
lar, Ferreira Rabello, Bueno de Paiva, Fer
reira Pires, João Luiz, Francisco Glicerio, 
Paulino Carlos, Costl~ Junior, Moreira. da 
Silva, Bellarmino de Mendonça, Eduardo 
Gouçalves, Schmidt, Lacerda. Coutinho, Antão 
de Faria, Borges de Medeiros, Abreu, Cas~ 
siano do Nas~imento e Demetrio Ribeiro (77). 

Respondem 11ao os Srs. lndio do Braz1l, 
Pires Ferreira, Bezerril, Frederico Borges, 
Gonçalves Ferreira, Juvencio dê Aguiar, 
Ra.ymundo B!indeira, João Vieira, Luiz de 
Andrade, Augusto da Freitas, Seabra, Arthur 
Rios, Paula. G!tima.rães, Milton, Amphilophío, 
Leovigildo Filgueiras, Sebastião Landulpho, 
Prisco Paraiso, Fróes da Cruz, Antonio 
Olyntho, Francisco Veiga, Peliciano Penna, 
Manoel Fulgencio, Francisco Amaral, Ber
nardino de Campos, Moraes Barros, Mursa, 
Rodrigues Alvos, Alfredo Ellis, R.ubião .Tu
nior, Leopoldo de Bulhões, Azeredo e Fer
nando Simas (33). 

.E' approvada. a seguinte emenda: 
Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: 
O processo de q uo trMa. esta lei poderá 

ser intentado, não só durante o periodo presi
dencial, mas ainda depois que o presidente. 
por qualquer motivo, liouver deixado defini
tivamente o exercicio do cargo. 

O SR. AMPHILoPHto (pakt. ordem) na fôrma 
do regimento pede o.o Sr. '{!residente que con
sulte a Camara .si consente no seu pedido 
de exoneraçüo de merubro da. commissão de 
constftu!Qão, legislação e justiça. 

A Co.ma.ra. ncabn. por um voto explicito 
do mostra.r que ostó. em divergencia com :i. 
commissil'..o nesta. mn.terin. Vê S. Ex. que elln 
ó de summe. grav!dnde e a emenda. vae inuti
lisar o trabalho que está feito. 

Provu. sua. aiDcerida.de no cumprimento dos 
deveres com que foi honra.do pola. Camara, 
pedindo a s. Ex. que so digne do.1•-lho substi
tuto na. commiseii.o. 

Consultada, o. ca.mu.ra nega unanimemente 
a dispensa pedida. 

E' posto a. votos e approvado, em 20. dis
cussão, o projecto n. 254 A, interpretando a 
d isposiçã.o d o art. 3° da lei n • 2 de 8 de 
agosto deste anuo, no sentido de ter compre
lleodido o credito neoossario para as despezas 
do subsidio no período de prorogacão da actual 
sessão. 

O SR• ZAlllA. (pekz. ordem) pede dispensa 
de interstício para que o projecto entre na 
ordem do día dã. sessão de amanha. 

Consultada, a cama:ra conc~de a dispensa. 
pedida. 

E' posto a votos e approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, por intermedio da Cama.ra. dos 
Deputados, se requisite do Ministerio da Agri
cultura as seguiutes informações: 
· l•, copia do decreto do governo '(>rovisorio 
qu9 permittiu a formação do Lloyd B ra:ileiro; 

2"', cópia do decreto do ·governo provisorio 
u • 857 ue 13 de outubro de 1880; 

3 .. , cópia do decreto n. 611 de 22 de outubro 
de 1891, que permitte a füsã.o do Lloyd na 
em preza de Obras Publicas; · . 

4"', si a compal;l.llia Lloyd Bra:;ileiro rece
bGlu alguma subvenção para a lmvee-ação 
transattanti~ e, no caso a.ffirmativo, si mdo
mnisou a Fazenda Nacional, visto como do seu 
novo contracto desappareceu essa obrigação 
não realisa.da até hoje. 

5 .. , por que razao pela 21l clausula do decreto 
de 22 de outubro deste anno foram isentos os 
portos do Victoria, Parahyba, Natal, Amar
rai;:ão e Amazonas, das viagens extraordi
narias ~ 

Sala dn.s sessões, 27 de outubro de 1891. 
-J. Rctumba .-Belfort Vieira. 
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O SR. f>.aESlDEN'l'E annuncia que vae sub
metter â, votação o projecto n. 245, que fixa 
as despezas do Mínisterio do da Instrucção 
Publica, Correios e Telegraphos. 

Na. fórma Llo regimento o projecto será 
votado por artig·os, salvo as emendas otre
recidas a cada um. 

E' posto a votos e approv~ido o seguinte: 
Art 1° O Presidente da Republica dos Es

tados Unidos do Brazil e autorisado a des
lJeader no exercicio de 189'>., pela repartiçüo 
do Ministério da lnstrucçü.o Publica., Correios 
e Telegrapbos,quantia de ... assim distribuida. 

O SR.. PR.ESIDENTI!! annuncia ci.ue vae sub
metter a votos a ameada oil'eracLda pelo Sr. 
Oiticica ao n, l do art, 1.0 

O SR.. LACERDA COUTINHO (pela ordem) -
dlz que o projecto n. 154 B que pende actul\
lmente de sancção do Poder Executivo disp~e 
ao art. 11, § unico o seguinte. (Lê.) 

Acha que esta emenda que propõe a sup
pressão de cargos não pode ser SUJeita â. às
liberação dn. Gamara, visto ser contrario á 
disposição que acaba de lêr. 

O Sn.. P.a.ESIDEN'l'lll-V. Ex:. suscito. uma 
mr.a questão que algumas vezes já Só tem 
levantado nesta casa. e a me~ t~m sempre 
decidido que não é este o vencido de que co. 
gita o regimento; por emqua.nto é um pro
jecto de lei. 

O Sa. LACERDA. CouTINHo-Obso1•va que é 
mnis do que um projocto do lei, porque ja 
esta ::i.pprovado em ambas as co.maras o de
pende a penas de sancção. 

Em ~ado o caso a Camara. já se manifes~ 
tou sobre esta questão; e não lhe pareco que 
deve ser submettida á votação umn. emenda 
que vae de encontro ao que a. Gamara jà 
votou ha poucos dias. 

o Sn.. PRESIDENTE-Mas v. E:x:. fazendo 
justiça a Gamara, porque a oonsidora. incapaz 
de uma incoherencia, não lovarü a mn.l que 
a mesa. submetta a. votos esta emenda. 

O SR.. LACERDA cournmo-Faz esta adver
tencia, porque muitas vezes pelas más con
dições acustica.s dn, cttsa, fazem-se vota
ções que são contraditarias, como ainda. outro 
rtia aconteceu. 

Post:), a votos, é rejeita.da. a emenda do Sr. 
Oiticic.a. 

O SR. PrfEStDENTE annuncia que vae sub
me tter a votos a emenda otrere~ida pelo Sr. 
Domingos R.ocha. aon. 12 do art. 1°. 

o sn .. DOMINGOS :10CliA ( pela ordem) diz 
que a emenda que teve a honra de otrerecer 
refere-se a.o n. 12 da pror1c:>Sta de orçamen
to da Camara, ou ao n. 14 da proposta do go
verno. 

Comparando-se a emenda.que otrereceu rela
tivamente á dotação da escola de Minas á 
prl)posta. da- commissão, verifica-se que ha, 
uma ditrerença apenas no augmanto de dous 
lentes. 

A commissão propõe a dotação para. 12 
lentes, e o orador propl:ié 'Para H,que é o nu
mero no momento nctu:ü indispens11.vel para 
os trabalhos daquella, escoln.. 

Quanto á verba total pelo orn.dor proposta, 
ella ditfere consideravelmente do. nroposta 
da. commissão, pelo facto seguinte. 

0

DI.\ dos
peza total com a escola do Miaas o. commls
siio deduz a. subvençuo que o estado do Mina.a 
dá áqualla. escola, que é do 50 contos, quando 
essa d9tação ó destinada. ao lhn oseeoio.l do 
subvencionar o ourso de engenha.r10. clvll. 
01-a, não se ll.cho.ndo por omqu.tLnto aepo.rndos 
os dous cur~os espec!ae~. e tendo sido no· 
meado apenus um lente do engenbaria. clvil, 
ni!o póde o. cama?:'a dos S1·s. Deputados dar 
destino dlverao n essa verl.J11, legislando in
competentemente sobra applicaçito de di
nheiros do estado, oue o orador tem a honra 
de representar. · 

Nestas comiieões, o orador propõe que em 
vez de 117 se consigne 163 contos, quantia. 
indispensavel para custear no .exercicio de 
1892 os serviços que correm ex:cluslvi:i.mente 
por conta da. União. · 

o SR. MClll.A.ES BARROS (pela ordem. ) pede 
que o Sr. presídente ao submetter a votos 
cada uma dus emendas, annunoie si tem pare~ 
cer da, oommissão favorovel ou desfavora.vel. 

o Sa. PRESIDENTE declara que a emenda 
teve parecer desfiwora.vel. 

o SR. DEMETRIO RIBEIRO (pela ot"dem) 
Assigoei o parecer da commissão discordando 
da ultima parte delle, e esta emenda é uma. 
daquellas em que discordo. 

O Sa. FRANCISCO VEIGA (pela ordem)- A 
commissã.o distribuiu os 50:000$ que o estado 
de Mioas dá como auxilio ú, escola., para. pa
gamento dos lentes do curso gera.l de Mina·s; 
e, si o Congresso <lispõe do dinheiro do estado 
de Minas, si não p11ssar a. emenda do Sr. Do
mingos Rocha, ficará a escola. de Minas sem 
verba para a continunção do aurso. 

o SR.. PRESIDENTE .....,. A emenda do Sr. Do
mingos Rocha é motivada. pelo seguinte facto: 

o esta.do de Minas concorro com 50: 000$ 
para a croaçUo do cadeiras paro. o curso da 
engenho.ria civil Il'1< escola do Min:is, esta.ndo 
apenas creada. uma. A commissiio1 porém, 
distribuiu os 50: 000$ para pagamento aos 
professores dos outros cursos, e para resta
belecer est~ engano da commissão, é que 
o sr. Dommgos Rocha apresentou a sua 
emenda. 
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.Julguei dever esolnrecer n. Ca!liam sobre 
este assumpto, porque. si fosse rejcitadn. a 
emaod(l., o esta belecirnento ficaria. sem tt <lo
tação par<\ continullr. 

Posta a voto~. é approvada o :>eguiate em~ 
roenda ao n. 12. 
l dirootor •............•...•.. 

14 lontes •....... · .....•.•.•.... 
5 substitutos .•..•...•••••.... 
l firofüssor d1 des!lnho •....... 
1 sr.crot.nrio• .•..•.•.••.....•. 
l bibliothecario ............. .. 
l porteiro .• , , ............... . 
I continuo .•.•..••.....••.... 
2 guardas .................. .. 

Difrerença. pnra ma.is nos venci
mentos do lente contra.tudo 
de lnvra de minas e rnetu.1-

7:200.~000 
84:000$000 
21 ; 0011$000 
4:200$000 
4:800$000 
:}:6'10$000 
~:700$009 
1 :60o~noo 
2:780$000 

lurgia.................... 4:000$000 
Gratiflr.ação no~ lentes de phy

siM. e chímicag"ernl, minera-
logia e geologia e docimusia, 
phyzica. e chlmica i n d ustriaes 

Idem no lente que dirige ex"
. cursOes scieRtiftcas •• . ..... 

Idem ao lente quE! dirige us e:x:
cursOes às vias ferreas ...•. 

2:400$000 

400$000 

.200$000 · -___;_ ___ _ 
8omma ••...•••..•••.•.•• 

A deduzir: 
Vencimentos de um lente do 

r.urso de engenharia civil. 
pagos pelo estado de Minas. 

138:860$000 

6:000$000 
. . . 

Soriuna ..•...••• ~ ..••.•.•• 
Mat13rinJ como esta n:t to.baila. 

------
132:860$000 
30:200$000 

nas, pirn .. que estes paragraphos sej am 
votados sepn.radamente. porque torlos se re
ferem i~ serviços que por sua no.tureza. per
tencem ao Districto P'erleral . 

Posta a votos por partes, é successiva
mente appr·ovatJo ;1, ~uppre~são elos ns. 13, 
14e 15rton.rt. 1.c. 

Fica prej ndicnrta ·~ emenrht offerecidit no 
n. 13 paios Srti. Indio do Hrar.il a Mureis no 
de Magallu1e:;. T11mbam tlc•Lm prejudlcuifos 
as emendns oll'orer.idas pelo Sr. Severino Vl
<á1•a no:; ns. 14 e 15. 

O !=;a. SEVERINO Vmuu. (pslti ortlem) ~ 
Pe<,~o lice1H,m. pu.1•11 obsérmr que V. Ex. o:itú. 
em equivoco. 

O nobre r:leput.ndo pah Bn.hitL 1~pre~rnntou 
uma emenda snpprlmlndo :is verbus pnra 
esses serviços que p11.ss11.m do Estado pnm n. 
lntendAncia, e au snpprlmindo o Peda.goglum, 
dou destino ao respectivo materin.11 com a 
minha.emenda no n. 15. Essa emenrm, por
tanto, não esta preju1Hc!lda. 

O SR.. PR~~SIDENTE-Tmn ra:r.ão o nobre de
puta.1!0: o. emenda do nobre Jeputado ao n. 
15 pódu ser cousidemdn r.omo um a.dditivo iL 

J
emen1!n. suppressivzi 0U'erecid1~ pelo Sr. 
epntudo pela Bahia~ 

B' postu a votos e upprovnda a ~eg-uinte 
emenaa: . 

N. \5-Supprima-3e, pussnndo n. seccüo de 
scieucbs [laturnes p:ira o Museu Nncional ; u, 
tiibliothec~i pa1·a v. B!bliothec:i. Publica a a sec
ção de physiCa. e. chimica e o i:riateriàl es
r:oln r ~:Lrii n. Escola Normal. 

(~' postn a votos n emenda suppres~iy~t do 
n. 16, offarP.CJdn. paio Sr . seve1•1ao v101ra. 

Votam a ravor 43 e contra 49 Srl:l. depu
taíl<is. 

Total .....• , ..•. 
---- O St~. PR.lliSlDlliNTE-Verilica-se não linver 
lfü:050$000 numero. Na fónna do rGgimento vn.e proce
----- der-se a chamada. 

-Domingo:;· Rocha. 

O sn.. PRESIDENTE annnnci:t qu ~ v:io sub
metter n. votos a emenda suppressivn. rios 
ns . 13, 14 e 15, offerecida pelo Sr. Arthur 
Rios: 

O Sn,. AltlS'l'IDRs MAIA (pela ordem) requer 
que u. emend1L sBja votlda po1· parte~. 

O SR.. AltTH\:m. lhos (peta ordem ) -
A crnnmissifo 1le orcmm~nto teni supp1'imi~ 
do d.o cnt•po de diverso~ 0t•ç:1meillos n.s c.lcs
pe7.m> que &mm distribuirias à União e nós 
e::it•1d~i:l; 5onsigu:rndo em artigos at.ldi ti vos 
autonsaçu.o p;1r1t o gov~•rno occor•re1• nos re
spectivos se1:!iços, emquunto permaoeç11m n. 
C·\rgo da Unmo; entret:rnto em relac:lo no 
Minh;terio da. lnstrucçü.o Publica desviou-se 
desta norma. 

Parece-me, portanto, que não tem razão 
de ser o poLlil.lo do Ulustre deputado por Mi..: 

Procede-se a chamnd1~. e reconhece-se t.e
rem-se retirado do recinto sem part icipação 
os Srs. Uchóa Rodrig-ues, lnnocencio S<1rze
rlallo, Cantão, Casimi['.o .Junior, Anfrisio Pin,
lho, Nelson, Gonçalo de Lil gos, Lenbrlro Ma
ciél, l<'e\ishello F1;eir~ , Miltbn, Ai:nphilophio, 
Dióhysio Cei·~uoira, Barão. de S. Ma!'cos, Me
drado, Athnyde .limiar, Virg-il io Pessoa, Ahs
tliJes Lobo, Amarico Lu:t., lt'.rancisco AmrirJl, 
João de t\ vellar, Ferreira Rabello, Bueno dé 
Paiva, Paulino Carlos, r'ereira da Cdsttl o 
Homero Bu.pth;ta. 

o Sn.. PrtlmDENTE-Nii.o hu.. numero para 
continuat• 1L votação, que tic i~ adia.da. 

SEGUNDA PAt{TE DA ORDEM DO DIA 

Entru. ei:ri 311. tliscnssão o projecto .n. 180 A, 
garantindo em suu. plenitude os direitos ja 
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adquiridos por ompregados vitalícios e por 
aposentàdOS, em virtude de leis n.nteriores a 
Constituição Federal. · 

termina o seguiu te : «Os dfreitos jã. ~i.tlquirl
rlos por em pregarlos in:i.movi veis; ou. vitalicios 
e por <•posenta.dos, na conformidade de leis 
ordinarias anteriores il. Constituiçã9 Federal, 

O si•., 8en. bra nã.o tinha 0 propositô continuam g-a1•antidos em sua plenitude>.. . 
1le tomar pal'te no deb:~te 0 par"'ci:t-lt\e que 0 O projecto procurou imterpretar os seguln-
projecto continha ma.teria tão simple:i e tá.o le!> artigo!> da Coustituição : 
clara qu1J o tornava indiscutiV'el, tanto mais .i:73. Os c:.wgos publicos civis ou militares 
qmrnto oll!l passou facilmento no Scn1~ilo e ~ão nccessivcis a todos os bra.zileiros, obset-
obtovo tlt1 commissão du. Cami\I'a. pit1·oce1• (':\- vadas n.s condições tle capacidt\tle especial 
vor1wel. · · riue a lei estatuir, sendo poróm vedada.$ as 

1·:nt1•oti1nto em homona·.:em :to illustt•o dll- u.ceumulaçõe:;i l'emuooradns. 
· p11t:1tlo . por Minn~ o Sr. "costa Machado e a. · 74. As pu.tentes,os po~tos e os co.rgos inu.mo
outro:-i repro:ienttintm; 1lnquollo mitn<lo quo vivei~ são gara.ntiLlos om todt\ a. suá ptenl
p11~erarn du vidn~ a respeito do o.rt. \u, vem tude. · 
OXternar O ~GU modo ua pensttr1lõ despeito do · 75. A apoSf!!lt!\dorin. $Ô poderà Ser ditd!\ O.OS 
e:ita<lo de su1L snmtc, qne nii.o lhe [lcJl'mittia funccioaarto.;; publícos em casos de iuv:i.lidez 
ClCCUjJltl' IL trilJUUU.. em l:l9rViÇO da. nacao. » 

A !• objecQfio füita. contra o projecto foi o ,\s leis ordina.rias de que fa.lln. o art. 1° do 
dti incom;titucionalidu.tle. Oru., é incon~tituoci- projecto são as feitas pelo poder competente, 
11al um firoJ~cto quo trata de interpretar a 0 Poder Legislativo, a.nter1ormen te a. Con~ti
Constituíção 1 O que um projecto com asse ca- tuição Fed0rat. 
rncter procura é desenvolver o pensamento do 
+A t t • ' l - ' l +.. t d " Ú projecto tertde li. 6VÍbr que 

10
0 "'0V0rilO 

wX O <:ons H'UCtOna. ; llaô pOl 0, por W.ll O, Ol_. possa abusar, ·por. qrl_e é u. ma. 1m.rv,nti. a ~as (i_ig..: 
:-\ar de compr·ohender o pem;a.mtJoto do legis- "-
ludo!,' · conshtuiL1te. o a.rgurnento, porta.rito, posições consfüucionaes. 
pecca. pela. biise. porque nií.o se póde tu.xal' de Por exemplo:. o professor de uttla. faeui-
inconstituciono.l um projecto intl:lr('Jretativo da.de e ao mesmo tempo . prufessor dó curso . 
d:i. Constituição. · · a.anexo; Etn virtude do n.rt. 73 tia. Consti-

0 · art. 2° não mereceu cootestaçao .do Sr. luiçiio, que vedt\ as accumulações remunera.
Costa Machado. · s. Ex:. concordou qtte ti dis- tlas, o governo pôda entendei• que o deve · 
posiQM do art. 73 d:~ Constituiçtío que verfa aposentar ~ra um e demittir de outro cargo. 
us accumular,.~oes rernuaeradi~:i,otrerecb i:liver- os füucciou::irios que tiverem sido aposeil
sas interpretaÇ{les, sendo porfeitameoto ac- tados, de accordo com as leis ordina.ria~, 
ce1tavel u qúe so consigna. no refer ido <trt. 2° tlcam com seus direitos i;arantidos cm toda 
que diz: « O ex:ercicio simnltaneo de ~ervH;os · SU•l. p[enitud~ ; e não, si forem aposenta.dos 
puulicos, compreilendidos por s1.m natureza <~ cm desaccordo com :1S lelli ordinarin.s emn.na
no desempenho 1b~ mesma funcção dó ordem das do PO'.ler competente, quo ara o Poder 
protission;~J. scientifica, ou technica, niio dave Legislativo . · 
ser consirlemdo .como accumulação rll:l cargos A~-sim, n. coinmissão homeadá pelá. cá.ma.I.<1.j · 
.:iiffet•entes pn.t'a :.i apvlic:.1ção do tinal do pn.i·a rever essas ::i.posenta.Cl.oi'Jas, téni o 
art. 73 dii t.:onstituição.» direito de examinu:r ~i, porvêtitllrn, elliiS 

Ponsn. o orador riue quo.ndo esse :wt. 73 pro- tora.m concedidas de accordo ctlm ns prescri
hiba ns accumttlnções remttner :.µlu.s, m'Lo com- pções das leis que reaiam :is repllrt ieõas a d& 
prehen•le as <las funccões anneXé\S, que se que f,tziam parte os funccionorios. 
complet:\m. Assin1, n lente <le nm:1. fucul•ln.1ie1 Nií.o se pode levantar duvifa nenhuma ettl 
cha.rn~1do a 8Ubstit.uir outro 1c~nte1 que se acha. relação aos empt•ega.dos inamovíveis e vita.U..: 
impedido, deve dei:rnrde receber t~ gro.titlca- cios, em vistn. do art . 74 d:\ Coastituicão. 
çiio deste '! Cel'l1imcnto que ntl.o. Mu.s o projecto não podia. deixai• de compt'&.: 

A lei e::;tt\beiecti qtHi o dircctor de um1• fü.- !tender os _a.pose11tados1 desde qu.e ª·· ~isp()· 
cul<fade sejn um . lénte, por set• isso necesa.rio siçiio do urt. 75 é diversa do que vigorava na 
tios intel'eSl>cs do ensino., Dove o lonto que logislo.cã.o.auterior. · . , . . _,,; 
exercer• o togar de diroctor tlc:1.r privado da o preceito, pois, do proJecto pode importqr 
s-r:itifica.ção addicional pelo e~cesso de tra- uma. r iwogação dos n.ctos do governo prdvt:.. 
llalho que tem ~ Da mesmo. lorrmi nüo. sorio feitos em deSo.ccordo com as fois qii~ 

Note-se que o projecto, p:n·o, ovitnl' abusos, entiio oxistiam; mas isto não quer dizer que 
dater·miim t1ue possarnhave1· es::ms accumula· elle alcance. 1v1uelle_s acto~ que ó mes~o 
cua,; sómente qulU1do se trate tln mesma. ~overno prat1cotl urgido pelas c1rcumstu.nc1as 
!'nnccfi.o de ordem prolissiona.l, scientífica ou anot-maes em que o pai?. se nchtwa; . . 
chi mica. . Ex:plicr\10 o panso.mento dt> :i.rt • . lª do pro .. 
· O 11ue escu,ndalisou os nobres daputu.dos jecto, não só em _i:iua lettrn. como' .el'l'~ s.eu 
por Minas foi o :i.rt. 1° do projecto, que de- espirito, e combinado com a.s disposições dos 
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arts~ 73, 74 e 75 da Constituicão, nenhuma 
. repugnancia pódé causar a sua adopção~ 
· A.menos que não se demonstre a absoluta 
necessidade de emenda, não convem que o 
projecto seja alterado, porque teria de volto.r 
~ Senado e talvez não pudesse passar este 
anno. E', entretanto, inadiavel uma medida 
que evite a continuaçã.o da interpretação ma.l 
cabida. que se tem dado ao art. 73 da Consti-

. tllição, prohibindo-se toda e qualquer a.ccumu
lação, perturbaut!o-ee e fa.zendo·se um des
:ierviç~1 a. muitos rr.mos da. a.dmtnistraçiio 
publicn. 

Ninguam mo.is pede a. µn.tn:vrn e é encer
rnda o. discussão, fi®ndo adlrufa n. disou"5il.o. 
· Pnss!l-se à hora ·destllladn. a apresentnçúo 
de projeotos, indico.QOes, requerimentos, etc. 

E' lido o seguinte 

TELEGRAllOL\. 

Ao Congresso - Os adjuntos da Pojuca, 
aba.iXo asst~nados, protestam contra. a. re-
clama.çlto feita. Congresso ern nome da classe; 
e oontla.m na. vossa valiosa e t.i.certu.da decisão 
em prol dos telegraphistas.-Adjuntos, Pa.m
philo João de Andrade;-Aristides Queiroz.
José Ba.ptista. des Santos.-Iticardo Diniz.
'Manoel Y. de Araujo Góes.-Francisco Ra· 
bello Oliveira._;_Paulo G. de Almeida. 

. Veem ii. mesa as seguintes 

· Decl.a.raçóss 

·Tendo chegado à Gamara depois de votado 
o substitutivo do Sr. deputado Pires Fer
reira ao projecto n. 222 A, declaro que, si 
estivesse presente, vota.ria pela rejeição do 
mestno substitutivo. ~Bellarmino Carneiro. 

Decla.ro que votei coutra a emenda substi
tutiva ao a.rt. 17 do projecto n. 222 A, que 
mandava cobrar 50 •/o dos direitos de impor
tação em ouro, afim de prevalecel· a sup
pressão total dos pagamentos em ouro, como 
ilispõe o mesmo pro) ecto . -B eUa?"mino Car
neiro. 

Delaro ter votndo contra o projecto que 
· manda pagar subsidio durante as prorog:i.
ções. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1891. -
Jôsé Ma.rianno. 

Declaro haver votado contra. o projecto 
n. 254 A, interpretando o art. 3<> da lei n. 2 
de 8 de agosto deste anno, no seotido de ter 
comprebendiclo o credito necesso,rio. para as 
despezas do su!'sidio no periodo da prorogo.ção 
da actua.l seSs"-O.~Joao Luiz. 

Vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte projecto 

N. 255 - 1891 

Orça a receUa geral da Rep1~bUca para o 
exercício de 1892, e da Ot'tra.s proui
dericias 

A cornrnissão de orçamento, estudando u. 
receita q11e tem de occorrer ás des?ezas para 
o exercicio tiscn.l de 1892, teve . deante de 
si uma sitnação grave, um enorme àeficit, 
resultante dos doct1mentos olllcia.es que tevo 
de computsn.r, e das' ioformn.ções a que teve 
de soccorrer-se. 

A commfssií.o de orçamento julga. não dever 
occulto.r a verdade ao paiz, ao qual vão ser 
pedidas novas contribuições, nem ca;rregar de 
negro o quadro de nossas finanças, já de si 
sombrio. O primeiro processo só produziria 
illualles que cedo ss dissi_pa.riam: o se~undo 
prejudicaria cada '\Tez mais o nosso credito ·no 
exterior. · · 

Julga, pois, dever â. Ca.ma.ra., o esta.do ex:
a.cto ita situação financeira, l?M'ª que, em 
vista. delle, o remedio seja. contorme à enfer
midade. 

Estlldando o orçamento parB. o exercício de 
1892, a commissão surprellendeu-se · em en
contrar nos papeis officiaes, que lhe foram 
presentes, calculas diversos sobre esse orça.
mento, com a. dífferença. apenas de · quinze 
dias de um para outro. Examinando as 
bases do orçamento para o ex:ercicio de 1892, 
o Sr. Alencar .Ara.ripe, ex-mioistro da. fa.
~nda, .no relatorio apresentado ao Chefe tfo 
Estado, em 15 de · juaho deste anno, cal
culou a, ditfürença entro a. despezn. e a rendo., 
inc1uindo esta. o liquido dos depositas em 
31.876:558$357. . 

Entretanto, no resumo do orçamento po.ra. 
o mesmo exeroicio, apresentado à Cama.ra em 
30 do me~ lle junho, o deficit ore&menta.rio é 
calculado em 53. 780:558$357, havendo assim 
entl'e um e outro calculo a di.fferença de 
21.904:000$000. 

Diz o mesmo e:c-ministro da fazenda, em 
seu relatorio, po.g. 16, que adoptara o calculo 
das medias resultantes das 11;rrecadações dos 
exercícios de 1888, 1889 e 1890, estando o se
gundo e terceiro sujeitos ainda a liquidaçáo 
definitiva., mas que, si em tempos normo.es 
D'!nhuma. base seria. mais regular, na actua
lidade niio se attendel.'á. bem ao calculo d:>.s 
previsõ':lS para. 1892, si não levar-se em conta. 
o rendimento do exercicio corrente . Não en
trando o ex-ministro em det.n.lhas so
bre o rendimento do actua.l e::carcicio, sobre 
o processo de avaliação da renda, que tem 
suas leis na confecção dos orçamentos, ti de 
estranhar que sem ·explanação alguma de 
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ma.teria importa.ntissima sob o ponto de vista 
do nivelamento ou deffoit orçameutario, te
nha feito subir a renda de 180,444:000$ a 
208.848:000$000. 

Calculada. a renda ordinaria e e~traordi
naria para o exercício de 1892 pelo ex-mi· 
nist1•0 da fazenda em 180.444:000$,no resumo 
do orçamento enviado á Cama.ra como base da 
elaboração do projecto, é este· o aspecto que 
offarece o orçamento: 
:Receita. ordinaria. e extraor--

dinaria. ••.•.....•....... 
Depositos (liquido); •..••• ; 

180.444:000$000 
4.500:000$000 

184.944:000$000 
Despeza. • • • . • • • • • . . • • . . • . 230. 724: 558$000 

Deficit • ••••• ~ 53. 780: 558$000 

Este deficit jà era de assustar, sendo equi
valente a cerca. de 30 º1~ da receita ordinaria 

· e extraordinaria, exc!uido o liquido dos depo
sitos, ou de cerca de 29 º[o, incluidos os depo
sitoo na renda.. Entretanto, elle poderfa, ser 
debellado pela commissão,_ q\ler por s~veras 
economias, quer pela creaçao de alguns impos
tos ou augmento de ti.lgumasta:x:asexistentes. 
Dada, porém,· a discrimínação das rendas en
tre a União e os .:istados, nos termos da 
Constítuição de 24 de fevereiro1 e, por iden
tidade de motivos entre a União e o Distrioto 
Federal, isto é, desfalcada a renda pela. dis
criminação, o de/foit toma proporções consi
dera veis. 

Avaliada a renda ordinaria e axtra.ordina
ria. em 180.444:000$, ou incluidos os de
µositos em 184. 944: 000$; feita. ~-discriminação 
dessa mesma renda entre á Umao, os estados 
e o Districto Federal, dai seguinte forma. ; 

Estaclcs e Districto Fede.,-cii 

Direitos de export11çlto .... 
Imposto sobra transmissão 

de propriedade .•.••.••. 
Dito sobre industrias e proM 

ftssões ••. ••.••....•..•. 
Dito predfo.l ............. . 
Dito ae gado ............ . 
Concessão de pennas de agua 

25.000:000$000 

7~000:000$000 

5.000:000$000 
4.500:000$000 

280:000$000 
l.001):000$000 

--------
42.780:000$000 

A renda é reduzidat inclui-
dos os depositas a........ 142.164::000$000 

A despeza sendo de . . . . • • • . 238. 7i4 : 558$000 --------
Deficit. . • . • • • • 96. 560: 558$000 

Si juntarmos ú. despeza uma ce~·ta quantia 
pa.ra dil!ereuças de cambio, em vista. da abo
lição da cobrança. em ouro, dos impostos sobre 

Cam11ra V. IV 

a importação, e dermos para esta ditrerença 
apenas a quantia. de l0.000:000$, uma vez 
que o aotual Sr. ministro da fazenda na ex· 
po!!içã.o dirigida ao Chefe do Estado, e enviada 
ao Sonadot sobre a situação tlnaneeira, de
clarou que o governo -tem--se pl'emunido, 
medeante operações que teem dado bom re
sultado, dos necessarios recursos e conta que 
estes o deixarão coberto para todo o auno 
vindouro tendo igualmente decls.rado a com~ 
missão que estava llrovido da fundos em Lon
dres [Lté junho prox1mô-o deficit nscemlerit. a. 
l06.5B0:55&'5 ou 59 °/osobrs a. receita ord\naria 
e e:x:traordinaria, ex~luitlos os depositos 
Bsse deficit, caso fosse mantido, seria ater
rador, s:ó podendo ser comparado o.o da ltalia 
no e:x:ercicio rle 1866, e o.o d:t Franço. após 
os desastres da campanha com a. Alle
manha. 

Tem-se discutido si a disp!>Sição da consti· 
tuiQão, art. 9<>, que dá aos estados a compe
tencia. exclusiva. de decretar impostos : 1°, 
sobre a exportação de mercado1•ias de sua. pro
pria produccã.o; 2°, sobre immoveis ruraes e 
urbanos; 3°, sobre transmissão de propriedade; 
4°, sobre industrias e profissões,é, extensiva ao 
Districto Fedeml. 

O Sr. Ruy Barbosa., e:t-ministro da fa
zenda, ma.nírestou·se infenso á igualdade 
constituaional sob o ponto de vista da ta.xaçã.o 
entre os estados a o Districto Faderalt es
crevendo em sen relatorio: 

«Para apurar exactamente a diminuição 
de reuda trazida á União por essas disposi
ções descentralizadorast cumpre deixar ven
tilada uma preliminar, que ellas suscitam. 
Adjudicando-se aos orçamentos dos estados 
certas e determina.das verbas de imposição, 
querar-se~ha dizer que ellas fiquem vedadas 
ao governo federal em todo o territorio da 
Republica, isto é, mesmo na sua capital 1 

Nao hesiio em responder a este quesito nega-
tivamente. · 

os estados não podem legislar sinií.O para 
o territorio dos estados, cada. um respecti
va.meu te no sea.. Logo, o pensamento das 
prescripções coastitucíonaes, que, no proje
cto, qutnhoam aos estados certos e determi
nados tributos, é obstar a que com a autori
dade destes, na área onde se a:xerco, possa. 
concorrer,em~uantp a essas fontes de r endas, 
o Thesouro Nacional. Isto é, o era.rio federal 
não poderá cobrar impostos de exportação, 
impostos territoriaes, impostos sobre a trans
missão da propriedade, nos estados. 
. · Mas no tarritorio neutro entre os estados, 
no territorio da metropole federal, estará in
hibida iglla.lmente a União de lançar esses 
impostos~ 

Parece-me que ní1o. Não, porque ahi :n4o 
se cmcontra1 para l!ie oppor o seu privi~egio 

8S 
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coiisWucional, o /isco dos estados. O contra
. rio seria crear para a populução drL Capital 

Federal absurdas immunidudes fiscacs. Fôra 
· ·contrarfo à igualdade da uniao. rcpubticar11.t o 

contrurio :lo proprio semo commum b1mir, 
om pt•iocipio, om absoluto, do coutro ua po· 
puluçuo mais opi•le~1ta, mais ci.,,ilisa,.la, mais 
prospera da Republica impostos como o terri. 
torial, como ode trammi.~si!o tl:i proprierludo ("'), 
solcmrwmcntc autoriwdos em r.:laçao ,,i,; 1.1-ut1·r~,; 
partes do tcrritorio nacioT11.rl. Tal excent1·ici
ilade não podia. conceber o legislador consti
tuinte. Seu intuito nü.o sera, em caso nen
hum, in~ti tuír rl ilfo1•(HJCilll;ões trilmtaria!i 
entre a mett-opole u os osbdos, c1•eamlo.pam 
aquetla, isençc!o de taxas oencratisada~ ao 
resto do pai;;.> . 

Fosse udoptllll:.i. es ;a. opinião e à receita. 
accrescerião pela cohmnça. no.Dis tricto i''ede· 
ral, segundou. talit~lla explica.tiva da. recei ta : 

Imposto sobre transmissão de 
propriedade ........•...•.• 

Idem sobre industri:is e pro-
fissões •..•....•. ; ......•.. 

Idem predial. .••............ 
. . Idem do gado .............. . 

Concessão de pennas ele agun. 

2. 635:600$000 

2 . 297: 400$000 
4.433:850$000 

280:000$000 
1.000:000$000 

10.646:350$000 
Sendo o.ssim o deficit re-

duzido :i. ••••••••••••••••• 95.914:208$000 

A commissão, porém, não concorda 
em principio com a opinião · do Sr. 
R.uy Bu.rbo~a: em 1° Jogar, porqne ~lla se op
P.0.e ~o reg1mon feder..1..1 .. o u. o.rt,'11mSO.ção• mu
nicipal do Districto Fedoru.1; em 2° lo;_'Ur, r101·· 
.que, tendo sido desL·10."\dos serviços tia Uniüo 
para. o município, ó justo qtie a esses serviços 
correspondn..receit3. que a elles füç:t. face. 

. Tendo, porém, continuado o serviço p_oli
cml e o da extlncçãO de incendios, ::i.lém de 
outt·os, por smL natureza municipa.es,dos 'quaes 
sómenteo primeiro monta~\ 2.958:000$,a cargo 
dos cofres da Uniã.0.:1 coromi~sclo rni1ntom c1>rno 
uma compensução par:t o nrçameuto federal • 
o ]mposto sobre tru.n~mis::;ão de pro1n·ied:1de 
nn. Capital Fedem.!, no valo1• de i.6:·fü:GOOS, 
augrnentundo de lO u /o as respectivas tnxus. 
. A distribuiç-J.o d:~ remh gural ontre os es
tados e o municipio redera! não pro1l11z só
mente o ell'eito de desfalcar o ori;ttmento dti 
rec~ita, rau.s restringir consideravelrrieote a 
xnn.t~ria; tributavel, <l~ _ modo u. nii.o poderem 
ser revistos e· augmentados os impostos exis· 
tentes. Dada a distribuiçíi.o da rendu., como o 
estatuidu. na. Constituição Je 24 i.le i'eve1·eiro 
e no preseute projtJcto, à. Unifi.o ro~tam: é 
imposto sobre u. importaçi"io e sua:> depenclen· 
cins, co.mo o üo cl.>pataziu.s, urmu.zo~Higem, 
tle pho.róes e de doett; a rondn. d<;> patrimo.nio 
nacion&l, no q uu.L . se pooem incluir o correio 

gemi, os telegraphos e os estabelecimentos de 
ensino, como exploração de industrias por 
parte do E:studo, o o sollo do papel. 

Os outros impostos, rpte figuri\m como 
verli:i. de 1·eceifa pouco avultam,nem são sus
cep ti veis d e mod i licaç:lo sobro a sua. inciuenoia. 
nern de ampliuçií.o qnanto no seu producto. 
Os impostos q1Je offereciam larga base a 
11mn. r·~visão a que em nosso systema. tribu· 
bLrio rec:thi:1 m sobre o capital, ao quo.ln Fl'~nço. 
~errípro peclill cxtraordin:irfamente recursos; 
clcsa.ppare~eram do·orçarn<~nto federal. 

E' este, p·)i:::, o aspecto, sognndo n. Constitui
çiio c1 os documento~ pl'esontcs iJ. commissü.o, 
1!0 orçnmP-ntc d;i recc)ita. o dcspõz:~ para o 
exercício de 1892. 

A commis::.ií.o tem necessidade de pór em 
relevo a reform~ prorunua operada na con
strnc<;ão do orç:1m.:intp e que a&é certo ponto 
r.oncorre p:iru. o enorme deficit resultante da 
comparação da. receita com a despeza,. Foi oli
minll.da a tubplta f:I OU C, que figurava nos Ot'
cameDiOS do antigo regímen, e pela qual eratn · 
menCÍOOlldllS dospCZ.'lS custeadae por meio ele 
operoçOos <lc erodi to, tabella eSSiL pot' sua vez 
sulistitutiv:~ da. legislação anterior, polo. qual, 
em. c1~rtos et•l>os, eram cretldos em lei especial 
t·ecursos e despez:.n:;. A tabella B ou C, . é certo; 
não constituia p1•opríamente um orçamento ex
trnordinario ~uebrando a. unidade doorçama·· to 
n·.tciona.l, podendo ser antes equiparada. ao or~ 
çamon to a.n nexo,- creado pela lBi rl'ancazu. de 27 
do junho de l 8:33.· Er:1. a nomenclatura. dei .des
J:>eõas re<tlizaclas por óp6raçoes de credito e 
independentemente da recdt<.i. ordiuari<, , pela 
qual corriam os juros dessás operações. Quer, 
porém, coustituisse e::.-sa tabelln. um orçamento 
cxtraorrlin:trio, como existiu lia. Fi-auça. com 
todos os elemento~ de um corpo distincto do 
oretimento o~·dinario, quer formasse um or
çamrJnto anoexo, como se pratica. em nlg-uos 
p<dzes da. Enropn em circnmst:u1ci:is anormaes, 
~\ verdade é que concorria. ou anhs determi
nava o desequilíbrio orçamentario, vicio cons
ln.nte lloi; orç:Lmentos do antigo regimen, 
tlim!:1 que esse dosequilibrio tenha a.ttenua.ntes 
. em causa-;, q11e 11ã.o porloriam l'il.cilrnente ter 
::;ido removidas, tae:> como g-uorras externas, 
~ecc:1s mi norte e melhoramentos ma.teriaes, 
11ccessarios ao tlesonvolvimento di.L producçíío 
e t.la riqueza publicn.. A tabelhL dos era.ditos 
esp~ciaes estava ji~ nos ultirno!:l nonos dtt mo
na.c·dlia. muito restringida, o que se vorillca 
'fa lei de 20 de outubro de 1887; mas conti .. 
nuavn. a exercer perturba.ções em nossas ft
nanctis, e erà. u voto dm; q ua entre Iiós se iu
tereS:>n.m pelos ne:;ocios publicos o mesmo que 
exprimiu o relator dtt éommiss:io do orça
nlonto fr<~nce;r, para 1888, quaodo disse : 

(<; I~' preciso qUOess:1s fontes !fo d<:isp~:r.as ex:· 
traordln~rias, •Llimentada.s .Polo emprestimo, 
desappareçam dos órçililnantos . . . 
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A segurançà rlo nossas tlnanças disto de-1 empenho. Pai·a extincção dos cleficies só ha. 
pende! E' preciso que des<tppareçam seria- estes p1·ocessos; au;::-mentar a receita; dimi· 
mef!te, ao menos durante um longo periodo, nui1· n despeza: a.ugmentar a receita e dimi
sem que possam voltar, como tem acontecido, nuir a despezu. uo mesmo tempo: Cadn. um 
debaixo de outras fórmas ainda mai::i pe1·igo- destes rroc .. ssos pôde ter o. sua, a.ppliCll>ção em. 
sas .» · · casos determina.dos. 

A cornmissão .de orç~tmento rea.liioi1 e_ste O ultimo, porém,é sempre preferivel, e foi o 
desíd1n·a.tum, incluindo no orçamento . dQ Mi- adopt:1do. Não ha. orçanrnnto profundu.mente 
nisteriu de Agricultüra, Commercio e Obrns desequilibrado, por mais defeituosa que seja a. 
Pliblicri.s, pai a serem custeados pela receita sua. Ol'ganisn.çiio, no qual os córtes na. despeza 
01·diri<iria, as despezas com11onentes d.a antiga possam procluzit· o equilibrio, principalmente 
tabella B oti e, realizadas por meio de opera- como o que foi pre~eute ao estudo da. com
ções de credito. E' este um notava( me!J'lora- mhHàO, tio qual füi•arn iutroduzidas grandes 
meilto em nosso regimen tiriancàlro, e ,que despew.s, qué só com u.lgum tempo poderão 
uãri póde clei ia.r de exercer benetlC<l. e etflcaz ser modificadas, a.lgum1\~ oriundas do novo 
ioflueiJcia ::;Ob~e . . O. . re$taµfaçã~ de, l'JOSS!LS ti- re~imen, outras J'!r'Oduzid~\S por uma Serie _de 
na.nçn.s. e sobre o nosl:K> credito no u1ter1or e r eronnas em q11as1 todos os ramos do servu;o 
nu eicteriOr. µtiblico, as q u~i.es, set?Undo se tem dito, ftr-

marám direitos utlqniridos. · . · 
A commissão, poréin, fez o <ju~ esteve ao 

Vel'Hicado o dejic~t. a. ~ominis:.;âo. de . m·ça.- geu :ilca.nce, e póde ser veritlcado no seguinte 
manto propoz-se u. debella-o com verdadeiro quadro compai•ativo: 

MINISTERIOS PROl>OSl'A DO 
GOV'EitnlfO 

interior .•..••..... · . •..•. . · •.. ..••...• 7.790:0i2$500 

Exterior ..... : .••....... ·: . •... ...•.• • t. 809: 725$000 

Justiça ........... ; ••.•...• . . ~ .•... • • 5.031: 196$672 

Marinha. ....... . ........ . . . . ; ...• ; .• . 15.13i ; 351$159 

Güei•ra . •....•... , ..............•... 33.2~1~477$551 

Ag-ricultut·a .....•. . ; .... . ......... ; .• 97.100:875$242 
.. 

lnsti·uéção p. e. e TetegraplióS ..• .... 15.968:545$.500 

Fá.zen eia •• ... •.•.... ; ....... . ......... 6~.6ôl :314$733 
238. 724 : 55S,.<l;B57 

1 
PROPOSTA· 'DA 

C0.Mi.\U$SÃO 

5. 028 ; 942-$500 

'1.427:600$000 

4.477:804$000 

14.359 ;706.$499 

29 . 379: 453$791 

õi. 172:576$355 

}5.007:440$500 

~'tl-865:88~$133 

196. 7l9;4l1$77tl 

DIFFEIU1NÇA 
l'ARA MENOS 

2. 761 : 130$00 o 

. 382:125$000 

r.>53: 392$67 

771 :644$6 

2 . 

60 

3.852:023$760 

29 .928:29&$887 

961 : 105$000 

2.795:426$600 
42.005: 14~$579 

. Sendo o deficit de. 10?.924:95&$350, ma.n
t1dos os cu.leu los diL recmto.; com a ecnnomiu. 
realizada; tlC.'lria. t·eduzido o; 6LiH9:01 l$7l L 

. · Alertl d:t. oooíiomiQ, nos Servi9os dos diversos 
miilisterios, h:i l1 considerar para a absorµção 
d<.I deficit ou est:ilieleCimetlto dó ilivél orç:t
menttirio, litü cnlctil~ mais ~p~r~xitna.do dtt 
verdade do próducto da principal fcJot& tle 
rendtt-(1. itn[lortaÇão, augrrientO de tà!cas 
existentes e crêáção de nofas. 

foi a.b~ndonn.do a.i confecção. dos orçamentos. 
Os Cálculos teem se fundado mt arrecadação · 
do exercido corr'3nto e na do que esta em li~ 
quiJaQão, n1t>dilicando.;.se o r·esultn.rlo segundo 
as circumstariclas d~ momento. Esta processo 
se np{it·oximn. 1lo system1t seguido na Ingla
te1•ra, onde o clmnceller do E:r:chequer, apre
sentando o projecto oro:imenta.rio nas ves
peras tln. abertura do exer~icio, guin-s" pa.ra. 
o culculo dn, receita pelo. u.rrccadaçõ.o do 
exercicio à encerrar-se . 

Pondo em pratic•~ este methodo, o produofo · 
rio imposto sobre t\ importoçü.o {>f\l'U. consumo 

Peln. nossa legislação de faienda o calculo serú. m1.1ior do que o c:Llc11ln.do pelo The~ouro. 
da receita de~e ~er fundado DO té~mo medio ()s direitos de importação foram calculados 
d:\ rerida dos ti.'es ultirnds e!tercictos. étlcar~ etn 96.000:000$, ou ma.is 9 .0.54:0~5$12A a.o 
i·ados. Esse processo mecanico de ha mlli.td termo medio dos tres altlmos exercic:ios en-
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cerra.dos, 1888 a 1890. Este ea.lculo, porém, 
. está um pouco áquem d::i. verdade, quer con
siderando-se o e.ffeito da nova tarira adua
neira, quer o desenvolvimento da importação 
pelo desenvolvimento da vida economica. do 
paiz. 

. Eis o resultado comparativo do productO 
do. imposto de imporLação nos mezes de ja
neiro a setembro dos exercícios de 1888 a 
1891, nesta capitr..l, sem contar no ultimo 
o a.gio do ouro : 

Ein 1888 •..••..•• 
> 18S9 ........ . 

. » 1890 ........ . 
> 1891 .. .. . . · •• • 

Z1 .851:050$389 
33.337:303$872 
33.361:643$651 
38.902:251$045 

Alérn da média. da arrecadação no ·tri
enoio de 1888-1890, o Thesouro orçou a renda. 
da Estrada de Ferro Central,. do Correio 
Geral, dos Telegraphos, da Casa da Moeda e 
da Imprensa Nacional. O sello do pa.pel foi · 
igualmente orçado pela arrecadação de 1890. 

Diz o ex-ministro da fazenda que o au
gmento nas cinco primeiras verbas lhe foi in
dicado pelos chefes dessas repartições atten
dendo, em geral, ao desenvolvimento dos ser
viços, e na Npartição dos telegraphos tam
bem á regularidade da. arrecadação, pois a 
de 1890 foi já quasi o dobro -da de 1889. 
Quanto ao sello do papel, diz ainda o ex-mi
nistro da fazenda que tomou para o orçamento 
a arrecadação de 1890, em vista do grande 

Calculando-se a dift'erenca para mais em crescin: ento das transacções, a· tambem porque 
todo o . exercicio corrente sobre 0 anterior, figura agora nesta verba a importancia do 
faltando ainda o ultimo trimestre, no qual sello de bilhetes de loterias antes escriptu
em certos estados e nesta. caoital a. renda rado como renda erlraorrunaria. 
aduaneira · sobe, e considera.ndo....se ainda 0 A commissão de orçamento, não tendo 
aug'm'lnto que tem tido a importação nasal- elementos para contestar as iudioações dos 
fandegas de diversos estados e principalmen- cberes da Estrada de Ferro Central; do Correio 
te n~s de Santos e de Belém,é licito calcular a geral, dos telegraphos, da Casa da Moeda e 
renaa dos direitos de importação para 0 con- da Imprensa Nacional, aceita os calculos do 
sumo em 100.000:000$000. · Thesouro, bem como o que se refere ao sello . 
. Poder-se-ha dizer que esse augmanto de do papel· · 
receita. é devido ás expansões do credito, que · O calculo da receita dó alguns outros im
produzem em toda. a parte um consideravel ~ostos. feitos. PQlo T~esouro não. ~ubordi1?ou.-se 
augmento de importação. Essa expansão rlo a !11é_P-1a dos tres ulttm9s ex:erc1c1os. A c~m
credito tendo, porém, ha alguns mezes se nussa.o do orce.!Uento. a qual faltaram as in
re.str!ngido, a renda auduaneira, longe de di- formac;ões ofi!c1aes, mes~o _alguo:ias expres
mmmr, tem augmentado, como se pôde ver .sarnente pe.didas com . ms1sttlnc1a, · fall~em 
da. arrecadação pela alfandega desta capital dados para. J nlgn.r da. d1ff~rença., para. m~1s e 
nos mezes de abril a setembro ultimos: para ;n,eaos, entre a média do:; tres ultimas 

Ab 
·1 

6 1
-
51 

.
445 

exerc1c1os ence1•rlldos e o co.lculo do The-
~1 • • • • • • • • • • • • • • $972 souto. 

Maio·· · ·· ... ·•·· · 6.486: 18~!51 Demais, n ronda. dos impostos assim ca.1-
Junho ·. · • · • •· •. • 7 .8?8:794$633 cuia.da não avulta na receita geral, e, quando 
Julho •• • • • • • • · • · • 7. 936: 357$1l30 falhem · os calculas do Thesouro a. diírerença. 
Agosto· · · • . • . . • . . 7 · 572: 756$846 para menos entre o calculado e' o arrecadado 
_setembro···· .• ••. 7.330:891$522 não alterar:á substancialmente as previsões 

·· D1r-se-ha., porém, amda que a continuação orçamentarias. 
de a.ugmeato de receita. aduaneira provém de 
e~commeadas feitas para a Europa no periodo 
ainda rui ex:pan\lM do credito e que sô ultima
n_;ente teem chego.do ao nosso paiz. A commis
sao de orçamenio não deixa de reconhecer al
guma procedencia na argumentação; mas .om 
desconto da. possivel retracção não leva. em 
conta. o desenvolvimento natural e a.nnual 
das nossàs rendas adua.neiras, o que podia fa-, 
. zel-o ~lo proce5so da majcraiion em calculo 
da. renda. orçamentaria. · 

A corumissão do orçimento calcula, pois, a. 
renda dos direitos ~e importação para con
sumo. em todo o pa1z, em 100. 000: 000$. ou 
mais 4000 contos do que é cu.lculado pelo The
souro! ~ em muito menos do que o Sr. Araripe. 
ex-ministro da fazenda., em seu relatorio. · 

A commissão mixta nomeada pela Camara. 
e pelo Senado para estudar os diversos pro
jectos apresentados nas duas casas do Con
gresso sobre a qu(JStii.o financeira, consagrou 
no projacto snbmettido á considera.cão do Con
gresso a revogação do decreto n . 804 de 4 de 
outubro de 1890, que mandou cobrar em ouro 
os direi.tos aduaneiros de importaçüo, davondo 
esses díl'eitos ser accrescidos de uma porcen
tagem ·rixada. -na. lei do orcamento. A com
missão fixa. essa. porcentagem om 50 º/o sobre 
oB direitos de importação, a qual deve pro
duzir cincoeota. mil contos ~ Essa. porcentagem 
equivale ú. cobrança dos impostos sobre a. im
portação em papel-moeda. a. cn.inbio de 18Ú . 
por 1$000. · . 
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Mantivesse-se a. cobra.nca. em ouro dessas 
impostos, e a cambio de 15 d., taxa. acima da 
actual, ella equivaleria. a 80 °/o e mais, caso 
fossem exigidos os impostos e.m. especie me-
ta Uica. . 

A commissão, comprehendendo que a taxa 
ruldicional de 50 º/o sobre os impostos de im
portação para ·consumo continuaria a tornar 
ex.cessiv3.mente cara. a. vida. das ·classes des
favorecidas da fortuna, propõe qne dessa. ta:xa 
sejam isentos: o bncalliáo, a carne de char
que, o feijã.o, o arroz, o milbo e o vinagre 
commum ou de cozinha. · 

Essa. isenção, produz.indo desfalriue na re
cai ta., precisa ~sta de compensação. A com
missão não teV'e dados certos e detalhados 
para calcular a. renda aduaneira de cada um 
desses generos. Servindo-se, porem, dos ma:p
pas estatísticos da. navegação e do commercio 
marítimo do porto . do Rio de Janeiro, no a.nno 
civil de 1889, delle se vê que rendera.m, ainda. 
que englobadamente: 

Bacalháo e ont!'os peixes sec-
.cos ..••••.. . ~ ••...••..•.• 

Carne SGccii. (:x:o.rque) •••••.• 
Legumes e cei'E1aes, frescos o 

seccos .... .. .. · ..•...•..•. 
Vinagre commum ou de cozi-

nha .•... . ..... . ......... 

. 350:587$006 
3 . 033: 170$000 

2.007:896$776 

12:913$440 

5.404:567$222 

Dado que, nas alfandegas dos · estados, o ren
dimento . dessas impostos fosse iguu,l, tendo o 
maior consumo de baealháo no norte com
pensacão no maior consumo da. carne de 
xa.rque no sul, a . renda viria. a ser de 
l0.809:134$444, sendo a taxa addicional de 
50 °/,, de 5.404:567$222, a. qual, abolida, pro
duziria dest'alque na receita. e consequente 
desequili.brio orçament.ario. 

A commissã.o, porém, mantendo a isenção 
do. taxa. addicional de 50 °/o sobre o bacalbâo, 
a carne de ::tarque, o feijão, o arroz, o milho, 
3 o vinagra commum ou de cozinha, obtem a 
compensacão na justa medida do desfalque, 
elevando a mesma taxa ::idtlicional sobre os 
geoeros enumerados nas classes 911., 122, 126, 
127 ·e 132, e 15 a 18 da tarifü. aduaneira. 

Segundo os já citados ma.ppas esta.tisticos 
do anno civil de 1889, esses generos i·en-
d·ern.m: · 

Vinhos, cerveja., bebidas a.l· 
coolicns, licores .•...•. ~. 

Algodão o artefactos de al-
godão •.. ~ ~ ...•...•...... 

Lli. e artafactos de la ...... • 
Linho e ~wtefüotos de linho . . 
Seda e artefoctos de seda. .. . 

4.516:524$900 

l2.614:631$Q32 
3;560:936$928 
1.409:839$172 

. 1.167:473$!:!20 

23.278:400$752 

Devendo render as alfandegas dos estados 
cerca. do outrotanto das taxas arrecadadas pala 
alfandega. do Rio, teremos . que a renda dos 
imJ?ostos sobre os mencionados generos deve 
att1ngir a 46 .556:813$504. 

Accrescendo que a tarifü aduaneira actual 
deu um caracter· proteccionísta à tax:ificação, 
a renda dos ínlpostos sobre os 'Vinhos, cerveja, 
bebidas alcoolicas, licores; lã., algodü.o,llinho, 
seda e os respectivos artefactos deve subir a 
mais de 46 .556:813$504, pel'> que o accres
cimo de 10 o/ n à ta.xa. addícional de 50 o f o devê 
compensar o desfalque na. receita pela isenção 
da taxa addiciofütl sobre o bacalliào, a carne 
de xarque, o feijã.o, o arroz. o milho e o vi
nagre commum ou de cozinha. A estes ge
neros devia. ajuntar-se o kerosene. E' iropos
sivel, porem, â commissão encontra.r succe
daneo pn.ra. cobrir o claro que deixaria na 
receita. a isenção para. esse genero da. taxa de 
50 °/ º o.ddiciona.oo, rendenao elle mais de 
2.000:000$000. 

Afim, por~m. de sel' !!1elhoradn. e bnratead:i. · 
a illaminação das casas pobres e como incen
tivo industrial, a commissão propõe reduzir a. 
taxa d.e 50 para 30 réis sobre o petroleo escuro, 
bruto e destinado a ser pµritlcado, como o le
s-islador aboliu os direitos sobre o trigo para. o 
rncentivo da fabricação da farinha. Si o pri
vilegio em favor de . um individuo seria. 
odioso, a.diminuição do imposto, que póde dar 
logar ao desenvolvimento lle uma industria. 
que póde prosperar em bem do paiz e das 
class&s desfa:vorecidas . da tbrtuna , é acto de 
completa justificação. Demais, o Tb.esouro coro. 
essa. diminuação tributaria. não seria prejudi
cado. µma vez que esse genero quasi que não 
e importa.do entre nós. 

Estabelecida. a taxa addiccional sobre os di· 
reitos de importação para consumo a com
missão propõe igualmente a ta:xa. addiccional. 
de 10 º/o sobre os expedientes dos generos 
li'Vt'eS de direitos, e de cn.patnzias, armazena
gens, imposto ds pharóes e de docas. 

Esses impostos estão c a 1 eu lados em 
3.320:000$. devendo o addicional produzir 
332:000$00(). 

A comissão reconbce que a taxa addicio
nal GObre os ultimos impostos reca.he sobre o 
commercio ; mas, sendo em pequena. escala e 
podendo a . armazenagem ser evita.da ou dimi· 
nuidn, em muito pouco contribuirà. para. a 
:i.ggmvação do preço dos generos e para difil- · 
cultar as transncç~es mercantis. Pode1-..se~ 
ha ter a.inda juizo desfávoravel âs taxas 
addicionnes, m11s a verdade é que ellas existem 
em todos os orçamentos, e dellas sempre se 
servem governos e parl~mentos em diffl.cul .. 
dades orçamentarias • 
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Tem sidO uma questão débatida si para. o C'.'-lculando ~ª-Q nas demais alfandegas pro-
nivelamento ou mesmo organisaçã.o de um duz1sse quantia 1gual,recouhece-se quão pouco 
orcameato é preferivel tribut:Lr todas as mo- está onerado. E' pois oe(lessario elevar ao du" 
dn.lid:i,des da vida economica, sendo assim plo a ra7.ão da tarifa, principalmente porque, 
muitas as fontes de receita, ainda qu!'! de estabelecido o imposto sobre o consumo o 
diminuto rendimento. fumo nacional poderia ser prejudicado p~la 

u actua.l chanceller do Exchequer, o Sr. concurrencia do fumo irnportaclo. · 
Goscheer, manifestou-se neste sentido.-Jt is . O S:r.. R.ur Barbosa or·çou em 10.800:000$a 
better· disse elle, to increa.çe the number of renda do imµosto sobre o consumo de fumo. 
sourccs o( 1•tmenue than to attempt to find sim- Tomando-se por base a populacãó e o gasto 
plicity. . . . . · _ . provavel desse producto por cu.da habitantet 

Esse prmc1~to, porér,n, que_ nao. tem sido esse calculo poderia. ser justificado. 
seguido pelo ülustre üoance1ro, da le>gf\l' a Denunciam recentes estatistica.s officiaes 
irritações entre os contribuintes, as quuos dos Estlldos Unidos fazerem uso do fumo 2/3 
devem ser evitatlas. . dos adultos, que al li representam 23 º/o da 

A comm\ssão de oi•ca.mento,pois, fim vez de população total. Não podemos adoptar igual 
i>rocurar toda a materin, t}'ibutavel. ~os~ivel, porcenta,gem quanto as idtl.des, porque A. cor~ 
preferiu para a consecuçao do eqmhbr10 or· rente de immi~Tnç.ão que para nós amt1e não 
çamentario estabelecer eni larga ba!ie o im- é comparttvel a que se despejava naquelle 
posto sobre o fumo. rever o regulamento pafa e na sua ·maior parte compunha-se de 
sobre o sello em ponto essencial, rfe modo a homens feitos. Pelo que toca. porém. ao uso 
comprchender melhor a riqueza movel, e do fumo, nito e là mais i;eneritlisado, nem 
reivindicar pa.ra. o orc;a.mento da União o im- tarJto talve;1 como no Brazil. · 
posto sobre dividendcs, úe bancos e sociedaw A.dmittin.do-so que os adultos coostitua.m 
des anonymas. 20 ~/u dâ nossa população, que póde hoje ser 
· O ex-ministro da fazenda. comquo.nto docla~ orçada em 15 milhões de habitantes, teremos 
rasse à pag. 25 do seu relataria ter a Coo- tre!!l m.iIMes, dos quMs dous <le filmantes, 
stituiçã.o deixo.do de incumbir mais ao Minis~ pelo menm;, pois ó sabido que apropria ín
terio da l.<~azenda a. iniciativa .nas propostas faocia não é mrelizmente is~ntn. cfesse vicio. 
para. o orçamento, lembrou, para estudo de Si cada um dos indtviduos que fumam des
algnns impostos novos,o imposto sobre o fumo, pender 100. r~is dtarios, ter-se~hn. o total de 
parecendo·lhe elle o mais suppQrtavel e de 200.000:0001$000. Ri destes perteacerom ao 
resultado roa.is immediato. Estado 20 °/o, " imp08to renderiL por dia 

A cornmissã.o de orçamento conoorda com: 40:000$ ou 14.000:000$ por nnno. · 
essa opinião. do ex.,miuistro da füzen.da e jul- A commissã.o, porém, reconhece que estes 
~que esse imposto verdadeiramente sejusti- ca.lculos são muito füllivei:i. 
nca, uma vez que recahe sobre um vicio vas- . Imposto novo, por suo. no.tureza su.feito a 
tamente genetalisado. innumems fraudes, qunesquar que sejam os 

O Sr.Ruy Barbosa, em srm. relatorio, propu~ rigores da legisl~ão liscnl, nil.o pôde da.~ 
gnou ampla.memte por esse i~p_osto,quer como reuda, sob1·etudo no primeiro a.nno dê sua. 
taxa de licença para o exerc1c10 do commer- applic~ção. 
cio, que1· como imposto de consumo. A commissão, pois, avu.lil\.-n. npenas em 

A commissão não aceita as ta::to.s delicenQa.. 6.000:000$ par.a o exoraicio de J8Q2. 
Constituem impostQ sobre iu~ustrias e profi:s- A commissão propõe igua.lmente umn. ele
ções, qu!' pela Constituição de 24 de fevereiro vaçilo, nn rii.~ão de 10 "/11 , do imposto do 
foi reservado ~os estados. sello propo11c1onal e tlxo. · 

Como imposto de consumo e ello verdadei- A assembléa nacional franceza, a.pós a. 
rn.ment~ justificavel. o fumo de impQrtU,çIT.o, g-uerr.:L de 1871, tendo de fazer face a g~a.nde 
em seus tliversos preparados, pacrn. entre defi.cit, creou sobre o imposto do sello, que 
nós taxa. relativamente ligeira, se1.1do a razão alti abrange muitos outros ·a.atos nii.o com.
da tarifa d~ 30 n. 48 º/odo seu valor, qul),ndo pr.ahendidos na nossa logislnção, uma. taxa 
nós Estados Unidos à tamdo na de 93 º/o, de dous decimos, ou equivalente n. 20 º/o· A 
em França, ·em m:i.is de 400 º/o• e na Ingla- pommissã.o jnlgou não dever estender n. n:ia-· 
terra em 900 °/o. Dahi a escasso..: dn. rondo.. terfa tributavel, como 11nnuncios, "O.rtn.zes de 

Dos esclarecimentos
1 

9.ue colheu, vorificou th!)ntros, etc.: preferiu a.ug:menta.r as tn:x:11S 
a commissao que o rendunento do fumo na existentes, despertando assim asse nugrnento 
Alro.ndeg~ desta ca.pita.l füi o seguinte, nos menos resistencin por parte tio contribuinte. 
tres exerci~ios de 1886-1887-1889. Ava.lia.do o imposto do sello em 8.000:000$, 

1886-1887 
1888 ...... . 
1889 •.•••.. 

126:298$735 
195:729$180 
.228: 195$576 

o augmeoto de um decimo deve produzir 
8Q0:000$000. 
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Nos termos do n. 5 do nrt. 2° do decreto 
de 19 de maio de 1883, que deu uovo i·egu
lamento p~1ru. a. cobr.i.nça do imposto do sello. 
ns trartsfercmcias de a.police~. ;wc;ões de com-

. panhins ou sociedades ano11ym11s ou tttulos 
iie obrigações n.o portador clns mesmas ~ocie
_dades (debentures) estão sujeitas :w sollo Jll'O
porcionn.l pelo pl'eco da n~gocit~iW ou tr:i.m;. 
missão e sí :iquelle não mr co!lhocido pelo 
vn.lor nominal. Aconteca,. poróm, que ns·:1e
ções e dcbctitures, sendo · nomiuae~ ou ao por
tador, e sendo y,n,go o sello no u.cto d:t tram:
fürencio., estes nã9 precisam de neto :1 \.(l'um 
pam pr~ss:trarn do um pa.rt\ outro possuidor o 
subtrahem-se assim ao pagamento de iruposw 
to . Esta. defraudação ihL receita p1·1.•ci~.1. sor 
corrigida e o unico meio a que s~ pótlo re
correr é a disposiçã.o da lei fraucc:t;:~ tlo 2:-t 
de. junho de 185i, que esta.uelece uni imposto 
fix:o sobre o va,lor das acções ao portador, 
sejam ellas ou não transferida::;. 

Diz a citada lei : 
«Este direito pu.rn os · títulos ao poi·t.ulor 

e para aquelles cuja transmissão pdl!o ~o 
operar sem uma transferénci:i. nn~ rng-h_;t.1'"'l 
de . sociedade, é convertido em ULU:L tnx:t ,m.., 
nua! e obrigatorit~ de 12 centimos por 100 
francos do ca.pital de;;sa.s ac<;ões e obrigaçües, 
av{lliado pelo pt•eço media <lo uono t•rocodcn
te, e na fülta de qotaÇão a esso u.nuo, do con
formidade com us regras est<\bcl~cldu~ polas 
leis sobre o registl·o.~ · 

Sobre as acçOes e <le9e~turcs .io porlauor, 
a commissü.o esta\Jele\1e um itnpo;;to Uxo ::m
~unl. da 200 réis sobre 100$. como sello pr-o
porcioual e unnm1l, pelo qual r~:!pOLldf:'r:i.o 
as companhfr,s e sociedades a11onymus o que 
ser~ por ellas clesconbidos no :~cto <lo pa;.:-a-
mento dos dividendos~ · · 

A commissüo, sem bam sefl'ul.'o., tivalh\ este 
imposto de sello proporci<.1u::S sobre as 1tcçõus 
e deberitures ao portador em 400:000$000. 

Pela, legishtção actunl, o tlividolido llo:> uau
cos, companhit\S e scciodttifo~ nnnnymM o~t:'\ 
sujeito ao imposto tle l l /2 "/••. 

Esse imposto . acha-se esto..tuiilo 1111 lol que 
l'egula o e.x:ercicio de indust1•ia> o prolls~õCJll ; 
mas, verdadeiro imposto sobre u. rondu, ni'io 
pôde ter o C.'\racter de ta:t:n. sobro lndustrins o 
profissões . 

A commissão reivindi.co.-o plWtt o orça
mento da. União; sondo :wa.liada a respectlvu. 
renda. em l.200:000$000. 

Ach~ .. ncto-se, por<lm, o .Cong.cesso em. pro
rogar;ü.o, despertando esse imp••sto imp'l!gqu.
çues, o que demoraria :t di~cus:s<1o do projeqto 
•Ja lei de 01·ç:unentn, jut~ou J,1rcferivel adiar 
a. tliscussão.; t!o in:ipos~o sobre a r enda ?ªr:á a 
futurt\ se~~mo leg1:::l ;il.1va, nt\ l] Ui\l os d1re1tos 
de import;içCi.o poderão on dev-erão ~er re
vistos. 

A commissfi.o cutende tambem dever propor 
que o imposto sobrfi o subsidio tios deputados 
n se1iadore;; sej;1, elevado a 10 •/ •. Qua.rido n; 
C.:atnat';1. vai pl?!nir pesados sacritlcios ao _con
t1·ibuinte, n:i:th\ é ma\,; .)11-;;to do que esse 
aug1rwrito de imposto. · . 

Pelo que tor;L à revisão das tai·ifas, n. 
commissão, sem contestn.r ·qne algumas de 
suas taxa!:i ~eja.;11 eleva.dns, entende que a.ioda 
não decorreu temp(• sufficiente para se reco
nhecei• praticamente seus defeitos ou van
tagons, sendo íncontesta.v<>l alias qUe grave 
incna veoiente é n.. freq nente :\ltera.cão ·de taes 
<lispos!.;oes. Pertur!Ja.m-se com isso todas as 
previ~u." do commercio e d~ industria. e ge
ram-se incertems contr<trins ao seu natural 
rlesenvolvimento. ll:tHt·e . uma tarifa ·sobre.:. 
L:n 1·1·eg-a.cla e a sua i 11constanci a ou va1·ia.bi
lidnjle, ditllcil ser~L determinar o maio~ mal, 
tanto niais qum1to du, pru4cnte aggravação 
11ns t:1xn s recebem ~lento üs industrias oació
mi.es, fomentando-se des~'arte as fontes da 
riqneza publica. · · 

O que c11mpr1~ evitar é it exn.geraciio do di.:. 
r·eitos e que de protectores não se convertam 
em i:iroiübitivos. Tal exager(l.çfl.O, porém, 
não eslà ~·erificafa, e muito importa n_ão pet'-:
der de vista, que por toe.Ili (1 parte g~oba ter
reno o pensamento de cu.da. estad_o amparar 
i\S proprias industri11s, ~or fot•mn, n.. podera~ 
supµesrtar a co11currcnc1:t estrangeira. Nao 
teria justificnçiio C> facto de npresent~r-~e o 
Br:izil inerme em um cer tamen, pura. o q11:i.l 
todns as nações curam de ttpparelh~r-se com 
0s mel·horcs meios dA!'ensivos. . . 

Bntreta.uto como é possivel que nu. organi
sriç:io jlcss~ t t•nbnlho h:i.j::i.m escapado algumas 
<lemasins, n commissã;o â de pt1recer que 
nas disposições g-et•aes · deste orçamento, 
e ao mesmo tempo tendo cm consideração 
n. mansagem presidencial de 27 ti.e qutubro, 
'iiOjt\ o g-overno n.utorisado :,, rever as tarifa~, 
puro o tlm de corrigir n.q uellas demasias e 
acautelar os altos ioteresses da producçã'.o 
nocional. 

Pelo que fica exposto, o n.specto do orça
mento é o seguinte: 

Dc(icie. 

. Oi m in uk.ão 
103.92~:958$350 

42.005:946$579 A comuiissüo proteadeu crenr o imposto nn despezn. 
SObro t\ renda, SUOStitutiVO, tanto Q.UO.IltO 'POS--1 
si vel, da taxa. <llldicional sobre n. irn portação. Deficit 6l.Ql9:0ll$n1 
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. Augmentan
donarecei
ta sobre o 
calculo da 
renda dos 
impostos 
sobre im-
portac;ão... 4.000:000$000 

Taxa a.ddi
cional de. 
50 °/osohre 
os direitos 
de impor-
çii.o ••••••• 50.000:000$000 

10 º/o add!
clonaes so
bre o expe
diente de 
generos ll
Vr3s de di-
1•eitos de 
consumo, 
dascapata
sias,arma
ze nagom, 
im'Posto de 
de pharô~s 
e de dóca.. 326: 000$000 

Imposto se .. 
oreo.fumo. 6.000:000$000 

10 º/o sobre 
o sello do 
papel. . • • . 800: 000$000 

Sello sobre 
a.cçêies e 
de bentures 
ao porta-
dor....... 400:000$000 

lO º/o sobre o 
imposto de 
t ransmis
são de pro· 
pri e dada 
na Capital 
Federal . .. 263 : 560$000 

Dividendos 
de bancos 
e compa-
nhias...... 1.200:000$000 

Elevação a 
10 °/. do 
imposto 
sobre o sub~ 
sidio dos 
deputados 
e senado-
res....... 192: 960$000 

A commissão apresenta á consideração da 
Camara o seguinte projecto de lei : 

Art. }.o A receita geral da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil é orçada na quan
tia de 207. 992: 120$ e sará realizada com o pro· 
dueto do que for arrecadado dentro do exer
cicio da presante lei, sob os titalos abaixo 
aasignados : 

REOEITA ORDIN ARIA. 

Importação 

Direitos de importação para. 
consumo, nos termos das 
leis n. 1750 de 20 de ou
tubro de 1859: decretos ns. 
6053 de 13. de dezembro de 
1875, a.rt. 5°, 6829 de 26 
de janeiro de 1878 e 7552 
de 22 de novembro de 
1879, 7550 de 20 de no
vembro de 1879, art. lº ; 
lei n. 2940 de 31 de ou~ 
tubro de 1879, · a.d. 18, 
n. 3 § 1° e decretos ns. 7555 
de 20 de novembro de 
1879, 8052 de 24 de mar
«i;o, 8230 de 27 de agosto, 
8380 de 31 de dezembro 
de 1881 ; leis ns. 3140 de 
30 de outubro de. 1882, 
art. 1°, n. 1, 3348 de 20 
de outubro de 1887, a.rt.15, 
decretos ns. 301ede10 de 
maio de 18QO, 836 de 4 de 
outubro de 1890; sendo no 
duplo o. razão da. cobrança 
do impQsto sobre o fumo 
e seus prepara.dos e redu
zido de 050 para 020 sobre 
kilogra.mma de petroleo 
escuro. n. 157 da tarifa 
manda.da executar Jlelo 
decreto de 11 de outubro 
de 1890 ..•••.•.•.•.••.. 100.000:000$000 

Expediente dos generos li-
'Vl'es de direitos de con-
sumo ....•........••.••. 

Dito das ca.pata.zias .•••••. • 
.i\..rmazena.gem •..••••••••• 

1.200:000$000 
320:000$000 

l. 300 :000$000 

Despacho marítimo 

Imposto de pha.róes •.•• •.•• 
Dlto da, doca ...•.••.••.••• 

Addic:iomes 

63.182:520$000 50 O/o addicionaes sobre os 

340:000$000 
160:000$000 

------- direitos de importação 
: Saldo l . 263: 506$229 para consumo~ menos so-
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bre bacalháo a outros pei
xes seccos, car'Ue de xar

. que, feijão, mi lho, arroz 
e v.ion.gore commum ou de 
cozinha. sendo de 60 º/o o. 
taxa. nddicionu.l sobre vi
nhos, cer v ej u., bebidas al
coolh:as, licore:i, algodão 
e artefactos de nlgot.l:lo, 
lü. e artol'LLclo:i elo lã,linl10 
ê artêfu.ctoa de lia ho, ~~da 
e arteflLctns de t>etla .•••• 

10 °/o addiclunans sol.Jre o 
expetlionto cJo:i g-01101·0:,i li· 
vres <la direitos do con
suino, dus caputa:das, ii.r
m11zenagem, imposto do 
pho.róei; a de dócas ••••••• 

Eo:prJrCaçilo 

Direitos de2 1/2 º/0 ua. pol
vom fübricac!a por conta. 
do ~overno, o do~ metaos 
preciosos ocn pó, pinha, 
barro. ou em oura •••.•••. 

Ditos de 1 1/2 °/o do ouro 
em 1.Jar1·a, fundido na Cúllla 
da. Moeda •• , •• • ••.••••.. 

Interior 

Juros das accões dns es
tradas de ferro da. Bahia 

50.000:000$000 

326:000$000 

25:000$000 

20:000$000 

e Pernambuco...... ••. 140:000$000 
Renda da &tr<1da. de Ferro 

CentI".l.l do Br.tzil .. ... ... . 17.000:000$000 
Dita das estradas de ferro 

custeOAlas pelo Kat::vlo .•• ; l.200:000$000 
Dita. do Cr•rr~io Geml.. •• • • 3.ooo :000$000 
Rendà dos telegruphos ele-

ctricos.......... .. .. . . . •. l.4!i0:000$000 
Di tii dn. Cnsa da Moeda . . • .. 240: 000$000 
Dltt\ ~u _ Imprec~sa Nacion:i..l 

e Diario 0/ficial......... 400 :OOO$íl00 
Dlta. dn. ll'aurict\ d:\ Pol vorn. l: 000$000 
Ditl\ da Fabrica tle forro de 

Ypanema..... ... . . • .. . . . 60:000$000 
Dita dti~ n.1•1,;e naes... •. • . • • • 20:000liiOOU 
J)i tu da C:i s:\ de Correcçã.o . 40: UUUS001) 
Dit<\ do Gymn:isio Nacional. 70:000$000 
Dita do Instituto dos Sur-

dos-Mudos. . . ......... . . 3:000$000 
Dita. do Instituto Nacional de 

Mu.-icu. ..• • . . . . . . • . • . • . . . . 2: 000$000 
Ditn. rias matr-icu l:.LS dos es-

tabelecimentos dtt instruc-
çit0 sn perior. - .. .... . .. .. . 

Dita dos propr ios na.cionaes . 
Fóro::; de torNllOS e de ma.

·rinhas, excepto os do 
Districto Fet.leral, e pro-

Ca.ranro. V. IV 

300:000$000 
100:000$000 

d uc~to da. renda de posses 
ou domioios uteis dns ter
r·eros de marinhas, nos 
t~rmos ::lo. legislação em 

. 'Vlg"Ot• • ............. • ....... 

L~udemios, não comprehen
ditlos os provenientes Jns 
ventlas de torl'Gnos tle 

· mnrinhas do Districto Fe-
dornl .••. .. ... , . ••. ....•• 

Promios <le Uêpcsito.:; pu-
. blicos •...•••..••.. . •..••. 

Sello '10 pu.pal, a ugmP.n tado.s 
ns taxas . com IO u;,.. e .co
brn<l:L a t.a.:rn de 200 r t\is 
Por 100$ ~obre ns acçlSes 
ao potfatlor dos bancos e 
soc1edn.des anonymas. bem 
como sobro rlcbcntures 011 
obrigacüe:; ao porta ta dor. 

1 l /2 % sobro os divid,..ndos 
dos. b;1ncos, t:ompanhias e 
soc1cdn1los anouvmas • •••• 

Itnpt>Sto do tr11n1>porte ..... 
Dito sobre o subsidio e ven
ci~en tos, elevado a. 10 °/0 

o imposto sobre o subsidio 
dos denUtados e sena-

.dores • •. ~............. . 
Cobr•tDça da divida activ~:. 
Imposto sobre kansmissão 

de propriedade na Citpi
tal Fooer,ll, augmen ta
das de 10 e/o das· respe
ctivas ta:tas • . •.••.....• . 

Consumo . 

50 rêis por 250 :rl'ammas ou 
frac~ãn de 250 grammas 
de fumo elll l)l'uto que fol' 

· consumido. 
20 reis µoi · 50 gramm·1s ou 

fmrçflo. de 50 gmmmas de 
fmno ptcado, tlesdai.lo ou 
migarlo, idem. 

20 l'éi~ )')Ol' 20 grarnmaS OU 
fr .. cçilo de 20 g1~1mm:is 
do fumo em cburutos1 
idem. 

10 réis por 20 grammas ou 
f racçã.o de 20 gl".i.mmas do 
cigarros, idem. 

'O réis por 30 gramma.s ou 
fruc~i.o de 30 gra.m 1 uas .do 
rap~, tabaco 011 caco ..... 
Estns taxns s~rão e.obradas 

em estanipilhas. 

705 

3:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

9.200:()()()$000 

l . 200 . 000$000 
360:000$000 

892:960$000 
l .OOO:OUO$CIOO 

2.899: 160$000 

6.000:000$000 
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E a;trctoràinaria 

Contri!Juição para o monta
pio <lo. marfohn . ...• •.... 

Indemnis:ições ... .. •.• • ..• . 
· Juros de capita.e~ nacionaes 
VenJ~ de generoso propl'ios 

nac1onnus ....•..•.. · ...... 
Receito. cvantnnl, compro .. 

hendidas as multas por in
t'racçl!es de lei ou rogu !it- • 
mentll ....... . •...••...• 

Impo$tO do 15 ''/o sout'O lo-
terias .... . ....... -.. . ... . 

40:000$000 
1.200:000$000 

500:000$000 

100:000$000 

2.000:00U$0UO 

!20: 000$000 

10:000$000 
100:000$000 

ções e debcntm·cs ao portado1•; que ser:"io r e:.. 
colhitfo.s no Thcsouro NMionnl tlentro de 15 
dias de ~uunncio do pn.g-nmento elos rilesmos 
dividendos e juros. . ·· 

At't . .f.<> O Poder Executivo continuara a 
arrccadnr nos Estatlos ~ii11 cfa, nri.o organisndos · 
e até quo estes so orga.nisern, os impostos q"tle 
em 1'it•tutJo do disposição constitucioná l lhes 
são trnnsl'oritlos, procedendo do mesmo motlo 
em roln<:iio no Oistricto Feder,~!. 

Al't. G. 11 _Picam rcvog[l.dn.s as disposições 
om t~ontr~r10. . · 

Sala dn::; commi:;~üos, 28 t.lo outubro de 188 l . 
-Roclr'i.r1ucs Alues.- }'if111oi1·cclo, rol u.to1'.
ilfo me.~ Barros. -D1.JJ1.1clri11 l Uúotro . -R.ubUto 
Junio,·.-Jll/Jci·to Bi·ir'hêlcro.-Sc1·;"1lollo Carda. 

Remanescentes dos promio~ 
dos bilhotes de loterias ..• 

Montepio militn.r ..••••••. • 
Dito dos om1m~gn.dos pn .. 

blicos ..••..• . .....•.. . .. l 50 :000$000 Orça.manto da. receita. aeral do. Republicà 
dos Esta.dos Unidos -.to Braiil para o 

Dcpositns 

Saldo ou e:<cosso antro o~ 
recebiméntos e as i·esti-

. · tulçces. . • • • . • • • •. •. • • • . . • • 4. 500: 000$000 

lJísposiçücs !)c1·wis 

Art. 2.u E' o governo a.utorisndo: • 
· 1. 0 A e:-cpedh• reg-ulumento paro. o. cobrança. 

dos impostos de consumo do fumo, podendo 
estal>elece~ penas <le multa. de· 50$ n 500.$ 

·aos inf.rnctores, que poderão set· eleV.'.l.(\ns 
ao duplo no e>•SO do Níncidencia; . 

. 2. 0 A emittir como tJ.nteciriação da receit:i 
no exercicio <lesto. lei até ni sornm::i. de 
20.000:000$ em bilhetes do Thesburo, que 
s~rü.o resg-ttfa.dos até o fim do mesmo ex-

. ercicio ; · . . 
3. 0 A t'eceber e i'estituir, n~~ conformidade 

d~ disposto no ~rt. · 4) da lei n . 638 <le 171 de· 
setembro do lSõl;'os dinheiros·provonien'(es:· 

a) do cofre dos orphãos .; . , . · . · ·' . 
b) dos bens de defulltos.e ::msentes«lo eve,nto; 
e) dos premias de loterias ; · · · .. . ;' ' 
d) dos depositos das c:lixtts eco,nomic~~·, íí1on~ 

tas de soccorro e de ou lras origens. ·• · 
Os saldos que resultem do encontro cfas én

tradas com as sn.hidas poderü.ô set• npplfoados 
â.9 <le~pe:ws publicas. e os exee:Ssos dfüf resti
tuições serão levados o.o bn.lanço do exrncicio; 

4.0 /\ rever as b.~rir4.~faduanGiras, as do im
posto de doc.1. e d~ a.r1mtzen:ige~s! podendo· 
estender ao xa.rque importn.do o un~osto ad
diciona.l de .50 º/0 , si jnlgat' convenronte aos 
inter~es do p~ir.. 

Art. 3.0 As direetoria,;; dos b:wcos, compa
nhi~s::e ... sociedades t\nouymas desco11tarü.o os 
di vid~):.1dos düstri buidos e juros p&gos aos re
s pectwoir.o.ccionlstas ê ])arta.dores tl6 deben- . 
tur~;: ti..;,t$200 sobro 100$ do va.lor das ao-...... ~~ .., 

!~;:i'.'n1· 

exercic::io de iS92. . 

DENOMINAÇÃO DAS .U,ENDAS 

Ol'dinaria 

1. Diroitos de ilnporttwrLo 
para consumo •..••.•. . 

2. Ex_pediente <los ;rene
ros h vres do dirofto de 
consumo •....... . . . ... 

3. Ditos dascapntnzias .. 
4. Armazenagem • .••. 

<Jc.000:00()$000 

l . 200: 000$000 
320:000$000 

1.300:000$000 

DESl'ACHO · :dA U,lTil\10 

. 5, •. Imposto do phn.róes .. 
· G. Dito de dóc;i, ........ 

FS.l'OltT AÇÃ.O 

. 7 •· Dil'eitos de exporta.çúo 
dos l'{cneros uncioniws; 
fic:indo, isento o pinho. 

s. Ditos de 2 1/2 o/., (b 
polvori de 1 1/ 2 ó/11 tlo 
ouro ern barra, etc, o tl0 
l 0 /o i.los <liama.ntes ..... 

9. Ju1·os das ac~~ões das 
e.s t rafas de f e i· r o da 
B;~hfa e Pornam'ouco ..• 

10. t~onda. da Estrndt\ <lo 
Ferro Centrnltlo Bl•nzil. 

11 . Dita das estradas do 
forl.'o custeadt1.S.tiolo es-
tado ..... ~ .•. ~ ........ . 

340:000$000 
160:000$000 

25. 000; 00~'000 

20:000$000 

1<!0: 000$000 

17.000:000$000 

1 . 200: 000$000 
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12. Dit.n. do Correio Geral. 
1:3. Dita. dos Telegmphos 

Elec tricos ....•...•.•.. 
14. Dita d:\ Casil. cfa Moodn. 
15. Dit:i <l.a Imprensa Na

cional e Dia.rio Official .. 
lü. Ditn. da Fabrica da 

Polvora •......•• , ...• 
17. Dita da Fabrica de 

forro. do S. Jol'Lo de 
Ypu.nomo, .•............ 

J8. Di h~ dos :irsonaes ... 
10. Dita. da Casa ele Cor-

reccii.o ..•.•.•.•••.. - .• 
20, Ditn. <lo Gymnasio Na-

ciomd .......•.•... ;:.o: 
21. Dita do lnstitt1to dÓ~ 

Surclos-Mudo~ ..•...•.. 
22. Dita. da. ma.tl'lcu/a e.Ias 

cstnbolocimentos de in· 
str ucçü.o superior .•.... 

23. Dita dos propríos nn-
cionnes •.•...•.•..•... 

24. Dita dos.terrenos din.-
mnntinos ............. . 

25. Fóros de tet•ronos .. . 
20 .• Ln.udemios ...•..•. _. 
27. .Venda de tcm•as tm -

bh cas ......... . ..•.... 
28. Pt•omios de tlopositos 

publicas ••..........•.• 
20. Conce:isão de ponnas 

de agua ....•.• · ........ . 
30. i:iello do '[Japel .•.... 
31. Imposto de 1ransmis
. siLo do propril.ldatlo ..•.• 
32. Dito de ind ustri;i.s e 

profissões ............ . 
33. Dito de transporte .. . 
34. Dito predinL .......• 
35. Dito sobre o snbsiclio 

o vencimentos ........ . 
313. Dito sobl'o <l:i.tas miw 

ner::1.0s •....•.•..••.••.• 
27. Dito do ~ndo ...•...• 
38. Cobrançn. da <li vida. 

activn. ........•... .. .. 
30. Instituto Nncioua.l ela 

Mitsicu. . .............. . 
40. H.e11da não classilicacla 

:riXTltA.rmm N' A Rl A 

41. Coutribuicil.o para o 
Montepio de Marinha. 

42. Inrlamuisaçues ••...•.• 
43. Juro3 de Mpitaes nn.~ 

cio n:ws ..•.• - •.•• · .•.••• 
44. Vendn. de goneros o 

proprios nacionaes .... . 
45. Receita cvontu~l. .. . 

3 .000: 000$000 4u. Beneíicio::i de Ioterirts 
isent:i.s de Imposto._ ... 

1.450:0008000 47. Decima. pa.rte do bene~ 
240: 000$000 freio liquido das conceii~ 

elas depois da lei do 1871 
400: 000$000 48. lmposto de 15 °lo sobro 

loterias~ ...•..•....•.. 
l: 000$000 49. Se~lo tios bilhetes elo 

loteria ..•.....••.•..•• 

20:000$000 

50. n.ema:ncscon tos t! o~ 
no: ooo:;;ooo pt·emios do~ 1.Jilhotos do 
!W:OIJO.~OóO loterins. (Loi n. l1 l4 do 

27 do sotumbro <lo lé801 · 
40: 000$000 ::wt. 2°, ti 311) •••••••••• 

t>I. Pi·oducto do impo:ito 
10:000$000 

70;000$000 aürlicioau.l du u º/o ....• 
52. l\fonlopio militlll', ••• 

:j ;000$000 5:3. Dtto dos Empregatlos 

s 
100:000$000 

360:000$000 

100:000$000 

15:000$000 

Pu!J!icos., ........... . 

ltE:f PA. co~ APL'LICAÇXo 

E:>PECIAL 

150:00$000 

180.444:000$000 

3:000:::000 Fundo de ermmcipaçil'.o .•• 
20:000~000 

20:000$000 

1.000:000$000 
8.000:000$000 

i. ºº·º: 000.$000 

5.000:000$000 
. 360:000$000 
4.500:000$000 

700:000$000 

280:000$000 

1.000:000$000 

2:000$000 
$· 

40:000$000 
l .200: 000$000 

500:000$000 

DRt>OSlTOS 

SalUo ou excesso ent1•e os 
recebimentos e as Nsti~ 
tuiçõas •......•.. ••...• 4.500;000$000 

184.944:000$000 

O Sa. Pn.EslDEN'Tl~ designa pa.ra n. sessã.o 
de ~maohU. n. seguillte ordem elo dia : 

-J.a ziartc (ate .1,is 3 horas da {arde) 

: .. contiau::i.ç;1o da votaQKo do p1•ojecto u. 245, 
fi:...':tndo a.s despezo.s do M:inisterio da lllstruc
ç;1o Publieà, Correios e Telegrn,phos (2~ dis
cussão); 

Votnção do. projeeto n, 180 A, interpretando 
os t\rL;;;. 73, i·i o 75 da Gonstituiçi.io Federal (3"' 
díscussü.o);, . . . 

Discussão cl'o i·cquel'imento do Sr. José 
BcYilaqun. ·,sobro proj ectos nfto stinccio-
uados; · ·· 

3" <liscussão Llo projecto n. 254 A, inter
pret~mdo a disposiçµo do nrt. 30 da lei n. 2 
do 8 de n.gosto deste anrto,. no sentido de 
ter comprehendíclo o credito necessario para 
as de~p(;mts do subsiuio no periodo .da actual 
sessão. · 

'.' 

'.'..l·';··. 
D~ pcwto ((Is 3 lto1·as ou. antdy,:, .. 

•'. 
•' 

niscussão unica elas emendas do Sonitdo a.o 
100:000$000 projecto n. 115 M, fixando as forças de terra 

2. 000 : 000$000 po.r::i. 1892 ; 'J 
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Discussão unica. das emendas do Senado ao 
projecto n. l 14 E, lixMdO as forças de mar 
para. o anno de 1892; 

3ª diScUSliãO do projecto n. 251 A (do Se
nado), autorisondo o Poder Executivo a ~ttell
tler ás necessidades tlo cs ta.do do Pio.uhy, 
determinadas pela secca; 
· Discussão unica do projecto n. 203 E, (n.d
ditivo o.o orçamento da Mal'inha), instituindo 
o monte-pio parn. o ope1•ario effectivo ou do 
quadro e:tlranurnorario, servente effectivo do 
arsenal de marinha da C<~pital Fútle1•a.1 e 
outros arsenaos de marinha da Republica. 

Levn.uta-se n. sessão ús 4 horas e 10 minutos. 

102° SE:!SÃO E;\l 29 DE OliTUJmo DE 1801 

PresÚlet1c ia do S"I'. Palalta. (fo saç}'Ctario) 

Ao meio-dia, procede-se à chamada., b, qual 
respondem os Srs.: Palctta, Nina Ribeiro, 
Retumba, Rodrigues Fernandes, Nogueira 

. Pn.ranaguO., Belfort Vieira., Uchôti Rotlr1gues, 
Indio do Bra?.il, lnnocencio Serzedello, Cantão, 
Pedro Chermont, M<1tta Bi.icellar, Costa 
Roi.lrigues, Casimiro Junior, Anfrisló Fillilho, 
Pires · Ferreira, Mnrtinho Rodrigues. Barbosa. 
Lima, Bezerril, Joã.o Lopes, Frederico Borge!:i. 
José Avelino, José Beviliv iuu, GouQ:llo de 
Lagos, Nuscimonto, Amo1•im Gurcio., Epitacio, 
Sá Andrade, Tolentino de Ca.rva.lho, Goa.
<'.a.!ves Ferreiro,, José Mn.riano, Jonquiin 
Pernambuco, Juvencio de Aguin:r, And1·ó 
Ca va.lcanti, Rn.ymundo B~mdeit~.i, Anoibal 
·Fa.lcão, Pereira de Lyra., Meira. ele Vai;con
cellos, João de Siqueir~, 'João Vieira, Lui;r. 
de Andrade, E::;pirito Santo, Bellurmioo 
Carneiro, Oiticica, Gabino Besouro, l vo do 
l>rado, .Oliveira Valladão, Felisbellu Freire, 
Augusto de Freitas, Pa.uh~ Argollo, Tost~\ , 
Seabra ,. Zama., Arttlu1· Rios, <.hwci:i. Pires. 
Marcolino Moura; · Severino Vieira, Santos 
Pereira., Custodio ·de Mello, Paula Guimarães, 
Milton, Amphilophio, Francisco· ::Judré; Dio
nysio Cerqueira, Leovigildo Filgoueirn~~ 
Sebastião La.ndulpho. Bm·ü.o de S. Marcos, 
Pires e Albuquerque, Prisco Paraiso, Monii 
Freire, Athayue Junior, Oliwiri\ Pinto, 
Nilo Peç..'l.n ha., U rkmo Marr.ondes, :M.(l.ll hães 
Barreto, Alberto Brandão, Vir-gilio Pessoa, 
Fta.oça carvalho, Luiz . Murat, Baptistii da. 
Motta, Fróes da Orull, Aleindo Guanaba.ra, 
Erico Coelho, Jacques Ouriquo, Al'istides 
Lobo, Furquim 'Werneck, Je::;uino de Albu
querque, Figueiredo, Viuhaes, Antouio Olyn
tho, João Pinheiro, Pacitlco Mascareuhns, 
&abriel de Magalhães, Cbagui; . Lobato, 
Jacob da Pa.ixü.o, Alex~ndre Stockier~ Fran.,. 
cisco. Veiga, Ln.mouuier, · Alva.ro Botelho, 

Feliciano Penna, Viotti, Dutl•J. Nicacio, 
Coi·rên. H.abello, l\'fanoel E<'ulgeLJcio, Asto.lpho 
Pio, .Aristides Maia, Carlos das Chagai:;, oo
mingos Rocha., Costa l\1•1cli:tdo, Domingos 
Porto, Ferreira Ral.Jello, Bueno de Paiva, 
Ferre.ia Pi1·es, Joã.o Luiz, Bernardino de 
Campos, Francisco Glicerio, Cesario ~otta, 
Moraes !3:1rros, Adolpho Go1·do, Mursn., Costa. 
Junior, Rodrigues Alves, Alft•edo Ellis, Mo-. 
reira. du. Silva, Rul:Jfüo Junior, Leopoldo de 
Bt\lhlíes, Azeredo, Bellarmiuo de Mendonça, 
Mnrcfauo de Mn,a"alhites, EJna1•do Gonçalves, 
Feruando Simas, Lauro Müller, . Schmidt, 
Lacerda Coutinho; Pet•eira d~ Costa, Aohlo 
1lu l<'al'ia., Bo1·ges de Metleiros, Alcides 
Lima, Abreu, Homero Ba.ptista., Cassiano 
do Nascimento, Demetrio Ribeiro o Menna. 
Ba.rrelo. · 

Abre-so :i. sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. : 

~fo ttt1 Machado, Henrique de Carvnlho, 
Justioiauo de Serpa, Ped1·0 Velho, Pedro 
Amarico, H.osa e Silva, Thenphilo elos Santos, 
Pootcs de Mírantl.11, Leandro Maciel, Vit·ia.to 
(le Me<leiros, Tl1om;1z Delltuo, Costa. Semlt\1 
L1onçulves <.:haves, Gonça.!ves !to.mos, Lopee 
Chaves, Domingo:> de Moraes, C1n·va lh1~l, 
c ~rlos G:lrcia, l'dm0itla Nogueira, l<'leury Cu
rudo, Guimarães Natal, Carlos Cainpos, Tho-
1ú:.z Flores e Rocha Osol'io; e sem causa. 
participa.da os Srs.: Nelson, Almino Affonso; 
Miguel Castro, Cottto Cn1•hxo, Rarmundo 
Bandeira, Fonsecn. e Silva, l<'onseca Hermes, 
Cyrillo l.le Lemos, Jo~qui.m Bl'eves, Sn.mpaio . 
Ferraz, Lo.pes Trovão, Mayriok, BadMó, Per- · 
reira Brnn'.Jão, Arnerico Luz, l<'rancisco Amu.
ral, Mouteiro dn. Silva, .Martinho Prado .Tu-:
nior, Angelo Pinheil'o, Pa.ulino Carlos, 
Caetano ele Albuquerque, Victorino Monteil'O, 
.Jul10 de Casti!hos e Fern:i.udo · Abbott. 

E' lida e sem debate ap.provaun. a neta da 
so,;ão anterior. 
· 'o Sn.. 1° SEcR.t:TAmo procede ii, leitura do . 
seguinte 

EXPEDIE:NT8 

Officio5 : 
Do Sr. 1° secret:\rio do Sen:.ldo. de 28 11o 

tio cor1•e1lte, communic:rndo qne foi re111et
tido :'.Lquelln. Ct\lllíl.l't~. em omcio do Miuisterio 
dos Negocioi::1 da Justi~11 do 20 do m~smo 
mez, o autographo sanccionado da r~solução 
tlo Congresso Nncionul quo conced~ o.o ~cri
vão da. ioi pretoria. desta c ;1 pitnl Archias do 
E::;pirito Santo Menezes, um nnno de licença. 
1ml'a tr-atm· de sua. sauile. -Jnteirnda. 

Do Mioistm·io d(IS Negocios du Fn;:endn, de 
27 UO C(lt'rente, em respostu. 3.0 OfficiO o. 'lô7, 
d.e 10 do corrente, requisitando, por pa.1.te 
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tla. comm1ssao tle or<;arnento, inlormações gresso tome ,ia uma resolução sobre este 
ilcer-ca rfa conveuieocia e urgeucia do alfüll- a.ssurnpto. 
degamento elos portos de Mossoró, no Rio DesLle que a. Conslit11içã.o estabelece que o 
Gt·ande do Norte; Aracaty, no Cerwú,; OG.- 1mico casamento valido ó o civil, é preciso que 
ravellas e o .. nn~vieirns, ii:i Bahia; !tape- o congresso ou apprcfve o projecto do Senado, 
mi rim e S. Matheus, no Espirita Santo ; afim de que aquella disposiçifo nü.o seja lettra. 
Buzíos, Gn.rgaJ1t.i., S. João da BarL'a e Ni- morta ou o rejeite, refornw.nrlo-se então. a 
tlieroy, no lUo de . Jn.neiro ; Sant' Anna do Constituição e dundo-so u.mpla liberdade aos· 
Livramento, no Rio Grande do Sul ; e da nubentes pnm casarem como eatend9rem, 
creriçfio de Mesas de Rendas ern Qu:1rahim e mesmo com dispeusa do todas as fürmaUda
S. Bur:ja, ne;;te estado, llanrlo as iu formações 'les, como <\utoris:.t a Legislação da America do 
'Jl<idiLlus. -A' quem fez a requisiç:1o (commis- Noi·to. 
são de fazendtt). Prccisnmos, p11is, ou approvar o projecto ou 

o SR. PRES!r>ENTE annuncia que se vue Pejei tal-o, e nestQ c:'lso pedir immodiatamente 
entrai• na primeira pn.rte ita ord.~m do din. um'~ reforma na Constituição. 

o Sn.. ADOLPHO Gmwo (pela ordem)_ Ha. Lomhm-se V. Ex, que n11 ultim~ veill em 
'poucos dias. pedi a nrnsa que puzesse em qn<:i foi tinnuncindo. a discussi\o do projecto 
ordem do dia 0 pr~j·icto reln,tivo ú. Jl!'ece- varias Srs. depnt.:idos pediram o ence1•ra
oenci~ do cusam03nto civil. e 0 sr. Mu.tta Ma- rllento d(} 3" discusSãCI, requerimento que 
chado, que enti'i.o· ptesiclbi a sess;rto, observou \'. Ex. ni:io accaitou e, portnnto, é de crer que 
qne nii.o podia. attender a.o met1 redido, por- log·o que ~eja posto em ordem do dif.\, a dí!r. 
que a Cam:ira ao pror,)g:ir os seus trabn.lhos cos~ão será encerrada. e sendo poucas as 
teve o intuito 1le se occupnr unicamente dos ernend~s-pouco serii, tti.mb~m o tempo tomado 
projecto::; de leis organicus ou que desen vol- com este projecto · 
vessem th<õses coustitudonaes. Peço, pois, :L V. Ex. 1)110 ponha este pro-

Lcrnbro-me qne ponderei :~ s. Ex. qne a jecto em ordem tlo dia, não consultando para 
Camat'a uão tiuha manifestndo esse intuito, 0 isso iL casa, poroue está isto na. competen· 
ponderei mais que mesmo pelos consit!e- eia thL mesa. • 
randos <lo Senado, qne prececlor<tm 0 decreto Corno ja disf;e, este projecto é importantis
de irwrogaçuo, se vé que :i prorogn.ção foi simo e vae satisfazer' a uma grande e impe
decretada não só pimi os projectos de leis riosissima necessidade publica. 
organicas, como ninda ptira todos os projectos O SR. P1tESIDENTR - PareciaMme correcto 
de interesse publico e que fossem urgentes, que o Sr. deputado appellasse da d ecisão da 
e a!õ!>im tem procediclo o Simado e a. proprin. llleS:t para a.· Cam;1ra., e parece-me que ella 
mesf\ dé:sta Camnr::i., e tnnto qne n:.1 ordem do não terá duvida em deliber:tr que o prójecito 
dia de lwje lrn. projectos que não s:'i'.o de leis seja. dado p:tra ordem do dia. · . 
organical:l e nem 1lcsenvol-çem theses consti- Si estivesse nas minhas mãos atteuder ao 
tudonaes . pedido de S. Ex., acredite que o faria de boa 

PP.ço, pois, liceoça. pnrn. insistir no meu ro· vontade, mesmo , porque estou de nccordo 
que1·imento, ponderando qno a ml,.teri;~ do com as suns ideas: ·mas como a deliberação 
p1•ojocto é impol't:Latissimn, o ó Pl'Cci~o que o :füj tomafa velo Sr .' Mattn. Macho.da, alie 
cor1>0 legísln tivó tome uma <lelibarnçiio rcs~i,·er{i a quesUío logo quo occupe este 
Ú'.Lue<~ e definitiva. n, este respeito, P'lr:l. qnc logar. 
não continuem n. fazer-::;e casn.mentos. com 
t!ispons:1 do acto. civil, quando é certo que, em 
face tlo nosstt lei, o unico Ci\Sa.mento valido é 
o civil. 

Agora. mesmo acabo ue receber nma, cn.rtn 
tle um tlistinuto amigo, de S. Simão, of:: ~nclo de 
S. Paulo, c:lizeado que o •·ig:~rio tem t\Jito alli 

. e:is:imentos, ató de menores, sem n.tltorisaçào 
judicial, tendo ultimamente cnsado umt\ 
mcmm• de dozo nnn;;s ! 

P~co lic1mçn. plLrn. for o seguinte trecho dv. 
carta : 

((. Tem elle foilo diVlll'SOS CllS11mentos de 
orphãoii e monore:;, som n.utori,;noi'io jndicin,\ .~. 
entro este~ facto:;, sobresaho o dti uma menor 
de uoie :woos) toudo este facto causado incli
guaçfio gel'u.l. » 

Em todo o paiz so ostão praticando factos 
<lesto. ordem e ô, portanto, p1•eciso que o c:on-

O Sr. Nilo Peçan.lt.n, (pela ordem) 
-Amplio o raquerimento do men collega que 
me antecedeu, púdiudo a V. Ex. qua ponha 
tambem em ordem do dia o projec:to da. 'com~ 
mi;:;st'to cfo diplom;i.cia que a.pprovn. o tratado 
do \Vusbil)gton. Neste proj ecto se trn.ta de 
uma lei que intr!r ossa profundamente á s r e
h\çõcs iutornacion:ics do pn.iz. 

O SR. fütlco Cm.:r.Ho (pela ordem) -Faço. 
uoàln~o reqnerim'mto, afim de que o par.ecerda. 
comm'tssií.o do instruc~~i.io e suude t>ilblica. do. 
gm1l fni rel:.ttor. entre na. ordem dos trab9.lhos. 
du. Carn-1m de pLwcom as loi$ annuaes, pois, 
compr~hen<lo os projoctos 216 o 216 A, o prir 
moiro quo uutorisa. o Poúer Ex~cutivo. o; dar" 
por finda ::ti oonvonç:1o sanituria. oelol.>rado. IJelo. 
governo imporiu.l com a s republie<'\'$- Al:gen.-. 
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tin::i., Oriental do Uruguay, ao que a.dberiu a 
do Paraguny. o segunuo reforente à organi
saçilo do serviço sanit..'\río cios portos ma.riti
mos e ftuviaes da Republica. · · 

Estes nssumptos são importnntissímos e uão 
devem ser adiados para. -a iwoximt~ futura 
sessão leg-islu.ti vn,. · 

PRIMEl.R.A PAR.Tg DA ORDEM DO Dt \. 

lei, ao Poder Executivo, pn:ra. a formn,lidade 
da promulgaçã.o. » . 

Não diz o ten1po; mas, si o projecto não 
póde existir por mais de 10 dias em poder do 
Presid1rnte da Republica. e em outros ta.ntos 
devolvido i1 Ca.marn, ... 

o s~~; BELl"ORT Vrnm.A - Este é o ponto 
princival . 

O Sn.. CosrA MACHADO-..• estll chro que, 
pelo espírito d:.i Constitúiç!ã.o, o Po4er Legis-

0 Sn.. PiiESIDI·:NTJ·~ declar-.i. que não ha. no !ativo t erâ. de pronunciai·-so; tanto mais 
recinto numero pn.m votar as matorias dcsi~ quo ns pn.ln.vrns: -logo quo-do Regimento. 
gnadas om ordem do dia. 0, por isso, cntru, cm om portuguez - signillcmn - som dornorn. 
iliscussi.\o o 1•equol'lmonto otrorcci<lo polo St·. (Apoiado~.) · · 
Barlloiro. Lima e ndoptitdo polo Sr. Bovil;i- rJma. lei ó roitn pn.1•n, :t !'1ttisl'1\Çifo rla umn. 
quo., sobro projoctos nu.o sn.ncionn.tlos. noeossitlltde publicn, nprociml:~ polo Cong:.esso 

O S:i•. 0o1"!1tu. Mucb.u.do-Sr. p1•ê
sidunte, SOl'ei Llrevo o su dh•oi àlg-umns pa
la. vrns com o tlm de justítlc..11• o meu voto, s1;1r
viodo as ligeiras considerações que vou fb. ;o.er 
como quo de um protesto cont1'0. ~ opiuião 
de algu11s Srs. depnta..:os, opíniúo sancciona
dn. do alguma maneír;' pelo presidente desta 
casa, a respeito da interpretnçü.o riuo so Quer 
dt\1' o.os artigos da Oonstituiçi"io rerer•entcs ao 
1'Ct0. 

Sr. presidente, a opinião quo vou combtt·· 
ter, uma. vez sustétltad:i, t::':lz corno couse
quencia na .pratica a n.nnullnç-.ii.o complet:i. de 
uma. disposição constitucionat . Entendem al..: 
guns Srs. deputo.dos. que o art. :37 §3° da 
Constituição, .· nüo marc:.tndo ou .oão precisan
do tampo cei-to para que o Conf;resso conheça 
.da. nüo sancção de um projecto . de lei ou 
uquillo que se ohama o velo presidencial, fica 
a resolução depêndente tão sórn~nte de um::i. 
opµortun \da.de. · 

Si assim fosse, ~·ra.ves absurdos a.pparece
riam na pratica. Sabe V. E:t. e :t ca.mam, 
que um projecto de lei tem tri\mlU!s marc;1-
dos na Constitui~, quo este projccto, tlepois 
de passar etn ambas as casas do Cong resso, 
uma vez aceito va.i à s:~ueção. E' S.'\ncciona
do ou não. Si é sancciooado; possu. a ser lei, 
si não é, i>ergun to: o q o.e ti Consti tuiçfio de~ 
termina~ . Que o Porle1• Legislo.tivo, unico 
l>oder soberano, d"1cid:i. d:.i.oxécl!<jão on niio do 
projecto, :.i.nalys:i.ndo ns razoes uo viJto. Por 
consequencin., siniio seguir-~e •i. npprovnção on 
a reprov:ição do tieto, como é passivo! con
cilmr"'."se n disposição do a1·t. 40 com as do 
art. 37 § 3° ? Bste a1·tigo di i (UJ): 

« Devolvido o projecto ú cn.marn. início.dora, 
ahi se sujeitarit a uinu. discussão e ·~ votação 
nominal. considerando-se :i.pprovo.clo si ob
tiver dous térços dos suffragios presentes. 
Neste caso o projecto será remettiuo :i. outra 
ca.mnrn, que si o a.pprovar pelos mesmo trn.
m1tas, e pela.1:1lesma maioritl, o enviar á , como 

o polo Prosidento dt1 Ropnbl1cn. · l\fa~ (11z n. 
Constilulçã.o, quCi dado o "Octo n.ind:i o pai.ler 
sobemoo, que cio Congresso, por dous terços 
<lo votos i·osolvorà. 1~ qua:;tlí.o. Rota.rdar ó o 
quo no. pratica. dari\ vordndolros absurdos, 
como vou mostrn.r. 

Supponha V, Ex., Sr. prosí<lente, quo 
pnss3 cam uppeova.ção Llost•~ cn,su. semelhante 
opiniüo . · · · 

Diz o art. 40 (lê) : 
« Os projectos l'Pjeitndos .ou níí.o sanccio~ 

na.dos aüo poderü.o ~<;.:r renovu.d.os na m~sm~i 
sessU.o legislativo.. >> 

Ora, u. Constitµição prohibe que os projectos 
rejeitados ott uão sa.nccionados sejam tle novo · 
a1>rasentudos na mesrn:\ sessão ; os projootos 
podaá1 ser rejeitados por dous to1•ços, e em
q uunto isto nfio se der, poderit.o ser :tpre.:;entn.
dos na sessão seguinte, n. prevalecer a. opi
niü.n que combato. 

Por isso, si porventurn. o projacto pótle ser 
adiado part• n. sessão seguinte, segue-se que 
110 principio dess.i. sessão qun.lriuer depnt:\do 
ax-·oi do a.rt . <10, pót.le t\1wesentm· o projecto. 

O Sn.. AsTor...Prto P10-Não póde, porque não · 
teve a. ultima soluçüo . 

o SR. COSTA MACHADO - E' verdade, lin (~ 
respeito umn, especie de litispeodencfa .. 

Dir. u. Coostituiç.1o-os pr0,jectos re,jeitn,dos 
ou não snoccio1rn.dos. Os p1·ojectos sã.o rejeita.
dos em unl<\ ou outra. camttrn. e t:.tlt'I bem 
quando s u,iei tos llO voto por üous terços nií.o 
teo lin.m ·a. a.uuuencia da Gamara. 

Logo, :i. coúsequencia clara. uessn. disposi
ç5.o ó qne. devol vido ú. c:i.mn.r~\ o projecto, irn
medü\tamcnte ell::t. deve toma.1-o l)tn consi
daracrr.o para, que as <lisposiçues dn. Consti- · 
tuiçrio se htmnonisern. (Jl.poiaclos .) 

Quer V. Ex:. wr mu.i:; um allsnrdo que re
sulta, da intcrprot(l.çl\o contrMin.~ Suppo
nlmmos quo amanhü. se formem dous grnndos 
pu.rtidos e que n Mesa seja n. · expressão <.ln. 
mn.iorfo. de um dellos ; não so.ncciono.do urn 
projecto, dirá a Mesa, como disse o Sr. pr~i-
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tlontc:-Eu, que sou o distribui<lor elos traba
lhos, entP.ndi que ui'to ora conveniente dar 
este projecto p:ml. 01·dem do dia. · · 

Ora., confesso ii Ca.IT:HJ.l'a. que fiquei sorprc
henuido com esta tlec:ln.ru.ç::to; O tlir; no prnsi
<lcn te, o 81•. M::tttn. Machado. 6 mimi1·::wol
rnente correcto, tem pet'feitu.montc desempe
nhado a sua. missü.o, m~ts hontem nndou mal; 
J10ntem, como o bom Homero, dormia. e dor
mia; o Sr. Barhosa. Lima. demonstrou ex
uberantemente quoS. Ex-. não podin., cm race 
do :lrt. 1:36 do regímen to, tct· adiu do, pro· 
crnstittado :i. discussão tios pro,jcqtos que não 
l'cw:tm sarlccionados. 

Mas, como ia dize11do, 71ara corn1:ilet:t!' o 
mon plml:':imento, :~ Mcói<l, rcpl'csenta;i, innioria,, 
o, fundnu<~ no. art. ::i § :J<>, diz quo nüo ha. 
tempo ma.rc:tdo, o 11ortan to 11iio <lar1\ o pro" 
,iccto nilo sanccionri.llo pn.rn. discussão nem 
nesta sessão, uóm nmaullã, nem dGpois. i\s
!jim pois o qno acontoccrú. ?- f<'ic:.'Lrii aunullndo o 
J>receito constitucional Jlcl:.1. resoluçiio du. 
.Mesa, apoiad<i na maiol'i:t; porque, no e;1so du 
que qu:ilqtu!l' tleput:i<lo l'Cqllcirn. quo ~e con
sulte a. cam:u•a, ó prcsidon to <la liom grado 
se prastarú it l.!Onsulta. e a mt\ió!'i~ <Ih·<\ ql\C a 
Mcsrt tem ra%ão. 

Eis porquo :i. Mcs:1. lm Ll·~ Mcessurhunenta, 
llllltL vor. ·que não su c::.:tn.bclc~a, 11mt\ pr:txe 
<JUQ deva sc1• sguida oo futui•o. ht~ tfo lnuti
lis:ir ·os a1·ts. :n e -10 dti Constitulçü.o, e 
iuutili lls:w, pur conseguiu te, o poder supremo 
du, Nn.çã.o ua confoc~.U.o dns leis, qne ó o Con
gresso. 

Nlio rincrcnllo roubar ma.is tempo ft Ctimara, 
venho 11 t•otesttW 11.pem1s con tni a r1cclsii.o <fa 
Mesa. e comliater l1 opinião coUtl'arin, j!Olo 
uhslll·do que se se;;-ue ele semcllmnt.e opinfüo. 

Termino as minhn.s conslú1n·aco1:s, pot•quo 
eutcntlo que devo set• ptLl'CO, e nü.o devo occu
pa.r po1· muito tempo •~ ttttençIT.o cln. Cam:tl':i; 
nostn, occm;iü.o o tempo ó moctl(i, o moeda 
muito predo!ia. 

Tenho concl uillo . (illuilo lJem.) 

O S:a.·- .Ale.indo Gh1au.ao~:x.-a 
diz que s6 tomon :1 pt1lt1vrt~ nu. discussão desse 
t•0que1·imonto p:mi. não deixar . po.ssll.r como 
p1•ocedcnté e regra a llrrna1· o qnc l1ontcm se 
:fo:,, em l'elaciio a ostn. matct•i:ii. · 

O nob1·0 depntado polo Cearú. o St• . Bttr
bosa liimá, obscrvo11 qne não erão 1ln.dos para 
'L ordem do dia, os pt•ojectos <lo ki .;i, que o 
Sr- P1•asidcuto · d:\ Ht:!publicn. h:ivhl. no~·•do 
snncçi"í.o, npoiatlo nn di:;poski'í.o Cü!l).;til.ncinoal 
e rrn lottm. exr1•essn tlo regimonto, J'Gclamou 
<!Olür:L o facto. Ao cspirit;1 dD hom•a1fo sr. 
P i·er,;idontc da C.ami~r:~1 porum, n~.o )H~rcceu 
oue fossem assim tcr·rniuantos ·e positivn~ ;lS 
tlispo:;içve3S elos ('t.1·ts. 3í o •10 da Constituição: 
el'a S. Bx . tle opinião que taes projectos 
foissem adimos pt\·rD- a sess~o legislnt1vn. vin-

f!our;~; e, Jmra. isentar-se de delibero.ç:"io 
contraria., echH•ou que a cnc:si.l paut11ria ns 
suas resoh11~{ics pelo voto que n. Cu.mu.r.~ 
e:de1·nassc\ provocada. por al gum de sous 
membros. 

tl Sl'. deputado BcY ilaqun, p:\r:i facilitar n. 
soluçlio cJu, quesfüo, api·esenton o requct'i
mento, ora. cm dcfx1te. os t.errnos Lla. oispo
siçlio constitucional !!ão trio clri.ros, que o 
01·ru:in1· niio tem duvkla de que a C;imara. vae 
sultra.gat' este requerimento ; m:is, o que o 
orador não pódo deixar sem pt·otesto, ti que se 
füme em doutrina. qno SC.J:lr neccssa:rio um · 
n.cto expresso dt\ Cn.ma.ra. p:mi que clla. sej:~ 
cl1nma.tl:\ o. discuth· o votar os projectos não 
s:rncciono.llos. Essa. 1liscussüo o votac;ü.o não 
sfL1) mLtis ']ll l'l n. conclusão <lo processo legisla~ 
tivo que hii.o de sorrror todos os projectos, 
Logo quo o P1·osidGnte <lo. Repnblic:i commu
ni11uo n O:lmara. quo oppei7. o sou w:to a um 
projecto d() lei, incumbo :'.i Mesa, po1· sua 
tJropriu tlúli1Jar:1çã,01 sujoilal-o a novn. dis
cussão e it Yot:tçfi.o por dous terços· • 

O Srt. Ot.tv~m.\. PrnTo:- Não apoiado. 
V. Ex: .• estâ. muito enganado. O pt·l~jecto tem 
d.:i it· primoi1•0 it comtníssão. Peço a ptd:wm. 

(J SR. :\, GUAN'ABAtt,1.: -11. qneshl.o do ir U. 
commissã.o ci nnm questão iucllle11te 1:1 ~ectm· 
chwin.. (:tpniados.) Affecta sim pl esmcrnto . ÍL 
convenienciri. da Cama1·:t mt occnsiiio . Si oll~ 
julg:~ lH!CCSSU.l' iO f(UO as r ar.õeS do vctfl St>jum. 
estttdn.d.is '[>Oln, comrni "!-:ão. env iar-lhc·ha o 
p1·ojecto. lsto nã.o t\ltera os tl>t•mos d:b 
que$tüo <lo rnterpretação constitucional. 

o SR. MA~Ot•:t, Fur,cml\010:- Y. E}C· : ·.re~ 
q nereu isto hontom ' 

o Sit . A. GuA'.:\'A11A1~A o que requereu 
houtcm não foi cxticto.monte isto. 

Vendo que o Sr. pre.,idcnte dilo C~1.mara le
v1rnttwn. umn. questão g-1•twc, qu:\.l SC?ja. a d~i 
interpreto.çã.o de :t;::·tigos com;titucionnes e 
sentindo, por outr<.' lado, 'JUO n. questão não . 
ia. sendo conduzid;\ com t\ cn.l run. 111:!cessaria 
ás delibe1·acões, propôi que sobre a 2uestao 
can.stitiicioncrl tbsso ouvida. a. l'G$pectiva com.:. 
m ii::.s:J.o, não só como um :i e to lJe tle re1·e ncia 
parti com :~ oplniu(i extorm'Ltla pelo orgrio rl:i 
a~umira., como ~ o seu Nrosidente. ma~ n.inda. 
pt\l'<L q11e. obtida nmti certa tlilnÇãv, pmlesse 
hoje :L Gamara solver :~ qucstilo, iostruirfa, 
pelo douto p:.i.recer <l~ sua. illustre commis
!;U,o . 

o or:\Clol" llisse na. occasi:Io qne rc. smi opi
nHto ora :1. umuiffl:;t.adt\ pelo uoLt•e deputado 
pelo Ccarú, 11om outra tiodoria. ser em face 
da cl:i.t·n. r\i~pCTsic',to constitncionn.l, da. regm 
p1·escripb pelo reginicnto o Llo, pr:lti<;:i1 comw 
mum nos ))'1.i1,e sonde i.·ccm·so iclent.lco se con
sagr:t. O orae,or viu hontem o Sr. \)teSidenta 
da. C:imn.1·a. ' ·abriga.N;e fi.s opiniões ·<lo' com- · 
montadores. dn. Constituição Americ:\na.. Dos 
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qne conhece, a.fflrmn. que nenhum <'
0

mitte coo- qu'3stão occasional; m:J.s pt•otesta, para que 
ceito fü'1'oravel ó. opinião do Sr. presidente. nssim não se constitna. doutrina ou regra. 
Ao contrar-io, .todos se pronunciam de modo fotnra.. (Muito bcin.) 
:.i. não deix:Lr duvirJas de que a votação por 
àous terços é feitn. neto cnntin110 a deuegnçã.o o Sr. Oliveira Pinto-Não de
da sao('ç:io. Nem sequer deixam enk ~ver sejo discutir lnrgarnen.te n mn.terht do reque
que já mais houvesse d u 1•idas sobt•e ponto t:lo l'iinento n presentado a consid ~racão da Cn.
claro e positivo. Nãodí~r:otem a.questão que mara. pelo Sr, BiH·ilaquu; apenu.s tom~i a 
nunca foi ponto contl'overso; mns pronun- pn.l:wra p~~rn. justitic•tr 0 aparte que dai ao 
ciam-se de tal fórum, quandn dão conta do meu honr;1.do collega e particular n.migo, o 
nrocesso por que J1:l.8Slirrl as leis, (jue a mera S ~ •. 
F l <l 1 r . ülll'LIHulU'a. 
10terpretação grommalica <lS suaspa.a.vt'JS Afirmou s. Ex. cnthegoricn.mente que o 
não abre campo :~ contestncaes. ArJni estú. presidente desta camara er'L obriga.do, logo 
W1.1lher's Ama,.ican Late, cujo valor nü.o pre· que tossem devolviiio::> os p~oje rJtn~ não s~ne;
~is11 de anca.reoor. paru.n lo n C • m:wa. quo o cionarlo:>, a, sulJmottt31-os immadiaeammita a 
conhece : fnllando u p'1g. !Jl do veto, his- discussão. · 
torfo. o prOR'I'')SSo legislntivo otó :\ uog:diva Contusti9Í am npnr te essa ::i{ofirmnçii.o do 
da saoc~ão; ths bil is tlum rocon,;ir.l •rei, 1liz s. l~x., e vou dar as ra.~õ3s qno t tve p:mi. e:na 
alie, mostrnndo misim q110 ô ttmn. ricçl'w con- coute,;tnçã.o, a que se firn•lou positi vaman~e 
tinua, o fecho t.lo processo por quo l\S lei~ ~o em dispo!:liçües dó rogiinento 0 rlu. Const1-fazem. 

B " 11 .1 1 t tukão. · ryce. 1a o.nuo r os 11r.tog oppos os por Os prnjRctos. un:n. vez nrfo_ snnccionurl9s, 
A.ndrew Jobnson. dir. QUH, comi> n. maiot·i • s·rndo ri.wiilvidos ú. cn1·pomça.o onde a dts
contra elle e1•a. grande ~m n.mlms ris e· sns. cu~s:to Chi iiiiciid:i, sd po tem ser sn,jeitos ü. 
thc:sc bili$ iccrc promptl v prisscd ovar li is vc;to. - · a v do u re 
E' a mésmn idé:1 1!1) contin11id.11le. da hrrwi- di•cu•~:LO, p·ira que so.iam ,PPI'?. ª .s 0 -

· jait.1doi p·~los dous ttirç_m.:, uapms rl1rnpr~s 'D-
dade e rapidez qno torna cl:1ro que é insns- tndo pai:ttctff, qu~ é d~rigo!'· rl:i com r~1~;~ao de 
tent1tvel a opiniii.o de ndiar para n ses~ãu co :>tituição. legislacao e JUshç,i. Foi isto o 
futura a solução 1lo contlicto. que alflrm!:'i. . 

Sem a menor duvida estrts ai.;toridarles A censura. que 0 il1 u ~tt·e tleputad.o fez hoJe 
valem mais que Lahoulny~. hontem invocado e a. que hontem fo[ foit~1 pel<l rii:stincto repc·e
pelo hoa~ado Sr. p:-esidente. sentu.ote do ceará, 0 sr .. B:tl'bosa Lima , não 

Todavia. é t'orQa roconhecer que neste ponto teem run1lnmento, porque o:; pl'ojectos não 
Laboul;iye emitte a nlf'Sma cpiniii.o que os Si'lnccionados não teem nind·i parecer du. com
publiç:istas i"fUe o orador ac:~brt de dtar. Af1ni mis\>ÍÍ.{\ de coosfünir,;[o, l~g:islllçi3.1) e j11,;t\ça. 
está a S1rn Jli.~torin. ela Canseituiçilo, pag. 454. Apenns, depois de uma 1 l~rw11 ·n. tle mais de 
· « 1-!':stas otuecções ( 1lS ri<> Presi1fonte d:L .um mez. teve parecer o prO,J(•cto a que se re
Repuhlica, nega.nrlo sancQ<\.o ) são copiad 1s feriu e:;pech.lm~n te hon tMn o Sr. B 1 rhosa 
in ea:te'!lso no jo1wtl 1fa MSa : ct ato,..,. ?'eco ·1i- t,iiw1 e a que hoje se reforiu i ~wtlmen te o 
mence la discu.~sion dans les ieiw chamb"e~». meu ~ompu.nl1eiro de deput<lÇào o Sr . Guaaa-

E' verrfode ')tie elle nccre;;ceuta que quasi baru. . . . 
sempre o Senado f,1z adí1rr a questão ; mas Portanto, a censur:t feita. hontem u. pres1-
cômo ~ Protel >•n•io o :o.eu prr>ounciam .. into p:ira denci11 ria Cam ~r::i. pelo Sr. BarboS:1 Lima, e 
a ~essii.o seguinte? N':lo, recusando-! lle oii r!ons ho,je reproiiuúdn. pelo sr. (1mwa bart\, carece 
terços. Ei ~ as su:is prnpdas p LbWrtts ~ « Or- 1le f1w1lamento. Se hri. motivo p:ir::t censurn. 
dina.1·bment·). clle (o Sen:\do) deixa cllhfr a eSt(t deve ir a quern toca, isto é, à commbsão 
'lei e remette-a assim pai-a o armo seguinte». qne era ohri~n.<la a l:wrar p:ire~er logo qne 
Este ê urn prot::edi me n to q uo pócle ser d e- os projectos lho fo~8em enviados. 
termin o.do peltis conveniencias publicn.s ou 0 SR. ALcrnno GUANADARA.- Eu nrto fiz 
"Pelo interesse político, mns qno inrlepenil.e cenSUl'U. ati:rurna, no 1~re~idente ~a. Cttm~ra, 
absolutamente do processo constituciooal, ::i.pe:ias co.ntestei uma iaterpt•etuçao const1tu-plénarnente respeitndo·. t 

Si, pois. nem n. lettra du. nossa Constitiiiçâo, ciooal que não me piwece correc ~L. 
nem a regra do nosso reg·imento, nem a pr:1- O Srt . Or..IVEIR.A Pr:"l'TO-r\.inll:t neste '(lonto 
tica estrnnbn.justiflcam toesthevrh1s,oorador o illustre rlepnhdo não tem r;izao. 
,não vê neah11ma. c•mvanie.ric\11, nem i11ter- A Coni>tituiçito diz ter11"1intültemente qtle 
essa em quase firme o pr~·~re lénte de que os p1•0,j'lctu~não s••ncnionttd(!S, 1.ºf.'º .Q'.rn. so,jum 
seja necessario urn requedma11to p~ira que l'S devol,•i1los 1 G:\marii em que 1•>:. m1crnda :i. 
proj1>etos niio s~inccion ido-; ve.'lll11m á ordem sua cliscussrto, devem ser s ujeitos i1 discussão. 
do dia. A Mesa deve trazei-os ao c.onf1ecirncnto (Apal"tcs .) • 
da. Cu.mam pela :sua, propria. ioicl.a.tiva. yota,, Mu.s, c~mo o regtmento du. Cl\SU.· exige que 
po1s, pela requeri.meato .:iomo . soluçao a. 1 esses pl'QJectos se)u.rn onviatlos ú. commissão 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 06/0212015 14:57- Página 6 de 21 

sessão em 29 de Outubro de 1891 713 

de constituição, legislação e justiçn., q11é de ve 
sobre elles eh\borar parecer, aquelle:..._lo~o 

· que-úeve ser entendido em tel'mo:,; . ~ 
Os i ll ustres de puta dos a.tfü·mar:i m cat he got'Í

camen te 'ltte o;; pr~jéilto;; n:i.o s:rnc·~io1wlos e 
devolvido~ íle vem ser sujeitos immedh1t~
me11to a discussão . Niio e us~iin. 

O Su.. G,\.BINO BEzouR.o-E~so-immccll:i.to.
meute-d..,ve ser tomado em tt)rmos ; quer 
dizei·: qLH~ depois ele pussu.1• polos tr;Lmit :s 
convenientes. 

O Su .• OLIVEIRA. PCTTo-R.opito : n. censura 
foita pljlos nob1es oleputadu.~ cn.hc iutoir:L 
sobro 11. commis:;uo, si é quo os projccto:; lho 
foru.ru immedil1t:unonlo onviarlos. 

Tanto o Sr. l~arl1o;;u. Linm eo1110 o Sr. (; 11n
nnbara, nlllrm11m111 fJUe o proslil;mto fl1l Ctt· 
mara nCLo liuhtt cumprillo o sou dornr, o 
paru. demo11slr:d-o tli:;samm qno IL p1•oslclo11· 

· Cill. Ol'U. olJri~all:t :L _:-iUl1mottot• l\ i°! l~t! lt :l~Üo Os 
· projectos 11!1'1 stiucciomtllo~. lof/11 11<'0: lho lo· 

l"..llll devol vu.los. · . 
o s1~. BARDOSA. Ll:'ltA.-V . füc. Otl!!'ll.llii~so 

qullndu supµõl' que ti cormnl~~:'io nito d1m p:i 
recer, quando é facto q110 Lluu p1tt•••cu1• soh1·1~ 
o pri:11ei1•0 11rojecto rnlo s•tncclon:ido, 0111 I!"> 
de seterubl't> e estumos hojo 1L 27 ile oulnhr•>. 

o SR. OLlVElRA PINTO-f•: u ignoi·11v;1 COlll
pletamente que bouve~u um pro.iocto u:1u 
sancciou.tdo ·com parecer d~tlo 15 tio :se
tembro. 

Si de facto ·o projecto n. que re l'ere-~e o 
nobre deputt1.do tevo p 1recer, eu estou de 
accor.J, 1 coro oc; honrados doput:1dos. ( .lJidio 
bem.) M is attend;trnos t ;1mbum n. consiolet"a
çõtis dti Orolem elllV<lCl<t, QllO podem, em ·la.dos 
casos, ,iustirtcar plenam1mte o atrast:1rnen t11 

da. discussilll dii corto; µrojectds sohre os íJllMs 
recahiu o vefo. Nãn ternos o direi to de i'em1we 
e sempre nos tirmtrmos e:tclusivamenle Ut\. 
lettra do regimP.nto : :i. conveniencia."oxig-e 
que as 1lelibe1•a<,:Oe::i <lesta casfl. sej 1m tom· 1 cl a~ 
com toda a c::1.lma, com tl ma.is perfüit11 :;ere
n.icl,Lne, o que n~~m semp~e se pót.le coni>~~uit'. 
si, devol v11!Q nao sn.ncmocmdo um pro.iecto, 
for elle logo depois sujeito ii. di~cuss:i.o. ~, na
tural que o tleb.te antcl'ior teuhu. Lfül 1)ertado 
nos at:iimos t:il ou qual paix:'í.o, e é mo.is 1i.1-
tural ainda. qne a paixão se incremento o se 
accentue por occas1i10 tio debute po:;tol'ior M 
'Oeto. o u..Ha.rnento, pois, mu d:Ldos ca:;o:i, <1 
reola.mado pela. convimienci:l. politicit, e fugi
ria a pr.~:>ido1nci:1 da C:i.mam d:1 linha dtl cou· 
ducta. que tlove st->guir, si obadecesse c0g:i
me11le a lettr1.1 d.:i r·egimento. · 

El' de tudu :1 couvenionciu. que. 11 ma vez 
ne:.mda t\. s11ncçü.o u. um prqje:: to, lwja algum 
intervu.llo eutt·e o 'l)t:to do P1·e.:;i1lento du. 
Republica e a tllscus~ão no seio do Congresso 
Legislativo, porque só assim se evitar<.i. q110 
a paixiLo perturbe o debt\te, só assim se evi-

CIUD~I\ V. lV 

t.-1.ri1. quo deliberações mooos reftectidas sejam 
lo1i1:i.clas em <lHtrimento d:\ causa. putilica. 

S1·. pre~idente , estou certo de <tUO rorn.tn 
estes 1not1vo::; ponole"osos que i11s1i irara.m :i.o 
i llu~ t l'a cidartto que preside estt\ Camura. o 
procedime11te que tem tido. S. l~x. uão ti-
11h:i iutenç:to de prot1ü.1r a !'esoluçitn desta 
C.i1 oarn ~obt·u qu:il<111er elos projcctos não 
sancciomulos ; o que S. Ex. visa vu. era uoí
camonte que, q1m lqu0r que ross ·~ <t rcsolm,:iio. 
da Cam~ra, c.ssa resolu\:ii.o fos;e toma1fa com 
tocl; t cal111a. e s•H'en idade. 

·Nenhum outro mo\•cl porlia ter nctuado 
no c.:spi1·lto $Urnpr1) elon1.do elo lllu';;tro presi-
tlo11to 1fa C.11n:u·:1. . 

T fHl\(ll oxl•Jru:ulo nwu moo lo tlo .ponsn.r rol:\- · 
lJVHlllOlllO :'t 1/llO~l:lo 1unl1 VJt<l:i íll)lo roqnori, 
11w11to ~11,ioito 1\ doh:1tcJ, tlnixo a tribunn, 
..:0111!0 111111.1! o!izor q110 \'otnroi clln trn. 

O ~t· l •,rÓG'-' <ln. Oruz n.rlmira-su 
'JIW 1111m rptosli'io l.liu simplos o.:;t o.j:L lnvau-
tando t1L11t1L c11lom1m. . 

A Cuni;t l tuic,:iin d i:~· c1uo 11onhnrri projocto n. 
q1w ~·~ to11 h:L lll'g':nto ~tin 1 :Çt1u po•IN·:·L ser 
l"lllllWl\dO ili~ Stl:i~ii.o olltl'atlt·, lL <Jllal a sa.neçii.O 
t:w foí 11og.1dn. A t!i~po.•í <:lío n:i.u ,} nov:i, nem 
onc ~t·r:L do11tl'i1m i·IO\';Vl·L no dii•eito co11-
stítucio1n:tl " 1'1 [H.lrfüit:m1~mte j nstific:i.dn .. 

Em todo~ o,; rog-i1n~11to:> rlc l\SSembléa.s 
provi nciae:> j i\ exis~ia o!i -;posiçã.o iil_~n~i<:,<.l. 
it qne s j u.cha> Co1ls1gn•v.la. nn. Const1tu1ça.o 
Ferlornl. . 

Pens:1; e a Cnmara ,julgará com o orador, 
que nã.o é conveniente a ioterpr •taQti.o a. pon
to de fo1•ç:11· a eutra l:t da. m itet'i:L não s,Lnc
cionada ll<L ordem do dítl.. 

IJ m projec~1> rH~o Sl\.UCcionarlo pàl'•\ fi~11ra.r 
l!omo lei depea.!e da a ppt'ovaçii.o t!e 2/3 d::i. 
Ca.I l"lll l'i~. 

A precipitai:;ri.o de coll~·\r-Se esto project.o 
n;\ 01•1 lern do diu. p6 le 11.lr em l'Cstütu.c.lc ni\o 
te:: no momento 2/ :3 . 

Feit:)s estas consi lera.çõ·~s ; o cwnrlot• retirn-se 
<la t\' ilm n:1 , repetindo r111e C•t<l:t \·ez ffi:lis se 
:ulniiJ',L 'Jllé cousa tão simples possn. levm1tar 
t .. ~ n tL1s uu \'\dtts . 

o Sito. NILO Fio<;ANi-rA. (pclà ordc1n) requer 
encorr:tmento d t\ (li:::cu~sU.O. 

O SR. Pn.r~Sto8NTE-0 requerimento do 81•. 
1loput:\rlO não pô-le ser submetti1io à. co~si
tleraç;ío (i;t Cti.ma.ra, porque não ha 110 re~ 
cinto numel'o p ll'<t votar. 

Contiuth otn di::;:m:;sü,o o requerimento so
bro [d is uiiio ~~rnccioll•~das. 

Nin g-Lwm mais poi[e n palavra e é ence1•rada 
u. discu::;~ã.à, ficaudo adiu.dt\ t\ votttção . 

Eutra. em 3 .. discussiio o proje;)to u. 254 ~· 
que interpreta a. disposiçü.o do art. 3" da. lei 

90 
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n. 2 de S tln nG'osto <lesto n.nno, no scutldo de 
ter compre!10nilido o credito necusi::n.1•io p:1.ra 
•l.S despet.as elo subsidio no pcriodo dt\ actllt\I 
sc.s~ão. 

no::; c<l.i.Jo ::i. um ccngresso republica.no, ?a, si
tnnçüo cxcepcionnl que atr<l.vcssamos, vir de'"'. 
crot:w a. c-.ontiuunção do pagamento do snb
sirlio que percebeu dumnte os quatro mel.es 
de secção ordi n<0l'ia. . . 

· B tl~nto rnai.s mo 1'epugn<1i Un.r o meu a11010, 
O Sr. Burbos:a Li:m~.-Pot' ponco fr:lco mas . sincern a este pro.jecto, quanto é 

tempo occup:irei n. utteoçúo dn. C:imnra, qrte Iót'a de clu"licln. qnc 0 n.uxilio que percobemos 
t.liãs tem de n.ttender n. :v;:sumptos tão impor- durn 11 te as scssoe;; ordin:Lrias, ora superlor ás 
faotes como sii.o os que CJSt5.o n::t ordem do d i::i., exig-encins restricto.s ele um subsidio. E tn.nto 
-os quaes maximc cm sun. prorogação devem mais 0 era. qun.nto ficamos em virtude desse 
::;e1' ultimo.dos qua.nto antes. . su\Jsidio cxcGpciona.l em condições de designa.!-

. Venho explicar o meu voto o n. raz:to por que .tbdc 'P:\t'n. com ti. quasi totu.lid;l(lo dos nossos 
ntío só nego ml'U apoio, por insignilictinto que concithtdãos, que :..o mesmo · tamt~o luctavam 
seja. r10 projccto ctn discnss::ío, como a.i111h com <lilliculdu.dos inhcl'ontcs :i vencimento~ 
entendo qtto é um dever de cohcrcuchl. ele- muito · infcriot•os (~!1 oxig-oncíu.:; tia . situnçii.o 
ment:w il' ate tis ultimas consoquoncias r1ne quot~trtwcsstimos, Kaintlt~ mtd:,;, nüo súiNu 
somolhan te comi uct::i. imµõo. quo situ11 c:;r~o, 1.\Üú di1·ci <lcnnto tias c?ns\dcl'l\
. Nilo me praoecnpa :i constítnciono.füludc ou çõos,iuridicn.$, nci:1 t!onnto dt\~ .constdo1•1tr:õus 
inconstitucion:i lid:_1do rio projcct?· Não me da con~titucionaliclu!lo 0 L11g-1.~lldu.tlo elo ado; 
1>reoccupn. saher s1 n. C:tmar:\ oslit cxorcollflo mr\S dil'Ci, 0 na.o vn.o nisto ah.:;oltttn.mcnto ti. 
uma attrihnicfü) qne lho compete. qna.u<lo e menor offons:t ao tuotlo tlo ponstLl' o do H~nli •: 
co1•to ter ell:i. j11 lgn.rlo não poder m:trcar o Stlb- do quem quer que soja; mns tlircl,rllplto,rn,io sei 
sitlio paro. ~i. e vem. entrotan to, ago1·a. na ein !JHC sllnai~ão ficat·ú. ostn cougrosw, ~1 csto 
l'rorognção, in terpret.rir um :wtigo de lei, o pt·o.iect<> o.te l<::i, qno H:m parn. :i. pt•orog:\Çt~O um 
(}\li~(:, nem mnis uom meno~, nm prounucia• su!J.;idio .cxcopci0uo.l pol•i ôpoca. em quo vom, 
mento dech;ivo, · l'rlinco, c:rtheg-ol"ico sohrc oxcepd(Jlltll tJül:\ sommn. om que impo1·tu., oru 
aquelle m~smo subsidio que ellt1. eutendh\ quú quo situaciio :>o collocn. l?stti .Congresso. ri.uo 
nü.o podia m:wcur p:u·a sem; rno111b1·os. tu.n to.~ .córteil <lo it<Jspuzas su pcrílm\s tem fo1to 

1\fais me p1·eoccup::1. u. situação excepcio:.ial nos tl l'<:)LUl•mtoB, ate 0 ponto <lo ser accmsndo 
•em que nos achamos. situac-~i.o ein que as li- de de:-;oi·gaoizn.t· ,;crviços, este Congr~.sso ·qno . 
na.nças se encontram cm condiçõ:issem ig-mies tem d·~ aggt·::i:,vtir 0 or9t\:nento co.m 1mpostmt 

· ·o ~em p1·ecedeotcs mi historin. do 110~0 IXliZ; no\o·os que vno J•oeah1r• ·com ma.IS g rn.vamo 
·sitnacií.o em virtude da qutil quas1 toda :1 soliro as chlsses poht·es, em que si.tnação, 
totitlidade dos no~sos l!oocid.ldàos vc m:n- dic·o, Oca este Co<i!!'resso si a. tal proJecto, o 
~uarem <lü~ :i. dh\ os seus pa.l'cos reclll.'sns. ~ ~ "' d Lt ., pt'esidente iu~pirando-se ein rii.zves e ·n. tt 
bateudo-lllc~ q1ulsi r't t)Ort<i prh·nçües i.10 ltma woet\lid;\de, oppuzer 0 seu veto~ 
co.restiit excepcional. 

· , , . .. . ,,. . ,. E' po1• cSS<\S rM<:íes, ~r. presidente, que ~u .,º ~h.. '_INJL~T·~.-Al:o~n.s .J-·1• est;1o pet•:ei~ no ~o rneu ;;ipoio ;10_ p~·t\)ecto e de?lar? que nM 
Lrn<:nte n.i nllun." necess1d,\de . rec::ehurei esse sn!:Jsidio extl'<\Ordmn.r10. 

_o. ·Sn.. BA!tEOSA LnrA-Por onti·o lado 1 vo:.ms-.Muito oom ~ 
nao se tro.ta. de nma. c:.~mtW<\ commnm ; tra-
ta-se dti pt•imeim ca.mar:i. repnblicnnà; t1•n.t::i.- _ 
se de um C<iugresso que vem \n;lugur::w o O Sr . Co~t~ ~~a.c~1.a.de> (peta or-
.regímo11 , ropublict1.no, isto e, o reg·imeu no dcm)-Serei bre.vo o d1~·ei t:~ somente. qu::i.nto 
·qual, m:\1S que cm qualrzue1· outro, no;; deve- .i ulgill' neces~t~t·10 11::1.r:• .1ust1!1c~:r _o mcn vot~. 
mos preocr.up::i,i• com o uom cstt\.t' rle tor.lo:> os Os arts. 11 e 2Z dti. Çons;t1tn1('•_L~ s~t·vom de 
nossos concirt:1.<li:tos. <hndo :ici nrn, da tnrlo pro- fonte de onde so denvn. y . lcg·1trnmlnde <lo 
vas uo um:~ i;onvicç;.1o que 111ai:; s~ rohusl~1co pt'c:::onte pl'o,iecto, e os t1tu1os pam merccot· 
eom exumplo~ do ')no so ümp:u•:t com dec:l:i- o apo o destt~ C:irnn.m. . . . 

· m:rçO:.•s. · o :wt. 17, ele pois de cst:i\12 lcce~ impera.~1-
Si os pt·ecedente:; nesttL questão l10S onsinnm V<\.mente. que o Con_g1·csso se r_eun:~ no_ din. 

que ~ts ca.nmras monnrchicns. n,:; camn.rns qn~ 3 rle mr110, !:ml vo lot em co1it1•nr10, 1 nn?ctone 
i'unccionn:vn.m no rc"'imen ort\ c~llido,m::u; so- qtt:itro mo;:es da lbta, cl:i :.\hertul'<L. chz que 
b:io o qu:\l tanto;; gmdoros rcpnblic:inos se pótle S(')l' prot·og:v!o, :.ttfüu.lo o convoc:i.do ex-
teom p1·onunciarlo, corno :s~ndo nm reg-imen tl'~\01•1\i\)<1t•i::i.~nontt~ . . 
cuj:~ morn.lidn.clo não ::>e pótlo 1.1.bsolntn.mcnte Est::i.. Llt:.;posic:fi.'1 ü complct(l.mcnto t!1versn. 

· compar:ir com o r~g-irnon ropublic:wo; si ttios do. q1rn 1~neon tt·:i.1110;; na Ct\rt(l. outhorgwla. nn. 
CJ.mn.rns ,iitm:iis se ;;ubordinamm a smnel h:m te Cont;ti t n icão do l rn perio. · 
motlo <le procetlcr, :w menos osteosiv:\mente, _ Alli cstn.boloci:\-Se prcciS!l,IJ'!ODto umn scs
ao meno;; em decreto de !oi qno faç::i. par lo rb. sao do qnM1•0 mcze:; qno po<lm ser prorogf\
nossa. colle~o de actos o1llciaes ; muito me- d:l, adin.dn.. ou conYoCD.du. extra.orci.imirin.meu-
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te. 0 n. Oonstituiçlio republicana. ele 24 de 
feV'et'eh•o asa de lioguageib. diversa.. 

Pox· consequencia, o quo est;i. em questão, 
como pedra. de toque paro. i•csol vermos con
venientemente aqníllo que se ~cht\ contra
vertido, ó sabermos, si na lloss:1 Constitnif~ào 
ha definição tle que se,j~~ uma sessü.o. Nü.o lia.. 

Deprehendo-se pcl'L'eitn.rnen to <ln. Consti
tuição que o Congresso fünccione, durante 
quatro mezcs, e que as sessões s::l.o dia.rias; 
quero tli%er, quo n. reunião de ambas ~\S Ca
llHtrns constituo urnn. sessão dcsilc qnc ellas 
do liboraiu. . 

~fas ou ui.Lo füçt> gn\utle cabedal tlostn. ~ITir· 
m:ltiva. Demos por ll.Vpotho8c-rp10 as dispo
Hiçul!S da nossa constitução soj:un oguaos iLs 
d:t Conslitui1:iio do lmper·io ando h:tVi<i sc::;
süos oruirJU.l'ÍlLS O ~Stl'LtOl'dinnritl~j pel'g·nnto: 

N:1o ostnromos nús om uma sas!)ào oxtraor
rlinari11 ·~ E::;tamos, e 11 ing-uum iiufo r;on
tostar. 

Si o twt. 17 por si só ni'io l'csol vo tio motlo 
calmo o reílectrdo aquiHo qtio cstú em qr1es
tão, cntrotn.uto ó decisivo o ::wt. 22, porrpw 
n:To uza uC:J uma liugw1g-em faculta.tiva mas 
impcr:ltivtt ello diz: (W) 

« Dura.ufa n.s sessões vencer~o os sctHido1•es 
o os deputados um subsidio pocuniario igmtl G 
:iju~ln, de custo, que So!'~to -fixados polo cou
gT'esso, no iim do cad:1 legislatura, para a 
seguinte. » 

O illustre deputado Sr. B:wbosn. Lima, qoo 
mo precedeu, declnrou terminant1m1t1nte quo 
nü.o se preoccupa.vn. d~~ constitucionulitbde ou 
incon~i tudona.lidade do p!'ojocto e disso, llú 
que n::i.o o ncompanllo, que asta Camt\r:t se 
julg-ot1 incompetente para àecreta.1• o subsidio 
<.luru.nte qantro mezes dos seus tra.b,Llhos. 

No prirwipio rlos nossos trabnlbos apro
scutei um p1•ojecto que tinha. por fim resolver 
a.!> diiTiculdndes sobre este m;sumpto e nesse 
projecto eu igualava o subsidio elos deputados 
o semidores a 50*· cogitav;.i, elas prorogaçeíes e 
estabelecia tn,mbem st1hsidio ig-mtl. 

A Gamara entendeu, fundad•t no nl't. 22 
que ntto devia tomar em considcracfi.o este 
prQjecto altog::i.ndo que :.1 C:1mara não podia 
legislar sobra o StliJSidio. ~:utt-etn:oto. :i. Cu.
mm·n, ó a nnicn competente para. lcgisl:w. A 
Cnnrn.ra scn·ia tão p:>uco ciosa. de sirn. cli '''ni
,1adc para delegar mmt atti•ibuioü.o su~~ :w 
Podor Bxocutivo ·~ N:"'to. O rp1c ó certo ó qne 
u. Caman1. soberami, que decretou~\ Consti
tuição parn. o nosso paiz, nlio pOllia. doct•0Lti1· 
o !IP,U sn\Jsidio. 

Sr. Jll'esidonto, si :t Constttni1Jií.O ma.nd:l. 
nus sessões extt\\ordina1•itts ~e,imn 1>:tgos os 
deputados e os semtdores, nü.o pos$o com
prehender como a disposiçüo constitucional 
l·espeitadn. pela Can:iara, possa importar per
a.nto n. o pínião publicrL um dezo..r. 

Sl'. presidente, é preciso que procummos a 
a razão do n.rt. 22. E.:; ta. ra)Jã.o (J cl:.i.ra, ê ma~ 
nii'esta, ó conscqucncin. do regímen que a.do~ 
pttimos, a dcmocrncb; po1·que uma consti
tuiçã.o lilJerrima C01110 ~L UOS!S:L l\::Í.O potfü~ 
dcixal' do esta.bclccer como lm~c do m· t. ·22 
um principio de mot't:tl. l~ste principio (: que 
ningaem deve tmlmlhn.r scn'l. rocomponsti. 
~a democrl\Ci::t csto 1wincipio 1·cvola-so do 
seguinte modo - ueu lt um emprega.do exc1•ee 
t\ttribuir;:<ie:::, tt'G.bt~lhn. g-ratuitl1mcutc. ncnhttm 
empregado servindo a smi. patrhi deve fazel-o 
d o g:raç(l., 1101• f'l. uc a. p:.i. t ritt u ü.o precisa ele 
eo;molas. G~tc t.i o pr'incipio fon<lrmwntn.l do 
ar·t ri» 

• o· ill~·str•a <lo11uta<lo. o St•. B1u•bo~1l.. Limn.. an
tcntlo <JUC estttmos omcondiçõcs di íllceis otlis
ponsnndo o StÜ)Sidio füromosum bo1rn1icio n. os te 
1)ai1.. Entiio si o subsidio uos dcputnclos o sonn
d(n·es ci rucm·so q uo pôdo ulli>'Ü'lr' n.s ditJJculd::i. 
des da, nação 1si G ele justiç:i, façn.-se; eu ostott 
prompto, m:is não po1· imposiçiio tltt muioriti 
ú minoria., em uma. vot.'.l.çfto, por que im rorta
I'i<~ isto o esbull10 do um direito constitucion:il. 

Sr. presidente, llovcmos ser fmncoe, de
vemos dizer ao pniz t ~ pura verdade. 

E' .i usto quo o dep1únxlo, que o sena.dor· per· 
ma.necondo 4 ou 5 mezes ncstn. cidade, gus
taudo muito tique pl'ivn.do do qne t~ constittli~ 
ção lhe concedeu '~ · 

O Sr~. L. F1r,1rnF:u~As-O desnr os b't cm re
ceber subi:;itlio em 5 mczcs elnito em 4 ! 

O SR. Cos1'A l\fac1rADo-A Cnrnam tem 
concedido pensões, o a.ngmento do pcL1s1í.o a. 
v:irios funccionario;; ; tom consentido 
em u.posentadorias escandn.losu.s; u. mom
licl:tdo ma.nchva que fosse menos libaral n3. 
concossií.o desses favores n e it t retanto ó o que 
nã.o su tem feito; olla tem se esquecido da, smt 
miss;."i.o, votado g-ra.ndos quLtnti::ts a bem de in
teresses pemllitt1·cs elos estados. O que de
vemos fazer ó i:lesconta1· o subsidio no de
puta.do qne faltar às sessües. po1•qt1e n. Gonsti
tuiçü.o lfütndtL t·otribuir uo deputado ou so
natlot· durante ~is scssr"íes, si o dop11h\ll1) está 
tiuseute não tem direito do rccebot· o sullsidio, 
o tlit•eito do recebet• ó corrohLto :\ obri g-açã.o 
do trabalhar. NU.o podemos nm JU.co da .cou
stituiçfi.o negar subsidio ao tloputado, aquell o 
que qni1.e1· pôde rc:1u ncial-o em !Jeneticioc do 
Esta.elo. Mas a miuol' í:\ uito púde .esttw su,icltii 
a, uma. votn<.,ii'.o 11oste sentido. Pot• COfü~oqtton
cia. o m•g·nmouto invocn.do pelo illu.~tre de
pn tllclo o 81'. Bn1•b0Slt Linw. nii.o _ó p1'0Gedõ 11to: 
ni1o vojo nosto aug'llle!lLo S'ltmo c"c1·t1pulos 
muito rospeitaveis- ::ôi o sulJsidio é negado n.os 
1loputados po1· motivo tio crücm linn.rn:eira, ~t 
1!3.<,'0nvenicmcin para o Estudo, restitua.mos o 
dinlloiro que tomos rccellido. . 

Para que faltar ás leis da logica ·~ Nõs lle~ 
vemos ser prudentes na decretação d~s tles· · 
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pozns publicris, devemos fazer um orçamento 
~conomico, mas não faltm·mos com a jnstiçn. 
a~nel les quo fundnm o seu direito n<L Constl
tuiçã.o. · 

Tenho concluído. (i1foito bem.) 

Nioguem mo.is peden.palavra. e é enccrradn, 
~ discu~são. 

O SR. PRtTISibENTE-H:tveudo no recinto 
numero para votar, nn. fórmu, do regimento 

. vne proceder-se a votacilo das matarias de8-
ignatlas em or1lem do dit•. 

E' posto a votos e n.pprovndo o seguinte 

H.oqueiro c1t10 ont.rom dosdo logo em ordem 
do clla, da ncc11rclo com o art. 1 :lQ do ra•~i
men lo intarno, os prq]o!1:tos <le lei nos quRcs 
o ~reslden ln da ltop11blica nogott s::tJlcç:'í.o. 

~nln. dns 5C~$llos, 28 do outubro <lo 10\fl .
JosJ Bel)ilaqtfri, 

o SR.. Jos1~ MA nL\NO (pela 0)·11.em) requer 
veriflcncüo d:i votação. 

Procede-se iL vor·illc:lç:'ío e reconhece-se 
terem vot·1do a fiivnt• do requerimento 64 e 
contra. 46 S rs. de pu tad os. 

Em seguida, é p:istu a votos o approvado 
em 3" discus8ito o se,;uiute 

PRO.TECTO N, l 80 A 

(Do Si?nado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o o~ LlirGitos já. ailquit>idos por em

pregados innamoviveiso11 vit~lli~iose por• apo
sentados, m1 con f,,rmiila.1ie tle luis ordi na rias 
anterior1~s il, c .. asti tuição !•'ederal, continuam 
G"arantiitos om suo. plenituile. 

Art. 2. 0 O exercicio sirnult<rneo do servir.os 
-publicos, comprehendiílos por sua naturéz:t 
no desempenho dil. mes1t1a Tuncção c!e ordem 
TJrotls,io~ml, scieutíllca ou technica, nlio tlcve 
ser co11s1dera.do como accumulaç:'io rio caro-os 
ditle1·entes para a pplica.,:U.o do final <lo urt.

0
i3 

du. Constituição. 
Art. ~·º Ficam revoga.füi.s as disposições em 

co n trarro. 
O Sa. COSTA MAcH.\DO (pefo o>-dcm) diz 

que lrnvonuo graude conrusi.í.o irn su.la. pode 
ao SI'. pre:.id':inte que chame a atten~·ii.o dos 
Sr~. deputados, p.1rq11e lllllitOS nilo l:itl,hOtn O 
qu(,l so esta v~•taudo; ~ re 1uet' verHlc:1çào. 

Pmcede- se .:~ vo1·i11cU.\;ilo que coutlrma. ter 
siLlo o projtlcto appr·ornuo. 

O Sa. P1tEsrnEN'r1~ annuncia. quo vo.o sub
metter a. votos o projocto n. 254 A. 

o Sn... LAMOUNlNlt GODOFREDO (pela ordem) 
pede que antes do. votação sa proceda. a 

leitura do projecto, para que a Camata. voto 
conscienciosame ate. 

E' lido e em seguicl ::t posto ::t votos e nppro
vado o seguinte 

PRO.TECTO N • 234 A 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A dispo;:;içü.o do art. 3° dn. lei n. 2 

de 8 de a.go::ito de 1891 comprchendo o credito 
necessario ás desper.as com o subsidio dos 
momb1·os rlo Cou;;rcsso Nucional, no porioclo 
de prorogaçiiu da itctual sessão. 

A rt. 2. •1 B.evogam-se ns disposições em 
coutrnl'io. 

O Sit . .Tosi:: MARIAl\'O (2iela ordem) pede 
veriíic:1ção da votaç:lo. 

Verificada i1 votnçito, é novamente a.ppro
Yado o projecto, tendo ti !o 30 votos contra .. 

Contioúa a votação <lo projecto n . 245, n. 
qual ficou adia.da. hontem por ~e haver veri
{ica1.lo nií.o haver numero por occasião do 
volaT"-se a. am1.mda do Sr. Severino Vieira no 
n. lG do flrt. 1°. 

Sií.o s11ccessiv<tmeote postas o. votos e re
jeitados as emendas do Sr. Sevet•itJo Vieira 
ao,i, ns. l6 e 17 do art. 1° e a. do Sr . Oiticicn, 
suppressiva d:J. verba. 22". 

E' posta a votos por partes, a requerimento 
do Sr. José Mariano, e approvudo. a seguinte 

Emenda 

25." Restn.beleça-se a, verba du. pt'opostn 1lo 
g·ovorno, conse rvttdos os Yenoimentos do pos
:0011.l na fórmu. existente. 
· Supprim:i-se na verbu.- Illuminação - a 
quanti:i. do l :800$. por ter p:issarlo o 01•de
oado do machinistt~ pn.ra o qm1.dro do pe~sou.t. 

Resta.helocu.· se em l0:00U$ a. verba consi
go da pu.1•11 ncquisição de li Vl'os e ns:;ig oo.
turas de jomnes o rcvistu.s ostraogoiras. 

Sala das sessües, outubro de 189l.-Lail e 
Oilioica. -BeUarmino Mendonça. - Cesar Za
ma. -G. Bvsoiwo.- A.;;erelLo . - Marciano rle 
ilfàgalMes.-Ba<ltwó .-J. Perna>nbi~co. -JogJ 
Bcoilaq~a .-.Moreira da Si t1Ja. 

E' r.•jeitacfa lo pn.rto do~sn, cmcüdUi suppres
slvo. dlo verba-Addido. 

Fict1 prejmlic:ultt a omendri, do Sr. Pil'os 
Ferreira tL rub1·ictL 25". 

O S1~. Pi~E::;IDEN'l'E annuncin. ri ue vae sub
metter a voto:> u. ememlu. do St·. Pe1'llirn. Lla. 
Co~tt• e olÜL'OS u.o n. 25 . 

O Srt. LAURO l\luLLElt (pela or(lcm) pede 
po,ra q uo a s ua omeuda. seja. votatlli quu.nd0 :.i. 
Cama.m dolibcrar sobro o pro.;ecto do linlms 
telog-ra phica.s. 
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O Sn.. GADlNO BESOUH.o (pela ordem) cm
teude <~ue esta. emend~\ não póde ser votadu. 
emqu:mto nu.o vier à Cama.rn. o projeclo em 
quo o governo foi autol'isndo a mandares
tudar o projccto de lei que .tevG origem .::it1. 
Gamara e foi sa.nccion:1do pelo poder compe
teotP-, afim de q11e as linhas consignadas na 
emendt~ não tlquem fora do pl:1oo que foi tra
çado. 

O SR. M4.N'Ol3L FULGENCIO (pela orrlem )
Rt~ manifesto ougano dtt parte de meu!) col
legas, E:stn, lillhtt telegraphica nüo é nova. 
Esta em oonstrucção; e o que nós queremo;; 
é que em log-LLl' de ella. p:L\:iSar . por um lo;,rar 
que seja deserto, sem u.provoit:1r a. diversas 
cidades, pas,;c por ellas. servindo a~im de 
proveito a grande populuçito. Si os nob1·cs 
deputados óntomlem que dernm votar coutra 
ollo.. o devem negt\r csto bunelicio "º nol'te 
elo Minas, ll~ne1icio [1110 jt~ !'oi cuncetlillo om 
todas :~s lei::; anteriores, estilo no :=;ou ili rei to; 
m:1!) peço ~\ V. l~x •. Sr . 1iro~i1lonto, quo 
não <loíxe do s11ometto1· 1i \'Otnçtio a emontla. 

O Sll. GAm~o Bto:soun.u (pela ol'clom) pede 
a retil•ado. cio !;OU re11 uo1·i meu lO. 

. Con1:>u!tndL\. t\ Climarn, ó c:ouco<lida n reli
radn. pedida .. 

O S1t. LAURO 'Mux.r.1m. {pcf11 01·dem) diz 
que o seu requerimento Gsti\ sondo mal co trfü
di<lo. N:1o cles~ja. evlt .l l' n. vofaçii.o d:i emen
da; apenas pede que essa votação sej:\ foitn. 
depoi,; dti emeuda. d:~ commissií.u qne re~t:i.be
lece a verbiL. 

E' posto a votos o rejeit:i<lo o requerimento 
do Sr. Lo.ut•o Mul101·. · 

E' pm;ta u. votos e approvadu. ;l, seguinte 
emendiL: . 

D 1L verbn. comigM.da. no nrt. l " u. 20, de-
. <luza-se ::i: qu:mtia neress;u·üi. par:i. o prolou
go.rn~nto 1.la linha telegraphic:i de Diam:Lo
tina :t Grão Mog-ol, pa.:;sando pelas cida.des de 
S. João Bttptista, Minas Nov~s e Aras
suaby. . 

Sal:\ d(lS sessõ~s, 2·~ dP- outubro rle 1891.
Percira da. Cosla..-11. Medeil'o.~.-H. Bap
tistr.i.- A. Pi.o.-Damingos Porlo.-111mioet 
Ft1lgencio. - .-1.mcr-ico Lu::: • ...:..Jo(J.o Lui::. -Pa
cifico 1'1fascarc11hc1s. -Fei··rciYa, Rabc1lo. -Ga
briel d.e Ma.gatluzes.~Jacob da Paixt;.o.-Chu
!}IJ.$ Lobato . - Carlos 0111r;as.-Biccno de Paiva. 
-J. A vctfo1·, - ]) . Roclia..-A.ril;eide.~· Jl:lu.iri. 
-Fún:ira Pirl!s.-Lconct Fill10.-F. BwJ,a.,.6. 
~ U. ~lfarconrius. -Dutra N icacio. -Atltonio 
Olyntho.- Victo·rino Monteiro. - F. Pcnria. -
Gliccrio.- Francisco da V ci_qa. - Goncah1cs 
C1u1v1:s •. -Al~idcs Lima -Gt>1walo . de L'.1.fJOS. 
Tofontino de Carootho. -Frederico Borges . -
G<mçalvcs Fcrr(Jira. • · 

São successivamento lJOStas a votos e ::i.p.:. 
provauus <LS seguintes emendas : 

.Ao u. 2G, mttnteoha·se a verba. de 4.00:000$, 

consignada. na proposta para .o est~beleci
monto de novas línhas telegr;1 phicn.s. 

Sala. d'1S sessi.íes, 21 de outubro de 1891.
F. Schmidt.- /.,twra Miêller.- A. Moreira 
cfo Silva. - Carlos Campos. - L acerda Cou
tinho. 

Art. Fica o Poder Executivo a.utol'isado a 
Jespendcr até a quaotiu. de 100: 000$ que se-
1•ão a.ccrescidos :'.t vet>ha do orç:unento com a 
con:;trucção d :t liuhtt telegraphicu. entre Cuya
bá ~ ~- Luiz de Caceres, e .estru.1la da explo
rnçu.o n~ parte compL·ehcnd1dn. entre est:.L ci
dade e a. de Corumbá, e restauração da linlla 
eotelJ Corumbú. e o forte de Coimb1·a. 
. Saln d:1s sessões, 21 ele ouhtbro do 1891.
Caetuno d1J Albuqit.cr7•.1v. -A . . . A;eredo. -F. 
Sch111idt .- Laiiro Muller . . 

O Sit. A;-o;"rÃo D r~ FAtuA (pela ordcmj
Pa.1•ocu-mo quo a Ciimarn. ostit. votando estas 
vo1•ll:1~ para. linhas telcgl·u phica.s, sern se 
1·0001·d:u· qnc j ii h:~ nm projuclo approvado e 
sa11eclo1111do sobrc. ifso. . 

A commis\;i'i.O •lo obt•ns publicas tendo rooe
ui1lo di VOl~:IS p1•tir;OaS pn.I'a t:!Xecuéão de linhas 
teh•gt•aphicl\s nos estados, 0 ontend13ndo que 
o~te assumpto nito podia ser rasol vi· lo tumu!
tuu.l'í:ltnunto, utteodando-se só a preteoçõEIS 
Iocnes, julgou 1n:1is acei-t.aclo e concerueote 
a utorisar o Poder Executivo p<tra · resol vaL' 
~oure o assumpto que só ello põde conhecer, 
e po1· isso aµreseutf:li o projecto ob1·ig-undo o 
governo a org;.\Uisar esse plauo d" li iíhas te
logrtiphiC,lS, o a cingir ti coosti·ucção dessas 
obras ás 1~onllições do 1·eferiuo plano. . 

Só :i. administraçt1.o pór!e conhecer bem do 
assumpto, e por isso · lii eS>a.S observações 
para que na terceira discuss.1.o seja.rn rejeita
dos todos esses pedidos. . 

E' µostn. a. votos o approvada n. seguinte 
emeuda: 

A' verba n. 27 seja restabelecida a verba 
de 60:000$ concedid<L ao Lyceu de Artes e Of
tlclos <lestii capital, pela pr•opost11. rio governo 
e que ü\ h:\ mais de tres a.nnos foi cladt\ ao 
mesmo Lyceu pelo Poder L1Jgi:slativo . 

Sn,la das sessues, 23 de outub1·0 do 18~H .
Pircs Ferreira. 

l!:. posta a votos e rejei tada t\ emenda. do 
Sr. Thoirmz Doltit10 o outros ti rubrica. n. 27. 
. E' i"'uo.lmente postt1 a. voto::; e rejeita·li:I. a 
emen8L\ do Sr. Frederico Borges :1 rubriea 
n. 29. · · · 

8' posta. tt votog e (tpprovn.th u. seguinte 
cmend:t: . 

Sejt\ con<;e1·vn.do. a subvençU.o d(-) 2:000$ ao 
col legio do N,ossa Senhoru. do· Amparo1 no 
o~tado do P.1ru.. . 

Sal:i, fas ses~ões, 20 de outubro de 1891.
Cmalão .-NiM Ribefro • 
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O S1t. Rwru:1rnA (.'J0 seci·ctario) ._, Ha uma 
emenda. do Sr. Ucllôu. Rodriigues e outro.~, que 
por engi1uo foi pulllica1fa no orçamento <la 
agricultura e que vn.e ser voL::idtt agora . 
- Posfa ::t votos, e o,pprovntb n. segnintn 

Emenda 

E' posto n. votos e approvn.do, sa.lvo as 
emendas, o seguinte a rtigo do projccto: . 

Art. ::i.° Fica o governo autorisado: 
§ 1° n. rever o reguln.mento do~ telegi·a

phos, para reduzir dcS(}Cílt\S no sentido l~X
clnsivo de serem adoptac.h\s as seguintes me
tlida.s: 

a) alt01•n.r :'.\.S condicues q110 determinam a 
classiticn.çü.o llo,s cstaçües tclegraphicas e a 

Fica. o govet~no n.u'torisn.llo a ücspeuder por tlistribnição do rcsIJec tivo pessoal; 
co:.ita, do creclito de l .500:000s o.berto pelo o) snpprimir as cstaçües que apresentam 
governo provisorio, o que í'ol'. preciso pnra rleflci! ~tvllltado e cuja existcncin. nUo fôr jus
ª constrncçã.o da. linlw. telegm.phic..'" de Delem tiOcmfa per~. ncces::;idnde do serviço telagra
a, Manã.os, cujos estudos de e:qilor\\çJ.o estão phico on JH3la con veuienclu da ri.dministro.cão 
j ii concl n idos . publica; 

Safa, da.s sessüGs, 21 ilo outubro de 18Dl. -· e) modificar o sr.stcm:t do escriptura.~üo e 
Uehôa RodJ·ig11es.-In.dio llo B>•a;il.-Bet/'ui·t cnntaliili<.ln.<l.e elo modo a facilitar :L flsculis1-
Vicira.-l11atta B(ecallai·.- Pe<b·o Clici·mont. c[o dn, renda, 1•co1•g-n.nisanrlo-so o respectivo 
-Cm1tc'l'o.- Nina Ribeiro'.- J. <lc.: Serpa.- sm•vi~Cl som augmento iirogt•csshro de pcssortlt 
Be:;erril.- Midler.- Josd Eeuil(l(zua,-Carlo.~ como n.ctuahnente se faz mister, riodondo 
Campos.-Laccrda Coutinho. at.lopt::i.r-se o SGllo telegr:ipltii~o Si for conve-

niente p:irn. esse ílm ; 
O SR. Pm1~s Fr..n.ttnIRA (11t:la orrlc,n) - d) permitlfr q11e 08 inspectores possu.m sor 

Não vejo µublicado. llma. c.m1erúhi que apre- oncurregauos Llo distric tos e que u. divisão 
sent0i a respeito do. linha telegmphicu. tlo des~es seja feit::i. nessn. cont'ormidade, bem 
Theresinn. a. Amn.ranthe · como a distribuição do pessoal das linhas; 

O SR. PR1~srnEN'.r1~ - A ernencfa n, qne o e) fu.cultrr1• o accesso por promoção dos 
Sr. Pires Fert"eir::i. uca.bn. dC:l l'eferir-se é inspectores <.fo 3~ classe, permiltindo novas 
a seguinte (l8): nomeaçúes on o preenchimento das vagas 

Para. a linha. teteg-i•n;pllicrt tle Theresinrt n.o que se abrirem na mesmn. classe. 
Am:m:mthe, no Pfauhyt :m:000$000.-Pii·!!s § 2.0 A c~tinguir o a ctun.l Internato do 
Fcrrefra. Gymnn,sio Nn.ciouo.I, ereando cm substituiçi:to 

Posta n. votos, é rejeitnua a emendn. do Sr. um segundo Externo.to. 
Pires Fei'reíra.. § 3. 0 A flsc:i.Usll.r a, np1)lic<\oão e tipptove1-

E' posto n. votos e approvudo, sal'Vo a tamento d<t subvenQlí.o concedida pelo Estado 
emeúlla, o se;:ruinte a.digo tlo pro.iecto: a diversos estabelecimentos, suspcmde11do~;.t 

Art. 2. ° Ficam supprimidas as vc:rbn.s do nos casos de insumciente n.pproveitamento. 
Conselh::i de lnsti>ucçuo Superio1· e dll- Escola. o sa. Pitssmr::NTE anonncia. que vae sub-
de Astronomia. e Engenharia Geographiua.. metter a votos n. emenda do Sr. Mcir:.i. de 

Em seguida. 6 posto. ::t \·otos · o rejeitadlt a Vasconcellos e outrost a.utot•isçm1.lo o governo 
seguinte n. despender n, qua.ntia. de 000:000$ parn, a 

Snpprimido o Conselho de Instrucçü'.o Su
perior, lX\ssarilo os dous empregados dessa 
secreturia a. servir em outra repartiçilo a 
m·bitrio do !:l>:ccnth·o. 

Su.lu. das sessões, 20 de outubro de rn9 I. -
Nilo Pcçr:enlw. 

continuação dn.s obras do editlcio destinado ú 
Faculdade de Direito do Rocii'e. 

O Sti. GAnrNo BF:sovno (pela ordem) diz 
que.j:l qt10 o Sr. presidente tem sobre(~ mest• 
um req ucrimento pt\ra voriticaçiio da, vott\
ç~o, o orador. para dn.r o seu voto conscie11-
cioso, nede ii. commissü.o de orçn.mento ou aos 
autores da emenda que lh~ digam em que 
orçamento se i'undararn p:im pedir unm v erba 
de 600:000$ pam u. reconstrucr;ão da. Acade· 
mia de Direito. O Sr. Nilo 1:..eçun.h.n, (pela 01·dem) 

- Sotl um deputado que ma.is depressa quer Não nega o sou voto n. pedidos destn na.tu
se resi g-110.1· com o voto eh~ Ct\ma1•a; mas rigor:• tez[l. quando clles siio pleurrmente justilic:t
devo observ:w a V_ Ex. que a. minlm emenrla dos. Ora, um pedido 1lesta ordem dev-o 
tr:Lta da. collocação elos dous empregados que assent:w sobre duelo~ orçarnentarios precisos 
servem no \Jom;elho tlo lnstrucçã.o Publica, e cxactus; e nU.o St1bo si esses 500:000$, quo 
quo u.cao~1 de sei· exLim:to, e por isso iioço vo- s::í.o sutllcieutes pa.ra. se constL'uir uni pu.lncio 
rificação da votaçU.O. 1 luxuoso, serão sufficientes para a Academi:.i. 

Feita a vorifict1çU.o, 6 approva.ch u emendni. 1 de Direito ou ser~o insu[llcientos, 
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Domi.tiS, não quer c1a.r o seu voto ro.1•n. es- ::tccrcsccnta~do ::i "'erl.:~-;-ObNLi:1-59:000$ pum 
bao,iamcnto <lc dinheiro ou prlrtL () d:it' a a construcç:w do nd1hc10 do Instituto Bon
quem w1o prociso,1 como o c3t:l<lo ele Pel'nMn· jnmiu Constant. 
buco; e si nito forom tle ma.is, quer haJJill- ) .. s 
tar-se para . nri :3~ dlscuss~·Lo uugmentn.r ~' .< ~lt • · tm7.BJJP.[,LO (JJcta oi·dei;i)- A com-
verb:.i ptirn. levar a e O."cito a conclusão das missao de Ol'<;nmon to llou p~mcer contm ost:;-. 

orn~ml:.t, \10l'quc no orçamento do InteriOL' j i~ 
obras. · csfa votncl:~ umn. verlm ptwn. este esllibeleci-

0 SH.. JosI:l MARIANO-Peço ::t lKl.)[l.Vm pela manto. 
or(lcm. Posb l1 votos, ó i•ejcita.do. n. emenda. 

o si~. Pltl~SI'Dlfü'rE- Não posw mais tlar :L g· postn. a. votos (:) (l.ppt'OV~\da. u. Se<>-uinte 
pala.vl'a sobre a. matoria d:t cmom!a, potq uo emenda.: ~ 
está onco1Ta.da. Ao at·t. 3° - /') ec:ruiprll'•W as vanfag-cns dos 

1.cutos e proros~ores do Gymnnsio Nnciono.l , 
O SR. MEIRA ln: VASco~cRr,r.o::i (pefo m·- a~ que porcebem os l•3Uto3 o professores car

dem) diz ci.uo o St·. âopnbclo Bc:~oUt\1 uilo rospou<l1mtes dos outros cstu.l:Jelecimeutos re
tem razão, porque :i. verlia i1cdidn. e::1tii <lo deraos uo in~trucção superior. 
ac~ordo com o ol'~n.monto, n s. gx. nü~i pouo 
ter a. preteoi;.ii.o do thzol' Jl>'lVO:> orr;amentos Sn.la, das sessõ~s. 22 do outul.Jro do 1891. -
110 orçamento. Bcllar1ai110 Jlleridm1~:a. - FrJrnmulo Simas. 

O Stt. Jm;~: MARIA::\o (pda oi·l/çm) l~ o prt g· rejeitado mn n.dditivo o prejudicado 
meil'o n comp1·ehender quo tutlo isto 0 il'l'o- ót~t~o, offcrecitlo.:; mnbos pelo Sl'. Severino 
guln.r, mas descle que o Sr. f3':1sout•o trouxe ao V1eim. 
espit•ito eh Canrnra duvid"~ it l'cspeito destn. E' posta. a. votos e rejeitadn. llOr 70 votos 
emenda., desde que so porwittiit l'J.UO o nobl'o con.tm ·1'1. n. emomln opet'ccida pelo Sr. Gli;.. 
deputa.do fa.llasse, taml.Jcm ha de o Sr. prosi- cen_o e outt•os, automr~ndo o dcspendio de 
clente permittir que o omdor falle p<\l'tt tl::i.r 500~ mensacs para. que o ma.os tra Carlos 
as informações solicitu.dns vor S. E:-::. <lomc~ acompanhasse os n.lmnnos do Conser-

E' i1reciso que se suibo. quo as o bro.s ji'.t ostii.o vator10 de Mt1sica que em premio tivessem 
começa.das ; nellt\i se tem gasto mais do dn- de ir it Enropa. 
zen tos contos. A vc1·ba. pei:lid•• 6 p:irn. comple- o SR. Pn.EsWEN'rn aonnuci:t qm~ vae sub
mento das 01J1•a.s que ro1•am Ot'Ç<"ldas. Se a metter n, votos os mlcHtivos do S1'. fü~bino Be
Cama.ra ntí.o quizer nU.o vote ; se quil:et• voto; souro e oiltros, sobra empregados d<l. H.e-
füça o que eotcuder, mas consiLlêre que ha jti. pt~rtiçrí.o dos Teleg·rn.pllos. ~ 
uma grande sommn. empi·eg1tda, e que ag:or•li o. sn .. NrLo PB'.''ANUA /.pela oi·clem) pe"o 
é melhor crimpletar as obras elo Que deitar f ~ 1

• u fóra. tudo quanto já se fez. pre ercn~u~ l:J:1l't1 uma. emendo. que u.pre~en-
Posta n. votos t; reia'1tada a ementln.. tou reln,tivn.mento aos tel cgraphistn.s de I~ ~ 2"- e 3:1 classes e n.djuntos. '· 
E' \)Osta a votos @ approvatla tt seguinte E' concetlkfa a. nreforoncla. . · 

emendo. : p t 1; • ·os a a votos, e approvada a se&uihte 
A' verba uestin::i.dti par::t tet'minni:.ão das emenda: 

0 

obras d(I, Faculd::i.cle de Mo•Hcin:i da Bn.hia Ficam cquiparndos os vencimentos dos te
l00: 000$.- Sa§ltos Pm·efrr.i.- A .. ..111iUon.- lea-t•:1p1list:is de 1", 2ª e 3~ classes ,"OS dos 
Prisoo Paraiso.- J. J. 1Scab1·a.- 7'ol1mlino r · " 
llc Car-oaUto.-Luiz de Anilrtcdc.-A. Rio.~·.- oi· icmos do correio Llo ígnacs cu.thogorla.s. . 
B«rito de s. llforco.~.-Dionysfo Cerquci·ra.- S::i.lt\ dns sessões, 22 de outubt•o de. 1891.
Ccsai· Zama.-Pa-ulo Ar(lollo. - S. Lcm1.lul- Nilo Puçanha.-BellarJni1w Cariici·ro.-.Fn mça 
pho l>íedrado.-Pircs de .,1llJ11rp11:rq1w. -Cus- Ca1 .. 1Jl!t/t0 .-Mcirn de: Yasconccllos . . 
todio du Malto. -11'l'l.i.•'ócllv .F'1·i:ii·.-. . · Fio:\ proju1lim•rlfl n oincndn. do St'. BcsotH·o e 

O SI~. P1msm1mni t•nuuucia que vae sub- outros. 
mettor lo votos a emeudêt tto Sr. Domingos E' l·ejeitn.da. :i ementll\ do Sr. Victol'ino 
l~oclm ú verba.-Obms. Montoii·o, solwe pag~i,mont o da 3:200$ M sc-

0 Si~. DOMINGOS RocÚA. (.nela orcle?H)-Visto ereta.rio da di.t·~ctorin. de instmcç5.o publica. 
r 110 estado Llo H.10 Grande do Sul. 

qu~ jU. 1oí consig-nad::1. a. verl.ln. de 100 :000$ E' posto a. voto::; e appl'O \':.Lllo o seauirite 
parans obrn,s do edincio ela Facnldude do Me- n.dditivo: ~ 
Jicin:\ da Bnhia, lleço liceu~a J..lM'a. rcfün.r n. 
minh::i. emenda. · Arl.igo atlditivo. Fie:\ o .:;overno autorisn.clo 

Consultu.tl:i., n. Camttrn. consente na. i·ctirada u. I1H;~.rnr t~ dc:spezo. do 5 :000$, autorisn.d:L \H•lo 
P:Jllid:i.. mim~tro dt~ lnst1•ucçt\o Publiua do governo 

provis;or~o, par::1. ::i.. cotnpm tlos :~pparclhos 
O SH .. PriNSIDENTE nnnuncin, quo vao Sllb- neccssar1os uo Instituto a preJmraçao (!O 'Diru.~ 

motte1• "' votos a omondti do Sr. l3cvi.h~qm~ , :ttlenuttdo d<\ féb1•0 n. mal'elhi e do liquido 
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para ii. cura. da tuberculose, conforme o me• 
thodo de Koch; para outi·u.s i11Yestignçúes 
e.xperimen'laes sollre as molestias lofecto
contagioi:;as. 

Paragra pho uoico. Para custeio •lo mesmo 
Ios1ituto é concedida a. subvonçlí.o de 6:000.~ 
annuaes, conforme determinou o mesmo mi
nistro, 

Sala. das sessões, 20 de outubro ele _1801.
Ser.::edctlo. 

o 8R.. ANNIBAL FALCÃO (pela oi-dcm) re
quer verificação. 

O SR . BEVlLAQUA (pela o1'dem) requer que 
ssja o ·ndditivo v,.t_·vlo por part~. · 

Postos n. votos são succ~:;sivamente appro
vadas U.':i lluas JliU'tes do a1lditivo. 

o Sa. P.tui:::roeN'TE a nnuncia que vaa suh
metter :i voto:: n. ernen•la do Sr. Meit'a de 
Vnscoocellos sobre ínstrucção publica. 

O Sn.. AnTHUR. mos (pP.la ordem)-m~ uma 
emenda apresentada por miin em comple
mento de uma. Jâ approv:td;i, qne abra.uge 
outros serviço:> nL\m dnquellqs propostos n •• 
emenria do nolire deputaclo; portanto, peço 
que s~ sl'ibrnetta. esta ement.l.a. a que me reftro 
à votação, de prefüret1ciu. a outrn, por ser 
mais completa. 

E' concedida r. preferencia., 
o SR.. ARTHUR. Rioii (pela ordem) requer 

. que a emenda saja votad.L por (>artes · 
· Po:;ta a votos é a.pprovada a seguinte 
parte: . · · 

Fica o·Poiler Executivo autorisn.rlo a ahrlr 
os creditoli n~ca;sarios para occorr~r ús fies

. pezas 1!0111 a instrucção primaria. e secuntlal'ia.. 
e ir.:.st•ectoT'ia. 

··Não é submetti•la. a Yotos n segun fa, p:~rte 
pc>t' estur pr1:juuicad(I. pot• vot 1ção anterior. 

Fica pr<'j ndicu.dtt a emenda do Sr. MeLra 
de \i&.:;COll('ClltJS. · 

São rejeitadas successiva.mente as emend11s 
o:trerecidas pelo::; St's. Frand::;co Sodre, Tostu. 
.e J. de Serpa. 
· E' posta a voto3 e approvada a seguintt:l 
emen1lu: 

Fictt o governo nutorisudo a rever os l'Cg'll
lo.mento:; das instituições de instrucd1o de
P''odeotes do Minbte1•io du. lustrucção Pu
blica, não podendo llu;.:-meutm· desµe ~n, ~l
~uma, porém fü;i;eodo economius.-.Domin{los 
lloclla. . . 

O SR.. ANTONIO ÜLYNTHO (pela oYdcm) lJeile 
veritlcução d:~ votação, porque o a~um1;1to â 
de·muita gravidado. 

O Sn, . B 1WlLA.QUA (pela oT"dem)- Por est:\ 
emenda. conco•Je-~ U.utorist1çü.o pam r e\·er o 
tegulameoto das escolas som se tlizer sollre 
que IJa::;es; e como esta autOJ'i::;açào ó um;~ 
questão de confiança; q_ue ou não posso u.bao-

lu tamente ter, peco que a votaçfio ;:;obre esta 
emenda seja nominal. · · · 

O Sn.. JosÊ MA.RIANO (pela. ordcm)-Tra ... 
tanclo-se de verificar uma votação symbolicll, 
par·ece-me pouco correcto pedír-sa votação 
nominal. . · · . 

o sa. Pn.EsmENTE-Não tomo sobre mim 
a responsabilidade de não ucceitar o requeri
mento .do Sr. Bevilaqua. 

O SR. Bc:vr!'..AQUA-Retiro o meu requeri
mento · 

P1·ocP.1le-so :'.L ve1•ificnc:.1o pedida .pelo Sr. An· 
tonio Olyntho o e apprm·tLd:i :i emenda. por 
58 votos contr:L 45. 

Sií.o ::;ucccs,lvn.mente postas a votos e re
,\oitn.das as emend:\S o!To!'ocitlns j)e.los Sr·s . J. 
:Serpa , Eduardo Gonçalv0s, Antou10 Olyothl) 
o outro. · 

S5.o sucoessivamanto postns a votos e ap
prov:vias t\S seguintes emendas: 

/\. a.ntii;uitlarle dos lentes removidos de uma 
füculdade de di1•eito p~ra outr,\ deve ser con
la.d•1, p:ira. todos os et:rt>itos, tia datn, em que 
o,; ref~ridos lentes come~"rnm ii. fü..zcr p11 rto 
,lu corpo ~locante da. fa~uld:i.de , du. qu~l foram 
removidos, devendo assim ser outenolido o 
art. 54 <lõ clecMto n. l2 de 2 de janeiro do 
corrente anno.- Nirur. Ribei·ro. 

.. Fie~~ . o govorno autorisado a. rever as ta
rifa:; para o se1•vico interior e e~tel'ior das · . 
liltlHis telegr<\pbic:ls, tornando-as ma.is fü
vor~weis a,o publico. 

S:lla <1~ ses~ões, 21 de outubro de 1891.
Carfos Campos.- F. Schimidt, - A. Moreira . 
da Situa.- L-:i.uro Miiller. - Lacerda Cou
tinho. 

Art. 1.0 E' o governo autorisado a. a.ltera.t" 
o regulamento da. Hsc..)ht <le Mia11s de Ouro 
Preto, rnantendo unidos o~ cursos de enge~ 
nhadu. civil e de miaas e reduzilldl> des
pezas . . . 

A1•t. 2. 0 Aos eng'!nheiros formados pela 
escura serão conferidos diplomas de enge
uhelrus de minas e civis e continuarão a go
sar em todos os esta.dos da, R.epublicu. dos 
dir·eitos e regalias inherentes n esses ti-
t11los. · 

Art. 3.0 A União coutlnunrà a. acceitar n. 
s111.lvencã•l com q111~ o est ado de Minas coo
tri\>ue para a manutenção da eseola. 

Sala drts sessões, 20 de outubl.'o de l891.-
Do111in9os Roe/ia. . 

Ficn. prejn.Jica.dii. a emend:l. do Sr. Rn.y-
muntlo B.u1deira e outros . · 

E' o µrrjecto . udoptado, com as emendas 
a pprov:ida~, paro, passat• U. 3• tliscu.,;sào . 

O Sn.. H.UBlÃO JuN1on. (pela ordem) reC)ner 
<lisµen\iade intersticio paraque oprojacto entre 
a.ma.nbii. em discussão. · 
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o s:a.. NíNA. Rmtm::.o (2° seci·at>:il'io) - Sr.· ciudn. no fu~u·ro exercício, e com a qual jái 
presidente, este requerimento 11ã.o póde ser con tou a commi3sti.o de or~amento . 
accoito, porque elle tem muitas emendas que Sã.o estas ns ligeiras co.osideraçCíes que 
vã.o :l. commissão onde muitas dellas · serão tinha n fazer sobre as poucas aqie:ndas feitas 
destàcadas. Portanto, a dispensa de inters ticio pelo Senudo. · 
sq poderá ser acceita. para depois de amanhã.. A commi.:;são, pois, é de parecer q:ue desta~ 

Consultada, a Camara coucede dispensa de emendt\S se acceite sómente a. segunda, refe
iutersticio para que o projecto entre em 33 rente a.os engajamentos e a. reservo;. Cem 
discus~ão depois de ::i.manhã, 31. respeito ás · outras, a. commissão, como já. 

d isse, é de parecer que a Gamara mantenha o 
seu voto tal qual foi .expresso no projecto 
euviado ao Senado. SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO DIA 

Entram em tliscussü.o unica as ementlas do 
Seno.do no p1•ojccto n. 115 M, fixando as for-
ças do terra. p1lru. l 8U2. . 

O Sr. Oliveh•a Vu.lladão-Co· 
moço.roi pedindo a nttcmção dti Cuíl'}ar:~ Pª!ª 
n.lguns enganos que se deru.m no. impressa.o 
do parecer da com missão da marinha. o guerra 
sobre as emendas feitn.s no Senado no prcijecto 
de lei de tixaçii.o de forças dil terra. 

No seg:undo periodo deva-se ler punida em 
voz de p1•i-oo.da. O pel'iollo ftcarii. então assim 
constituido: 

.i: Julga iuexequivel :;i. que se refora ao n. 9 
elo n.rt. 30 ; .i. ueserção 110 c:lSO daquelle ar

. tigo não pode ser punida do mosmo modo quo 
nos casos or<.lina.t·ios.» 

A commissão demoastrou pel'feitamento no 
seu parecer que os desertor.es, a q no ·se refe1•e 
o projecto de fixação de forças de terra, nü.o 
podem ter :i. mesm:l. pena que os desertores 
em casos ord.ioarios. . 

Niog-uem mais pedindo n. palavra e encer~ 
rnda. a diseussüo e o.din.d:i. :1. irotação. 

Entrnm em discussíl.O un ica. as . emendas do 
Somulo no projocto n. 114 E, thmndo ns for
cas üo mat• pn.m o nnno de ! 802. · 

Ninguom poda o. pa.lnvro. o é eucervadn. a 
cl iscussii.o o adiado. n. votnção. 

Entro. em 3~ discussão o pt>ojocto n. 251 A 
(do Senado), autorisando o .Poder Executivo 
a attendcr ·âs neccssidndes do estado do 
Piauhy, <leterminadn.l3 pela. secca~ · 

O Sr. Retum.ba. - Como não tem 
sido dado para ot•dcm do dia o projec~o u. i09, 
fti:marlo pe~as represeata.ç!'.les. !ln. Parnhybn, 
Rio Gran<la ~o · Norto a Ceara. pedindo. u~ 
credito pnr~ n.s yiqpuluçye~ íla;;~lladas p.el;i. 
sé~i. parece-me mu.i$ rasoavel apro.veita.r-:se 
o projecto, que ora. so discute, e. que é~ in· 
toir:i. justiçn,.. . · 

o SR. PmES FERREIRA-,.Apoia1Jo4 

O Sa.. RETUMD .. \.- ••• para. apresentar ~ma. 
emendo. additiw, atim· de que o meu estado 
possa tamb.em gozar do ~u:i:ilio que o art. 5° 
da. Constituição da. Republica. faculta :i.o~ e~
tndos quando se vejam flagella.dos por qual• 
qner calamidnd<:1 . . ·· · 

A emendti que tenho a honi·<l. de otferecer 
àconsideraçü.oda.Cama.ra é n..seguinte. (Lê) . 

Quanto aos a.rts. 6° a 22, a commissão lem
bra. que . esta medida já foi aqui rejeitada, 
quancto se votçiu a emenda do. Sr. Barbosa 
Liinn.. · De füéto. sep::i.r:ir à ultima hora do 
projecto de fixação de forças nrtigos alguns 
dos qua.es forma.m systern:L com o orç.'\tnento 
. it\ approvado peht Cama-i•a, à uma. medida 
que esta. não deve adoptar •. porque isso im- o s:r. <Ja.ssiano do Na~i-! 
porta a voltu. do orç.'\meoto ·do Senado para a. :ruent.o-Pn.ril. tranquilliS..'\l' o espirita do 
Gaomm. A oommissão; portanto, o de .parecer meu illustre collegii. pelo Piauhy, comeca_rei 
qtto ~• Cama.m tios Deputados deve manter o por clizer que n:lo venho impugnar o proje?cto . 
seu voto,. sustentando integralmente o pro- vindo do Sena<lo e lii a.presentado pela re2re
,iecto de flxuçíl.o de fot·ças ta.L qual ·daqui sentação elo Piauhy; '(>Orem, aproveito :i ·op
sn.hiu~ portuniclade que se me offerece •. parn. ch:lm.ar 

Ra ·neste prc\jecto medidas importantes, a. atteocão da Camara. para um additivo qne, 
pelas · quu.es lla. muitos annos se luetn. sem assignado por mim e por a.l~"Uns colle~a,s de 
nada. so couseguir. Por exemplo. ns medida.s representação, .vou mandar ~me~ (Lri) • 

.. referentes Íl. t raasfere'boia de officiaes são do A camara s:i.be que este serviçp_, visto q~e 
urgeuto necessidade, porque nií.o se compre- os estados não estií.o orgn.oiso.dos econom.icn~ 
hende quo os ofilciaes qua fazem parte do mente, corre por conta. dti verba de Soccorros 
estado-maior ahi possam permanecer por pu.blicos, _por confa dn Uufüo. 
longo tempo, sem que venham à fileira. . . . 
adquirir a pr.iticn. necessal'ia. O Sr~. FRANcrsco So1:nu:-f1 secca. é um· ~aso. 

Alóm disso. a emenda suppressiv3. dos arti- da força mu~or a a var.1ola ~ode esta.X' prevista.. 
gos 10, J l e 12. rel:1tivos aos modicas 0 phar-1 pelos regulamentos saoitar.os. . . . 
maceu~icos, lio~pital o ~essoal ~clesiast_iec;>, O S&. CAssr,~No oo. NAscr111r,;:~l'o-V. E?r1·; . 
não da loga.i.> a economia que pode ser in1• engaua-se. · Nao pedimos a.ux1lw, querémoa 
~~~~ . ~ 
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unicamente que a. Uniü.o pngue o serviço UM SH.. D1~!'UTAD0 - E sobretudo pelo 
que estava a seu cargo. Estas despe:ri.is não pntriotismo e iutelligencín. de st:ius filhos. 
estão pa~s porque a ve;['.ba de soccorros pu- (Apoiados.) 
blíoosssta esgotada. O SR. ARTHUR Rros- O illustra deputado 

O Sr. FRANCISCO SonRÊ-Seado assim, tem lrn de convir que foi tanlo mais iujusto, 
V. Ex. toda a razão. quanto o estado que representa nesta cu.sa, 

O SR. CASSIANO no NASCIMEN1'o-A Gamara insignificante cm relação ao da Ballia, quanto 
de. certo não quererá que o governo da ünfüo, ao que contribua para o thesouro da nação, 

foi iPcootestavelmtJnte um dos mais bem 
com respeito ao estado do Rio Graude, re- aquinhoados. (Apoiados.) . 
lJresente o papel de caloteiro. Não é minha intenção ofiender os creditas 

A União e que mandou estabelecer os laza- aem t~o pouco censUt'at· ou . desapprovar o 
retos e, portanto, Dão compete u.o estu.do proceclimento da Camara em refação ao Pa-
pagar essa despeza. · 

São estas as observaçOes que entendi devet· rnuá · Não; reconlwço que elle tem elemeo
fazer no intuito de J"ustitlcar o addtivo que, tos de riqueza, cuja·e:xploração deve ser au-

d xiliada para o bem geral da nação. 
assigna o por alguns colleg~s de represen- Não venho, Sr. presidente, implomr a ca-
tação, mando a mesa e espero vei· appro- ridade do nobre deputa.do, nem da Camara. 
vado pela Gamara. O est11do da B1~hià ni1oimplom esmol<ts. (Apoi-

o Sr . .A.rthur 'Rios-Eu. cerca rle tadós, muito bem.) lfüe reclu.ma. o que lhe~a
um mez tive a honra de apresentar um pro- ranto o t~rt. 5° ela Constituição da l~epu\.lhca, 
jecto autorisando o goverao a abrir um cre- Si o. Cnnw..ra tu,;sirn interpratasse a. preposta, 
dito de 600:000$ para ~occorrer ás povoaçõei:; que submetto i1 suu oonsideração,eu rasgal-a
flagella.das pela .. secca do estado da Bahia; Ilia, tJonvicto de fü~lmante iotarpret<Lr os sen
mas infelizmente elle Dão teve o andamento timantos do esta.do que represento. 
nàééSsS.l'io e urgente que o caso exigia, e Não venho levantar balelas, porque não ha. 
por isso aproveito a opportunidade, que se me um br<1zileiro qtte preste attenção e procur6 
o:fferece, da discussão de um proj ecto iden tico, couhecer o que se passa no pa.íz, Que ignore 
para apresentar urna. emenJa, fazendCil exten- a calamidaue excepcional que opprime a Ba.
si'Vas ao estado da Bahia. as disposições do hia. (Apoiados.) gssa Clllamirladenão está. li
mesmo projecto, · mitada ao alto set·tão do estado, ella jâ. affe-

Dasde jâ. digo a Camara que aquelle estado ctu até os municipios do littoral. como por 
não ped~ uma esmola da Gamara, nem dos exemplo o rico municipio de Santo Amaro em 
cofres da nação. O estado da Bahia deseja qua as proprieda<lor.> agl'icolas não podem 
que o governo d!~ União habilite o daquelle funccion:u· por fülfa da agua. 
estado com uma quantia para que possam ser Limito-me, SI'. presidente, a estas coo~ide
postas em pratica. obras de utilidade publica, rações; a Camara proceda como seu pa.trio
onde os famintos, que são obrigados •t abao- tismo lho dictar. {Apoiados; muito lic1n, muito 
donar oi! la.res, obtenham trabalho, do que bem). 
aufiram meios de subsistencia. (Apoiados.) 

O SR. El>UAltDO GONÇALVES~ E' melhor 
despejar os cofl'es da União no tltesouro da 
Bahia 

0 Sa. ARTHUR RIOS-- 0 illustre deputado 
pelo Paranã é injusto no que acaba de dizer. 
Os cofres da União não estão abortos para. o 
estado da Bahia, e desafio a que prove a 
assarcão que atirou aos tapétes desta casa. 

Sr. presidente, o apa.:rte do nobre de1mtado 
não tem fundamento ; é aereo, é irreflectido, 
e portanto muito injusto. (Muitos apoiados.) 

Desafio ao nobre deputado que faça um 
exame nos orçamentos votados, especialmente 
do Ministerio da Agrfoultura., pn.ra arrepen
der-se do que acaba de dizer. 

O estado da Bahia é um dos mais impor
tantes da União, por suu. extensão territorial, 
}lvla variedade de seus productos, pela. l'iqueza 
ae seu solo, e 1;;ntre os que nmis concorrem 
para. as despezas da Uniae, oecupa 0 terceiro 
loga.r. (Apoia.dos.) 

O Sr. Ga. bino Be1o11ou.:ro- Não 
necessito justificar uma emenda a.dditiva que 
mando ao projecto, ora om discussão, solici
tando u,uxilio ern nome do meu estado e do 
de Sergipe. A C1imara comµre hende que es
tando assolados pela secca os sertões do 
Piunhy, Bahia, Pernambuco, Cearâ, os esta
dos iotermedia.rios não podem escapar a este 
ílagello. Venho coostr<rngido pedir este au
xilio. Esperei que as autoridades do meu es
tado viessem trazer se11s reclamos a.. esta ca
mara, como as de oltl:ros o tem feito; mas 
como ate esta data não o fizeram, eu, tendo 
noticia das condi~Clcs ufilictivas do esta.do de 
Alagoas, mandei U. meea. o meu additivo. 

Sinto ter de pedir este auxilio ; embora fa
cultado pela Constituição ; bew sei, que por 
um real que poço, é umfL 1.>arcell!1 de au
tonomia que suotraio ao mou estado. A des
graça que pesa sobre aquelle JIOVO me força. a 
isto : o faço ~om dor no coraçao. . . 
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Sã.o lidas, apoiadas o po:stas conjuncta-
1mmte Grn discussã.o as seguintes 

EMmNDAS 

ilha da Capital Federal e outros arsenaes de 
mariola\ da. Republica. 

Niuguem pede a. palavra. e é encerrada a 
discussão, ficando a.diada a vota~o. 

Estando esgotada. a ordem do dia, passa-se 
à hora destin<tda il apresentaçií.o de projectos, 
t·equerimentos, indicações, etc. 

Veem à mesa n.s seguintes 

Art. Fica aberto ao Ministerio do Interior 
pela verba .«Soccorros Pnblicos> .um credito 
de quatrocentos contos que serão applicados 
pelo governo do estado da. Parahyba em 
obras de utilidade publica, como auxilio as Declarações 
populações do referido esta.do, fhl.gella.:los 
pela secca. · · Dech'l.ro que votei a favor da emenda. do 

Saln. das sesões, 29 de outubro de 1891. - Sr. deputado pelo Ceará, consagrando a. re
Epita:;io. - Couto lai·ta::oo.- Sd Artdr"ade.- ducção d:i.::; taxas telegrapbicas para o serviço 
J. Retumba. da. imprensa,. 

Art. (ud<litivo) FiciL outrosirn o ;poder Su.la dt1s se~ões, 29 u<:1 outubro de 1861.-
Executivo autor•isu.<.lo a despender, pela <verba. Amorim Gai·cia. 
Soccorros Publicas> rt quantia de 2o:OOO$ para. Votamos pela. emenda. additiva do Sr. Seve
a.ttencler a. despezas já. effectua1tus com os 
Jazaretos de variolosos 00 e:Studo do Rio rino Vi~lru., convertendo em institutos livres 
Gra.ude de Sul. os cut·sos superiores de ensino mantidos pela. 

Uniüo. · 
Sa.lu. dns sessõas, ·~9 <la outubro de 1891.-r. elo Nascimento .-BOr"!JCS ds . Medeiros._ Sa.la. da~ sessões, 29 ele outubro de 1891.-

Home,·o Baptisia.-Pereira da Costa .-Alcídcs Barbusci Lima.-Moni~ Fri:ire.-A:liayde Ju
Lima. · nior. - ,lfiiUt:i·.- A. Guimaracs.- Annibal 

Palccio ~ - . Josê 11auitaqua. - Mursa . - Pires 
Art. Fica aberto ao Ministerio elo Interior Ferreira.-F. Tosta.-A . Stockler . 

pela verba. «Soccorros Publicos> um credito de 1 d 
seiscentos conto::;,qne serão applicado~ pelo go- Dec aramos que ei:xámos de tomar parte 
vernodo esto.do dt~ B;1hinem obras de utilidade na votação do additivo aprese~tado pelos · 

• ·1· 1 tl . .. Srs. Antonio Olyatbo e Barbosa. Lima, que 
pubhca., como o.u::u 10 às popu ações 0 re1e- declm"U.va interinas e -;>assiveis de concurso . 
rido estado fiagellt\dos pela. seçca . · as uome;tções do pessoal docente das .a.cade-

Artkur Rios. - Sebastiao Landutpho M'!- mh\s e e,;colas . feitas por força do decreto de 
drado.-J. J. Seabra.-F. Sodrd ,-Pi>-es de 7 de fevereiro do corrente anno: 
Albuquerque.- Prisco Paraiso .:..;..Leovigil,do Sala das sessões, 29 de outubro de 1891.-· 
Filrrueiras .-A mphilophio .-Marcolino Moura. 
-BartJ.o de s. Marcos.- Severino Vieira.- Epitucio l:'essoa.-Goriçalves Ferreira. 
Paula Guimarães.-· lgnado Tosta.-A . .tl!il- Declaro que votei contra o projecto n. 254 A 
ton.- 1Jiony$io Cerqueir'a . que estende à prorogação da presente sessão 

su.b emenda ao additivo do sr . Arthur o credito necessa.rio ás despezas do subsidio . 
Rios, sobre socorros ás victimas da ~cca.. no período. da actual sessão. . . 
Onde lê- se- seis centos....:...leía-se mil. Sala das sessões. 29 de outubro de 1891.-

Sa.la das sessõos, 29 de outubt·o de 1891.- Arthur Rios. · 
Dionysfo Co,.-gu~frtt. Votf~mos pola emendo. dos Srs. A. Olyntho 

e Bo.rbosn. Lima, relativa no decreto de 7 de 
Accrecente-so: rovcreiro do corrente o.nno, declarando inte-
Art. E' ooncedidtL tumbem no Poder Bxecu- rinas as norneaçües.de lentes sem concurso. 

tivo o credito especial de 200:000, para. ~er Sala dns sessões, 19 da outubro de 1891.
u;pplicado em soccorros i.L população dos esta-
dos de Alo.gôo.s, Sorgipo, tictualmente ftagel- Barbosa L ima.-Be::erril • . 
lada pela i:;ecca . Voto.mos contra a einenda. que autoriza o 

Sala das sessões 28 de outubro de l89l .- Poder Executivo a rever . os regulamentos 
M. VaUadao.- I1'o do Prctdo.- Felisbello dâs instituições de iastrucção, dependentes do 
Freire . -Leand1·o Maciel.-Be.:ouro .- Oiti- Ministerio <.hL lnstl:ucção Publica. 

Sala das sessões, 29 de outubro.de 1891.
Ce::ario da Motta.-Adolplw Gordo.-A.lfredo- · 
Elli$, 

cica. 
O SR. PRESIDENTE annuncia a discussão 

unic.'l. do projecto n. 203 E (additivo ao orça
mento da marinha) instituindo montepio para 
o º~~mi.rio etrectivo ou do quadro extranume
ra.r10, servente et'fectivo do Arsenal ~é ~ri~ 

Declaro que votei contra o additivo do 
Sr .deputo.do Serzedello, r.onsignando vertia;. 
para. compro . dos appa.relhos necessa.rios ao 
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instituto enenrrega.do de pl'epa.ro.r utrus t\.tte
nuado d11. febre ama.relia. o o liquido para ~ 
cura da. tuberculose, conforme o melllodo de 
Koch. 

Declaro que votei contrn. o nrt. 2° fio pro
.iecto n. 180 do Senr.vlo, que g-a.rante cm sua. 
pleuitut!e os direito;:i ji~ o.<lquiridos por empre
gados vitalicios, por entender que o dito 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1801.- artigo tem ma.teria inconstituoionu,l. 
AnnibaZ Fa.lcao ~ · Sala. dri,s sessões, 20 de outubro de 1891. -

Gc:bí~to Besouro. 
Si estivesse presente teria votado contra o 

additivo do Sr. Serzede llo rela ti vo à. lymp ha 
Koch. 

Vota.mos contm o proj ecto autoris:mdo o 
pag~mento do subsidio durante a proro
gaçao. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1891.- Sah\ das sessões, 29 tle outubro de 1891. -
Barbosa Lima, Cesario Moita. - Alfredo Ettis .- ll!itrsa . -

Mo1·aiis Bar>-os, 
Declaramos que votamos contr~ o projecto 

que marca. subsidio zios membros do Cou-
gresso durante a proroga.ção. · 

Declaro q110 votei coutrn. o pt>ojeoto que 
mando, pagtt'X' subsidio M Corpo Lcgi;;lativo 
nas sessõe:> do. prorog-ução. · 

Sala da'i! sessões, 29 de outubro d.e 189.l .- S:,i,la. das sessões, 20 1le outubro de 1891.-
Pa.cífico M asr.arenlia.s. -Joao Pin!Leiro. [ BeUarmino Carneiro. 

Vão a.. imprimir as seguintes redo.cçiíes : 

N. 215-1891 

ReaacçM, 1),9. projeoto fl, 31.5 B, deste armo, que (ia:a a despe.::a ·do Jlfini.~terio da Ag»iculturr.i 1 

· ·· · Com~ercio e Obras Publicas para o exei·cícfo da 189.1 

O Congresso Nacional decreta! 
Art. o Presidente qa. Republica. ê autorisado n despender no exercício de 1892, pelo 

Mioistari() da Agricultura, Gom.mercio e Obr.'l.s Publicas, .a quantia de 67.172:576$355 
Assim distripuida : · · 

1. Secretaria de Estado - Supprimidas as consignacões 
de 9: 600$ vaira um secreta.rio ; 3: 090$· para o.uxi • 
liares do officia.l de gabinete; 3: 600$ do gri~tificuçiio 
do calculo a empregados da 2"- secção da directoria. ; 
3:000$ para despe~as da esta.belecimento do ministro 
e 15;000$ no material. ....••..•.•...••..••.•...•. 

2. Eventuaes -·Sendo €i00:000$ destinados a auxiliar a 
representação d.os Estados lJnidos do Brazil no. expo-
sição io.terna.cional de Cuicago............... . • . . • • . .....•.... - . 

3. Terras Publicas e Colonisação -sendo para : 
lnspectoria. gel,'al, l'eduzido o pessoal a. um inspector, 
. uin ajudante, dous chefes de secção~ um official 

technico, dous otilcfa.es, um archivista, dous ama
l).uensas, tres interpretes, seis ajudántes de inter
prete, um po!'teil"o, dous continuos e um gua.rda., 
mantidos os actunos vencimentos e incluida a. verba 
:para material .....•....... , .. .. ...... -. - ........ . 

Age)l.cias nos E$tttdos. do Am:i.zon:ts, P~mi, Mn:eanhií.o, 
Piauhy, Cearil,, R.io Grande do· Norte, Pa.rahyba., 
Alagó'.'.S, Ser~pe e Matto Grosso, quando se tornem 
necessarias, mchdda a. verba para ex-pediente ...• 

Delég-acias de 3" classe em Pernambuco, Bahia e Minas, 
· cada. uma com um delegado, um escripturario, um 

interprete, um porteiro - continuo, incluida a. !'erba 
para o expediente e n.luguel <le casa. •.•....••.....•.• 

Delegacias de 2" classe no Espirito Sao.to, Pn,r;:tnü. o 
Santa Gatharina, reduzido <> pessoal de cada uma. a 
um delegado, um auxiliar t eclinico, um escriptui'!i.l'io, 
um interprete, dous a.gentes auxmares o llm por-
te~eout~uo, i.ncluido. ~ verbll. pttra o e:i.:pediente e 
aluguel de ca.sa ....••••••••.••• f" ...... ~ ........ . .... . 

99:500$000 

42:000$000 

46:000$000 

70:400$000 

359 :3 l0$000 

610: 000$()00 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 06/0212015 14:57- Página tB de 21 

Sessão em 29 de Outubro de 189i 725 

Delegacias de l a. classe no Rio Grande do ·Sul e em 
S. Pnulo, reduzido o pessoal de roda. uma ~i .um de~ 
legado, ur~ ajudante teclloico, um escriptura.rio, um 
interprete. tres agentes auxiliares e um porteiro- . 
continuo, incluida a verba para expediente e aluguel 
de · co.sa ...... . ........•.•.. . .. •. . ............. ..•.. 

Hospedarias du. ilh:i. das Flores e Pinheiros, e transporte 
de immig1·antes pn.m os esta<.los ... .............. . . . 

Pagamento de passagens a immigmntes, propaganda, e tc. 
· Serviço da colonisação nos Estados sendo para : 

Pernambuco .. , •• •.. . ..•. . .• ." ••• .. .• · •.• • .. • • • .. • .... · • .. 
Bahia. .. . ........ . ............................... .. . . .. . 
Espiri to San to ............. •. •. . .. .... • ; .......•. ..•. ... 
Parrinâ. ... . ...... · .. ... ...................... -......... ... "'· . •... 
Santa Catharina.... . . . . . . . . • ...• · .................... .. 
S. Paulo . ... ...•......•••... .... •. ~.· ................ · .. 
Rio Gr:i.ndo do Sul ........ .. ••... .. ..•••....••....•... 
!\-li nas Geraes . .. . . . . . • · ..••.. . • .• • .••.••.. . •....•..••...•• · 
Amazonas •...• . •• ..... . .. .. .•.• . •••....•.....•••• •. •..• 
Pará . . ......•. ,-, . ..• -. . ... . .. ... •. • .. .-. . . • . . . . • . •.... . 
Maranhão . .. •.•. . .....• . .•.•. .. . ..•......• ...••• •...•• 
Piauhy .. .. . , ... . .. .... , . ............ ............... . , ..... . 
Cearâ . . , .... . . , . ................................... ~ .•• • 
Rio Grande do Norte ......•.. .•.•.. .. ...•.••..•••...• . • 
Pa..rahyba •. ....•..•..•......••. . .....•••..••.••••.•••• 
Ala.gôas ...• . • . ..••......• •••.• • ••••.•.. · · •. · •. • · • • • • · • 
Sergipe .. . .................. .• ." .. · .. · · • · · · · · · • · · · · · · · · 
.M:atto Grosso ... .. ...•. • .. •. • . ... •.. .. .. . .•.• . . ... ; •.. · 
Introducção e localisação de familias em nucleos, em vir

tude de contro.ctos validamente celebrados e que nã.o 
tenham incorrido em caducidade .. ; ............... . 

4. Catechese - destinados 45:000$ pnra este serviço 
no estado de Matto Grosso . ................ . .... . 

5. Au:.:ílio â agricultura. e engenhos centraes, sendo 
6l :400$ para o cnsteio do Jn.rdim Botanico da L:i.gô:t; 
20:0008 · pnro. n.uxilio a.o Instituto Bl\hio.no de Agri~ 
cultura ; 10 :000$ .p:i.rrt. a impressão dD. Flora 13ra::.i~ 
lic11sc; 12: 400$ pal'a. o Laoorator lo do Biologia; 6:000$ 
do subvenção à Colonin. Blaziana ; 621 :000$ pn.ra 
garantia aos . en~onhos centraes o sua. fi~lisuç;fo, 
reduiida t\ 95:000$ · ~i consigoaçfo das tn.bellns. para. 
premio aos fübr'icantes de assuc::i.r; 30:000$ de sub
venção oo Lyceu de A::;ronomia e Veterinari(I. do. 
cid:ide <lo P elotus, uo Rlo Grande do Sul ; 30:000$ 
para a Escoln. Agricol::i. e Viticola ele Taquary no 
esto.t!o do Rio Gmndo do Sal; 10:000$ paro. s1ib
veoção M Asvlo Agricolo. de Santa isa.bel, man
tido 'Pela. Sociechide Protoctora da Infa.ncia Desam
pu.rada, no. estttção do . üesongu.no ; 40:000$ pn.rn. 
~\ Colonin. Agricola Orplrn.nologica Isnbel, do estado 

· de Pernambuco e 4:800$ pn.ra. subvenção :'\ Escola 
Central de Ensino Gr::i.tuilo a Meninos Desvalidos do 
Maceió, estttdo do Ala.góa.s ; 800:000$ para. as sub
vençõlls e ga.ranti11s prove nientes de contractos vn.;. 
lidos o que não tenham incorrido em caducidade ..•. 

G. Subvon1:.ão às comp::mhias de navegação n vapor; 
8upprimidos : 300: 000$ do subvenção ao Lloyd pa1•a 
tra.1!_sporte do iminigrantes ; 150:000$ para a nave- . 
gaçiliO do Araguaya, Norte e sous affl.uentes; 150 :000$ 

52:800$000 

l • 092: 884$000 
5.850:000$000 

300: 000.:,'i)(}O 
300: 000$000 
325:000$000 
300:000$000 
450: 000$000 
300: 000,$000 
800:000$000 
225:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
100:000~000 
80: 000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80 : 000.')000 

100:000$000 
100:000$000 

i::.O: 000$000 . 

746:416§.;0ciO l 2.000:0ôo$0'oci 

60:000$000 

. . · ......... ' .. . 1. 04.5:000$000 
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de subvençã.o á empreza de linha. de vapores fri"ol'i
feros e concedidos 130:000$ para. as responsabilidades 
provenientes de contractos legalmente feitos .... . •. 

7. Subvenção á Sociedade Auxilia.dora. da IndusMa Na-
cional. ...•.......•..... , ......•........ · ••...... ; .. 

B. Corpo de Bombeiros - Su!Jprimida a consignacã.o de 
100:000$ para u.s obras do quartel central e de 
9:877$935 110 materiãl, e estabetecid<\ a consi~naçã.o 
de 109:877$935 pa.r<L a creação da. 4ª compantua .•.. 

9 . Estrada. de Ferro do Sobral - R.eduilida a qnantin. ele 
30:000$ no pessoal inferior e no material ..•. . . . ... 

10. Idem de Ba.turité..:.. Reduzida a varba de eventuaes, 
na. importancin. de 62:756$997 ..................... . 

11. Idem de Paulo Aft'onso . .... . . .. ...............•... 
12. Idem Central de Pet•aa.mbuco - Reduzi,los 30:000$ 

de eventu;;i.es •.•.•.....•..•... .. ....•............. 
13. Idem Sul de Pe1•namhuco . . ......... . ..... .. : ... . 
14. P1'0longamento da. Estrada de Ferro da Bahia, e 

roma.1. que a ligue á Estrada. Central d<\. Bahi<.~ .••.•• . 
15. Estroda de Ferro de Porto Alegre a. Urugua.yaua., 

reduzidos 18:467$918 de eveutuà'es •..• .. . ....... .• . 
16. Estrada de Ferro Central do Brazíl - Mantidas as 

verbas da. tabella em vigor e a.dl!ici1.mada a qu1ttüitt 
de l.000~000$ com a obrigação de efTect.uar o.e:ctincÇã.c.i 
do pantnno de Juiz de Fórti., separados os set•viços 
do trafego do dn. constt•ucção .................... , 

17 .- Cl'editos especiaes: Sendo 2.000:000$ para o pl'0-
1ongamento da. Estrada. de Ferro Central ; · 

3.000:000$ idem idem de Porto Alegre a Orug:.my,\nn. ; 
1.500:000$ idem idem de BatuL·ité ; · 
1.000:000$ idem idem da Bahia; . 
2.000:00()$ para. a Estrada de Ferro Central de Pel'-

nambuco (obras em co!lstrucção, incluindo o rU.ml\l 
da. Tapêra ã. Glol'ia de Goita) e 2.000:000$ paro a 
Estrada de Ferro Sul de Pernambuco (ooostl'ucçilo 
dos rama.as de Paque-.·irn. it Imperatriz, Angelim r., 
Aguas Bellas, Timbu.uba. uo Pilar e :\'Tulungu :·~ 
Alagõa Grande) ; · · · 

500:000$ para o ramal de Guarabira. a Nova. Cruz, con
forme o decreto que determinou a ligação das es
tradaS de ferro do Rio Grande do Norte, 1-'n.rahybi~, 
Pernambuco e Alagótts ; . 

600:000$ para o prolongamento ua. Estrttda de Ferro 
Conde d 'Eu., no est:i.do da Pnru.hyba., a começar de 
Aln.gõa. Grande em direc<:.ilô á C!.Lmpia1~ Gro.nde, 
confornle os estudos ji~ feitos e . 

66:000$ pa.ra. os estudos do ramal tle Sttnt' Anua. do Liv!'á· 
· mento a entroncar na Estrad:i. de Ferro de · Bt1.gé 

a Ca.cequy, no estado do Rio Gra.ude do Sul . ..•..•.. 
18. Ga.rantia. de juros a. estradas a ferro. sendo: 
8.610:666$452 pa.ra. a g"dl'a.ntin. das estr-.\1lm; em trafego; 
2.000:000$ para as estl"adas em construcção em vir-

tude da lei de 1888 e anteriores; 
l ~200:000$ para a.s novas concessões constantes de con

tractos validos e que não teoham incorrido ou nU.o 
"'enham n. 1ncorrer em co.ducidade .•.... " .••...•... 

19. Obras diversas nos estados - Augmentadn, n. vel'b!\ 
com as quantias de: 

. 100:000$ para. melhoramento do porto da. Amn.rraçiio, 
esbl.do do Piauby ; . 

· ··· t ........ ·. 

....... ' ..... .. 

3;420:240$000 

0:000$000 

582:340$450 

211 : 632.$205 

538:503$638 
156:303$450 

435:820$700 
641 :055$000 

900:(\00$000 

1.547:908.~20 

12 . 4~2: 195$3n 

12.666:000$000 

l! .SI0:666$452 
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100:000$ para as estra.das a cn.rgo da commissão estra-
tegica do Para.na ; · 

100:000$ para a cootinu[lci:Lo da estrada de rodagem 
D. Francisca, em Sarita Catharina; 

36:000$ par(!. garantia de juros do porto de Jara.gaá, 
no estado dM Alagôn.s; . 

36:000$ para. gn.rn.nti:.i. 110 juros do porto da Laguna, 
esta.elo de Sl~ntn. Ca.th~rin:i. ; 

80:000$ pnra exnlornçtio o demnrcacão dos 14.400 
kilometros qu\idra.dos no plu.nalto cenLrnl do, H.eµ11-
blicn., para. oude tem de sot· oppo1·tullamento muc.ln.rln. 
a Capit:d 1-,ecleral ; 

300 :000$ P<Wti pagamtlnto dn.s tl1·ag-ns necessnrins uo ser~ 
viço de melhol'ittnento do~ po1·to~ do P1tr1lnagui'i e 
Desterro. · · 

Reduzidas: ti 500:000$ o. verba pa.1·u. JlO~os nrtesiu.nos 
contractados; a l87:000.t ti destionân. ao mcU1ora~ 
monto do rio s. Francisco; n. 120:000$ :L do melho
ramento do porto do Mar:1t1hãt); ue 350 :000$ n. verbti 
destinada a.os lt'n bnJhos a e:c!lcutarem-so pehl. com-

. missão das ohrns dn. ba.rrn. tio porto do ltio Gra.nde 
do Sul. . . · 

Dentro destn. verba será applicada n quantü1 de 50: 000$ 
piLr~L auxilio d<\ construcção d1~ cstmcb entre osestt1dos 
de Matto Grosso e Parib. _ . ... •• •.••• ..... . . ... - ... . 

20. Pabrica de Ferro de s. João ilc Yp;i,nem1\ .. •.•... .. 
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6.893:'766$700 
205:175$800 

Art. (additivo). A Esr.ola Agronomica. tle Campinas é transreri;ia · pn.ra o estado d& 
S. Paulo . . 

Art. (additivo). Logo qua esteja defiaitivnmente org;1oisado o Districto Federal, o 
Poder Executivo far-lhe-h:l. entrega dos jardins publicas, exceptuando o Jardim ~otam~o, 
cuja de:;peza conti.nnarâ a cargo da. União; p:1.sseios. hortl\ viticohi. e estação Ph1loxer1ca. 
da Penha., serviços de esgoto, iHuminaçí:io e de obr;1;; publicas da Capita~ e ~strada d~ 
Ferro do Rio do Ottt1J, c1>nstnnte:s dos§§ 5°, 9'>, l O e 20 das tubellas explicativas, proV'l-
tl~nciamlo lle modo a exonera.r-se dos encargos provenientes · de quaesquer contractos. . 

§. Emquanto nii.o estiver organis.'l.do o Districto Federa.!, o Poder Executivo é 
autodsado i~ abrir os creditos necessarios pD.ra custear esses serviços, de accordo com o 
orçnmento vigente. · . . . 

Art. (ttdditivo). Organisado o Districto Fecleral e fei ta. :i. transferencia. dos serv1eos 
a que se refere o artigo nntecerlent.e, consiclera.1·-se-hü.o supprimidas a. l" director ia. das 
obrns public·1s e 20. secção cta. <lirectoria. da. n.gricultura., tiC;J..ndo o governo autorisado a 
reformn.r a secretiwla ·e <t füzer outri\S reducções, que julgar necessarias no pessoal. 

Art. (a.1fditivo)- Ficam prohihidas, desde já, as concessões corn garantias do juros ou 
snb'Venções, sem especi:il autorisu.çã.o do Congresso. 

§. Ao Poder Bx:ec11tivo nií.o e pet•mittido renovn.r em favor de individuo ou ernp:rezn. de 
qualqller nntureza as concessões corn garantia dll juros ou subvenção que tiverem caducado, 
venham a. caducar ou riquem sem eltoito pot' quaesque!' cn.usas de direito. · 

§. H.epu~am-se c1ttluous ns concessões com gtirn.ntin..do juros ou subvenção qu& não 
se tornarem otToct!vns nos prazos ttn.s cooc93Sões on dos contractos, não sendo licita a 
renovt1ção desses pl'Azos. · 

§. As comp:tnliiris ou einprezns, que goznrcm de gn.r::mtia de juros ou subvenções são 
l>brigu.dn.s a. entra.r pn.m o Tbesouro Nacional comas quotas que tivera~ sido determinadas 
pelo Poder Executl vo, ou que consta•em das ta.bel la.s µ[\rn. n. occurreocia das despezas de 
'fiscalisação pelo dec1·eto n. , de. 1890, instituidt\ sob n. clausulo. de n. despeza. ~ão exceder 
á receita proveniente daquelln. n.rrecadnção. 

Ar t. (additivo). A concessão de privilegio de q ualqucr natureza. não se tornará etrectivO. 
sem n u.pp1·ov11.<;<1o Uo Congresso. . · 

§. Estu. disposição e applic;wel aos contractos de no.vagação com subvenção e que 
forem renovados . 

Art. (additivo) . Ficn. o governo a11torizado tl. despender até a quantio dõ 400:000$ pnrn. 
u. realização da ligação da estrada de ferro no estado da Bahia., de acnordo com os estudos 
já. approvados entre as esttadas Central e S. Francisco e S. Francisco e Jacu. 
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Art. (11.dditívo). Fica o g-ovcrno n.utorizocio a. pa.ga.r a.o padre Antonio Mn.rtucci, o 
que lhe é divido pot• seL'ViCOii <.la p1·opagand:i. uu. Europa. cm favor dn. immigraçi.í.o, nã.o 
ex:cedonuo n. q unatill de 1 : 000$000. · 

Ar:t. (aclditivo). Aos concessiona.rios do cngeohos centra.os, cujas C'.oncesstíes não 
tive:rern sido ou não forem j tilg;~das c:1ducas, ~~ .luiw. do Podel' Execntivo, é fücultlttivo o 
uso e estabelecimento <le fü.brícus polo systemu. de ditrusão ou expr~ssão. . 

Art. (ndditivo). Contimia. em vigol' o art. 14 1la lei n. 3;397 de 24 de novembro de 1888 
que autorisou o Poder E:rncutivo.a x·esgatn.r as estradas de ferro do. Racife a S. Francisco, 
e Bahia a s. Francisco, 11ão podeudo, '[lorém, n.rreodu:r qualquer das vias terreas da. Uniito 
semexpress.'1. autorisaçfio do Coog:resso Nacion:il. 

Art. (::ld<litivo). Pa.ra conclusllo da.sobras do porto dn Fortalezn. e tr::l.balho:; Mees
sorios, inclusi\·e dr:i.gagem indisponsu.vel para COl'l'igir o esta.do actun.l tlo mesmo porto, e 
mantel-o, flcn o governo autorhmdo :~ ionov:w com a «Tho Cenrá H:u•bout· Corportl.tion 
Limited> o contracto existente, elevado sou capital tL. sornm:\ do 4.874:000$ com garantill. 
de 6 Q/oao o.uno, pagos nn. fórmn. até ugora obseL·vadt1., e peio tempo ele 25 uonos, a bem 
assim a lhe conceder tmlzo ~utilciente para. a .e:toct19iio das obms encetadas e elas que 
accrescet·e m . 

Art. (additivo). As verbas destinadas ao~ estndos do Ama.zonas, Pará, Ma.ranlüi.o, 
Phiuhy, Cearâ, Itio Grande <lo Norlo, PtLt'llhj·ba, Alugõ:is, Sergipo e Matto Grosso para o 
serviço de colonisaçã.o de que trato. o n.rt. n. 3, serão e1itregues aos estndos il. propor~o 
q11e elles forem re•tfüando os diversos trn.bo.lhos e serviços necessu.rios ao povon.meuto dos 
nucleos por ouciona.es e estrangeiros, cotnpetintlo ao governo a tiscalisaçií.o dos i·eferidos 
serviços. . . 

o~ tlse:i.es serão pagos po1· conta. d13s;ns mesmas verbas, devendo ser, para bes C.'\rgos 
e para. as a~encias. nomea.dos de prcforencit\ os func~ionarios que forem dispensados d::i. 
inspectorfa, ~ela~n.cia a commiss~es de terras, em consequencia. da reducç5.o do pes:iotil. 

Fica tn.mbem o governo iiutorisaclo a. provideucia.r de modo q na, sem pre,i nizo uo ser
viç::i da immigr:l.ção, sej::i. tmnsfürido o de col.onisa.ção aos esta.rios, ú. .madid:l. que cn.du. 
um destes. se habilite po.rn. assumir as respon~nbilida<les de um tu.l eucai·go .. 

At't . (ad~itivo). As desu.propria~ões por utilithule publica, no intere~se cln. Uniã.o, -0u 
por con~ssõa3 a. empre·zus individuaes ou collectiv:i.s, s6 poderã.o ser autorizadas depois 
que o Podar Legislativo regular o assumpto . 

· Art. (additivo). . São revoga.das as disposiçües 5"' 6~ · dtis obsérrnçOes Geraes . do 
Regulamento D.. -400de17de maio de 1890; 

Art. (additivo). Seri'i.o respeitadas as servidões constitui<l11s sobre terras devolutas e 
as posses de mnis de anno e dia, nellas existentes, limita.das ao culti\.·n.do . e outro tanto 
em matta, desde que os interessados provém cultura effectiva, o morn.da hn.bitun.l a.nterior 
a. 24 de fevereit•o de 1891. · 

· Sala das commissões, 29 de outubro d1~ 1.891.- Juoencio de .4.guiar ,-Baptista 
da Môità. 

lt'EDACÇÃO DO PROJECTO N. 254 

.foter-p'teta a disposição do art. :J~ da Zci n. 2 
de 8 de a9osto deste armo, 11.0 sentido de 
libr<1;rl!}er o pcriodo de prorogaçuo da aotual 
sessao. 

O Congresso Nacional decreta.: 
. Ari. l .u A disposição dd ai-t. 30 ela. lei n. 2 

de 8 do .agostO de 1891 comprehentlo o cre
dito necessario ú.s despezas com o sub.sidio dos 
membros do Cbilgrosso Nacional n·o petiotlo 
do prorognç~o da a.ctual sess[l.o. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contl'a.rio. . 

Sa.là. das commissões;29 de outuliro de 1891. 
-hticncio de Aguiar. ~Baptista da Mottil. · 

o Sa. P.R.ESIDENTE designa. pa.ra a sessao 
de amanhã a seguinte ordem do dia: . 

Votação das seguint~s tno.to1•ias: 
. Dns emendas do Se1rn.do iio projecto u .. 115 M, 

fixando O:s forç!lS do torra pn.ra o ao no de 1892 
(discussi.i.o uuica); 

Das emencln.s do Senado ao pl'ojecto n. 114 R, 
fixn.ntlo as forças do mar pnm o ~mno de 1882 
(discussão unica); 

Do projecto n. 203 B. (ndditivo elo orça
mento do. marinh1l) instituindo montepio paro 
o opera.do effeotivo ou do quo.dro extl'annme
rar10. servente eftectivo do Arsenn.l do Mu.rí
nh:i da. Capital l~edet•al, e outros o:rsen11.os do 
marinlla. da. l~epublicn. (discussü.o · uuica); 

Do projecto n. 251 A, do Scm\tlo, :iutori-' 
sundo o Podo1• Executivo :i a ttender ü.s lleces
sirla.des do estudo do Pi::i.uby, determio:1.dn.s 
pela secca (3• di~ussão); . 
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3" discussão 1Jo tiro,jccto n. 246 A, fixando 
as despeza8 e.lo l\líni::;tel'io dos Nct;ocios (.h F•L
zcnda, p;wa o anno Jc ! 8\.l2; 

DisCllssãri unica do pz·qjedo n. 5 E, e;;tabc
leccmclo as incoinpatil.Jilidadcs entre cn.i·gos 
forleraes c estado<tes, u::i.o sri.nccionttclo e ,j{L 
approvado pelo Senado; 

~ª discussfí.o do projecto n. 230, n.pprot·,rndo 
o traktdo (.]11 urbitr<\mcnto flt•mado em \Vns
hing'ton etn 2S de abt'i 1 do a.nno p:tss::uio en cro 
os plenípotcnci:.Lrios das nações D.moi•ic~Loas; 

3~ di~CU->Sii.O UO firojecto n. 83, t•og11\~llldO a. 
]Jrecec!enciu. d:i. cerimonia civit i~ roiig-iosa nos 
casamentos . 

Levanta-se a soss:::í.o as 3 horns e 50 mi
nutos. 

103" SESSÃO El\! 30 DE OUTUm:tO DE 18\Jl 

Prcsid(moi,z dos Srs. llJaUa iliachado, JoliO 
Lopes (i" 1Jice-presidcnlc) a Nina RilJc:·ro 
(2° secretario) 

Ao meio-dia. procede-se :1 chnmnda, ú. qual 
rospontiom os Sr;;.: Mattn. '.\fo'lhadn, Jn[in 
Lopes, Palett1t, Nir1u. H.illefro, Rotnmbn., l'to
drig-ues Pemn.nues, No.;u0ir<t PMaiuguú, 
Beli'ol't Viei:•a, t:,..hô<\ lto<lril?'uos, lnclio do 
Brazil, lnnoceucio Ser;:edello; CantCT,o, t~edro 
Chermont, Matta B:i.cellar, Costa Roclri:.rnes, 
C<1Simi1'0 Junior, Anfrisio Fialho, Pires 'l~er
reiL'<l, lVfartinho R.oàl'ig-ues, B:<ruo::;n. Lima, 
fü?Zerril, Justiniano de) Se1·pa, Frederico 
Bot•ges,José Beviltiqua,Gonr,~::tlo de Lagos,Nu.s
r.imento, Amorim Gnl'cia, Epitucio, Sii An
drade, Conto Cartaxo, Tolentino de Carvalllo, 
GonQl\lves Ferreirn., .los:~ Mariano, Jo~quim 
Pernn.mbuco,. Juv1~ncio do Ag-uia1•, Anul'é 
Cavalcanti, Rnymuotlo Bandeim, Annibal 
Fàlcão, João de Siqueira, Jotío Vieir:\, Lniz 
de Audrl\de, Espil'ito Santo, .Bel larmiuo Car
neiro, Oiticicu, G:~bino Beso1u•o, Ivo do Pr(tdo, 
Oliveir(l. Va.Uadü.o, Fcli ,;l.Jc llo Freire, Aug-usto 
de Freitú.s, Paula Argollo, Tostn, Seabr:~, 
Z:imn,, Arthnr H.ios, Garch Pires, Sl;)vori J)O 

Vieira, 81).ntos Pereira. Oilstoclio do l\kllo. 
Ptilihi Guit~arrtas, Miltou, Ampllilophio; 
Fraocisco· Soure, Dior1y:;io Cerquei ra, Leovi
g·ildo Fi11;·uciras, Sel.Jtistião Lamlulpho, Bar;\o 
de s. llfarcos , Pir.çs o All.Ju~neri1uo, Moniz 
Freire, Athn.yde .Junior, Fou::-: em• Ifot•mmi; 
Nilo . ~eço.nll<t, Urktno Mill'cond ~s. Fmuçtt 
Carvtilho, fü1.ptista. da Motta., Frócs Llu. Oruz, 
Jacq ucs Ouriczue, Aristides Lobo, Figuoiredo, 
Antonio Olyutllo, Jofí.o Pinheiro, Pacifico 
Masea1·ouhas, Chagtts Lohllto, Alexand1•0 Sto· 
cltlor, Fr·a.ncisco Voigil, Lamounier, Alvn.ro 
Botelho, Felichno Pennn., Dutt'a .Nic:.icio,Cor
reCli R.abollo, Manoel F'ulgencio, Astolplio Pio) 

C:iinnr:i V. lV 

Aristides 1fah, Gonç::tlves Ramos, Ca rlos cins 
C:hcig·•l~, Dorniag·os !~oclta, Ül)Sta, 1facliado, 
Donii11gos Pork1, i<'01· 1·o i1·:.~ R;.iJ..1ell o, Du0no 
de l'<u vtt, Fo1·1·cira Pit-es, .loiio Lui~, l\1a,r
tlullo Prado .Junior, J3ernar<llno elo Campos, 
Ft·.i ncisco Clicerío, Ccíiario !llott<t, Mora os 
Birro:> Atlolplto Gordo, Mur.>n., Costtt Ju
nior, H.odi·i.~ues At;·c:,;, AltrcJ.o Ellis, 1\lo
rcit•a rl~t Silv::i., Rubi::io ,Junior, Leopoldo de 
B11lltüos, Azcrcrlo. Bcllal'n1ino üc :'.'!lendonça, 
.1\h~1:ciu.no do Magalliães, Edu;tn !o Gonc:a.l vc:>, 
Fernando Sitnns, L:rnro J\Iü ller, Scltmitl l, 
Luc~t'd:t Coutinllo, Pet'cit·ii da Cost~t, Antão 
de F<ttfa, Horgoi; Llo !lfodeiros, Alciucs Limn, 
Abreu, 1-Iomc?·o Dnptbttt, Ctki::;iano tio Nt~~cí
mcnto e Demotrio J.:.i boit·o. 

A!Jre-so n. scssifo. 
F:iltam com cansa pnrticip::idn os Srs. Pedro 

Vcl !to, Pedro ,\rncrico, rtosti o Sil vn., Theopllilo 
dos súntos, Ponte8 tlc ~1it·a nda, r~oantl l'O ?ilà
cic!, Oyril!o de Lemos, Viifato de i\fodeiros, 
Thomu:r, Dcltlno, Cosb Scnna, Goaça.h·cs Chn· 
yes, Joõ:o de A vel!at', Lopes Ch~weil, Do:nin
n·os rle Mor::i.es, Ca,1•v;1 lhul, Ca,rlos Garcia·, 
~\lmeich Noç;ncirn, Guimarães Nntat .• Carlos 
Campos, Tltomnz Flores o Rochn. Csono; e sem 
causa 11:irticip:\d;1, os Srs.: ae1il·i11 no Llo C:n•va
lltl), Nel~o:i, .Josu Avelino, Altuitw Aíl'üfüo, 
Pereíru. dú Ly1·a, M. de Vasconcellos, Mi~uel 
C:t.;tl'O, J\fat'colino Llfo1u•n., Prisco Pamizo, 
Fonseca Hermes, MaolltLcs Btwr~to , Alberto 
Bt>andiio, Olivcirn, Pinto, Joaqui m BJ•evos, 
Virg-ilio Pesso,i, Alcindo Gm:tm'l.bnra, !~rico 
Ooeího. s,iinpaio Fcrrn. ,.;. Lopes Trovão, Mo.y
ritll~, Furq llim \:Vor ncok, Amorico Luz, Je
suíno ele Al buí[ncl'ltuo, Vinbu,m;, Buda.1•u, Ga
briel de M•1~n.ll1CT.ef.l, Leonel Filho, .Montcit•o 
da Silva. Ferroir:~ Bl':rndifo, F le ury Cu1·ado, 
Aoge lo Pinheiro. Pt\utmo C:\rlos, Victorino 
Monteiro, Julio de Castilhos, Menna. Barreto 
e Fcl'tl(l.ndo Al.Jbott . 

E' 1 ir.la, e sem <lebn.tc approvn.dn. n. actn. dn. 
sessi.í.o a.utol:'ior. 

o Sn.. lo SEcu.tmrn10 procodc íl, leitura do 

EXPEDIENTE 

Do St'. 1° sccrotal'io elo Senado, do 2D elo 
corrento, com1nnnicamlo que aquelln Canrn.ra, 
em se,;sito llaquofl:1 da t<t o a requerimento elo 
u1n tle seus memlH•os, deliberou que se no
nrn:isso 111u::i. commisti:\O mixta. que, uo inter
vallo tlu. sessão logi~lMivfL, inquiru. min ucio
samonto da::; concliçul;)S · d:t Cumpn,nb Lloyd 
B1'0.silúit'o o 1\0 mofo por qno te m cum
pt•itlo a ~ obrig·a.çüm> contrtthitlas c omo com. 
ptmhia do n:~vog·a~:rio subvoncionnfüi polos 
cot'ros dn, U ni:lo, tondo si<lo -p:Lra esse iim no
meo.dos os Srs. scnu.dot•es· Eduardo W:..nden-

02 
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kolk, Amn.ro Cavalca.nti e Ramiro Barcellos 
e convidando esta Gamara ::L que nomeie os 
membros que devem constituir ri. referida.com~ 
missão. - Inteirada.. Em tempo se nomear·a n 
commissão. 

disCtlssão o projeeto n. 246 A fixando as des
pezns do. Miuisterio dos Negocios da Fazenda 
p:.trn. o t\nno de 1892. · 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente 
em discussão tts seguintes 

lEmendas 

Do mesmo Sr. 1° secretat•io, de 30 do cor~ 
.rente, remetteudo com as emeod:is a propo~ 
sição desta Cn.mal'::i. que fi:m :1s rlespezas dn 

· Ministel'io da M:'Lrinhn. pn.rii o e:<e1•cicin dP. Supprimam-se dous logn.res de conferente. e 
1892.- A' comrniss:io tle dnrç ummto. nm lia 10 ,~scr·ipturari" mt a.lfandeira da ~a-
. Do goveronrlor do estn o rio A111a;i;onas, de pi to.l Fed<~r:i. l, cr'e:Hlos pelo Po<le.r bxecut1vo, 
6 rio corr•ente, tmnsmittintlo, por côpia devi- 1101, decreto r.hi 26 de si:itcmllro ultimo . 
dn.man te o.úthentíc:uln, n lei n. HI de l do i-

corrt.'nte pl'omulgatlo por :LIJU•~llo ;._"Ovor•no. Sttla das commissões,30 de outubro de 1891. 
-A' commissú.o do Constitnh.~io. le:.d1:1l:v;ito e -lJcirbo.~a Lima. 
justiçn · Restabeleça-se n. verba do 

Do governndortlo estai.lo d1i Serg-irie, de 20 § 2:~-juros dos bilhotes :1.0 
do corrente, pedindo o ituxitio d:t União pn.r:i 'l'hesouro. ........ ...... .. . 800:000$000 
soccorror üs populaçues cla.qnel le •)Stn.tlo fln- Accrescente-sa: 
gella.das pela sêcca.-A' commissü.o de orça- § f?a.r:i dift'erença. de c::i.m-
mento . hios.. •• ... •• . . . . . .. •. .•. . . 10 .000:000$000 

Do Ministario dos Negocios dn. Marinha., de § Labomtol'io Nncional 
28 do corrente t1·ansmittindo, incluso, o re- <l a' Ana.lyses 11 ,~ :tlfandeJrn. 
querimento, em ']tle Jos:: Raposo da Silva., da Capital Feder;1.1 (de cou
prn.tico da ba.hia desta. capit;tl, . solicitá nu· · formidade com o deci·eto tl. 
gmento do ·vencimento <le 1 :2(')0$ . .;....A' rnoi:m:L 277 o, de 22 de março de 
commissã.o. 1890), - sendo, - pcis~oal 

30:600$000 e ma. t e r 1 :i. l 
O S:r. Oost.a Machado (para uma 12:400$000. . .......... •. .. 43:000$000 

ea:plicaçiio) ...... Requeiro a. V. l~x. a.lgnmns Ao § 17. 
explicações a respeito do mo1lo por QLte cle'7'o Reduza-se :l. -verba n. 
f>tôeeder, atlm de consnlt:lr it Camrmt em 79:454$000 e substituam-se 
tempo, sobre si annue ou consente qne os ns palavras - «augmentnda. 
nossos trabalhos daqui em deante niio sejitnl com a. qua.nth\ de 17:500$ 
iuterrompidos nos di!l.S !>n.ntos. V. Ex :, Sr. pimi custeio da quinto. d:~ 
presidente, que é n.utoridade sobre n. mn.teri::L, Bon.-Vist·~ e snas clepeu
que conhece perfeiu~meute o regim(,luto, deucias»-por estns-«in
me darà a explicação que peço neste sentido . clusive :i. quinta. da . Boo.-

Será preciso uma iucli.caçã.o dn. minha. p:trte1 Vista e suas dependenc1as. >'>· 
Serit. bastante um requerim~nto · verbn.l 1 
Parece~me que a propl•ia. mesa pôde por si Ao. n.dditivo 3°, depois · da po.lo:vra. co~-
deliberar. · responda - acc~·escente-so -. «para custe~o 

Eutretanto, dese.io que, . q11anclo houver ·dos proprios naclonaes o set•v1ço'I>- O ma1s 
numero, se consulte a. Cnnmra. si con - como está no ~11'tigo. 
sente que os nossos tral.~tlhos pt·osiga.m Substitna-se o arlditivo 1 n pelo seguinte: 
diariamente durante este µeqlleno espaço que Fi'c"I'i"lo suppri~id. as as col!ectorin.s 0 a Re-
temos de 18 dias uté o encerramento da .... d 
sessão. ce\JeL!orh\ d1\ Gapi.tal Fedet'f\\. deven. o · esta. 

pnssn.1· p:íra n municipn.lifüvle do Dlstr1cto Fe-
0 Sn.. Pn.ESIDENTE - Si houvosse nu- ;for<\l, 1ogo que est~ja. regularmente coasti

mero, Mceita1•io. o requerimento verbal do tuid:i . . 
nobre . deputado e submettel-o-hia irnme- Emqu::i.nto não for l."OOl'g"Jnisado o ser
din.tnmonte a votação; müs, como nõ.o ha nu- viço ii cargo das colleotorias e nã? pas~a 
mero. peço n. V. Ex:. que mnnde o seu reque- para a municipidida.de o da Recebedor1a.,se~~o 
rimento por escri(>to, p :1r;1. :;e vota.r quando o um 0 outro mãntidos pelo governo da Uma.o 
l1ouver. · · por meio de creditas supplement:\res dentro 

ORDEM DO DIA .. 
das verbas respecti'Vas do orça.m0nto vigente. 

Additfoo 
O SR. PH:BSil>:F.:NTE declara. que nit.o ha 

no recinto numei·o para votar a.s matarias O Poder ExecuÚvo é n.utoriSri.do n. reorgani
designadas em ordem do dia ; e entra. em 3~ sar as repartiçOes de fazenda, sem augmento 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:57 +Página 3 de 20 

Sessilo em 30 de Outubro de 1891 731 

de despeza. e sujeitu.ndo o seu acto á âppro-
vação do Congresso. · 

Sala das commissues, 30 de outubro ele 1891. 
-Radri!Jues Alves. -N:c1.Mao Jtt.riior. -Morrws 
lJat-ros. -Alberto Bnindtto. -Ser:;cflello Cor~ 
t-r1a.-Fi9ueiredo. 

Art. Nos boletins mensaes elo rendimento 
das alfandegas >;e mencionará t,11nbem :i im~ 
portancia dos direitos de impot't:1çfü1 mi.oco· 
l.Jrat!os, em virtude do oonce~sfío do poiler 
competente, menciormnrlo.se com t111h cl:ir·t~:m 
e descriminallamenten nn.tu1·ez1L e qun11tlllacl1~ 
dos objeotos :li;:;ím importarlos, o tl'lltW 1ht 
pessoa., eri1p1·eza, <:0111 p1in hin. 1111 i n:-1t1 tuiçr1o 
em fi:wo1• lh qun.l l\e coneodllll 1~ bunç1fo cios 
mesmos direitos, qu1tl o 1tcto 11110 a11tcwlsri11 1) 

out\'OS . qunosq uor os~l uroctn1a nto:i j11lg-111lo~ 
uteis pelt\ rospectivt~ rop1u·tiçito rl~c11l. 

Sala <lns se~sües, 30 do ontulJt•o llll 1801.
Franoisco da Veir/a., - &liciaiw Pemia. -Bs
::err-il.-Manocl Pvl,r;ericio .-Lar,~r1Lte t.:1mtinh11. 
-Cassiano do Nl1scirucril11.-Buvuo <lc Ptci1m. 
-Larnounier,-Jua.,, LuiJ.- Fho1~ísco Anw-
ral.-Padflco Ma~care11lw.v. -l>omingns Por
to. -C...rlos lYmgas. -Jn<io P inhu iro • -:Dom in
!JO.~ RocJl.ll..-Franr;o. Carvallio. - Martir1Ao 
Prado Junior. - · Ale ides Li ma. - Clingas 
Lobaeo.-Gticerio, 

São lidas, apoittdas o enviadas t'i commissiío 
as seguintes 

Emenrla.~ 

Ao 11. 28-A' verba. - obra - diga.-se : 
811:200$, sendo 200:000$ pn.ra a construcçfio 
de Ulll<t ponte nn. n.lfüu<lega. de Santos. 

Sala. das sessões, 30 de outubro de lü9l .
Bernardino de Campos. - Pire~ Ferreira. -
Mu.rsa.- Adolplio Grwdo.-Alj1·edo Ellis.
Costa Junior. - 1V'og1iefra P1.wr01a:yicre . - Bar
bosa 1:.ima . -Antão de F11'!'ia.-Astolplw Pio. 
-:r. de Se1·pn.~Arthu1· Rios.-G~ioer-io.
Cc:.>ario Moua. 

Art. Fi<:a o governo, desde j:i., autorísado 
e m andar i=iagar todas as contas de ox:e1•oi
cios findos, constn.ntes rio socco1·1·os pub!Lcos, 
davidameote process:i.d,ts na Thesourn,riii de 
Fazenda do Cearà, :i.brindo o respectivo cl'e
dito. 

Sala. das sessões, 30 do outnbro de 1891 .-
Martinho li,od1·iguos .- J. de Se·IJ_)et. 

Accrescentci -se : 
«A éarfo, um dos escrivães <lo juiz de secçii.o 

do Districto Federal1 de a.ccorclo com o dis
posto no :i.rt •. 358 uo decreto n. 848 .de 11 de 
outubro de 1890,e pornifo terem direito ás c1ts
tas nn.s causas ftscaes em que o. fazenda decU.· 
llir, sera abonado o ordenado da 2:000$ an
nuu.os,a. contar da da.ta. de seus exercicios, sem 

preJmzo dn. porcentagem 4 que se refere o 
mencionado artigo.» 

Stln. chts sessue:s, 30 de outubro de 18gl .
Frederico ]) oi·.qes. 

Fica o g-ovorno autot•izndo a fa.zer a despe
z:t nece>1sarh1 com o 11essoal das alfandegas 
que forem e~tLLIJelecidlls nos portos de Gar
guhú, Maca li é e /\ n~ra dos Reis, no est~\C.lo 
tlo !üo 1!0 .Junoiro. 

S:ila das c1l11imissues, 24 cle outubro da 
18'.ll .-P. Mrr.yl'i11h.-Pi[J'LlC :r~da.-Ser::edello. 
- D tJ1w!ldo IWwirD. 

:\1l 1trli::n 11.tcHliv J sohro a. Quinta. <la Bon. 
Vl~t11,11c1·õ~c1.Htlu·!:lo: i;om projuiso dos ttctunes 
C111; rwog-aclo!!, -f'u11se<N~ e Sifoa. 

Ai·t. . O Porfor Executivo ó nutorisado a 
ma rnlur p11;.rnr puln vul'ba-g ximi:cios tlndos
lt ;.:-r1itill1~nçiio =~ qu~ t iver dlrelto o Dr. Ale· 
xancl1·0 A !l'ornw cfo Uu1•vnlho. du1·nnte o tempo 
um 11uu oxel'ccu como prepa1wwr us cadeiras 
do wuc.licimt opot·ntorin e de n.natomia descri
pti vn, na. P;tc11\ol;trlo do Medichm da. Bahia, 

Sali1 dt\S sc::;sõo~. :mele outulJro de 18!H .
f.qriacio 'l'o.~t(t.- Patifti Gt1imar1'les.--" B arcio 
de S. Marc·os. 

Auxilio :'t Sttnt~i Casa da. .Mísericordin. do 
C0111·iL, 20:001)$000. 

S1üu. <la~ :;e~sõe:;, 30 üo outubro de 1891.
J. Serpo.. 

Flc:L Alevu<ln á cathegoria. de 2"' ordem :i. 
D.U"andega. do Amaionas. 

Si1lu. du.s sessões, 30 de outubro de 1891.
UcMa Rodriyi<es .-Belfort Vieira.-Be::errit. 
-J. de Scrpa.-L. il'JuUer . 

Fie 1. o go-verno autorisri.tlo a dispender, em 
c:lSo de CcLhtmidMle publica. em t~ua.lquér es~ 
tu.do de Uniüo, a quantia necessarH• com Soc
corros publicos, devendo, porem, sustal-os 
pelos meios i 1vliroôtos . 

S<da das scss0'3S, 30 de outubro de 1891.
.Martin/10 Rodrigues .-J. de Serpa . 

Fica, eJevn.du. a cathegorin. dn. do Maranhã.o 
o. n, lt':t udega. do estndo do Ceâril. . 

S:tl:t <las SClSSões, 30 de outubro de 1891.
Bar'1osa Lima.-Joao Lopes.-Be::errit.-Be
vif qua. 

i 'a.L':\ alug·uel dos predios onde da"Vam fünc
c1011u1· as rwetorim; 21: 000.~, de accordo com o 
que foi orçado para 1891 . 

Saln das sessõeis, 30 tle outubro de 189L-
Pires Ferreira ,.;_N els o». __, 

os vencimentos dos 0mp11ogndos dn.s nlfan-1 
degas ficam cltwsitlcados em _dous .terços de or
denaúo e 11m te rço do gratilicaçao, como os 
dos outros emprogados federaes. 

s.t\la .das sessões) 24 de outubro de 1891.- i 
Epitacio Pessoa.. 1 --
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Fic:t o governo nutorisrtdo a elevar ti, ca
tJ15~orin. ele alfanc!egon a mcsr~ de r..:!ndn.s de 
Antonina, no cstadÕ do Paraná, se111 exceder 
us ro1·0ns do orc;:arnento. 

Sala dos scssoes, 30 do ontub1·0 de 1891. -
Belarmiiio de i11emlonça.-Fr:rnando Simas. -
Eduardo Gonçaives. 

se-hão cm 3 classes, com o pessoal indicado 
n:;i, presente lei pa.m cada. umn: 

l" c!nsse: <llfaudcs-as do Pa.riL, <lc Pernam· 
buco, füt B0ihiti, Clc Sa.ntos o Porto Ale
gre. (Renclimento acima do 10.000:000!$ n 
~.500:000$000.) 

2~ classe: alfau<legas de .Manáos, Ceara, 
Onde se di?.: Fica o g-ovcrno ru1torisado a Mil.r:inhão, Parahyba, Mncció, Santa Ca.thari-

despontler ate tt qut\ntili de 20:000$, no ncttrnl na o Rio Grande do Sul. (Rendimento do 
ex:orcicio, com o nwu::;olôo em homonngcm :l 2.500 n. 500 contos.) 
momorht !lo Juntlatlot· chi Rcpul.t!ic:i - Bcn- 3" clm;sc: :li f:imlc.:;ns de Rio Gr::i.ndo 11o 
jamin Cnnstant - Acc1•e::;cct1tl:-so: l~cspci- Niwt!!, l'arnahyh:t, i\l'l\cnji't, Espirita Santo, 
rnntlo a rep1·1J::;cntan1.10 tis crença::; ao il lu~t1·0 P:u•n.nagná, Ui·ug-rwyaua u cormuuu. (ll.011-
morto.. . . dimcnto<lo500a IOOcontos.) 

E redija-se: F1en. o f!'0V('l'no n n tot·1sado a · 
i:lespcn<lo1· i.tto :t qu:111tia da 20: 000$, no actual l:i Nns cid~ulos <lo Ponecto o do Go,ya:r., bo!'Il 
oxorcieio1 com o mnusolóo um Jwmonn;:om a como os pol'tos alfa,ndoga<los o CUJO ro1H~t

. !11ºII.1ºtfa do fundnclo1• d. :~ J{.l•]1tlbli'!a - lJcll-I inentn. não !"or sni>o:·101• _:t. ,cúl~ cont?s .º~ 1·01s, 
Jttmm Col\stant, - rcspet lan~\o o l'C'prosrm- h~1Yo1·11 mm\ úclegacm do 'I hesouto l•?de_r.ücom 
tamlo as cro11ç11s do illusti·o mo1•to. o pes~onl e onlenatlo8 (\UO lhes vào 10<l1c1ulos. 

Sn.ln. cln.s scssücs, :30 tle ont11l11't'> elo 180!.
Josd Be~ilarzw.1.. - Domotrio 1W1cl1·0 - Bc
.::erril. - lJionysio Cr.:i·qitcira . ._ Scr:;erlcllo 
Corrêa,- A. Stocl1lci-.- .llltwsa.- .1ln1ao <lc 
Fa;·ia. -Biirbôsa Lima. - li/'fJario jlfnrcomlcs, 
-Aristides Lo'1o. -11Jon:': Fi•cire. -C11slotlio 
lle .JIJcUo.-I.a11.-o 11/li!l"r. -n. Cco·11cii·I). -
F'. Schmidt. - tlch1)1J, Rocl1·i111.1e.~, - .-1ristídcs 
}r[o.iG..-l'IJo do Prado.-Falisúallo 1;·1·ci1·c.
Raymu11.do Barulail'a.-J. V. J.lldra de Va.?ron
ccllos.-Athayrl.e Jlmior.-Matta J3acellar.
Caritao.-JoagLcim Pcr~rnmum:o. - Baptisla da 
Moita. -.illai·ciano d e Magalltc7c11. 

Art. Süo ex ti nctns as thesour:wias de fa
zenda, nos esta1los, bem como o lugar ele pro
cnr:ulor dos feitos dn. fü:i;cndn, cu,jas funcçoes 
passarlio a ser exercidas pelos procurndores 
seccionaes. 

Art. O governo rcorgrmisnrá as alfande
gris fü1 Republicn, de accordo c()rn as lx1sos re
sultantes dos credito,;; concedidos nn. presente 
lei, füzendo-se u. :.1.l'rccn.dnç1fo o a · distribui
çi'io da. receifa. publico, por uma. só repiw
tição .. 

Ai't. Asal rnndegns ífa Republica. deverão 
te1· duas secções: urna. Llo a1·rccn.duorto o n. ou
trn. de png·arnonto~. sob tt dír•ec('üO de um ins
pcctor e rfütribuillo o pessoa.! com aprov,)itn
meuto dos uctuaes ompro;:aclos dns tllcsou
rarfas d<t fawuck1 o das alfandegas. 

Art. A a.lfan1leg-a. do. Capital . Fedoz-al con
stituir:'.., poi• si, uma. clnsse it prtrto, com re
gnl:tmento quo o governo forA e sujeib.rá U. 
:.i.pprovn,çiío do Conp:re:,;so NMiOnt\l om sua 
pl'ime[rn. reunião, dovon~lo cont.inunr est:1 ro-

'· pn.rtiçii.e> a fuuccion:w corno actualmonte, 
§ O G".ovorno or~:~nisaró. o Trilmu:1.l do Con

t:is, as~nn como 1lari1 l)OVO rogul:rnrnuto ao. 
Thesouro Naciono.11 na forma do urti!;O. 

Art. As (llfandegns dos estados distribuir-

Al·t. O pessoal da~ a.lfantlcg-ús constara; 

§ l , o l" clnsse : 

l Inspector com o 
ü:OOO$OOn 0:000$000 01·t!c11:do da .•• 

2 Diroct1wos ••.••• 7:000$000 14:000~000 
lo Esct•ipturarios •• 4:800$000 48:UOU$UPO 
20 Arnn.nncnses .... ~-!: (){)(l$000 i2:000SüGO 
I Thesourciro ..••• G:ooo:-;;uoo 6:000~000 
2 Fiois ........... 2:·100$000 4:800$000 
l Crwtol'ario ...... 2:000$000 2:000.'$000 

l Porteiro ........• ~~: (i00$000 3:000$000 
:~ Continuas ........ l :200$000 3:1300$000 
l Ajudante do por-

l :200MOO '1 :200$000 teiro ........... 
l Gnard:t~mór .•... 4:800$000 .;:soo~ooo 
l A,i ndante .•.••..• 2: 400.$00l) 2:400l;i000 
l Adminis traclor 

3: 600.tOOO das capa.ta.zias .• 3:600$000 
1 J\j uda.ute ........ 2:400$000 2:400$000 
5 Fieis de armn-

.zem .•..••....•. 3:000$000 3:000~000 ----- -----
§ 2.11 - Alfünclegn, do 211 classe : 

l I m:pector ...... . 
2 Dil'cc~ores ..... . 
8 Escriptura1•ios .. 

lG Amann<>nsos .,. 
l Tltesoureiro •... 
1 Fiel. .......... . 
l Cartm·u.rio ..... . 
1 Poi·tairo ...... .. 
2 Gontinuos ..... . 
l Gn:i.rd:i-mór •.. 
l Ad1ninist1·ador 

de cap:1tazias .. 
2 Fieis do twmu.-

zon1., ......•. . . 

7:200$000 
c:ooos;ooo 
:3 : ooosooo 
2:400$000 
4:800$000 
2:4C0$000 
2:000$000 
3:000$000 
1:000$000 
3:600$000 

3:000$000 

2:400$000 

7:200$000 
12:000$000 
24:800$000 
38:400;1;000 
4:800$000 
2:400$000 
2:000$000 
3:00()~000 
2:000~000 
3 :G00$000 

3:000$000 

2:400$000 
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'§ 3.~ - Alfandegns 
l lnspector ....... . 
4 E::;criptururios ... . 
8 Amanuen:;es ..... . 
l Thesourei t·o ••••.. 
1 Cu:rtorario ....•.. 
1 Po1•teiro ........ . 
1 Continuo ........ . 
l Fiel de arma:i:em .. 

de 3~ classe : 
6;000$000 6:000$000 
3 : 600800[) l 4 : 400.~000 
2:400S000 lü:200$00U· 
3:600$00ú 2:600~000 
2:000$000 2:000$000 
2:000$000 2:000$000 
1:000~000 1:000$000 
l : 200$000 l : 200.$0(10 

Art. N:\s cidmJas do Pono1lo o ele Govnz, 
bom como 110 estado do Mina$ GcH':ie;.; o' ll!)8 

mesmo fim, sob a rubricn.-Proprios nncio
naes. 

Art. Rcsfaheleç<1..:se a Ycrtm..-Ju~·or:; de 
bilhetes do Thesouro, crnittido:; . como ante
cipação d;.t rncc:ita., 800:000$000. 

Art. Su.pprima-so a. verba. <lo a. 32-Scc
cüos do ostafütic:i n.nnexas ús nssocÜtçües 
commorch11.~s o qne 1lcn.r5.o exlinctas . ...:oi:.. 
t:cica, · 
· (A..~swaa a ,prcsiilcnc:'a o S1·. Joüo Lo1>cs. (iº 

vicc-p,..csidc1i!i;.) . . : 

ciclo.elos o porto;; onrlo n~o houver nlfomlo~:u;, o Sr. Olticica, voltn a.intla. um:i. \"C7. 
o t:i.ml>orn nos portos novamcn.to nlflt1Hlog-:ldos :i cnnr pr.ir 0 son dvvoi·, estuu:i 1:do os com pro-
o c11jas rendas não · forem supcriol'cs :icem nli:;.~os fH!dido::; <lo ~l'hesouro Pnlilko 0 pug
contos !lo róis, ha.vm·â. uma. llelegn.cin. do go- nantlo vcb rcdncc.:u.o dns 1fc!>pczas q110 po;;:un 
vcrno fedeml com o see-uinto pe":;i:;oal: s1>u1•u o 01·ç.r monto. Este <hvor é tanto w:iis 
1 Delog-a.do do Govorno FodorD.I. • . 3:600$000 imporio.~o, 'lU:.inllo o o1·~a1nento da rcceitii cst;', 
1 E · t · · 2 400 . 000 canhecítlo, S.'l.bc~so qno us rcntlas publicns · 

• SCL'lp tlrt\!'10..... . • • • • • . • • • • • .: ~ - . n·· . t t' l 
" /\. 1 SOO""O sao rnsu 1c1cn os o o povo e~ ti ameaça< o do ~ m:i.n uenses ... • . • . .. .. • . .. . .. : , '"" o · · 1 · t 1 • d l Th · 3 urna ex1genc1n. e e impos os 1 e qunsl meta o 

esour~!I'o. • · · · • · · · • • · • · · · · • : OOll$OOO dos impostos actmrns, da imposiç:1o superior a. 
1 Continuo ..... ·• .. · .. · .. ·····• 1:000$000 i0 .000:000$ par~t fü:r.cl.' its tlcspezns . 
· Art. o 11umc1·0 de g:uarcln.s, bem' como As. determinaçüos tomarlas pc!n. Cnmara 
os trn.bulhn.dores e outros ·necessaric:> p::i.rn. o quas1 desanimaram o ora.doL' de estudar e <le
serviço será. 11.xu.do pelo governo, tendo om moostrar o excesso das despczas pulilicn.s, su
consitlorução as necei;sidades ~o serviço. periol'es n. 20.000:000$; jnlgt1 quasi inutil, 

paro, resultado aprnvcita.ve!, estar a inrlicar o 
Art. Nn. reorgo.nis..'\çi:io dos qun.<lros das excesso das despcza.s e os meios passiveis e.lo 

alfandegas dcver:1 o governo fozet· incluir os climínnil-<1.. · 
actuaes empregados, devel1<lo dispensa-::· os cu01pm, entretn.n to, o seu dever, que o 
que excederem dos quadros e que tiverem constrrü1ge ~~ occupar .ainda. esta tribuna. 
menos de dez annos de serviço; si os quadros pam cstndn.r ns ver1x\s do l\linigtc>rio da F::i.
nü.o ficarem cornplcto1:> com os do ma.is de dez zenda, :.\. maii:; importante de todas. pela cifru. 
annos, sel"lo apro\·eitados os que tiverem da despcz::i. t\. exigir. palas nmltiphs qoestues 
mais tempo de serviço dentre os actunes. que ns su:\S verbas cncei·ram, paln. sommn. 

§ Os empregados llão aproveitados serií.o cl~s µ_arcellas n.ugm(>nta.c.las pelo governo pro
cho.m:,l<los· it. proporçü.o dns vagas que se v1sor10, peh\s reformas de que é p:issivel, :·~ 
forem abrindo, conforme a.s c..'tlhagorias qttc vista da. nova. 01·gariisaçüb tributaz·ia da Re-
e:.>:ercem a.ctualmente. pubHct1. . 

Art. O governo cou'Vidnrá a voltar :i.o ex- Muito e P<\l"<", sentir que :i. illustrada com· 
ercicio do seu emprego, por occnsiiio da reor- mis~~o elo orç<lmento toulm deixndo passar 
~ani&'1.ç5.o <los quadros dn.s Alfündegn.s, os csto miuistcrio sem o estudo :tccurado que elle 
empregaclosaposentados, :sem ser pelas leis ofroreco. Limitou-se n snbscrover quasl :.'\·pro
ordinnrins anteriores \1, sua aposenta.dorfa. e postn. do governo, som examin:ir essn.s verbas, 
compreheodidos nos regul::i.mentos des i:epar- sem o$tmbl-as com o animo resolvido de 
tições a qne )lcrtonccrcm, e que nii:o se col't:.'Ll' ftrndo nas dospcza.s, como er·a do es- · 

· aclrn.rem invalidados pa.r.:i. o serviço, nn. i'orma pomt' tlns circumstanclas cxccpcionacscm que 
do a.rt. llu. Constituio<°to, doYendo cassar us s9 aclln. o ptii:t.. · 
aposontadol'ias aos que n~o quizcrern voltn.r . Entendo que ~t Canm.ra uão tem o direito de 

· aos mesmos empregos. pedir ao TJovo a enormilladil de nmis 70 mil 
Art. Sup-primn.-so a verlm .. -R.cpartiçõcs e contos tlc impostos. sem entrar uo estudo dt\S 

logilros extrnctos, devendo o .r~·ove1·no {Lpt•o- desp.ezL\s ~LUgmontndas o cortar o qua . for 
voitar os ompl'ei;n,dos rospect1vo::; ll(). reorg-:i.- posstvcl. · 
nisação das alfandegas, n:i. formo. elo 11.l't. Qtmndo as rencfas n.ugmontnram, qna.ndo o 
untecedente. povo entrou nn. e.~ploi•açii.o da.s industrias, 

Art. Supprimo.-se, do n. 13. a verb:i. cor- r.ledic:rndo-lhe maior somm:t de aclividade, é 
respond(.'lnte n. collectoria.s, que dovorn ficar indt!sculp;wel pedir-lhe e~ augmento de 
extinct1s ao começar o exe1·cicio. lmµ0Btl1s sem um~\. razão ;in~titicativo. quo o 

Reduza-l:le a vet·ba.-Quiuta da. Boa-Vist~ n.utorise. Não estão em jogo :t hont"n. o o cre-
na quantia. correspondoute ao excesso da. dito uacionaos, não so al1rem os cofres aos 
quantia, consigmula mt vorba-mais pa o emprestimoi:; re:productor(;)s y1clas ei;tratlas do 
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ferro, pelas subvenções ' ás companhias de 
navegacao, as empr-ezas explot·ndoras de in
dustrias navaes, de modo a. pectir novos im-

. postQS pam as novas industrias. 
O que se observa do estudo. dos orcamentos 

é que a despeza augmentou com a cret\Cão de 
novos empregos, com o 1\ug·mento <los venci
mentos do pessoal anti~o e tnode1·no, que h<\ 
um luxo de bureaucracia nesto paiz, que le
vantou-se o de~perdicio como norma de go-
verno, avultando a verba. <los aposentados, 
dos pensiooi::itns . o dnquelles que sã.o p~gos 
para não tra bn.lhn.r. 

O orador tem LL ingonuid:iuo do julgar prll
fGrivel, pat•o. o tiervico publico, aliginf:lutur 
01:1 vencimentos do tioucosamprag:i.dos,pagal-o!> 
bem paro.. exigir dd les ma.is llerviQO a melhor 
d\) que augmttntar o'il vencimento~ rte todo::; 
ind1stlncta.mante. · POt' este morlo nunca chfl
garão ns renda!! nublicas a os defl,oits Mo de 
ser atemo::; nu. '1iepltlllicai como fonun nn. 
monarchin.. 

Foi tudo isto que <L cornmissão se .irilfrou 
dispenso.da de füier em relnçã.o u. este orça-
mento. · 

Quando o systema. de arx·ecn.dação er:1 muito 
outro, quando diminuiam os servioo::> à c}irgo 
da União, quando · tudo aconselhflV•t umà re
-visio · geral no serviço da arrecadação e rla 
distribuição das rend:is, a commissão limitou~ 
se a uma cópia da proposta <10 gov1~r110, fa
zendo apenas alguma::i altera.QOes sem impor-

. ta.ncia e até algumas iujustitlcaveis, <lo que 
resultou a approvação aos desperdicios do 
governo provisorio, fa~to conhecido e que 
deveria ter o correctivo ua·Cttmam dos De
putados; 

Deu isto logar a q,us o proprio gove1·no 
viesse ao Congresso u~dic.nr-lhe a. reforma, 

·antecipando-se nas attribmções <lo Poder Le
gitilativo, enviando-lho urn p:roj 'Cto de re-

. forma, onde até . fórmulas dll r..rtigos de lei 
estão indicadas pn.rn. ser vota.dos. 

O orador tem presente esse livro em que 
uma reforma mandada estudar tem a g-ranrle 
varita.gem de dat• :~ conliecer como estão en
raizados e u.deuuta.doi:i no pu.iz os direitos da 
bureaucracia, que tem como lmnma dos seus 
actos-a.ugmentar o pessoal das repartições, 
facilitar ao governo conchegar ás azns pa
ternas cto orçamentei o maior numero de ci
dadãos prestantes e votantes; 

O projecto da commissi:í.o. nomead[t pelo 
governo teve u. habilida<le de descobrir o 
meio de supprimir as tllesourn.riu.s de faz<:mda., 
·fundil-as com us alfandegas, mas realis:ir 
com a. supprossii.o a.punas t\ economia. ào 
248: 948$000 ! 

Vae dar cumprimento'.!- ~eu ~over pu~saodo 
e estudar as verbas do Min1ster10 da Fazenda, 
sem ter a pretenQão de que a Caroa.m acceite 
as suas idéas; e como pensa que seria mais 

util para. o pu.iz a distribuição do serviço, 
estudando essas verbas Jostifi<>.m·i oo mesmo 
tempo u:; emendas que julgar que pótlem s~r . 
feitas a. este 01·ça.mento . 

A primeira verba e a mais importante a. 
chamat· iL attenção é n. rlos juros e amortisação 
das dividas. Felizmente, não ha esperanças 
de vel-~s augmcotadn.s, porque o tempo dos 
emprestimos passou . 

l."n.z liaeiru.s · ~onsider~ções n. este respeito, 
1Jor· lhe fu.ttnr tempo : citr.:ndo de passagem · 
·~ opiuiã.o <la lortl Granville, em seu Ensaio 
sob·f'e a a.moYlisa~·ao. 

PUSi:ttniio 1l trll tar da verba consignada 
P•~rn os logu.r~s extinctos que de 8:425S já se 
eleva. a.88:135$, o.orador pensa que ella. deve 
l)er elimim1tla, <leb:ando·se ao governo o apro
Vt!itnmento dos empre.:;a.dos ~m outras re
p:irticoes. Supprimiram·~e logares e a.té re" 
µar lições, 110 . cntnllto os ex-empPegados 
continuam n. p~·rceber os respecti.">os venci
mentos. 15' claro que niío foram supprimidas 
es$as repartições unicamente para. que os em· 
preg;1do.: continuem ti. receàer ordena.dos 
sorn tl'abalh~1.r; e sim por não sere1n mais .ne
Co!;stiria.s taes repn.rtições e 11oder-se ecooo
misu r u,; i•e:.;pecti vn s v el'bas. 

Onde irá ter P-ste a.bs11rdo systema. de se 
supprünir lo:;tLres ~em supprimír ordenados1 
Chegar~e-hia ao resultado de não se poder . 
jám:1is <liruiuuil' o orçn.meµto com · a. reorga.
nü;:i.ção de serviços .. Acha, singular que um 
ministro poss:i. <lemittir fuuccionarios publi· 
cos, despedil-os sem cu.usti. justificu.da e mes· 
mo por capricho e por ving:inça, e. não possa. 
o Cot\gresso cortar n:t de~peza publ~ca quando 
é exce:.-siva. O 1tbstmlo :i.inila é mn1or qua.odo 
se considera a. possibilidade tlo abuso, em 
encher as repartições .de emprcg:).dos, como 
fez o g·ovorno provisorio e proclamar-se a. 
obrigação de clmtinul.\rem ns despezns pal'a. 
nã.o pt·ejudic<~r d.ir.eitos. que nun~a se pódem 
cousidel'<ll' a.dqmndos com o. simples no
meação. 

Qu:ii1to ii. verb:t - peniiões, nota que de 
l.960:084$244jà se eleva a 2.432:351$947. 
A lista é imrneusa e abrange quu.si 12 -paginas 
impressas . Basta ler as tu.bella.s para i'àzet> 
id~a do n.buso feito em taes concessO<*l. (t8): 

Interior Z7 emproga.clos ...... , 
Jusliça 148· idem .. .. .•.• .• ••• 
gxterior li \dem ..... . ...... . 
l\fal'iuhu. 40 idem ...•...•.•.•. 
Guerr:i. 30 idem •.••. , .•.•.•• 
Agd~ultur:\ 28 idem ....•....• 
F~~endo. 190 idem .••••.•.•• : • · 
Instrucção publica 90 ide[Jl •••.• 

89: 118$794 
587: 197$871 
28:266~~~0 
75: 644:jl,V'l8 
62:204$005 
54:576$450 

465: 483$930 
314:599$899 

Si isto não é escandaloso o ora.dor uão sabe 
que oome lhe de. Parece uma republica. de 
empregados invalidos. 
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· Em rela~io ás thesourarias, entende que ja 
oão ha. razão para. a sua existencia, desde quo 
passaram p:Lr<~ os e:itn.dos grande pàrte . de 
serviço que lhes competia, e hoje diminuiu. 
considera'Velmente o serviço dns alfandegas, 
reduzidas a impostos de impol'tllção e nlgunf; 
outros. Tudo aconsellmn rerlucção do enot·me 
pessoal desso.s repartic;õeti que consomen 
grande parte da receito. publico., unillcando-se 
ao mesmo tempo a arr3ettdaçü,o. 

Neste sentido. o orador n.prese11t:~ nm pla
no de reorganisüção dessas repartiçOes, divi-
dindo-as em tt'es cu tegorias. . 

Concluindo, diz que rnlo t'i pos~ivel pedir 
ao povo o ac~rescim".l tle 70. 000: 000::) tle im
postos, consarvo.ndo o eno1·me 11un.1l1•0 do pes
soal que enche as reµnrti<:.ões pulilicrui. 

Qualquer cai:;o. cornme1·cial. quu.lquer insti
tuto de Cl'edito, jogti com capitue1> muito o.vul
tados e no entu.nto ó bem diminuto o seu pe8M 
soa.l. Simplifica~· a. noss:.i. bureaucl'acin. e usat• 
de menos papelorio, e o qua tlco1Jselhn. o ei>
tado das nossas tinunças. 

O Sr. ÚO!o,tta Maoli.u.do (pccra ne
gocio uroente) - Para iiü.o routm.r tempo n 
Cama.i·a, e para V. Ex. nü.o ter ueco!õsidmie 
de fazer nova c(lnsultu i>. mesnm Cama1·a, vou 
ler ~ minha mocão. (Lê.) 

Eu querio. ll.longar-rno om considemçoes 
mo:itrando que o tempo urge, tjue temo::; 
apenas 18 dias de sessão e que não convem 
de maneira alguma que haja segunda. proro
gação ; pot'ém, abstenho-me ele o fazer, limi
tando a mandi:u· á mesa a miub,1 m0r.~ão . 

o Sn.. PRESIDENTE - ?n.m füciHi::i.r o an
damento deste .negocio, acceituria. o requeri
mento verbal. 

o SR.. COSTA MACHADO - Si procedo deste 
modo é porque fni inspirado })elo SI:'. presi
dente no principio da sessão. 

Perguntei como s. E:c entendia que deviu. 
fazer o meu requerimento; em vi~t:b <la. de
cisão que o presidente da camat'a. deu M meu 
pedido, a.o começa\' a sessão. que eu dciYia 
füzer requerimento por cscripto, é que o 

· apresento. . 
O SR. P R.ESIDENTE -Nii.o ba desharmonio .• 

Desde qo.e o presidente da Ca.mam decidiu 
que o requerhneuto fosse escripto. eu o ac-
ceito. · 

Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em· dis
cussão, que é sem debate encerrada e em se
guida approvado, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja consultada a oamam ::io
bre a. conveniencia de n!!:o serem interrom-

pidos os nossos trabalhos, nos dias santiticados 
ou feria.dos, dur:i.nt<:l n actua.l prorog<l.Çã.o. 

Sala daa ~ssüe;;, 30 de outubro de 1891.-· 
Costa Machado • . 

o sn.. MAtTA :'IIACHAl>O (pa1·a neyocio ur~ 
gente) pede no Sr. 1iresid~nte que consulte a 
Cunmra si concede-\ w ur;;cncü~ pnr;,i. tratai• de 
matel'ia urgente. 

Consultadn., a Camart~ 1·cspoude t\.ffirmo.tiva,-. 
mento. 

O ~ r. 1\1.la tta l\l:ach.a.do diz que 
na se::;~ão _do lao!itmn o S1·. dt:iputado l:ln.r: 
llo$a LmuL mqun·m LI.a mesa quaes os motivos 
q~1e :_~ t:nh:1.m lovmlo a uã.o_ dar para. ordem do 
<.lm m1med1atarne11tt1 depois de devolvido~ t\ 
éShi l:t1mara. m; pl'Ojeclos não sancciouados 
peln Poder Executivo. 

lte.~p,1t1il0mlo :L s. Ex. declarou o 01•ador, 
que, tio accordo com o ponsamento dos seus 
cti,;tínctos col iogas tlu. mesa , tính:\ determi
nado dai· um:L cert:\ interpretat;ão a.o artirro 
cltL Gom;tituiçlio ; <\ tratu.ndo de desenvolv~r 
t!slo pell&Lmouto, disse ·que. u.pezar das duvi
Ll.~1:.; iiuc [JOÚt!rinm ioviu1tar -:oe em relação a 
int~rp1·ot~cão legjtim<L d~ o..rt. 40 qu.e dispõe 
- os proJcctos 11no ~anccionndos assim como 
os rejeitados não devem ser renovados na 
111csn1<\ ses&io-pelos motivos que então ex
pendeu, a mesa tinha. .i ul:::-~do do 8eu dever 
mter{!l'et'.1r rio se;;uinte modo a disposição 
const1tuc1onal : 

Que em vist.<t dos terrnos do art. 37, nenhum 
p1·azo _era marcado il. C_amaru. para. tomar 
conhecuneuto destes Pt'OJectos, e, por conse
guinte, elles porleriam ser ltados par~ ordem 
do diil. no mesmo anuo logo que fossem devol
vidos á Cama.ru; 

Más, considerando que a ma teria por sua 
g-1•avidade deviu. ·merecer não só da. mesa 
como d<\ Ct\mara. tod:\ ri. :.1.ttençií.o no ftxar os 
precedentes so!Jre a. mesm~\ mataria.. a mesa 
tinha julg-.ulo :~ melhor interpretàÇã.o esta. ; 
podet· por sua prop1·i11. deliberação organíza.r 
a ordem rlo dia iucluindo estes projectos, si 
as~in1 julgnsse conveniente logo que fossem 
receliidos, ou al;;uns din.s depois, confot'ma a 
ffit\rcha dos tr•lbalhos aconselhasse, ou antes, 
que '" mes:l. assim procedesse depois de um 
requerimento de um Sr. deputado votado pela · 
maiorin, a tlm de serem eiites pl'ojectos inclui
dos n:1 ordem do dia ; isto é, collocando estes 
projectos em iguaJdade de circuostancio.s a. · 
todos OS outros àpreSeotn.dOS a Ct\S..'l.. 

Pu.t'eceu a mes:lo que asta interpt'etncão era. 
u. mais conveniente, e o or.~dor não pre
cisa dizer 6. Ca.mara. os motivos que o leva.
:ram a. eotondor dos to modo o regime o to e a 
Constituição, porquo .é evidente que póde em 
certus cil'Cumstancin.s, nã.o .diz a maioria, mas 
a UIH\Dimid:i.de dos Srs. deputados e com ella. a 
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mes'1, reconhecerem CL incorrveniencia de ser 
dado immedit•tameufe para. a, discussão um 
projecto n:::í.o sa.nccionndo. pois, compre
llende-se bem qno motivos de iL1terosses para 
:t noção pódem toruar incoveuierite es:ia. dis
cussão immetliata .. Assim,:~ interpretação tln. 
inesa não desarmavn. n. Camarn. do dlreito 
de a.clin.1• qunndo julgasse conveniente estn. dis
cu;;s:lo. 

O Sr. deputrido Barbost\ Limn·, não sa.tis
feito com e:oht intci•prctaçüo dn mesa. e jul
g-•tndo que em contra o lll't. 13ô do l'egimento 
eJne determinn. qtte c::;tcs projcctos devem ser 
destlo lo~o dt1dos u,' d\scus:;ü.o, ba~c:1ndo-se 
nesta a.Úigo <lo regimento, i11tcrpellou t\ 
niesti qne cxp11zcs:,;e as razoes pcltts quaes 
nú.o cumpri:~ o reg-imento. 

O ot•n.tlor tove occnsii.l.o de dizer que n. mosa 
nrr.o comprehcndc o-dcstlc logo-~omo imme
di•üu.men te; ma.s quando a. camarn o j ulgu.sso 
conveniente. 

s. E:c., retira.ndo seu l'cquerimento, o 
Sr. Bevilaqn::i. fêl-o sen e npresentou nm nos 
seguintes tormos : '-'· R.Gqueiro que entrem 
de'sde logo em ordem rio dia, de aeccrdo com o 
fil't. 136 do regimento intel'nO, OS IWO.jectos de 
lei nos qanes o presidenta dr:. l~epublicn nog-ou 
strncçilo. ~> 

Submettitlo á discussão este requerimouto 
foi u.pprov:\do pela mttiol'ia da Cnmnra.. Nestas 
condições nchnmlo-se o 01·ndor exautorado, 
apezar de respeita.r como deYe, com todo o 
acatmnento que ll1c memce o voto dn. mnioria 
dti. Camn.ra, .ittlgn. do seu dever, não tanto 
comb particular, mas sobretudo como pre
sidente dest<i illustro corpornçflo, havendo 
entre o pensamento da. maioria e o modo de 
ontondet> do presidente d[\, Cn.mara l.lm IH'O
fundo antag-onismo em questão tle doutrina., 
julga. do so1t dever, repete, renunciai· nns 
mii.os do Sr. presidente, (~ao apoiados yame.':) 
o cn.rgo que lho foi conferido o que fanto o 
elev<~ aos seus proprios olhos, porque consi
dera. n. ma.is subida honra que poditt ler em 
totla n. :sua virfa-pre3idir- a. l ~ Cn.mara Federa.! 
dos Estntlos Unidos do Br:\;:il. 

H.enuncia.ndo ·rtssim o mn.ndn.to, -pc1•mittir
lhe-hão o Sr. prcsiclcnto e seus illnstl'eS col
lE)gas que o orador ::i.p1·ovcite -0stc momento 
pn.ra agradecer do intimo cl':\lmn, ~~ todos e 
cada um, o modo bcncvolo pot•que foi tmtndo 
e a. a.ttencU.o immcrccitl:i. (nao apo iados oci·ae~·) 
com qne o honrara.m : llcix:t\ndo a presidencia 
por este motivo. o üi;r, sem o menor rcson
timcnto pessoal o mt cadeira. tio lleputarJo 
procurara sempre. conforme pcrmittirom as 

• suns fo1•çns, cumprir o seu dever da represem~ 
tlinte d~'I. nação. · 

o Slt. PrtESID1'1N'l'E - Vou submettcr a, con.,.. 
sideraçüo dn. co.m:ira o roquorimonto qne 
acn.ll<~ de. fa;.:er o Sr. doputtido Matta M~i.clmdo. 

O St~. ARISTIDES LoBo - Peco a palavra.. 
O Sa. P1rnsIDENTE - Tom a palavra o Sr. 

Aristides Lobo. 

O Si:. Aristides Lobo - A Ca
mat•a acaba de ouvir o pedido do seu illus
tl'e pt·csiden to pv.m que acceito a. resignação 
do cargo q 110 exqrP-o. 

O motivo que S. Ex:. ::tdduziu em justifica
ção deste podido é uma. divergencia., seguodo 
8. Ex., de principios e do modo do encarar 
o:; trabalhos de,;tu Canw,ra , e a opinião mani
l'estadn. pela C:tmo.ra a respeito do pro.iecto do 
incompa.til.Jilidacles que sofi'reu o veto tlo Pre
siclantc füt Repuulic:.'I.. 

Pn.r.ace que rn:.:Cíes de ordem i>ublic::i. pail'u.
rain e praponderar:.un no espirito do illustre 
pt·esiclento d~ Cun:iara, para. que el.lo tomasse 
esta. resoluçao evitlenteme11te.· séria·, eviden
temente grnve. 

.1. somma de conflançn. jâmn.is desmentid<\ 
(apoiados), que u, Gamara constantemente. 
courerit1 a este illustre c:idadii.o (apoiados) ; ~ 
trauquilidade n.bsolutn. que est:1 Gamam ma
nifestou sempre em SU(l.S resoluçües, silo a 
prova cabo..l e incontestavel de que mesmo as
su.mfo<lo posicão divarsri., por mais de uma vez, 
clilS <lclibera.ções tomi~das peb mesn., j:l.mab; 
pafrotl no espirito tlest::i. Carun.ro. :.i. itlca de uma. 
daso.ntornção ou <le um des:icato ao seu illus
tre presidente. (.lf 'tlito bem . ) Pelo aoutra
rio, sempre que a sua palavra se. achou em 
evitlente couflicLo com a opinião da Gamaru., 
estfli teve a bonhomiu.. a. docilidade de re~ 
pudin.r as suas -p1•etenções. 

Portu.nto, a retirad;i. do nobre presidente 
d;:i, Cama.ri\ deve ter por traz de si motivos de 
n.lto in tercsse politico que o determina.ram 
n. assumir esfa posição ( Apoiccdos) . Não póde 
ser rcscntimento para com n. Camara, porque 
ella. deu inequivocos testemunb.os da sua. 
confi<.inça e nibsoluto apoio. 

O 01•ndor pede licença. para dizer â. Cam::i.'M 
que, attento o µrocetlimento continuo do go
verno em barn.tenr n grande medidu. consti
tucional quo se chnmn. veto, e que foi lnnçadn 
no soio lllt Constituição parn. cooduziP n. llons 
caminhos os confiictos das u.ltns questões con
·Stituciooncs o dosa! tos e graves '[)roblemas que 
podem complicar a vidn. üos poderes publicps 
entre si ; desde que se faz disso uma cspecio 
de normtt commum e ordinarin. de govot·no, 
ucvo tlizer, deixou do tlar impoptancitt ii dis
cussão dos 'l>ctos constitucionaes ; porque, sc
gni1Hlo o oxemplo llos norte-americanos, isto tj, 
daqu.ollcs quo pri.moiro inventaram o systoma 
pol1tlco que ho,1e rnu.uguramos, o orador tern 
dennto do si a. vida do po.iz que ê longa, que é 
lu.rgn. 
· Deixou de ligar import;i.ncia.· aos.veios, por
que, no estado em que se acha. o paiz, pre-
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fere antes de tudo a sustentação e perma
nencia das instituicões actuaes, a andar. apa
nhando carteis de desafio ma.l empregados, 
indirectameute lançados ao seio tlo parla
mento ; e que se deve a.penas tomar como 
umo. dessas provu.s, por que passam todos 
os povos, sobi·etudo o.quelles que vêem inau
g'Ul'al' um novo systema, que não encontram 
uma nu.çã.o educada para elle, precisando nós 
os deputados pa1·a _exercer este systema, de 
tempo, do establ!idn.de, de ordem e de con
forto ?!ll"!L resolver todos os 'Problemas. 

O orador, portanto, ha muito tempo que fez 
desta questão de vr?to uma questão· insignifi
cante, uma questão de incidente; uma -questlio 
com a qual a Camara ni'i.o se deve preoccupat' 
a este ponto. 

Nesta occasião ha questões mais elevadas e 
maiores a tratar; e chama a. attençii.o da 
Camara para outros trabalhos sobre os quo.es 
deva convergir as suas vistas. 

E' o dever do parlamento collocar-se acima 
dessas pequenas cousas,desses incidentes irri
tantes, elevar o seu pensameoto e dizer ; er
rastes,camiahastes mal; não tivestes em vista 
os grandes serviços e intuitos do parlamento; 
mas a Ga.mara deixou de parte o vosso pro
cedimento ; prosegui['ã, na. mesma senda ; 
caminllarú atravez de todas essas difficul
dades, pondo de lado os seus intu!tos, para 
resolver os grandes problemas que teem em 
suas mãos, e que constituem um ~umpri
mento do seu dever. 

'Neste momento, {IOrtanto, inspirando-se 
nesta ordem de sentimentos, o orador dir:i U. 
Camara :- elevae•VOS a altura. do vosso po
der e dizei . a elles : reti•ocedei, mas ficue 
certos de que, quando .não retrocGderdes, nós 
saberemos manter a nossa, pm:icü.o. 

Deixemos estas pequenas qneslões de parte 
e. 'Vamos resolver os grandes problemas na
c1onaes. 

Dirá. a.inda. à Camarri. : deixae de -parte os 
1'Cics; elles nada exprimem llCSte momento. 

O Sr. Ma-tta Machado (pan~ 
responder) não -pediria a pala:V'r.'.1. para respon
der, sinão lhe ferisse o ouvido uma phrase 
'[ll'oferida pelo distincto orador <}M aca.oa. tfo 
orilha.n temente de occupar ::i. atteução da. Ca
ma,ra. 

Disse S. E:x:. que t;intas provas de conside
racão lhe foram dadas durante mais d1:1 quatro 
mezes que pt'esidiu os trabalhos da. Camu.ra, 
que o facto \)elo orador allegado não podia 
justificar a sua attitude, e sô se podia explicar 
por motivo de alta politica. 

Precisti dizer i~ Ca.mara. que quando hoje se 
dirigia para aqui afim do occupu.r o seu posto, 
não tendo podido hontom fazol-o por motivo 
de força mo,ior, t eve occn.siü.o de ler nos j or:
naes o resumo da sossU:o do holltem, o viu que 

Cruu:m~ V, IV 

tinha sido appPo".rado o raquerimento no Sr. 
Bevilaqu:i. , 

Não sabendo os termos em que tinha sido 
::Lpl'esent:ulo este requerimento, porq ue S. Ex. 
fez sem o do .::>r. Barbosa Lima no dia ante
rior, nü.o o mo.ndando por escripto pàm a 
mesa, tratou üe examina~.· os termos deste re
querimento. 

A Cn.mara deve lembrar-se que, tendo sus
tentado a doutrina de que a mesa, podia es
ponfaueamente dn.r para ordem do dia. os 
projectos não saucciouados, quando julgasse 
conveniente, se resalvava para cada. um dos 
deputados o direito de requerer, corno si se 
tratasse de outros projectos, u. collocação na 
ordem do di::t de um projec;to nii.o sancoionado, 
e disse. mais que, si a Caroara assim proce
desse, porque desejava que a Camara 'Pudes!>e 
votar <t materia com a. maxima isencão, sem 
ter receio de ferir susceptibilidades, que, si a 
requerimento de algum Sr. deputado a Ca
rnara. determinasse q_ue aquelle pr~jecto fosse 
dado po.ra ordem do dia, a mesa não so julga
ria desautorada por isso, e cumpriria a reso-
lução da maioria. · 

Insistindo pelo requerimenlo do Sr. Bevi
laqua., que nü:o foi logo encontrado pelo 
official da. acta, este disse-lhe que lesse o 
impresso emquanto não encont'l"a.-vao original. 

Leu o impresso e foi então que se certi
ficou, tlepois de :l.l>ertn. a sess5.o, dos termos do 
i•equerimento e chamou para elle a a.ttenção 
do seu distincto coUega e amigo, cuja hombri
dn.de pôde a"Valiar de sua . 

O requerimento diz que sejam dadas para,. 
ordem do dia, em vi:sta do ai·t. 13B do regi-
mento, os projeqtos taes e t aes. _ -

Por conseq uenciu, a Camam -vot<1.ado aq uelle 
requerimento, r::st..obelecou: 1°, que <1. mesa da 
Camarn. dos Srs. Deputados nü.o soube cum
prir o seu dever, desde que tinha em suas mãos 
projectos não sancciouados. e nií.o os collocou 
em ordem do dia; 2°, estabeleceu o principio 
de que o a.rt 136 do regimento obriga n 
mesa a pôr immedinitamente em ordem do 
dia os projectos n:io s~o.cciooados. 

A prímeil•a parte podia ma.goa:r o melindre· 
do presitlente da Camam, e mu.oifostando-so 
claramente que a, camu.ra nãio podia. ter como 
presidente síniio um homem que soub!3SSC 
zelar a sn(l. dignidade, sô isso era bastante 
para justifica.?.' o seu procedimento. Si fosse 
só esse o motivo, o ora.dor se esqueceria delle, 
para não estabelcMr o conflicto no fim. ela 
sessão legisla.tiva, apresenta.rnlo este seu 1>6-
dido, mas estabeleceu-se umni cloutrina con
tra a qual não póde deixar de protestar, 
acatando o voto da mo.ioria ou antes, i1. qu::i.l 
ni.\o se póde st1bmetter, apezar do acatamento 
quelho merece n. Camn.ra. 

Estu.lleleceu-se um precedente que póde 
a.manhii: ou em um futuro mais remoto ser. 

93 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:57 +Página 10 de 20 

738 Sessiio em 30 de Outubro de 18~J1 

de cousequencias perniciosas para a ordem, 
para o futuro deste p:iiz. 

O motivo, pois, do seu pedido é devido a 
uma questão tte doutrina com que não pôde 
conformar-se e não á razão da alta pclítica, 
porque os que se dão hoje podiam d;.Lr-se hon~ 
tem, e estes não lhe fariam u,bandonar o 
posto que occupa nn, Cu.mara dos Srs. Depu· 
tados, e não o abo.ndon:n•ia, porque nas suas 
condições actuaes, pôde di?.er bem ~lto u,o 
paiz que não tem outro node que não sejn. o 
bem de sua patria. Não so fiiiou em p::i.rti<l.o 
nenhum, porque nüo ha pi1t'tido devidamente 
organisado. Ja quo no Congresso Constituinte 
não teve ocC<'l.Sião dé pronunciar-se, porque 
occupn:va o lagar de secretario, uem t:ie t1~m 
pronunciado 11esta Gamara, porque da cadeil'a 
de secretario passou para a. de µresidente, 
aproveita agora o ensejo pa,ra uma decla
ração. 

Todos sabem D. verdade do que vae dizer. 
. Desde que se p1·oclrnn0Lt a RepuhlimL, ,julgou 

do seu dever .ibster-se completamente de 
interferencia na organisnção do novo sys
tema\ porque a.s circumsW.ncias de sua villa 
tem-n'o levado a isso, não por sentimentos 
diversos, mas pelos meemos qt1e o animam 
hoje, os do. mais puro patriotismo. 

Tendo pt•estado serviços na monarchüi, por
que nella nunca "l'iu sinão o governo do seu 
paiz, não viu sinão a nação brazileira,, julgou 
que, não tendo concorrido para a. organisacão 
da Republica1 devia ab:ter-se de solicitar um 
loga.r entro aqucllos que tinham de organisar 
o pa.iz1 e neste sentido escreveu um mani
festo solemne o.o seu estado, dizendo q uG 
prestaria. ao paiz todos os serviços, ma:> que 
não erà candidato a Assembléa Constituinte, 
porque jul.t,<>ava que assim devia. proceder. 

Este manifesto foi publicado em todn. a im~ 
prensa desta capit;1l e na do seu estado; mas 
náo obstante, o seu nome foi incluido em uma 
chapa e obteve um logar de i•epresento.nto do. 
nnçao. 

UM SR. DEPUTADO-E muito me1·ecida
mente. (Apoia.das.) 

0 Sa • .MATTA .MACHADO~Nestu.S condições, 
,julgou-se obrigado a trabalhar e e~r?r
çar-se quanto em si coubesse, parn. a,uutiar 
a Republica, da qual, por iodole e por incli
nação, muito a,utigo.mente se manifestou ad~ 
pto e corno estudante republicano, na Esaola 
ae Medicina, ao la.do de Lopes Trovao o ou· 
tros, tinh:1 encetado a propagandf\ e organi
su.do um club republicano. 

como se tornou liberal no centro de Minas 
Gera.as i Jà. tevo occasião de explicar os moti
vos. Tinha che()'ado no interior quando a re
accão conservadora se fazia sentir, quando Via 
seus amigos perseguidos, e foi procurando au
xilia.l~os na luta. pelas idéa.s liberaes que li-

gou-se ao partido liberal ma.is adeantado, 
sobretudo o partido liberal da Diamantina. que 
cha.mava-se liberal, porque não em possível 
org.lnisar no interior um partido unico; o par
tir.lo libern.l de Dia.mantinn. representav a, ver
dadeiras tradições democratica.s. Disse-o, no 
primeiro discnrso que pronunciou na, Camara 
-aliou-se n. esse partido prestando-lhe ser
viÇos e no desempenho desses, di:r,-lhe a con
sciencht que. procurou semprEI esto.l' de ac
cordo com as ideas democraticas, sempro col
locado na vangu:1rda das ideas líb1waes. 

A nlJoliçli.o encontrou-o iirrM uas suas filei-
rn.s. 

O SR. Fa1mERXCO BL>lWF.S - O ministerio 
Dantas de que V. Ex:. fez parte foi o precur -
sor d:t H.epnblica . . 

O ~R. Ml\TTA MACH11.no-Foi assim q1ie 
qmioclo se hasteou a lnndei r a dn. l'erlernção. o 
orador collocou-se ao ln.rio do part ido liberal • 

Organisada a ltepnblica, não lhe podin. deixar 
de prestar todo seu a poio. Faz esta tleclara
çã.o, de que pede desculpa à Gamara, porque 
tinha necessidade de não deixar passar a oc
casião de fazel-a,, em honra ao illustre depu
tado que aca.ba de fül!ar. Não foram motivos 
politicos qne o levaram ª .renunciar o cargo 
ae presidente; nã.o esta envolvido na alta 
politicn .. No cargo de presiden te da Gamara 
cumpriu o seu dever garantindo tod'1> a liber
dade e salvagurl.rdando a autonomia da ca
rna;t•&. 

O SR. MoRAF.S F. BAR.'R.os- E o conseguiu. 
O Sn.. MATTA MACHADO - Nestas condições 

declara que nenhum pensamento politico oc
culto, nenhum · movel que nao este, 
que com toda a franqueza expoz â. Ca
mara, o levou :.i. pedir a renuncia do alto cargo 
que tão immereeidamente occupou. (Não 
apoiados geraes .) 

Assuminclo a l'esponsabilidade da ordem 
dos trafolbos e não estando de accbrdo com 
ti di:lliberaçü.o d;i. m11ioria da Camara, que im~ 
porta um•t censura ta.cita ao presidente, cen
sura. feita, pela maiori::i. · á. mesa, que con
vencida. do erro, permaneceria no seu posto, 
nestas condições, oã,c, podia, com a mesma 
força moral dirigir os trabalhos desta illustre 
corporação. 

E' o que lhe cumpria diz,~1· am resposta 
ao nobre deputado. (Muita bem .) 

o SR.. PRESIDENTE-Em nome da commis~ 
são do policia o em vista. do iucideuto que 
da log-ar ao pedi.do de demls~ão do honrado 
presiaente, deposito nas mãos da Gamara o 
pedido de exoneração dos rorgos com que a 
mesa. foi honruda.. 

O. Sr. Barbosa Lim.u. (pwra uma 
e"'pUcaçao) lamentaria. ter inicia.do debate 
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sobre a coJJvenieucia. de figurarem oa.. or
dem do dfa. os projectos não sanccionados pelo 
Presidente da Republica, mas crê que tl. ques
tão não e tal que melind1·e o illustre presi
dente da Camara.. · 

Vai expo1• os motivos que levo.ro.m o 
orador a fazer o requerimento que mo.is 
tarde foi retirado e per5lhado J?elo illustre 
deputado pelo Cea.rá, . o Sr. Bev1l:iqua. La~ 
mentaria ter inicio.elo este debate si o não ti
vesse feito movido pela. justíssima. impa.cíen
cia de ver rei vindicada. ~~ a.u touomia 1lo Con -
gresso tantas vezes ferida com veeas, que não 
se justificam em nome dos interesses da 
nação. · 

Apresentando o requerimento que mu.is 
tar1le foi levado a. retirar por ter lido e me
dita.do sobre o art. l3ti do regimento, nã.o 
esta de accordo com o honraão presidente da 
Gamara afim de consulta.1-a si conseote tu\ 

· renuncia de !)eu mandato. porque foi S. Ex:. 
quem disse quo não se jul~avii. a.utorisado a 
incluir na ordem do tlia. neu.1um !los projectos 
e. que o Presidente da · Republica. oppoz. o 
veto sem que a Camn.ra se tivesse pronun
ciado categoricamente sobre a conveniencia 
de fazêrem varte da ordem do dia esses pro
jectos. 

Apresentado o requerimento pelo seu il
lustre collega t!e bancada, roi :i.pprovado pela 
Camara, signitlcand.o ellu o sentimento de que 
achava-se possuida e a convicção que alimen
tava de que estes projectçs não deviam ser 
deixados para outra sessão. 

A Camara não podia deixar de pronunciar· 
se, tanto muis qµanto a respeito de um delles 
jà se tinha pronunciado o senado. Não com
prehende que, entendendo o outro mmo do 
Congresso Nacional conveniente não procra
stinar a solução de questão tão gr:we c.omo 
esta, a Calllara.. depois de mais dc:i um mez de 
reflexão, não possa ter opinião fo1•mada sobre 
o assumpto. 

Isto darin. log~r a que uma parte de nossos 
concidaduos dissesse q1i.e a Gamam. não es
tava em condi~ões, não se sentia com forças 
do en fren tM' o veto que o Presideo te da. 
Republica tinha opposto ao projecto que 
daqui pri.rtlra; · 

Nií.o sabe em que situaçã.o ficaria a Cnmara 
si se preoccupa.sse com motivos de oatrn. ordem 
e que se compt\decem com :i.· conducta a mais 
patrioticu. que !leve ter_ (Apoiados). 

Eutao a conciliação, o desejo de fazet· umni 
'j?Oliticn <lo p11z. de assegurai•~~ Republica, do 
ilrmar o credito do paiz no exterior, deve tl
cnr atfastad::1. de quem pôde sancciona1· os 
seusproject.os, iudepeodontemente da vontade 
do Presidente da Republica 1 E a Ca.mara 
deva ficar na situação de quem se humi
lha, de quem. teme e tle quem não ousa alJsow 
lutamente díi;cutir o "é'o desse magistrndo 

suprl}mo, sobre guem pesa pelo mrrws tanta 
i·e:;pons:i.bilidade como " '1'1•• 1•:~,;:~ :.obre o 
Congresso 1 Ptiis uitu ::.e \'ê que o caracterís
tico da sua administração é o capricho 1 
(Apoiados.) 

Qnem não vê que a. sua. · prooccupação é 
cndt\ vez mais a de abater a autoridade de 
que se acba pos;;uido o Congresso Naciona l 1 
E abu.te1• t an to mais quanto é sabido que mui
tas vezes o Presidente da Republica se tem 
substituido ao Pod~r Leglsla.tivo,manifestan
do saud(Hlés daquellu. dieta.dura escandalosa 
que tão desgraçadameote celebrisou o seu 
nome~ · 

Nadit tem que se melindrar, apezar de ter 
iniciado esta questií.o, com a resignação que 
do seu mand•\to fez o honrado presidente da 
Camara, porque, j:i. o disse, o requerimento 
esta apresentado nas condic;ões que S . . Ex. 
mesmo indicou, para medeante a sua nppro
vnçiio, com responsabilidade da Camara, res
ponsabilidade que S. E:r. não ousou tomar, 
porlerem entrar em ordem do dil1. esse:s pro
je<:Jtos nã.o snncciona.dos. 

Terminando faz votos pura. que · nem sô 
este, como· todos os outros vetos que o 
Presidente da Republica oppoz, · sejam discu
tidos com altivez, resolvidos com seriedade 
e repellidos com k!!ltriotismo, que, estão todos 
certos. possua a Camn.ra, . como quem o 
possua em mais alto grào. ( Muito bem, 
m"'ito bem.) 

ó Sa. SEvE~INo VIEIRA. - Sr. presi
dente, peço a V• Ex. que me informe do 
que esta. em discussão . 

o SR. PRESIDE1'"TE-Está.em discussão ore
querimeotodo Sr. Malta Machado, pa.ra a qual 
a Camam concedeu urgencia. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Poço permissão 
pn.ra chamar n. attenção de V. E:t. para este 
ponto. · 
. o Sr. Matta Mnchado, muito digno presi
dente desta camara, não apresentou requeri
tnênto n.lgum. Da seu logar de deputado 
resignou o c~rgo de presidente; que sempre 
digna.mente exerceu nesta camara.; de modo 
que S. B:.. não collocou a sua exooe1·a.ç;10 
sob o. <lepen<lencin. da vontade da Ca.marn.; pa
rece-me,1Jortn.nto,que a Ctunaro não tem que 
votar sobre elle. 

E na falta. de palavra ma.is autorisa<la. 
peço a V. l!:x. que consulte :i Cn.roarn. si 
me concocle urgeucia por 10 minutos pti.ra 
fundamentar umn. mo<;ão ll· r espeito da .rosi
gnnção otrerecida pelo presidente da Camnra. 

Consttltado., a Camo.ra concede 1~ urgencia. 
pouida. 

o Sr. Severino Vieira. dii 
que a Camarii ouviu perfeitamente .os M'g"~•.- · 
meatos com que o digno representa.n.~ t'l de· 
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Minas Geraes, e tam'bem digno presidente O Sr. Za.:m.ar-Esta. moção não -póde 
da. cama.ra, ruodamentou a.reSignação que fez nem deve ser·vota.da pela Camara, porque 
da cadeira de presiden!e~ . . devemos fazer justiça no honrado deputado; 

S. Ex. viu na vota.çao do requerimento, na Sr. Ma.tta Machado. Elle não toma.ria. uma 
sessão de hontem a.presentado pelo Sr. Be- resolução destas sem motivos muito gravas. 
vill14ua, uma. divergencia profunda entre o E' preciso que habituemos a camaro a 
modo {>Or que aCama.re. interpretava o al.'t.136 considerar os actos praticados · pelos seus 
do i-eg1mento e o modo po1• que foi esta dis- membros debaixo do aspecto em qu& devent 
posição iDterpret~;da pel!I. mesa. ser considerados. 

Pela. parte que lhe toca, esta certo d.e que, lsto de estarmos solicitando deslstencl.as, 
. no que diz respeito a. muitos dos nobres depu- como temos feito, dos individuos que julgam 

tados que votaram bontem 0 requerimento do em sua dignidade deixar certas· occu~acaes, 
· . não é com pativel com a altura desta corpo-

Sr. Bevilaqua, não houve absolutamente ln- ra"<i"1 e neste caso só ha. um juiz competente· 
tenção de discordar da interpretação dada ao v- d ·d 
artigo do regimento, mas sim · 0 reconheci- da propria dignidade, que é o in iv1 uo que 
manto da. conveniencia de serem particular- renuncia. e que occupa o cargo. (Apoiados.) 
mente descutidos 08 projectos a que foi opposto Ninguem desoja m3.is do que eu prestar 

1 d d bli 
· a. homenagem que merece o Sr. Mattn. Mn-

o veto pA o Presi ente a Repu ca. chado pelo. modo por que proeerieu durante 
No requerimento do Sr. Bevilaqua a refe- todo o tempo que occupou aquella cadeira.. 

rencia ao art. 136 do regimento ~ incidente- Deante de sua renuncia só vejo um moc!o 
mente feita; e portanto a. Camara, na. votação da camara o collocar na altura da estima e 
de. hontem, nã.o \)Odia exautorar o seu presi- consideração em que o tAm •• Não é obris-e.n- · 
dente e a.inda. ma.is a todos os dignos membros do-o a praticar uma renuncia de renuncia, o 
da mesa, que são solidarios com . o mesmo que não é proprio de seu caracter. 
presidente. . Nestas condições, propcmho,em substituicão 
· R.econheéendo que no ponto principal ne• á moção do nosso Collega pela Bahia, O se-

nhuma. divergenci11i existe entre o voto ds.i. guinte (lê): · 
Camara. e o modo de lJOnsn.r do dignC> pres1- <A camara dos Deputados, acceita.ndo a 
dente o Sr. Matta. Machado, que entendeu rellunéía que fez do seu ·cargo o deputa.do 
que a. mesa. podfa. dellbei."ar, em ~os parti- Matta Machado e seus colle~as da mesa, 
~ulares, sobre. a conv~niencin da discussão de sente pezar em não poder reJeital-a; mas, 
tal ou tal pfOJeoto o. que . tol opposto o 1'eto acceitando-a, reconhece que o illustre depu
pelo Presidente da Republica. ; entende que ta.do e seus collegas da mesa tiveram sem-· 
não ho. motivo e.lgum p~ra. subsistir a re~igna.- pre o prretidimento o mais correcto, cor
ção apresentada pelo dtguo presidente da. Ca.- respondendo á. cootianca. de todos os seus col-
mara e pelos demais momb1'0S da mesa ; e legas . 'I> • 

neste sentido vae mMlda.r 8. mesa uma. mOQão Parece-me aue é esta. a. unica situ~o. em 
con.vidando o digno presidente dn. Cama.ra. e que a Oamara "dos Deputa.dos póde collocn.r-se. 
mruS membros áo. mesa. a desistirem dessa Vae à mesa, e lido e posto oonjunctareente 

· resignação; e, · coofio.ndo no patriotismo de em discussão o substitutivo o:fferecido pelo 
todos elles, priocl.pahnente nestes ultimos Sr. Zama. 
d.ias em que todos os deputM.os se devem 
esforçar para que a camara dê o exemplo de 
bem cumprir o seu dever, na primeira sessão 
ordina.ria da. legislatura, espera que ss. Exs. 
voltem a desempenhar os lagares que taem 
exercido com pleno. confiança. o applauso dos 
seus pares (l-ê) : 

<1 A Ca.maro., tendo na votação do requeri· 
· mento do Sr. Bevilaqua. manifestado apenas 
o pensamento de julgar oonveniente e op
portuna. a. discussão de projeotos não sanccio
nados. e nio uma. divergencia. irreconcilia.vel 
com a interpretação ilada. pela mesa. ao 
3rt. 136 do regimento do. CB.88.; espera que o 
Sr. presidente e mais membros da mesa., in
spl.rádos em seu patriotismo, desistam da re
nuncia que oft"ereceram {l. roossumam os seus 
c:a.rgos. > . . . . 

ESSa moção vem á mesa, ê llde., ~poiada e 
posta em disouesito. 

o Sr. José Mariano sente come
ça:r por dizei· que nenhuma das duas moções 
pode satisfazer neste momento a anciedo.de 
da Camara.. 

Nem a moção a.presentada. pelo Sr. depu~ 
tado pela Bahia, que primeiro fallou, pedindo 
á. mesa retratação do a.cto publico que acabou 
de praticar, nem n. moção do Sr. Zama, pe ... 
d.indo a Camara que ncceif:e a renuncia. a.pre
sento.da e passando attestado de boa. cooduota 
á mesa.. 

A moçã.ô do primeiro deputado qao füllou, 
no seu h'lmilde entender, não pódo resolve1• 
a questão, porque dentro do incidente ostá 
uma quesLã.o de princípios, que o nobre depu
tado arreda, e uma questãO de interprdta.
ção do regimento; que o nobre deputado quer 
afastar com bons mód.os e espirito conciliador, 
que o orador é o primeiro a applaudir. . 
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Dirá, em principio, que a. questão n[o füi zões do 11eto, nem do Poder Legislativo oollo-
estabelecida clara.mente. ca.r•se, mais uma vez, em cooflicto com o 

A cama.ra foi interrogada. sobre si devfa. 0u Poder Executivo ; o que deve-nos preoccupa.r 
não votar para que fosse dado para ordem dº é o futuro da Republica.. 
dia o requerimento do Sr. deputado pelo O Sa. DEME'í'Rro RIBEIRO-. E' preciso re-
Ceará, e a. Gamara, sem mais discussão, votou staurarmos a Republica. 
com toda a despreoccupaç5.o. o Sa; Josl: MAR.IAN'o ••.• 6 preciso estabe-

0 SR. Ll!lOPOLDO DE BULHÕES - com toda a lecermos desde já. os to1·mos claros e 'Jlre isos 
preoccupação. em·que deve sei.' comprehendida. a disposição 

O SR.. ZAMA - Não foi estabelecida a constitucional. . . . 
questão, e, portanto, n, declaração do .que foi O SR.. l\foR.A.ES E BARROS - Não estamos 
com toda a yreoccupação, agg-rava. ainda tratando agora della.. 
mais a sítu(l.çao (apoiados), e .não podemos b SR. Josi;: MARlANo-A mesa,entendendo 
sallir do confücto, porque, sl, po1• um lado, que n~ é convem.iente fazerem parte da. ordem 
não podemos exigir a Camara que sa retrate, do dia os projectos nã.o so.nccionados e n Co.
por outro lado, não podemos tn.mbem, por mara, por uma votação deliberando de modo 
uma palavra amena e uma phrase bem con- contrario, estabelece·se um cunflicto que nií.o 
tornada, exigir que a mesa se .retrate. póde deixar de ter solução; . 

· A moção apresentada pelo Sr. Zlima., muito A Camara a.inda não se pronunoiou sobre a. 
embora dê o attestado de boa. conducta. aos questão constitucional. 
membros da mesa, que com tanto patriotismo VozEs-Já. 
dirige os trabalhos na presente sessão, não UM Sa. DEPUTADO-Interpretou uma. dis- · 
resolve a. questão, da qual a Ca:nara. não posirão reD'imental sobre n. mataria, 
deve rugir, . V I> 

Ur.r SR. DEPUTADO - A questão esta resol- O SP.. Jos:E MAmANo-Ma.s a questão con-
stitucional está. de pé. . 

vida. ( Apar~es.) Os nobres deputa.aos querem fazer-lhe crer 
O SR. JosÉl MARIA.NO - Os honrados depu- qu0 está deslo-Oe.do nesta questão; Dlas não 

tados toem sempre deante de si o espantalhO eatái e pa.ra. mostrar que a questão não está 
do Poder Executivo, deste 1-'oder Exec11tivo reso1vida, .petgunta si por occasiiio da. vo
que, si ó forte.si é temetosa.mante forte, pro- lação do. lei apresentar um requerimento ~a.ra. 
vem da escola pbilosophica. dos honrados que olln. seja. adiada para a sessão se~umte, 
deputados. · · a mesa pôcie ou não pôde acceital-o~ Si põde, 

o sa. ANNIBAi.1 FA.LCÃ.o - Não apoiado. não estâ resolvida. a questão. · 
Não ó o Poder Executivo irl'esponsavel que Porta.ato, vae concluir, apreseatando um 
queremos. · requerimento para que o projecto em discus

são fique adiauo até a nova. reunião da. assem-. 
o S:a. BARBOSA. LIMA. -Nem supprimíndo bléa. . 

camaras. · · 
o S&. Jost MARl.t\.NO convidaria a. Ca- di2,u~~~MA-Requeiro o encerramento da 

marâ 3. resolver antes de tudo a. questão de Consulta.da, a. camara. concede 0 encerra~ 
principio : a vot:i.çü,o de hontero não póde ser roento pedido. · 
sustenta.da peln. Ca.mara.. Muitos bonl.'ados 
deputados qu~. votaram o requerimento para O SR. PRESID'.ENTE-Orequerimento do Sr. 
que fossem incluídos na. ordem do dia. os pro-- losê Mo.riano só poderá ter logar quando 
jectos não sancc\onados, não cogitaram, nem entrar em discussão este projecto a que elle 
é deshonroso confessal-o.. . se ref~re, e não neste moment,o. · 

• Sobre o pedido de renuncia apresentado 
·o SR. MoRAES '.E BARROS - Quando en- pela. mesa, ba duas moções, em primeiro togar 

tral.'em os projectos em discussff,o, V. Ex:. li- u. do Sr. Sererino Vieirn., pela qual a Camara. 
quidarà este ponto. · deixo. de acceitar a renuncio., e em.segundo 

. O Sn. . Jos~ MAru:ANo - Desde quo no inci- logar a'. do Sr. Zama, pela. qual n. Cama.ra. 
dente está. envolvida a questão de principio, acceita a renuncia. Quizera pôr a. votos em 
proporia á Gamara que antes de t udo e com primeil'o Ioga.r a do Sr. Zama; Iiã.o o faço, 
toda a franqueza resolves.11e a questão, que "porém, porque a do Sr. Severino Vieira foi 
nao póde ficar adiada. Não é a preoccupa- apresentnda em primeiro lagar. 
cão. . . o SR. . BEVlLA.QUA- Peço a palo.vra. para 

O Sa. CoS'l'A JUNIOR .._ V. Ex. esta dis- uma explicação pessoal. 
cutindo o " eto · · O S&. PRlSSlDENTE - Visto o nobre depu- · 
. O Sn.. Jos& . MARIA.NO •• • de que haja pe- ta.do ter pedido u. pa.la.Vl'â para uma exphca

r1go em m:i.nifestar-se a Ca.mara .sobre as ra- ção pessoal, tem S. Ex. a palavra. 
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·. O Sr •. Be'Vilaqua-Sr. presidente, 
pedi a palayra para uma explicação pessoa l, 
para dizer a Camara o seguinte: o Sr. Bar
bosa Lima, tendo desistido do seu requeri
mento, naturalmente pelos motivos npresen
tados '()alo Sr. presidente, decl:tr9i qne 
parecendo-me interpretar os seoti.metitos da 
mesa, e concordando com as opiniões mani
festadas pelo Sr. Barbosa. Lim:.i,, fa.zin meu o 
requerimento de S. Ex., para niio 11rejudicar 
a questão c?m ~ma. nova protellaçã.o, que níio 

·estava nos 10tu1tos do. mesa e no mesmo tem
po n.p!'oveitar esta solução, que foi a.ventada 
pelo proprio Sr . presidente. 

Portanto, do meu l'e<}Uerimento ou dll.8 po
la.vras com que o fiz precedei· nã.o ~h\-Se 
deprehe<>d~r a mais ligeira. sombru. <le ues1:1.t
·tenQão para. com : ~ mesa. Ba11tn ler a publica
çitodos debates quemniio me ouviu, pura cer· 
titlcar-se da. tra.oqueza e Joo.Jdade 11e minha 
conàucta. O Sr. presidente concordou commi
go no poato de dizer que em desnecessario, 
porgmi.otoa. mesa eforia o projecto para ordem 
do d1a .mdependontemente tlo requerimento. 

O Sr. Ma.ttn Machado declaruu que ape
!lªS nã? tinha tomado a si a rasponsllbilidn.de 
immed10.ta dê d.ar os projeetos nU.o sa.nccionn-

. dos 11~ra. ordem tio dia; porque con~irler:\vn. 
um assumpto muito serio e tmha · 1.\uv.idas 1~ 
respeito; e nestas condições, esper1.wn a mn..:. 
nifesta.çã.o d~ algum Sr. deputado. Esta man i· 
festação deu-se pela. voz; nutórisada do il
lustre deputa.do pelo Cea.rá ; tendo, porém, 
S. Ex. desistido âo requerimento, ttl-o meu. 
Não ba, portanto, nisto a. mais lig;3il'3. ilesn.t
teoção pnra com a. mesa. 

o. meu proposHo não ~oi este, e, si rosse, 
alnaa em tempo para retirar o requerimento. 
Mas, como disse, não foi absolutamente tr'1 ; 
e, portanto, parece-me não dever r etim.1-o. 
. Devia esta explict1Çlio, por defereuoia. ti. 

Camara e à mesa. 
(M«ito bem. 21luito bem. ) 

. E' submettida à vota.t;)i'io e npprovada por 
82 votos a moção otrer<!~[da pelo Sr. Seve
t'Íno Vieira. 

l:l'ico prejudicado o snbRtitnti'Vo offerecido 
pelo Sr. Zo.ma.. · 

triotico de continuar no exel'cicio de suas 
funcções ; mas a mesa não agitou essa q:aes
tão par;\ merecer da Gamara o honroso voto 
que n.c:i.ba de ser expresso. · 

A mesa foi levaria a. isso por motivos de 
a.lta conveniencia. publica.; e portanto para que 
possam, eH:i. e a Camara. caminhar de ora. 
em denote em plena harmonin, de "Vistas, e a 
mesa. com o prestigio necessario não só pe
rante a Cn.mar(L, mas principalmente perante 
a Nação, é prací~o que a. Camp,ra dos Srs . 
Deputados lhe faça Justiça. . 

Convencidn. rle que o ~nsnmonto, quo o.caba. 
de ser expresso pelo autor do roquorimento 1 

não é sinüo o do cumprhnonto tJt\1ulllo que o. 
mesa tinhn. delibern.do, porque nll ntorprota
çilo d1ldu no nrt. 136 do regimento o nos o.rti
g0$ d 1L Con~tituiçito, llcou estnbelt'oldo pelu 
me&L o direito da. r..nmnrfl. trnto.r é considerar 
immedíntamonte os · p;ojectos ni\o snnoctonn.
dos. e tendo cleterminndo a. cnmitt1\ quo estes 
pro,iactos seriam dados pimi. o!'dem do dia 
li vremonte peln. mesn, corno si fossem outros 
qnaesquer projectoR, submettendo-se n.lud.n. 
nesta caso n. mesu. a.o voto do. maioria. da. 
Cn.ma.rn., tL requerimento de um Sr. deputado; 
convencídn. de que O pemmmento do Cl.Utôr do 
requul'.imento e e"::;se e níl.o o de censura por 
inobservanclt\ do l\l'tigo regimeuta.l i con
sídara.ndo tnnh:1 n.itidl\ que n. m1lterln é de 
grave importaocia, .e que não pôde flcn1• es
t abelecido um precedente de ta.ntn. grn.vidn.de, . 
p~lo simples ~oto de um rJquerimento, que n: 
ma.teria. merece estudo apurado do. Co.mara e 
bem assim de uma dl&S suas commissões, a 
mesa. propõe á Gamara. a seguinte 1ndicaçlio.: 
(Lê) : 

« ludica.mos qae seja. consultada n. commis
são de constituição, legislnção e justiça sobtoe 
a. interpretação authentica .<io art. 13tl do re
gimento sem prejuizo da. ordem do dia . , 

Nestas condições, a mesa da Camn.ra sub
mett e-se ao pa.recer da. commissão e ao 'Voto 
da Cri.riiara, · mani f'estando deste modo que, de 
sna parte, nenhum capricho e:tiste, mas sim
plesmente o desejo de bem corresponder à. 
confiança. da Gamara; porqu~, si :tpprovada 

Assume a presidencia o Sr. Matta Machado. esta. indicnçã:o, em vist~i do parecer, ::i. Cnmara 
o Sa. PaF.~IOÉNTE- Em nome da mesa r esolver que a interpretação do nrt. 136 é 

da.Gamara. dos Srs.Deputa.dos,q ue acaba. de sei· outra que não aquella, que lho dà n. mesa; ella 
honradii.. pel;i mcção votada. pela. maioria dos tiiio s~ r_neliodr:vrà com isto e continnarâ. no 
seus distlnctos collegas, tem a. decla.ra.r ú. exerc1c10 do suas funcções. 
Cn.ma.ra o seguinte: : . . . O Srt. Josi;; MA.RIA.NO (pela o,·dem)...oPeço 

A mesa., por motivos· d~ patnobsmo • . ª n. v. Ex. que consulte a cumara si concede 
mesm? l>Orque e~ta COf!Ve"l~1da. que nos ult1- urgeucia. para essa. iodicaQão. · 
roos d1as dD sessao legisla:t1vn. tudo que per· ~ . 
turbe a . mnreha dos seus trabalhos pôde u~:msulk'\d~i . n. Co.m~\ra .conc~de n. urgenc1n. 
ser um Rmnde inconveniente para 0 ·paiz; pedtda. (A.mime a prcsidC11c•a o S'I". Jo~o . 
accodendo no conYite votado pela Gamara, Lope3 . ) ~ 
Pito tem duvidn. em· fazer o sacritfoio pa- Entrn. em discussão a in~ica(;ão . 
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9 Sr. Aristid~s~obo é ourlg:i.do 
a discordar do novo Hrn1dente que a mesn. 
ac:iba de suscit[lr perante n. Camam, e é obri
gado " dis~ol'di.r por julgiLl-o impertinente. 

A que.stao entra no terreno da confiança 
ou desconfin.nça do pnrlame11to com relncão ô. 
autoridade da mesa; mas a, Ca.marn. acaba de 
pronuncio.r·se por umu. vohLQáo esplendida, 
demonstrando que tlepositn. nos diroctoros de 
sem: trabalhos :i. mais comploto. confiança. 

. Nesta~ condições. pec.lia no Sr·. Mntln M:L~ 
cliarlo que retiras!:!o :i. sn:1 indic:iç:io o IJUO a Ca· 
mar•n. reserve o dit•P.ito de 1li!)'Clltir o a.:>sumpto 
em occo..sião que lhe p:trecor mais convenionte. 

Mostca quo a primait·1L noce:ssidaüo do Gon· 
~1·esso ó n decratnçtio dns lols 01·çMnon:ariai;1 

r :.tro. quo o Poiler Bxccutim 11110 '''P'ª COlll :t 
tl1cladum nus tlnunçil.s, com a allcgnciio da 
qno '? 1inrlo-mento .Dão lho dou os meios 1le que 
proc1s:t. 

O Sn.. lvfA'l'l'A MACHADO-O 81'. Bevilt:.qua, 
:iutot· do requerimento, gentilme!Jte ·declarou 
4 Camnra que o sen pensamento unice, assi
gmindo esse requerimento, erl1 exactameote 
cumprir a deliberacão da, Ca.mam, que tinha. 
estatnido que o projecto não su.ncciono.do po
dia ser dado paro · discussã.o, ou exponta.uea.:. 
mente peln. mesa., ou a requerimento de al~ 
gum deputado, votado pela maioria.. 

O Sr. Bevilaqua decla.1·ciu com toda n. hom-
1.J1·irll11lo o c:om tou:i. a. t'ranqueza, que o carac
terisa.m, que o sen pensamento ilão era. sinão 
cnmprir justamente aquillo que n. mes::i. tinha. 
clcl i llenul<1. 

Mns d;~ redacção do requerimento eviden
cin.·sc pulpn.velmento que o art. 135 do ragi
monto tlct~ interpreta.do deste moc\o : immG· 
di11tnmonte. que for envín.üo :'L Cnmara um 
pro,jccto uão sanccionmlo, a mesu. é obrigo.dn. 
n. collocnl-o em discussão. 

O Sr. Mat-ta. Mnohn.do - Julrrn Estl\ ó n. interprt1façü.o dttdn. pelo voto da 
conveolonte <~xplicl'lr com toda a. c\l\re~tt Ct\ml\rtt, n.pprovando o r·oquorirnentc. 
o pensamento \la me!;n. thL Gamartt llos Srs. Ora, nestas cotldicções, a mesa diverge pro-
Deputndos. fundamente dn. intorprot»ciio dadn. n. este 

Tendo ,re:signado o sen mn.n<ln.to ; jul- nrtigo. A mnterin. e bnstunte grn.vo, .e o. pro
ga.ndo pnmeiro í\Ue o reriue1•inieúto do sr. posito o or:.tdor formuln.r:'t uma hypothese. 
ileputu.do Bevi1n9,ua., npprontdo peliL Carnui·n, Pólle n. mesa em sua conscioncia, pesando bas
encerravu. mun1lestnmento uma censura nos tn.ut;:i n. responsabilidnde tlo seu cn.rgo, que é 
seus :ictos, uorque delle se 1·eritlcou eYiden- grn'i·e em todas as situações e g-ravisslmo . 
teruente que tt mesa. dn. Camara lliio soube llojc que trat<t-se de reoC'gn.oisar o paiz ; 
cumprir ci art. 136 do regimento; e telldo fun- póde :t mes[~ receber um projecto uevol .. . 
damentn.do o sen pedi<lo de ,Jemi~são por uma vido, cuja discussão immediata lhe pareça in
divergeocia de doutrina, cm 1elaçito à i11te1·- conveniente. A mesa tetn forço~amente .de 
pretacão do mesmo art. 136; a mesa da on- c.ollocnl-o P.m ordem do dia, ::t.o recebel-o, e 
mnra. do~ S_rs. Deputados, uã.o . tanto por se algum deputado roque1·er que . este pro
honra e d1gn1elade su:.i , rn:!S por· honrn. e·dirrni- jocto nüo sejà dado pamordem do dia, o pre
dncle da. 1n•opria Camnrn, não pó<le volt~r a. sitlente deverà. declarar do t~lto da sun. cadei
occu r:_w t\~ respectivas cn1foiras, sem que n. l'n , que não -póde ucceita:r este requerimento, 
qoestaio seJn. collocadanos seus tegitimos pon- porque elle é contra o artigo expresso dol'e· 
tos, sem que de nenhum modo se otrendn. nem giznento, interpretudo pela Cn.ma.l'n.. (Con-
n susceptibili.dude da Gamara, que votou hoil· tilstaçlie.~.) . 
tem o requer1mcuto do Sr. Bevil:1qcrn, nem tão O orndor pede a quem lhe da uns a.partes 
p~uco n susceptibilicl:ide d~t mesa, que não que nlí.o se desloquem os termos da questão. 
votle ser ncoimncl~ de tel' suscitado pueri 1- Collocar? pr~)ecto na ordem do dia e obriga
moute ull!t\ questao para gozar da ~loi·ii1. de ção restr1ctu (fa mesa.; e, sendo expresso o 
unia moçao votadtt µela maioria da camara re:,riiuento, nJo se póde propôr o ad1mnonto, 
1los Sr::;. Deputat.lo::;. · sitli'ib depois do projecto e~tnr cm discussão. 
· A questão de consm•o. que porventura po- Nestas comltções a mesa, P\\ra salvaguardar 
des~e haver na :qlJ>rov~~li.o do requerimento, n. sua dignidade, que é n. dignidade da Camara. 
est:i. _ de f~cto desfeit:t peln. n.ppt•ov'lçiio do. a quo pi·esic!e, lembrou o seguinte meio e 
rnoç: o d 1 e p 11 col locou a questão neste terreno pam que 

L t • nmn.r:i... ot'hta to. e :i ostá perfoi- n~o ,..a.recesse que elln. vinha puerilment., 
mente ro t1r:icla rio tapo to da. rliscus&'lo . · 1· 

~r::is e · t · · à t ~ · provocar uma mocão de confianç<1. 
t ' ' r s :i mn ª on m questao m:iis impor- Como o Sr. BeviJaqna. declarou, o seu pen-
ante, porqno os uobt·es clopulu.1los devem es- s:1mento era Que fossem dados par:\. ordem do 
t~r lembrados de qne o oru<lol· declaron que din. IH\ prescmtosessão, os projectos uü.osanc
ntl.O tem 0 sen melindre ?1Tendid1\ nem tilo cionados .. Nestes termos, o i•equerimento de 
pouco o dos seus colle!.":1s da mesa. ~ S. ~x. ost:wn. inteiramente de ucco1•do com. n. 

O ~tt. M2RAEs BAUlto$-A . divergencfo. de ioterpreta~1o . mnis p1•udente, mais liberal e 
donlrma. nno püde ser ra:r.ii.o pam n. rei.ira.da mais simp les dad:i. peln. mesa. Portanto,:~hn. 
da mesa . pot•feito ncçordo entre o voto dn. camarn., en-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 14:57 +Página 16 de 20 

744 Sessão em 30 de Outubro de 1891 

tre o proprio apresentante do requerimento, 
e n. interpreta.çã.o dada pela mesa. 
Ne~tas condições, a indicação da mesa, que 

o digno collega. do orador. o Sr. Aristides 
Lobo contesta, sem ter comprellendído rapi
damente os seus fins, tem apenas o seguinte 
intuito: o requerimento do Sr. Bevilaqua de
termina a collocação na ordem do dia, salvo 
voto expresso em contrario do. Camnra, dos 
])rojectos nã.o sanccionados ;_ mas a in_tet·pre· 
taçao do art. 136 do l'eg1mento, seJn. dada 
pela commi:isií.o de. constituição. 

Si a Camu.ra julga que explic~mdo o seu 
voto de nccordo com o pcmsarnento do illus
tre deputado qu~ uprasootou o requerimento, 
com a convicção intima. tle todos quo vota
ram, que apenas tinlmm mt suu. consclenr.ia. 
que vota:vmn para quo os pro.iectos tossem da.
dos pàra ordem do <lüt, si a Camn.m julgn. 
ciue a sua. dignidade por este !'acto está otfon
tlida, o o:t·ador appella. p:i.ro. o illu:ih'c depu
tado que o honrou com o seu nptwte. Onde 
ira a aignidade da. meso., si se quízor que por 
uma. moção não approvuda por unn.nimida.àe, 
mas por urnn. maioria relntivnmeute tioqnena, 
a mesa, dando-se por satisfeita, volte ao 
seu posto, tendo upémns promovido uma 
pueril moção de contianç:i o dado togar ú. 
uma. sc~na do theatro 1 

Ne-tas condições, a. indic;i.çii.o propõe o se
guinte: que o ~querimento do Sr. BeviHt~ 
qua seja. interpretado nos termos em que elte 
declarou que o fez, e até por inspiração das 
11ropi'ias palavras da mesa. Isto é que foi 
vencido, 

A mesa. desejo. collocar a. questüo em um 
pe digno para. si e para n. Camam. · 

o vencido é. que os pt·ojectos sejam dados 
P.ªra ordem do dia e contr>1 isto não füllou o 
illustre deputa.do que ocoupou o attanção da 
camara. 

Mas a mesa não tem caprichos, nem confia 
na. sua infallibilicls.de. 

A mesa quer appellar da interpretação que 
dou ao artlgo do regimento, para a coromis
são de legislaçáo e parll o voto expresso da 
Camo.ra. medea.nte um parecer. 

A mesa, àpresentailélo a indicaçi!o, pede 
que seja ouvida a commissilo de legislação, 
nfim de interpretar o art. 136 do regimento, 
sem pre.)uizo da ordem do düt. 

Collocuda n questão em um pé unico, digno 
da. mesa. e da Gamara; prevnlece o voto dn. 
Camarn. nos termos em que foi 'Pedido pelo 

· SI'. Bevilaqua, isto é, os Jirojectos são d:idos 
para. ordem do d ia , mas a commissli.o da 
leglslaçii.o interpretarà como .iulga.r conve
niente e justo o :\rt. 13() do regimouto, 
tlc:rndo nté então subsistindo a. interprotaçilo 
dud:.i. peln. mesn. dn. C::i.mo.rtt . 

O SR. Azrmt:oo (pela ordem) -Requeiro o 
encerrnmen to du, d iscussão. 

Cousultada, a Cama.ra. concede o encerra- · 
mento pedido. . 

E' submettida a votos a. indicação da. mesa. 
O $R. Pn.n:smENTE declara que a indicação. 

foi rejeitada por 58 votos contru. 54. 
(Assume a presidencia o Sr. Matta Madiado.) 
C> SR. J os:fil MAIUANO (pela o"l'dem) diz que 

todos os dius e a.té por processos differentes, 
procede-se na Ca.mo.ra à verificação de vota
ções. 

Cingindo-se striotamenle e copiaudo servil
mente os precedeutas, pede vel'ifico.çií.o da 
votticii.o, e, como fez em uma das ultimas ses
sões o honrado deputado pelo Pará, que esta 
nova votação seja nominal. 

O SR. PitmsmílN'l'E daclarn que nU.o pórle 
ucceitar o requerh:nento do nobre deputado, 
porque n. votação foi verificada pela mesa . 

O Sn.. Josi!: MAI'l.lA.No julgo.~se com o di
reito de pedir a applicaQão doil 'Precedentes. 
Ern uma das ultimas sessões, votando~se o 
projecto do. commissão mixta sobre bancos da 
emissão, tendo sido visivelmeote n,pprovada 
uma emenda do Sr. Barbo:m Limo. ostabele
cendo a liberdade bancari<t, o nobre ueputado 
pelo Para, o Sr. serzedelto, reqtiereu nova 
votação, e que esta fosse nominal ; e a ca
mara votou. 

o SR. SE:RZEDELLo-Não fui eu quern re
quereu ~ votação nominal ; foi o a.utor ela 
emenda, o Sr. Barbosa Lima. . 

O Sn. JosE MARIANO acceit11 a rectif.icação ; 
apenas o que quer deixar hem claro é que exis~ 
tem estes e outros precedentes. Trata-se 
agora de uma questão séria, em que està em
penhada a honor-abilida<le da mesa. . . 

Porfauto, pede que se consulte a. Co.mo.ra 
si consente nova votação, attendendo a que 
alguns dos Srs. deputados nã.o sa acha:vam 
no recLnto, quando se votou a indicaçU.0. 

O SR. GLICERIO (pela ordem) dfa que o no~ 
bt'e deputado por Pernt\mbuco não tem razão. 
ffaviu, pedido a 'f'alavra pela ordom. coaclui
du. a votucão, e Jà estava com ella. A que.:;tão 
jti. estava terminada. O nobre deplüado, no 
interesse de eternisar a. questão •.. 

O Sl:l.. Jostll MA1>.:CA.NO protêsta. (Ct'tt~am-sc 
dfoc1'sos apartes. O S r. presidente r-eclama 
attcw;tlo,) 

O SR. GLICl!llUO qua1•ia dizer a penas que 
ostnvn. acabada. n. qtlêStão ; não quiz emp1•e
gnr nenhuma expressão menos ag r:uhwel ao 
nour0 deputado. 

O fim, para o qu:tl pediu a pal avra pela 
01\lem, 1na requerer que.fosse votado.. ri. redac~ 
çã.o do orca.manto dn. agricultnra, afim ele 
poder seguir para o Sena.elo. 

O Sn. PR:msmENTR ~A mesn. tem admit-
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tido . requerimentos pedindo . verificações de 
votação, quando se trata de matarias que 
a.fi'ectam os cofres pubficos, ou tl'a.zem encar
gos para.' o pn.iz, afim de que a opiniii.o da Ca
mara fique perfeitamente expressa. Mas no 
caso de que se trata, não havendo clisposição 
regimental, que obrigue a mesa a accflitar o 
requerímento do.nobre deputado por Pernam
buco, peço licença. à S. Ex. para o não sub
metter ú. Camam. 

s. Ex. compreh(mde bem os motivos que 
tem a. mesa para assim proceder, para. podir 
n. s. E~. que nilo insista.. · 

O Sa.. Josz~ MARIA.No (pela ()rdcm) pot• uma 
darerencia passonl, declaru. que Duo iusiste no 
seu raquarfmonto. · 

O Stt. PRESIDENTE-Antas de continuu.r nos 
trabalhos designndos paro. n. ses~ilo, declaro ú 

· Camn.i·a que serà daua. pa1•a. ::i, ordem do d.ia 
de 11.manhii. a eleição du. mesa. (Jlpoiadas e ntío 
'1.poiad-011.) 

0 SR. BAPTISTA. l>A. Mo'M'A (pela ordem)
Com.o membro da c.ommissão de redacçã'.o e 
em vistn do requerimento apresentado pelo 
Sr. Glicerio, pêde a mesa que consulte à. ca
mn.ro si consente om que seja devolvidu. a 
mesmo. comrnissiio a redncção do orçameuto 
da agricultura, que precisa sotl'rer nlgumo.s 
modificações, para ficar 'de accordo com ore
gimento. 

Consultada, a Cainata. approva o requeri
mento do Sr. Bapfüta da Motta: 

O SR.. PRESlDENTE aununcia que se vae 
procederá vot<1çito das materfas designadas na 
ordem do dia. · 

E' pesta. a. votos o reieitad11. a emenda do 
Senado ao n. 9 do art. 3° do projecto n. 115, 
fixando ao forças de terra. para o ê::tercicio 
de 1892. 

E' 1Josta. a. votos e approvada a seguinte 
emenda do Senado: . · 

Ao pn.ragrapho unico do l'eferido n. 9 do 
:;i.rt. 3°, substitua-se pelo seguinte:-0 enga
.iamento das praças de pret simples. sô p11de1·a 
ter. loga.r uma urtica vez e po1· ·tempo nunca 
maior de tres annos. As que nã.o se engajarem 
por aquelle tempo comstituirlo a reserva 
estabelecida no§ 2° do a.rt. 4° du. lei n. 2556 ue 28 de setembro de 1874. ' 

E' '[lostn. ::i. votos e rejeitada~ ernendn. do 
Senado aos s.rts. 6 a 22 do ref(wido projecto, 
que é devolvido uo Senado. 

E' assim adaptado o projecto e vae o, com-
ruissão de rodo.cçüo. · 

O SR. Pn.Esmr.:N'l'F. unnuncit~ que VM !:lUb· 
· metter 3 votos as emondas oD.'erecidos pelo 
Senado ao projecto n. 114, que fixa a força 
nn.val para o e:x:ercicio de 1892. 

C:i.m:irl\ Y. t'V 

Sã.o successivamente · appt'ovadas as seguin -
tes emendas: · . · · 

Ao art. 1° n . 4. Substitua-se pelo seguinte: · 
4°, de 300 foguistas, nacionaes ou estrangei

ros, contratados de conformidade com o re
gulamento já promulgado parn. os foguistas 
extraoumerarios, emquanto o corpo de mari
nheiros nacionaes não puder fazer face a. to
das as exigencias do serviço naval. 

Ao art . 2° o. 3. Accrescente-se depois da.s 
pa.lavrn.s-restu.beloce1·-o seguiute : apôs a 
promulgação du. presente lei-e o mais como 
está. 

E' rojoitnúti n. omondn no~ n,0 • 5 n 3 tlo o,rt, 
2° o nos n.rt. 3" o 4°. 

E' o projQOto dovoh·ido no Senado. 
E' posto n votos G n.pprovndo om dlscu~ito 

uoica o seguinto: 

l>JWJECTO N . 203 E 

(AddUivo no n. 114) 

O Congresso Nn.cionn.l decreta : 
Art. l. ª Ficn. instituido montepio para o 

opararl.o etl'ectivo ou do quadro exttanUmEl
rario, servente effectivo ao Arsenal de Ma
rinha da Cn.pi tal Federal, operaria e serventes 
nas mesmu.s condições das directorias de a.rti- · 
lharia. e toroedos. 

Art. 2 . o õ montepio tem por fim soccorrer 
o contribuinte habilitado no. f6rma. desta lei, 
concedeado-lbe pensão, dn. quoJ podera re~ 
veter metade para os successores, na lei 
designo.dos, do instituidor. 

. . Do fundo do montepio 

Art. 3.• Todos os opera.rios · e serventes 
mencionados no art. l º cout1·ibuirão~ mensal
mente com um diu. de vencimento • 
. Paragra.pho unico. O contribuinte que for 

dispenSll.do do set•viço por excesso de pessoal 
pode1•a cootinua.t• a contribuir ptlra. o monte-
pio. . 

Art. 4.0 O governo converterá em o.polices 
do. dividu. publico. o producto das quotas de 
que trato. o o.rtigo precedente o o saldo exís
ten to no TheSouro proveniente das contribui
ções desde 18'75. 

Dos direitos ao montepio 

Art. 5. 0 O contribuinte que contar 20 ou 
mais n.nnos da serviço (descontado o tampo 
p1·oveniente de lioença.s, castigos, f:i.ltus de 
molestins que não tiverem r•or causa o ser
viço no o.rsena.1 ou diractoria) a que, por idade 
n.vançn.tla. e por molestias contra.bidas no s·ar-

\J.\ 
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víço, ficar impossibilitado tle continuar a. ein companhia. do marido; si contrahir novas 
servir, ter'c.1. direito ' á pensão pela fôrma. se- nupcias; si for deshonesta.. . 
guínte: § 2. 0 A filha ou it'mã, casando-se. 

§ l.º O que contar 20 annos de tra.bn.lho § 3. 0 O filho menor completando 18 annos, 
metade do jornal. salvo si andar nos estudos, caso em que per-
. § 2.º O que contar 25 annos, o jornal por caberá a µensão até rios 21 annos. · 
inteiro. Art . . 12. O Executivo. expedirá o regula-

§ 3.o O que contar 30 ou mt1.is n.nnos, 0 jor-. mento da presente lei. 
ual da clnsse immedio.iamente superior, si Art. 13. Fica, igualmente concedido mon~ 
tiver mais de um anno de exereicio da an- .tepio aos opera.rios e serventes dos outros ar

. teríor, e si for operario ue l" classe mais um saua~s de 1mirinho. do, Republicn., sendo n.u-
terço do jornal. · . . torí~o o Poder 8::;:ecutivo a formuln·r as re-

§ 4. 0 O que contar de 20 a 25 annos, de 25 sper..tiv~s tnbe~la~. . _ 
a 30 annos percobeüi. pensão proporcional no V:i.e a comm1ss.io de rodacçao. 
tempo intermediado. O SR. Pn:msroENTEannuncia que vae submet-

§ 5.ª No . caso de iusufficiencia dos meios· ter a -votos, etn 3 .. niscussão o projecto n. 251 
provenientes dos rendimentos das quotas o drl A do Sen:i.do, sobre soccorros . ao Estado do 
Q,uoto. do nnno, o deficit se1·it ra.tea.dJ prop.ir· Pia.uhy, flagelhitlo pela secca • . 
c1onalmente. . . Declarn que as omendns apresentndas hon~ 

Art. G. 0 O que contar qualquer tempo de tem ao projecto, são rernettiaas á commissã.0, 
s~rviço e ~uro.nte elleso!frer deSãStre por mo- atlm de se1•om depois vote.das. 
hvo nlhe10 à sua. vontade., com p~t~n.temente 0 sn.. sevER.INO VrnmA (pela o>·dein) de
prov_a.do, e do qual resulte 11np~ss11.J1h~a~e de seja. sallet· quaullo se dev~in votnr· as emendo.s, 
coa.tmunr a .tra.bathar, pet·cebern. [lensuo igual estando 0 projecto jã. vot:\do e encerrada. a 
uo JOrnal d: sua. classe. . . . 3m discuss;to, guaudo o regimento dispõe que, 

Art. 7. O quo se mvnltdo.r depçns de 2,0 em 3• c.liscussao, as emendas devem ter pra .. 
ª!1nos de serviço, !:!~'? S?r por mot.~::;l!L~ <~dq ~L- rorench~ sobro o projecto e sómente depois 
!tda nag rep.lrtlções .ind1~ad~. tera tlu eito •1.º de ter a camnr<.\ se ma.nifestndo sobl'e ella.s, 
Jornal da. cl~sse e so re" ~rterà. ~ seus su~ce:.- é ou não a.doptlldn a ma.terin. 
sores a. pensa.o da. classe imme:hatamente n.n- . · 
térior, exr.epto os fie 3a classe, nos quaes re- O SR.. PRESiDENTEAiz que certas ~men~as 
verterá à pensão da.cla....<:Se menos um farç0 apresent~as aos proJectos em 311. d1scussa.o, 

' • são envia.d~s âs respectivas commissões, e ::i. 
Da reversão .Ca.mara. não pôde tomu.r conl.lecimento dellas 

sinão depois do pa.l'ecer. 
Art.8. ºA viuva, filllosmenores e. fi! llns, mãe 

ou irmã solteira. do contribuinte que fü.lle
,cer com 15 a 20 a.nnos de serviço terão direito 
a. metade da, pensão que elle receberfo. com 20 
a.nnos, . si na. clai;:Sé em que füllec.~r jà tiver 
mais de accesso, e si não tiver terá a peos'!o 
igual á metade da que elle percoberi:~ no, 

. classe immedia.tamente iuferior, e sondo do 
3 .. clo.sse, . me lacte do jomn.l da clnsse. menos 
um terço. . 

Art. 9 . 0 O contribuinte que fa.llecer depois 
de 20 aunos de serviço da direito uma pensão 
igual ã metade do que podia perceber nos 
casos do art. ·5°. 

Pamgrapho unico: O que contar sómefl.to 
16 annos de s91•viço, em nypothese alguma, 
dará direi to a reversão . 

Perda do direito â. pensão e revers.i.o 

Art 10. O contribuinte que sahir on for 
demittido do se:-vlço, s[l.lvn. n, hypotlles .. :i do 
art. 4. pu..ragmpllo unico, pertle o direito ao 

. montepio. . · 
Al't. 11. Os snccessores pensionistas per~le-

rão seu direi to í~ pensão: · . 
§ 1. • À viuva si, por cul pu. suo., não vive!' 

Est\IS emend'lS são. nos termos do art. I30 
do regimento, :i.quellns que entonderem ou 
amplia.t•em a di:)posiçiio do projecto a objecto 
de igual nntur•eza ou o, outros iodivíduos; 
devé.ndo ser redigidas, depois do approvad(l.$, 
em projoctos s0parados pa.r<L torem discus)ão 
espechll, a.ntes de se1•ern rernettid~s ao Senado. 

Em visti\ deste a.rtig-o, as emendas não em
ba.1't\ç:tm de modo nli\l'lltri a marcha do pro
jecto. O nobre deputaao, portanto, não tem 
['azü.o. Remettido o µrojecto com as emendas 
a commissfío, e\la pMe immediatamente, 
aman hü. mesmo, rfar o seu parecer. 

O Sa. NoGUElR.A PA:EtANAGUÁ (pela ordem) 
requer que se consulte :i. cas\l. si permitt1;1 que 
a votação do Jirojecto seja füitn. independente 
da das emendas que lhe fomm offerecidas na 
ultima sessão. 

O projecto foi approvndo pelo Senado, em 
vistt'L de recla.mn.cão do governador do Piauhy, 
tendo aquelh1. camaro. mdgido que se deél!\
rns,;e o q1,a11tum que or:\ UllCOSS.'l.l'io conceder. 

O e~tado do Piauhy achu.-se nas condições 
a.s ma.is a.1Ilictivns possiveis e toi oo seu ser
tiLo ontlo primeiro appare~eu n secca . 

· Pelo,s condições em que se acha. o estado de 
Piauhy, é urgontissima . !I. votação do pro,je~ 
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cto; se!3do milito prejudicial a demora ptodu~ 
zida. pela. votoção das emendas, pela. remessa 
d::\ materia ao Senado, etc. 

Por esses motivos, ,julga. ~er do toda a pro-
cedencia o pedido que faz;, parn que sejàrri 
destacadas do projecto as emendas apresen
tadas, afim de constituirem projectos em 8e· 
parado. 

O S:r. Pires Ferreir.a.(pela or
dem)- V. Ex. acaba de dizer que as e_men
dns viio à commi:>&io não podendo por isso . o 
projecto ser vott1do a.gora;no entanto, quaodo 
se discutiu o parocer que mat1d<W<~ incluir no 
exercito o tenente Perdigào foi api·esentatlu. 
uma. emencln, e o Sr. deputado Severino Vi
eira pediu quo esta omendi~ fcisse remettida ú. 
commissão da orçamento, e nem por isso o 
projecto deixou ue ser votndo e remettido ao 
secado, estando a emenda n.inda hoje na com~ 
missão. . 

UM Sn.. DEPUTADO - Foi um abuso. 
O SR. PIR.ES FERREIRA- Si foi n.buso, não 

peço' que a mes..ri. pratique outro abuso, mas 
peço que faça Justiça. . 

Peço, portanto a V. Ex. que consulte a 
Camara si concede qM ns emendas sr•j am 
separadas do projecto aftm de qne elle possa. 
ser votado hcje. . . 

Posto a votos, ê rejeitado o requc!'imanto 
do Sr. Pires Ferreiru . . · 

E' adiada a vot:ição do projocto, quo vae, 
com as einendns i com missão i.le orçu.men to. 
. o SR.. PRESIDb:N'TE-Estã esgotadn. a mate· 
tla de3iguacta em ordem do dia p:ira entrar 
em votação. 

Continua a Sn discussão do pro.jectl) n.246A, 
a. QU!!>l havia sido interrompida pelas urgen· 
cias concedidas pel!1 ca.mat'à e -p~l:\ v1tacão 
que acaba de realisar-se. 

(Assume a.p,.esúi1mcia o Sr. Niri.a lUbeiro, 
20 seoretario). 

São lidas e envia.das i~ cornmissilo as se
guintes 

Emer-.das 

Em vez <le 5 .962:913$332 consi~nn.dos no 
n. 12 para a lfondegas,diga-se: 5.889:513$332, 
devendo '" dilforonca. para mono.> cio 73 :400$ 
ser r ealisado. na. vorbii cr<ia.rl.i. pelo decreto 
n. Hl6 de l 0 d~ fevereiro de 1800 para. 11 dele· 
gacia e policin. fi scn.l, consignando-se 200$ 
para o chefe de secoilo ; 150$ para. o sub-chore, 
e 70$ para n praça. de mivo.lln.rin, det·ogado 
nesh parto o Llec, n. 805 de 4 do · outuhl'o de 
1891-Atcidas Limo.-lfomaro Bo.ptista-Vic
torírio .Monta;ro. 

Art. Ficam isentos de direitos ll.dUímoi
ros n.s ferra.gens e machinismos destioados ã. 

Usina Sant:i. Cruz,da. comarca. de Gamelleira, 
do ~sta.do de Pernambuco, concedida pelo go
Vel'Do estadual. 

Sala. das sessões 30 de outubro de 1891--
Jor.70 de Siqueira. · 

Ao nduitivo referente ao serviço da Quinta 
da. Boa. Vista., depoisdaspalavras- supprimin
do a phurmacia. nella. estabelecida , accrescen
te-se: e a.pesent::rndo o medico r~spectivo,Dr. 
Luiz Gaudie L~y, por contar ma.is de 30 annos 
do serviços. 

Snlo. das sessões, 30 de outubro de 1891-A 
A;crcdo. 

O $'overoo rosgatarú. ns apoiices e juros 
\"tmcidos, atê u dtttn em que se oíl'ectu~r o 
pagamento, dos e rnittidos pelos respectivos 
estados, antes de 15 de novembro d? 1889, 
substituindo-as por npolices gera.as do Juro de 
5 º/.,que poderã.o ser d~i<los :10.s possuidores das 
dos estados, quê os 11u1zerem rec~ber no .par, 
obrigntlos nos rnesrnos est~tlos ~ª indemm~ar, 
lo"'o que rnelhot·e sun. i:;1tunçuo flnn.nceira, 
o 

0
Thesou1·0 Federn.1.-Frcdcrico Borges. 

O Sr. Aicides Lima di?.: que o 
illttstrado orn1lo1· que iniciou o de~te fez 
uma. critiCA lar""ª e profundo. das d1v0raas 
verbos do orQ<'\~onto d::i. füzenda, indicando 
despezn.s :rnpertluas e as úirninuições que se 
podiam I'enliS:\r uo numeroso pessor..l .das 
thesoura.rlas e alfündegas; 

Não pretende Mompauhar o nobre depu· 
tado. mas apenas mostrar .que a iHustrada 
comrnissão de areamento em uma das verpas 
esq1teceu-se completamente de um serviço, 
onde, entl•etnnto, se póde fazer grande eco-
nomia. · 

Na rubrica- Alfandegas-pa;ra a quri.f Se 
acha consignada.:\ quantia de 5,962'.913$3'l?, 
· està incluldn a despero com n. delega01a e poli
ci:t fisc:i. I no estado <:io R.io Gro.nde do Sul. · 

Esse ~erviço foi creado pelo decreto de l de 
fevereiro de 1890 que estabeleceu a despeza 
com o pessoa.!, na impot·tancia de 332:400$. 
Por~m. mui::; tarde, o decreto de l de outubro 
de 1890, modificou esse pessoal e a ~orrespo~
ueate tlespe;r,a., fazendo UlUl\ reducçu.o de mais 
íle 100:000$000. . _ 

Ora, a rubrica do orçamento na.o leva. e.:n 
conta esse re<luccã.o. Parece que a commlSSao 
equivocou-se a este respeito. 

Justificn em seguida uma. emenda, na qual 
propõe . augmeoto de Yenc1mentos, sem, en
treti~nto, o\ev:i.r :~ 'V~rba proposta pehi com
mL::~:to antes. roduzmdo ·a em 3:000$, em 
vi,.ta &t consideraeão ~im~ exp'!stti, porque 
não é r azOl).vel quo semo tao mn:iguados os . 
vencimentos de alguns dos emprega.dos no ser
viço fiscal do Rio Grando do Sul. ·· 
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O Sr. João de Siqueira- Sr. veita-se, porém, dn. palavra pari). dizer que, 
presidente, pedi a pa.la vra. para. mandar um quando se procedell ha pouco á votação da. 
:i.dditivo ao orçamento da fazenda. Muitas moção, pronunciou-se symbolica.mente con
coticeSSões de engenhos centraes e u•itias fo- tra ; mas na:o o fez por ·desconfiança. ú. mesa. ; 
ra.m da.das com garantias de juros pelo go- ao contrario, todos seus membros continuam a 
verno provisorio. Acontece, porém, que uma. merecer-lhe n. maier confianca, sendo nté 
dessas usinas, t endo sido concedida pelo go- amigo particular de alguns delles. Respei
verno estadual, masjá nó regímen legal , não tando osescrupulosde ss. Exs .• não quiz, de
só não teve garantia. de juros como todas as pois da renuncia, dar seu votu para que elles 
uemais, mas ainda. não teve isenção de di- continuassem a dirigir os trab:i.llios da Camara. 
reitos pa.ra. o seu material. Assim apresento Este modo de proceder é a continuação da 

. um a.dditivo para a usina denominada-Santa. conduc\n anterior que o orador tem seguido 
Cruz- da comarca da Gnmeleira, este.do <le nosto.s questões. · 

. Pernambuco, que nii.o gosa de nenhum dos 
fuvores concedidos u. outras de igual natu- O Sr. :Self'ort "Viéi:ra. ó obrigado 
r e::a.. ii vir ti. tribuno. porquo. t-0ndo a ido a;preoon-

E' um auxilio que a Camo.ra,. presta ú. agri- t1\dos ao Congresso Nn.cional . requor1mentos 
cultura da.quelle estado, tb.zendo com quo seja do diver::;ns empresa.a, pooindo isenção de 
le\rndo u. olfoito este melhoramento. . direltos a.duo.neiros, leu nos,ioroo.es do norte 

E' Mio.da n. dlscuesii.o peln. llora. que o Sr. ministro da fazenda concedera. 
Passa-se ú. hom destinadn. i~ apreBentuçiio a Frnncisco da Costa Rodrigues isenção . de 

do projectos, requerimentos, indicações, etc. direitos paro. o materfa.l destinado a uma. 
fabrica. da tecidos e liuba.s no esta.do do Ma-

o Sr. A.ntii.o ds Faria-Reclama. ranhü.o. 
da mesn. que intervenha parll. quo a publica.- Si assas f1ivores são da competencla do 
ção dos debates do. camnra sejn. feita com re- Con~resso, não sabe como explicar o facto, e 
gularidade. 1-fa poucos dins ouviu de urn it- por isso apresenta um requerimento . 
lustre senadorque deliberações sobre os úrç~- E' lido, apoiado e posto em discussii'.o, que 
mantos . corriam 0 risco de ser . toma.das pelo é sem deba.te encerrada., ficando adil\do. a 
Se11ado, coatra1•iando as nossas resoluções, por voto.Cão, o seguinte 
não~ ter lido os discursos na. .integra. pro- Rútmerímmto 
nuaciados na. camara. · x -

.Vae ser eilviaclo brevemente para o Senado Requeiro que se indague do Sr. ministro 
o orQa.menio da agricllltul'a e era con'Va- da füzenda em que lei se. fundou S. Ex. 
niente que os discursos proferidos durante a para conceder ao major Francisco da. Costa. 
sua discussão na Camara fossem publicados iu- Rodrigues isenQào de direitos para os ma.chi
tegro.lmente ante!.l · de chegar o projecto ao nismos e accessortos destin:1dos á fabrica. de 
Senado afim de que os membros daquellu. casa. Unhas e tecidos _que pretende mon~::.r no es-

. possam julgar dos motivos q11e teve acamara tado do Ma.ranhao, conforme se êvidencía da 
J>ara afüstar-se da proposta do governo. · leiturn. dosjornaes daquelle estado. 

· O Sa. Pn.ESIDENTB- A mesa tomara na Sala das sessões, 30 de outubro de 1891.-
devida consideração a reclamação do nobre Casimiro Junior. -IJelfort Viéira. 
deputa.do. · 

O S:r.Dionysio deOerqneira 
· O S:r. Ju.!Sltinia.no de Serpa. pede a palavra apenas pnrn. solicitar da mesa, 
diz que ha muito tempo os empregados da AI- que se digne pôr na ordem <lo dia o pro)ecto 
fündegada. Fortaleza dit•igirum U. Camara uma remettido pelo Senado, sobre p~ços artesia~os 
representaQã.o documentada e justíssima, em no Pia.uhy,-assumpto da max1ma llrgenc1a.. 
9.ue pediam que i'osso montido. o. Mtegoriu. ~n- vem á mesa um requerimento dos carteiros 
tiga daquellu. repartição, que fora rebaixada de to. e 2" classes da Directoria Geral dos Cor-

. l?ºr um acto do go'(l'erno provisorio, maoi- reios, pedindo a.ugmento de vencimentos, o 
testa.mente infundo.do. · quu.l é envia.do ú. commissií.o de orçamento. 

Acha-se a Camara. nos ultimog dias de umn. Veem á mesa as seguintes 
sessão de ~rorogaçiio, e a.té hoje a commissão Declarações 
a quem foi remettido aquelle documénto não 
deu o seu paracer. Não quer fazer a menor . ~la.roque fui n.dversoá. p~gem do pl'O-
censura., m:i.s jnlgu-so com o direito de apl'c- jecto que sa referia. aô sübsidio. . 
sent:>.r esfa recla.mnçifo, n. que n. mesa. dal".1 o Qaa.odo foi posto em discussão, mau nome 
conveniente. destino. foi inscripto pela. mesa J?ªra. responder a.o 

Nos termos do regímen to, não podem ser Sr; Zama, . não. tendo ido " tribuna por se ter 
acceita.s decln.rn.ç.ões de voto motivadas. Apro- encerrado n. discuSSt1o. 
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Em todas ns votações fui contrnrío á. pas
sagem do projecto. 

Sala das sessões, 30 de outubro d~ 1891.~ 
Costa Junior. 

Declaro que não estava presente quando se 
votou hontem o prQjecto do Sr. deputado 
Zama so.bre subsidio durante as prorogaç:ões, 
e que, s1 estivesse, votaria contra elle, con-

. formejú. o fizera nas anteriores votações. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1891 .

Bueno de Po.foa. 

·Vá.o a imprimir o seguinte 

PARECER n. 233 A DE 1891 

104" SESSÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 1891 

Prcsid~ncia dos Srs. Bernardino· de Campos 
(presidente) Nino. e Ribeiro 20 (secretario) 

Ao meio-dia, procede-se :'L chamadu., á qual 
respondem os Srs. : Nina. Ribeiro, Bernardino 
de. Campos, Oliveira Valladão, R.etumb::i., Ro
dr1g,ues J!~rn;\nd~s,. Noguei!a Paraoagua, 
Beltort Vieira, Ucboa. Rodrigues, Indio do 
Bruzil, lnuocencio Serzedello, Cantão, Pedro 
Cnermont, ~falta Bacallnr, Costu. Rodrigues 
~s!miro JuDior, H~nriquc de ,Carvalho, An! 
f1·1s10 Fialho, Martinho H.odr1guos, Barbosa. 

Do. commissilo sobi·e asemendasof{erccidas Limo., Be1.crril, Justiniano de Serpa, Josó 
em 2 .. discussao Avelino, José lleviloqun, Gooçnlo de LngOll, 

A commissão, comprehondendo a necessida- N~imr:mto, Amorim Gnroln., Eplttlcio, Sú An• 
de d2 ser votada a. lei eleitoral nn. . :presento drude, Couto Ca.rtll.xo, Tolm1tlno dé Citrvnlho, 
sessao, e em vista do gmndo numero de Gonçahe,; Ferrelrt1, Josó Mnrit~no, Joaquim 
emezid;is que foram apre.sentadas, Jim!tou-se P~rno.nibu~o, Juvenclo do Ag11lur, .André 
a ·declarar, nuaes as que,no seu entender, de· CuvaJcnnt1, .R.aymundo fündmrn, Annlbal. 
vem s r ~t d • Falcu.o, Pereira de Lp•n, Molrn. do Vo.scon• 

_e . acce1 as, aguar anao o moment() dn cellos, Joilo de Siqueh•u, Joilo Vlolro., Luiz 
votaçao para dar todas as expliet1,çôas que, de Andrn.do, Esgil'i.to Snnto, H.elln.rmlno Co.r· 
porventura, fo1•em exigidas. · netro, Oiticica, nblno Basouro, lvo tlo Prado, 

· Saladas ssssõss, 30de outubro de 181'.lL- Follsbello I<'reire,Pnu!u. Al'gol!o,Tosto.,Sea.bra., 
.Auguseo de Freitas • .- GUcerio.- Tolentirw Zam11, .Artlrnr Rios, Gnrcla Pires, Severino 
de Carvalho. · Vieira, Santos Perolru, Custodio de Mello, 

O Sa. PRESIDENTR designa a seguinte Paula Guimarães, Milton, Amphilophio,Pra.n-
ordem do dia. para a sessão de ama.nbã: cisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leovigildo · 

Elt!ição da mesa.; . · Filgueiras; Sebastião Landulpb.o, Barão de 
Votacão do projecto n. 233, regulando 0 S .. Marcos, Pires e .Albuquerque, Prisco Pa· · 

. proce~o da~ eleições para. os cargo~ federaes ra1zo, AthaydeJumor, Nilo Pecanha, Urba.no 
(2• d1scussa.o) ; Marcondes, MauhãeS Bar1·eto, Oyrillo de Le-

3~ discussão do projecto 246 A, ftxa.ndo as mos, Alberto Brandão, ·Oliveira Pinto, Al· 
despezns do l\finisterio dos Negocios da Fa- cindo Guanabara., Erico Coelho, Baptista da 
zenda. par'l.. o anno de 1892; . Motta,Fr69S da Cruz, Virgílio Pessoa, Jacques 

Discul!são unica do '(>rojecto n. 5 E. esta.be- ouriqne Aristides Lobo, Fjgueiredo, França . 
lecendo as incompatibilidades entre os cargos C:iryalho, Jesuíno de Albuquerque, Furquim 
federaes e ostadoaes, nlí.o sanccionado e jà. ap- Werneck. Vinhaes, Thomaz Deltlno, Antoni<! 
provado pelo Senado; Olyntho, João Pinheiro,Pacitlco Mascarenhas, · 

2"' discussão do proj.ecto n . 230, appro- Chagas Lobato, Alexandro Stookler, Ma.tta 
Ya.ndo. o tratado de arbitramento firmado em Machado, Alv:wo Botelho, Feliciano Penna, 
W:lshmgton em 28 de abril do anno pas- Viotti, Dutr.'1 Nicacio, Corr~a Rabello, Manoel 
sado . entre os plenipotenciarios de nações Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, 
a.mer1canas; Gouçalves Ramos, Carlos das Chagus, Fran-

3,, discussão do p1•ojecto n. 83, l'e"'ulando cisco Amaral,Domiogos Rocha,Costatlfacbado, 
a. precedancis. da. caremonia. civil . à. riligiosa Domingos Porto, Paletta, Ferreira Rabello,. 
nos casamentos; · Bueao de Prova, Ferreira Pires, João Luiz, 

2~ ~iscussão do projecto n. 248, do Senado, Francisco Glicerio, Casario Motta, Moraes 
a.utor1sando o govorno a mandn,r construir Barros, Adol'pho Gordo, Mul"Su., Roddgues 
po~s artesianos nos municipios de Campo- Alves, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Leo
Ma1or o outros, do estado do Piauhy; poldo de BulMes, Azeredo, Caetano de A1-

2" discussão do projocto n. 243, do Senado, buquerque, Bellarmino de Mendonça, Mar
olevando ó. 211. classe o. ndmioistra.çií.o dos cor- ciuno de de Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
t-eios no estado do Amazonas. La.uro Muller, Schtnidt, Lacerda Coutinho, 

Antão de Faria., Borges de Medeiros, Alcides 
Leva.ntn-se a S6SSao âs 4 horas e 15 mi- Lim:i., Abreu. , Homero Ba.ptista., Cassiano do 

nutos. · Nascimento e Demetrio Ribeiro. 
Abre~se <.t sr:issão. 
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Faltam com causa pa.rticipaua os Srs: João 
Lopes, l.l'rederico Borges, Pedro Velho, Petlro 
Americo, I<.osa e Silva, Theophilo dos Santos 
Pontes de Miranda, Leandro Maciel, Viriato 
de Medeiros, Gabriel de Magalhães, Lamou
nier, Costa Senna, Goncal ves Chaves, João 
de Avellar, Lopes Chave~. Domingos de Mo• 
raes, Carvalhal, Ca1·los Garcia, Almeida, No
gueira, Guimarães Na.tal, Carlos Campos, 

Telegramma- Belém, 30- Ao Sr. 1° secre· 
tn.rio e.la C<im'.1ra dos Deputados Federal. . 

· Thomnz Flores e Rocha O.:;orio; e sem causa. 
p:irticipo.da, os Srs.: Nelsoo, tdmino Ail:onso, 
Miguel Cnstro, Marco.lino Mourt\, Moniz 
Freira, Fonseca o Silva, Fousec1i Hel'mes, 
Joaquim Breves, Lniz Mm•at,Sampaio Fe1·raz1 

Lopes Trovão, Mayrink., Amarico . Luz, B:t
d::i.ró, Ferreira. Brandão, Leonel ~'illlo, Mon
teiro dn. Silvn.,Mu.rtinhc Prado Juniot', Fleury 
Curado,Angolo Plnheit•o,Paulino Cat•los,Costa 
Junior,Victorino Monteiro, Pereir.n. da costn, 

· Julio de castilhos; Menn:L Barreto o Fe1·n:mlio 
Abbott. . · . 

B' lida. o som dob:tle app1·ovntl11 a lLcta d1L 
sessão nn terior . 

o Sn.. 1° SBCttl:lTAl~Io pt•oceue iL leitura. do 
seguinte 

EXPEJDIF.N'l'E 

Ofilcios: 
Do Ministerio dos . Negocios da Justiça, de 

29 do mez que hoje finda, commuaicando, em 
nome dó Sr. Presidente da Republica, qne na 
! órma do art. 37 § 1° da Constituição Fede
ral, é devolvido naquella dn.ta , :10 Senndo 
um dos autogra:phos do dec1•eto legisbtivo 
que especifica os crimes de responsa.bilidade 
do Presidente de Republica, ao quu.1 negou 
sancção, pelos motivos constantes da exposi
ção (!ue acompanha. o referido autogi·apbo.-:
Inteirada.. 
. Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 28 

. do mez que hoje nnda, transmittiudo,incloso, 
de ordem do Sr. Presidente da Republica, o 
requerimento e mr.is papeis em que os pa.trües 
e macbinistas do Arsenal de Guer~~ desta 
capital pedem que os seus vencimentos sejam 
equipar~dos aos de seus ~ollegas !lo N'seon.l 
de Marmho., Terras Publicas e Colomsação, 
Correios, etc. - A' commissüo de orçamento . 

Do Ministerio dos Negocios (!o Interior, de 
30 do mez que hoje finda., tra.nsmittindo, in
cluso, o requerimento em que pede pensão o 
capitão Manoel Polycarpo Tavares, ôem as
sim o officio n. 37 de 9 do mesmo.mez, com 
o qual o governador do estado do Santa. ca
thnrina, remetteu ã.quelle ministerio o dito 
requerimento.-- A' commissão de fazenda. 

Rei) uerimen to do Dr. Valeria.oo Ramos da 
FonsecR. e outro pedindo Isenção de direitos 
para. os materiaes destinados no Sanatorio 
Fluminense que pretendam fundar nesta ca-
pital.-A' com.missão de fazenda.. · 

S:.w<la.mos Camaro dos Dcputo,dos Federo.l 
ein nome Congresso estado Pará, t\gora. 
iostalln.do em sua. Iª sessão ordinaria. con
tamos actividade, dedleüçlto, patt•iotismo Ca
marn. Fedefül pel:~ consolidação Republica. 
-G. Bittencourl, presidente. -Virgilio ~Sam
paio, l 0 secretltrio.- Antonio Lemos, 2'> se-
cretttrio. 

O Sr. Joa.qll.iln. Pern~lt::m.bu.co 
-Sr. presidenta, temlo de proceder-se hoje iL 
eleicã.o da. mesa1 am virt u1fo do incidente tio 
houtem, devo declarar ú. casa que nü.o tendo 
sido nelle envoh•ido, por isso que nem Olltnvo. 
em serviço na mesn.. G nem füi consultado 
sobre a questãõ. não se (tchot:. o me1t nome 
antro as dnC)uelles que podirnm demissüo. 

Entt•etauto, lmvondo ()tt h1~ dius, impedido 
de comparecar n sessão por· doonto, ~olicilndo 
por inte1·medio tio illustro doputrvlc> polo Dii;
tricto Fedl3ral, o Sr. Thomo.z Delfino,dispaMti 
do cargo que exerço un mesa. ti, nrLO só por 
tni)tívo de força . 11:0.tor como 'POr conselho 
medico, nü.o porlendo entragn.r-me aos trnba
lbos concernentes ao cargo àe vice-presidente, 
quando obriga.do a substituir o presidente por 
muito tempo, de modo algum me é dndo con
tinuar no exercício do lagar, pa.ra o qual 
immerecidn.ment'.3 fui eleito (tufo apoiados) per 
diversas vezes, e, portanto, peço a. V. Ex. 
que sujeite o. meu raquorime.nto de exonera
ção á consideração da . Cama.ra.. 

O Sn.. · P 1tESlDENTE-Quando houver nu
mero, o requerimento de V.Ex. serà submet· 
tido á. vota çii.o. 

O Sr. Barbosa Lima (para 
uma explicaçao) ...... Sr. presidente, hoatem, 
poI" occasitto de tomar pn.rte no debate inici
ado pelo honra.do presidente desta Ca.mara 
referindo-me aos motivos que determina.ram 
a. minha in~ervenção na questão de serem ou 
não os projecto:> não sanccionados, quanto 
antes submettidos i.i apreciação dn. casa, 
occupei-me de passagem com n, nefasta ín
Buencia. que :i meu ver elt'.orco sobre o pre
sidenta do. R.epublictl. o indigitado presidenta 
do conselho cte ministros, do que a nosso. 
Constituição nií.o cogíta.. Porôm referindo-mo 
a esse funccionnrio publico absolutamente, 
não empreguei uma buguagem chula, como 
a que me attribue a Gazeta de Noticias, 
quando no resume do meu pequeno discurso, 
di:ii que e u ta.xei esse fuacc1onario como - o 
mais indeccnre dos cha.ucalleres. 

Aquelles que tem feito a finezll. de ouvir-me 
sabem que jáma.is desci a empregar semelhan· 
te vocabulario. 

Referindo-me sempre 6..quillo que pare
ce-me ser .o caracteristico da vida publica 
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des-se funcciona.rio,·nrro só no imperio ~.orno na. 
Repul:>licl\, isto é, ao capricho e D. prepotenci:i. 
que pareM indicar a quasi totalidade de seus 
actoii publicos, jà.mais ningum ouvio, júma.is 
empreguei, nem seria capaz de empre.r:rar 
semelha.nte vocabulo, impi•oprio do rocil1to 
onde fü,!ln:vn. e improprio tlo assumpto do que 

. mo occupei. 
Feito. esta rectificação, scn to-me tt•n nquillo 

o. regpeito do juizo que i;ollre o meu cl'iterio, 
sizudez e m:rneirJ. pot• q1w me occu po dos :i ctos 
publico~o 1los funccionarios que os p1•omovem 
poderão IOl'mur nito só os meu::i honradns col
logns como o pnhlico, que nilo uos onvinuo, 
nos lu . entrotllnto. · 

O l'!l1:• •• r oúo V ioiru. (pclt~ 1mlt.m1)
Sr. prositlonto, p1HH n pnltwt•n pela ordotu 
pnr1i JM unm o~r>ll<mcito :t Cnm:im, nuto1•i!;111lo 
polo~ mou:i colleg11is lltL co111111h;::;:1o do 1•ovis:i.o 
dos co11igo!I ct•lrulrutl!~. V. l~x . o :t Cnmnm 
1mlt(jm <1110, 0111 unrn .um; sossõos rio corl'onte 
nnno 1'1.)1 nomomln 111111\ com111lssiio pa11tL 1.·~vGr 
o coiligo ponn\ cornmlltn dn. H.1Jpnblica o o da 
u.rnuttl1i1 nssim C•lmo [Jur1t orgo.t1isnr o codigo 
11enll.l puru. o eltercito e os processuaes mili-
taras. . 

A ccmmissiío reuniu-se diveriias vezes ri:l
quisito.ndo do governo os olomentos precisos 
para os sous tralmlhos. Os ministros lla. jus
tiça, dn. ~uerr~ e chi mar·inhn. a czuem roram 
requisitaaos estes elementos, ministrn.ram
nos ü. commissii.o. Mas V. Ex. sabe que as 
longas sessões ~ue nos prendem toúos os dias, 
o loc:1l nfastado dei las. a. circumstaucia de 
nos occttpn.rmos em trabalhos mais urgentes 
como foram e são as leis organir.as e orça
mentarias, não nos deixou tempo para esta 
tarefa ingente, por isso que nü.o deviamos 
or.,.anisar taes trn.bn.lhos precipi t.'\d1\.mente 
so~re m~\teria. importautlssima, pn.t•a, em ve;r. 
do melhorar n. legislação oxisteute, em-
peiotal-a.. · · · · 

Nestas condições, não foi possiveL ti, com
missão apresentar na. nctual sessão, que já 
ostit prorog-:ida, os projectos respectivos; mas 
a commissão resolveu apresentar esses pro.ie
etos no começo dn. sessão vindom·u. Paru. esse 
íim os membros da commissã.o ti.e.iram encair
regn.dos de or$ anisal-os o tle apresental-os na 
proxima sessao it Ga.ma.m. Ficou assentado 
desde jâ., na. mesma commissão, que o codig-o 
commnm seria. calcado sobre o codigo do 1830, 
que se pode considerar um côdig-o modelo, 
nesse codigo se tit:eencherão as la.cunas de 
que elle so re~ente, attento o tempo em que 
foi publicado. Mas niio podia mos 1lesp1•ezar 
esse ~rando subsi<lio, <krvido ao talento ge
.:lia.l ae Bernardo de Vasconcallos, assim re
conbecitlo no. sua obra. por criminalistas no
taveis . Do codigo novo se u.proveitn.ra o que 
elle tiver de bom. 

Quanto ao codigo mílita,r, elle correspon
d,erú., qnanto nos pt'incip.ios gera.es, ao ~odigo 
commum; e a.pcrn us o mnovar:i no que for 
reln.tivo il. lei militai• do exercito e ua ar
mnda, como lei do e:xcepcão, ficando assim 
todos tres lmrmonisudos. Tambem ficou as
sentado no seio da ccmmissií.o qtie serão sim
plifict~dos todo:; os processos de crimes da 
competencia dos tl'ibnnues rnilitares, quer do 
exercito, quer 1fa a1•madtL. 

A commissão t inlm uer.essitlada do tfa.l' esta 
explic.c'l,c:ü.o ú. Cn.mnra, uma Yez que .não se · 
pou<le desempenhar dellnitivamonte do hon
roso mandato tle que t'oi incumbida . 

OIWEM DO DIA. 

C> Sn. P1tgawNN1'M dccJn.rn que nií.o ha no 
1·ocinto u11111u1·0 do deputi\do!:ó }mra votar us 
mataria~ lle:;ig-nad:is pa.ra votu.r,ã.o o por isso 
6nlrti em 3" di~cusslio n pr.ojecto n. 246 A que 
lh:1. n,::; •le~l'e7.llS do Minist!'lrto e.lo:> Negocios de. 
~-aze111la vart\ o anno de 1892. 

Verr. a mesa, é lida e enviada à commíssil':o 
a seguinte: 

Emenda 

Fica, restabelecida .:;. cathegoria d:t A lfan
degu, do Ceará e i;.:-tta.lnda ú do Maranhão. 

Snln. dns sessões, 31 de outubro de ISm .
.7. de Serpa. .-Ma:rtinho Rodrigv.os .. 

Ninguem · µecle a palavm e é encerrado a. 
discussão, ficando adiadn. :l· votí\ção . 

Em seguida, são successivamente encerradas 
sem debate, ticnndo ndin.tbs as respectivas 
votações, as seguintes ma terias : · . 

Discuss;i .o unica. tlo µrojecto n. 5 E, estabe
lecendo as \mcompatibllid:~des eMre os cargos 
fcdern.es e estruluaes, nüo sa11ccionado e jit 
appt•c.v:ido pelo Senado; 

2 .. (l1sc;.issiío do projecto 21. 230, n.pprov-ando 
o trato.do de arhit1·n.mento firmado em Was
hington cm 28 de abril tlo nuno pn.ssatlo entre 
os plenipotenciarios de nações americn.ua.s ; 

311. discussão do projecto n. 83, r e.zuln.ndo a 
precedC1ncin. da col'emonia. oi vil ii. religiosa dos · 
casamentos ; · 

2~ discussão do projecto u. 248, do Senado, 
:i.utórisnndo o Governo n. mtindar construir 
pooos arteshioos nos municipios (le co.mpo
mnior e outros, elo estado do Píauhy; 

Entrai etn 2" discussü.o o projeoto n . 243, do 
Senado, elevando 1\. 2 .. clnsso a ndministra~o 
dos correios no osto.do do Amazonas. 
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Vem à mesa, é lida, 8.poiada e posta con-
,junctamente em discussão a seguinte . · 

Emenda 

Art. 1. '1 Dign·se: Picam elevadas a 2A cla!lse 
a administração dos corraios dos estados do 
Amazonas e Al~góas. 

Sala.· das sessoes, 21 de outubro de 1891.
G. Besouro. 

Ninguem pedindo a palá'V'l'a, é encerrada 
a discussão e adiada a 'Vota.cão. · 

O Sn.. PR.ESlD'ENTE-Está es~oto.dn. n. mn.· 
. teria designado. em ordem do din. paro. o de

bate. Ainda não ho. no recinto numero pn.ro. 
votar. Suspende -se a sessão até que hojn 
numero. 

(Suspende-se a sessao ds 12 hoi·a!J o 20 mi
nutos e reabre-se a 1 l~ora.) 

O SR.. PaEsmENTE - Vae 'Procerler-sa n 
el~lção dn. mesa, mo.s antos disto devo com
muaioar á Camara que e Sr. Joaquim Per
llu.mbuco acaba. de reiterar o seu pedido de 
exonera.çi'Lo do lagar de 2° vice-presidente, em 
conseqoencio. de nã.o poder occupa.r..se dos 

. trabo.lhos da Cama.ra por motivos de mulestia, 
e declarou mi~is s. Ex., que era completa

. mente estranho ao incidente que deu logar á. 
retirado. da mesa na sessão de hontem. · 

· · O S:a. An.lSTIDlilS LoBo (pela ordem) - De 
modo algum quero oppor-me à resolução to
mada pelo Sl'. Joaquim Pernambuco. 

Sei perfeita.mente que a retirada de s. Ex. 
se motivn. na impossibilidade de cootiuua.r á 
fronte dos tl'eibalhos; eütrefanto, peço à Oa
mara que se manifeste lançando na acta. um 
voto de conftaaca o de agradecimento pelos 
ma.gnitlcos tro.balhOs prestados por $. Ex. 
. ~ uando ocou pou a càdeira da. presidencia . e 
l~stimo 9u~ a sua saude o obrigue :i, não c~n
tinuar a 1rento dos nossàs trabalhos nos 
quaes prestou relevantes serviços á Camara. 

Voz:ms-Muito bem! 
Consultada. a C:;i,mar:.t, concedeu a. exone

ração pedido.. pelo Sr. Joaquim Pernambuco, 
. e appr?V?U unanimemente o requerimento do 
Sr. Aristides Lobo. · 

·º s~. CESA.'n.l? 'MOT'l'Arequer que a eleição 
.seJn. fezta pela. hsta da chamada. 

. Consultada, a C:m1ara. approvou o reque-
r imento. · . 
Procéd~se â. cho.mada. p:i.ra. · :i. eleiçü.o do 

presidente e são i'ecolhadas 127 cujo resul-
tado é o Seguinte:. . ' . 

Bernardino de Campos. • 58 votos 
Mattn Machado. . • • • . • . • 55 ~ 
Antão .............. · .. ·.·. 4 » 

Aristides Lobo ......... . 
·Francisco Veiga, Henri
. rique de Ca,rvalho, e 

João Lopes, um cada 
um ..................... . 

Cedula em branco ••..... 

2 voto!:i 

3 » 
5 

Total............... 127 » 

O Sn.. Pn.E3IDENTE- Neohum dos votados 
obteve ma.iorio. absoluta. Vae proceder-se a 
20 escrutirtio uo tJUa.l entram os dois Srs. de .. 
putados mais votados, Bernardino de Campos 
e Ma.tta. Macha.do. · . 

Procede-se pelo mesmo processo a 2° escru
tlnio • 

Silo recolllido.s 120 ceclulns~ que a.presentam 
o 5eguintc i•asultudo : . 

Be1·na1•d1no de Cmnpos.. -03 votos 
Mn ttn. Macha.do.. • • .. • • • 60 .,, 

· Cedulas em branco. • • • • 6 .,, .--
'l'otn.l........... . • • 129 .,, 

E' eleito e prooln.mn.do presidente o Sr . . 
Bernardino d3 Campos. 

(Assiime a 1wesidencia o Sr. Benw.rdino de 
Campos.) · 

o Sr. Bernardino de Oam..
pos (assumindo a presidencia)-Meus senho
res, agradeço ã. Cn.mara a honra que acabu. 
de · conrerir-me elevando-me a.o cargo de 
presidente desta casa. · 

No desempenho da. ardua. missão para aqual 
acaba de designar-me, empregarei tódos 
os meus esforços, no intuito de manter como 
unico a.Ivo, como norte invariavel de minha 
comiuctn., o. lei. (Jíuilo bem.) · 

Entretanto, para que possa conseguir esse 
desideralum, conto com · o apoio o auxilio 
da proprfa Oamara, apoio e auxilio quo peço,· 
em oem do a.ndamento de nossos trabalhos e 
da manutenção da ordem. · 

Vae-se proceder a. eleição do Iº vice-presi .. 
dente. · · 

Procede-se peta mesmo processo á. ele.içã.o 
do Iº 'Vice-presidente. 

São recolhidAfl 129 cedulas, que apresentii.m 
o seguinte resultado: · 

Astolpho Pio............. 56 'Votos 
J<Xio Lopes .. ;.......... 46 » 
Gonçll.lves Cbu:vos .... ,.. 10 "" 
Urbano Marcondes... .•. • 4 » 
Virgilio Pessoa .......... ; 2 > 
Severino Vieira,Francisco · 

SOdré, Alvaro . Botelho, 
Meira de Vnsconcellos, 
João Pinheiro, Abreu e 
Demetrio, um cada uo1, 7 :;) 

Cedulas em branco .•..• , . 4 

Totn.I.., ••• , • . .. • 129 ». 
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O ·s11 .. Pu.ESIDENT1~-Nenh11m dos votados São recolhiqas 113 ce<lulas que . apt·eseufa.m 
obteve trttiioría. absoluta. Vae proceder-se a ·o seguí.nte resultado : 

. 211 escrutiuio sobre os dous St•s. deputàdos Bel1'o1•t Vieira ..... _ .... . 
ma.is vota.dos. Retumba- .............. . 

,rn votos 

Procede-se a 2° escrutínio. São recoHüd.as Paletta · .............•.•• 
125 cedulas~ que apresento.m o seguinte resul..: Duti·a. Nicacio .•.•...••. , 

39 'I> 

21 » 

ta.do : . Cedulas em branco •..•.•• 
l }) 
3 » 

João Lopes ..•......•..•. 03 Yotos 
Astolpho Pio............ 54 » 
Cedulas em branco .•..••. · 8 . » 

Total . . . .. . • ... . 125 » 
E' eleito e proclamado 1° vice-pr13sidente o 

Sr . João Lopes. 
Procede-se pelo mesmo processo à. eleição 

do Zo vice-presidente. . . 
São recolhidas 115 cedulas, que ap1•esentam 

o seguinte resultado : . 
Oliveira Valladüo........ 54 votos 
cantã.o . • • . . . . . . . . . . . . . . 46 ·,. 
Abreu ................... · 4 » 
Moreira da. Silva e Joa

quim Pernambuco, dous 
cada um.............. 4 » 

Belfort Vieira, Couto Car
taxo, Pa.ula Guimarães 
e Dionysio Ce:i'queira,um 
cada um............... 4· » 

Cedufas em branco....... 3 » 
·-~ 

Total . • . • . . . . . • • 113 » 
o SR. PRESIDENTE-Nenhum dos voto.dos 

cbteve maioria. absoluta. Vae proceder-sé o. 
20 escrutinio. . 

o SB.. BEVILAQUA (pc:la o~·dem)-[{aqueiro 
a. V. Ex. que estabeleça. o processo primitivo 
de votaçiio pela chamntla, porque supponho 
que ::ião ba. numoro sulllciente, a a. chn.mndn. é 
um meio ele verificação. . 

Procede-se ú. votac;ãa o verifica .. se torem 
entrado na urna 102 cedulas. · 

O SR. PRESIDENTE-Como nü.o se rouniu o 
numero leg-al de cedulas, pois quo só entra.mm 
nn urna 102, vao proceder-se á cha.mn.dn.. 
· Em seguida, procede-se u chama.da. e recci
nbece-se tet•em se retira.do do recinto sem 
participação os Srs: Cantão, Mn.tta Bacello.r, 
costa Rodrigues, Henrique de Carvalho,Pires 
Ferreir~, Martinho Rodrigues, José AvGlino, 
Gonçalo de Lagos, Jose ~foriauo, Pereh·a de 
Lyra, Mait·a de Vasconcellos,João de Siqueira, 
João Vieira, Felisballo Freire, Seabra, Zama, 

Total ..• , • . . • • . • . 115 ·» Milton, Barão de S. Mal'cos, l'risco Paraizo, 
o sti.. Pn.ESIDEWTE-Nenhum dos votados Fonseca Hermes, Nilo. Peçanba, Alberto Bran

obteve maioria absoluta. vae proceder-se a dão, Virgilio P~ssoa, Fróes da. Cruz, Erico 
· b d d d Coelho, Jacques Ourique, Furquim Werneck,. 

2° escrutimo so re os ous . Srs · eputa os Jesuino de Albuquerque, Vinhaes, Figuefredo, 
roa.js vota.dos. Francisco Veiga., Matta Machado, Alvaro Bo-

0 S1t. RETullmA (peta ordem)-Attendendo telha, Feliciano Penna, Dutra Nicacio, Corrêa. 
a que u. hora esta muito adeantada, peço a Ro.bello, Cn.rlos das Chagas, Ferreira Pires, 
V. Ex. que consulte a Cu.mara si dispensa a Moreira da Silva., Ca.etano de Albuquerque, 
chamada para a. eleição do 2° vice-presi- . Marciano de Mag-al hães, Fern;:i.niio Simas, 
dente. Abreu e Cassiano do Nascimento. 

Consultada a C::i.mara, ó" approvado o reque- o SP.. PRJ.':SID"ENTl!f,declara que uã.o havendo rimento. · 
o Sn.. ToLENTINo DB CARVALHO requor numero, fica adiu.da n. continuacão da eleição 

verificação de votação. dn. mesa. 
Procedendo-se ã. verificação, o SL'. pt•esidonte Passa-se á hora destinada a apresentação 

declara que votaram a fa.vor 64 Sl's . depu- de requerimentos, indicações, etc. .· 
tados e 43 cont1·a. O SR.. JusTINiA.NO .SERPA (peta ordem) per-

. E' itpprovad<:l o req11erimento. gtrnta. si ha sessão amanhã. · · 
Procede-se a 2° escrutinio. o sn .. :PRESIDENTE responde que tendo sido 
Sã.o recolhidas 108 cedulas, que apresentam approvado um requerimento neste sentido, a. 

o seguinte resultado: . · meso, ncha-se na obrig•\Qão do dar n. ordem 
Oliveira Vo.Uadü.o. • • . • . . . 55 votos do dit• pai.·o. ·a.manhã.. 
Cantão ...... • • · .. ..... • ·. 48 » o SR. Jus1'IN1ANO SERPA diz que não obs-
Cedulas em branco....... 5 » ta.nte a adopção desse requerimento, -não 

comparece:_ú. n.s sessoe~ nos dom!ngos, porque 
Total •. •• · • ••. · • 108 ,. tal resoluça.o é contra.ria. :i.o r egimento. 

E' el~Üo e "Proclamado 20 vice-présidente o 
Sr. Oliveira VaUadiio. · . · 

Proeedo-se à eleição para 1° secretu.rio. 
CMl.~t& V. lV . 

O .Sr, Serzedello:peclA a. pa.lavra. 
para dirigir U. mesa llID requerimeuio sobre 

. 05 
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assumpto que reputa importn.nte. Para não 
occ11par n, attenç~o ~e seus collegas em hor~ 
tão ndeaatnd;1, J1m1tar-se-h:1 n. proceder a 
leitura, pedindo ao St'. presidente que, ap
provado pela C'l.S<l, o transmitta tio governo 
para que e;;to dê .a solução exigida no mesmo 
requerimento. (Lê.) 

Vem a mesa, é lido, apoiado é posto em 
discussão, que 6 encerrada sem debate, fican
do n.diada a votação, ú seguinte 

Requerimento 

Requeiro que :i. mesa da t'Jamara requisite 
do Poder E:xecutiV'o cópia dn. corresponrlencia 
trno11da entre o i;roveroo e o consulado portu
guez por occasiii.o do contlicto havido entre 
e1:1se consulado e o Poder Judicia.ri().- Ser.:e
àollo. 

O Sr. Severino Vieira. pede ii 
mesa. que informe si ba sessão amanhã. 

O SR. P:aESIDENTB : - Já. declarei que ha. 
o SR.. SEVERlNO VIEIRA em vista. desta 

resposta, vede á mesa que diga se houve al
guma indicação apresentada e approvada,.em 
-virtude da qual tivesse sido revogado o 
art. 55 do re,2'imento, que sssim se exprime; 

-e As sessões principiarão ao meio d.la, du
rarão 4 horas, regula.aas l)elo relogio da re
spectiva sala. e serão successivas em ·todos os 
dias uteis. 

UM SR.. DE:PUT.A.l>o - Apoiado. Domingo 
não é dia. util. 

O Sa. COSTA. MACHA.no - O nobre deputado 
devia a.presentar esta oltjecçã.o, quando se 
aft'ereceu o requerimento·. 

O SB.. PR.ESitiENTE - A mesa encontra-se 
deante de uma. resoluçã.o tomada pela Camai.'a. 
Sei que nãCI a precedeu nenhuma reforma do 
regimento; mas e uma deliberação da cas!h a 
que deve obeoecer. (Apoiados e :n4o apoiados). 

O SR. SEVERINO VIEIR.A - Chama. a at
tenção do Sr. presidente para aquella diSpo-
sição regimental, que só podia ser derogada 
ou revogada em Virtude de outra, isto é, por 
meio de uma. indicação que fosSe discutida, 
approvada e incorporada ao regimento . ( Apoi
adas). 

o modo por que se procedeu, autorisa.ria. o 
õrador, para dar arrhas de sua. boo. vontade 
em adean tar os trabalhos da Camara., a pedir 
que fosse votado um requerimento seu, no 
sentido de que os projectos de ora em deante 
sô tivessem uma discussão; ou no sentido de 
dispensal'-se qua.lquor dos tl'o.mites q-ue o re
gimento exige, 

Respeita. muito a decisão da mesa. Em todo 
caso. fique consignado o seu protesto contra 

essa maneira de serem alteradas disposições 
regim~ntaes. 

O SR. PRESIDENTE - Sô me cumpt·e repa .. 
tir que it mesa ach<L-Se deante de uma res~:
luQão da Camara, e não tem competenc1a 
para contra por-se a ellu .. 
· Vae a imprimir o seg uinte 

PARECEit 

N. 2031"-1891 

Emendas d<> Senado à '{JTD'{HJsiçlto da Ca,mar_a 
dos Deputados, que ~a a despe::a do Minis 
teria ria, Marinha para o. ea:ercicio d.e.1892. 

A coznrnissão de orQ!l.Illatito, tendo exu.mí
nado as emendas do Senado no orçamento da 
marinha, ó de opinião que sejam as mesmas 
approvadas já porque não alter11m os calculos 
da commissão, jâ. porque urge dotnr o Poder 
Executivo de meios le~es para satisfaier ás 
despezas com· o serviço publico no tiroximo 
exercicio. 

Sala. das commissões, 31 de outubro de 1891. 
- Roàrigv.es Afoes.~ ~berto Braridllo (1•ela
tor).- Moraes Ba.rros.-Demetria Ríbei'l"o. 
-·Figueiredo. - Ser zedello . . 

EMENDAS DO SENADO Ao PROJECTO DA 
CA.MARA 

Ao art. l 0 § 2° - Conselho 
Naval. Pessoal: 
R.estabeleça-se, sendo o mem

bro e:ffectivo ci:vil tambem se-
1irettu•i(), com direito ã. a.po
sento.doria, aomo teem os 
empPegados da secretaria d~ 
Estado.................... 24:400$000 
Ao mesmo art. 1°, § 3° -

Quartel General: 
Pessoal: Em vez de67.218$200,. 

diga-se: . . . . . . .. • • . . . . . . . . . 72:078$200 
Ao mesmo artigo, § 6° -

Commissu,rio Geral. 
Pesson.l: restaooleca-se, at

tendendo o.os vencimentos 
fümdos na. ta.belln. j:unto. ao 
decreto n. 389, de 13 deju
nho de 1891...... 37:500$ 

Ma t e r i a l - RestabeleQtt· 
se .. • • • • • .. • • • • • • 3: l 00$ 40: 600$000 
Ao mesmo art. § 10-Corpo de Marinheiros 

NacíonS-Os. · 
Substit11am-se as palavras: dos 100$ con

cedidos, etc .~ ató ao iim, pelas seguintes: 
Fica o PoCler Ex:ecntivo a.utotisado a. des

pender a.te a quantia de 20:000$, repo.rtida. 
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em quotas, tielas diversas escolas de apren
dizes · marinheiros, segundo as respectivas 
categorias, para auxiliar a conducção dos 

· alistados, à razão de 20$ cada um. 
Ao mesmo artigo, § f2 - .Arsenn.es: 

Pessoal : Em vez de 2.886:204$, . · 
diga-se ...........•..••... 2.891 :i68$000 

Ao . mesmo artigo§ 13 - Ca-
pitania de portos. 

· Pessoo.l : substitua-se ·pelo 
seguinto: supprimi<ias :is 
sommas pedidas para a 
praticagem tlo interior do 
Pal'i, para um · sota-pa
trão da barra do Rio Doce, 
os â.u:tiliares das ca.pita.
nlas, o pessoal das lanchas 
n vtipor do M a. r a n li ã o, 
Parahybn. e Pinuhy, os 
capitães · de portos do Ce:\
l'á, Maranhão, Pi o. u h y, 
Rio Grande do Norte e 
S n n t a Catbarlnt.t, a nu· 
gmentadn. de 100$ mo n
s a. e s a gra tl!lcação dos 

· comma.ndantes das resp~
ctivas escolas de n.prendi
zes marinhl)iros, fl e ando 

· por força deste e n r go. 
obrigados a exercer aq11el
las funcções, e. em vez de 
250:730$3001 diga.;se.. ... . 23l •7i0$200 
Ao mesmo ;1rtigo, § 16 -
'R.epa.rtição da costa mari-
tima do Bra.zil. 

P e s s o a 1 : · - Em vez <le 
146:248$500, di!fa-se. . . . .• 143:842$000 

MM13rhil - stippr1main-se ns 
P.alavras : incluida a quan-
tia de 15. 000$, etc . , atê 
ao fim: e em· vez de 213:310$, 
diga-se.................... 195:310$000 
Ao mesmo artigo§ 23 -Ar-

mamento 
Em vez de 200:000$, diga-se. 100:000$000 

Ao l • additi vo-Supprima-se 
A.o 2° adclitivo -- Accrescente-ae; correndo 

a despeza pela verba - Pha.rôes. . . . 
Ao 4° adâiti vo-Substitua.-se pelo seguinte: 
Fica o Poder Executivo autoriso.do a revel' 

a taxa da praticagem nos portos de ltajahy 
e Lagunas t!e que trata o art. 30 do regula.
meo to que b:rixou com o n.viso de 22 de abril 
do corrente . anno; de ma.neir-a a equilibrar a 
receito. com a despeza. · 

Ao 6" additivo - A<'.crescente·se: correndo 
a despeza pela verba. - Pharóes . · 

Ao7° ndditivo - Accresceote-sa: por conta 
da verba - Balisamento . · 

· Accrescente-se: 
Art. O auditor de marinha. fique équipa

ràdo quanto aos ven~ir:ientos ao juiz ae di-
reito da fazenda municipal. . 

Art. Fica. o Poder Executivo autorisndo 
a mandar collocar dous pharóes de 6° classe; 
com o alcance de 8 mi!l1a.s, nos portos de 
Mossoró e Macau no estado do Rio Grande 
do Norte, dentro dos recursos da respectiva 
verba. 

Art . Fica. o Poder Executivo autorisado 
:i. rever a tabella de \'encimentcis do pessoM 
dn. praticagem da barra do Rio Grande do 
Sul afim de augmenta.1• razoavelmente os 
mesmos vencimentos, dentro dos r ecursos 
fornecidos pelas taxas da respectiva prati
cagem. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1891. 
-- Prudente J. de Moraes Barros, vice- . 
presidente.- Joao Pedro Belfi. ort Vieira, 
}o secreta.rio.- Gil Dini;; Gotdart, 2° secre
tario.- Jorlo Soares NeiM, 3o secretario.
Ma11oel B~;twra de Albuqu<1rque, 4° secretario. 

P ROJECTO llA CAMARA N. 203 D 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. J.o O Presidente da Republica. é ai.t
torisado a despender .no e:x:ercicio de 1892, 
pe!à repartição do Ministerio dos Negocios da. 
Marinha., "'quantia de 14;359:706$499 

Assim distribuida : 
§ I.º Secretaria de Estado: 

Pessoal redu- · 
zldo a. um se
cretario do 
ministro.... 123:330$000 

Material- Re
du;11da a con
signação a 
10:000$ pa.ra 
a. impressão 
do relatorioe 
nc tcsotHciaes 16: 420$000 139: 750$000 

§t 2." Conse
lho Naval: 
Pessoo.1- Sup

prlrnido , tl
cando o ac
tual membro 
civil Dr. Joa
quim de Sou
za !~eis ao -
nexo á Sé-

. ereto.ria de 
Estado, como 
auxilial' juri-
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dico ; " i s t o 
como conta. 
mais de 25 
aonos de ser
viço neste 
cargo •.•••.• 
§ 3.0 Quartel 

Gcmern.l: 
Pessonl - A t

tendendo. nios 
vencimentos 
fixados na 
tabella.. junta 
decreto n.389 
da 13 de ju
nho de 1891. 

Materia.1- Re-
. <luzida o. con
sign~ a 
5:000$ para. 
impreSSÕes e 
encaderna· 
ções •••••••• 

§ 4.0 Conse~ 
lho Supremo: 
Pessoa.l. •.•••• 
. § 5.º conta
doria.: 
Pessoal.~ .•.•. 
Material •.•.•• 

§ 6.0 Commis
sariado gera.l: 
Pessoal - Sup

-pr.imido. 
Material-Sup

primido. · 
§ 7 ,e> . Alld!.;. 

toria: 
Pessoal .•... ,. 

· Materíal .•.••. 

§ 8. 0 Corpo 
da arm:J.da o 
classes anne
:<n.s ; 
Pessoa.!. ...... 

§ 9.0 Bn.ta
lhão Naval: 
Pesson.l •.•.... 
Mtlterin.l . . ... • 

§ 10. Corpo 
de Marinheiros 
Nacionaes: 
Dos 100$ con

cedidos pelos 
r·e guln.mon -

67:218$200 . 

8:620$000 

146:700$000 
8:300$000 

7:370$000 
100$000 

137:268$800 
86:500$000 

5:600$000 

75:838$200 

35';215$200 

155:000$000 

7:47Q1l000 

l . 633: 700$000 

223:768$800 

tos om vigor 
nos po.es âos 
menores des
tina d os ás 
comp.'.l.nhias 
de Aprendi
zes Mririnhei
ros, deduza
se a g_ uan tia 
de 20!;S para 
facilito.r a sua 
conduc~: 

Pessoal ••...•. 
MaterfaJ. •.•••• 

§ 11. Compa
nhia de Inva-
lidos: 
Pessoal ...:.. Au· 

gmento.da. de 
<369$250 para 
occorrer ao 
pagamento 
do soldo de 
-praças ac
crescidas .•.• 

Material ...•.• 

§ 12. Arse-
. na!ls: 

Pessoal - Re
duz ída. de 
70 :000$000 a 
somma desti
nada ao ~s
soa.l artistico 
extraordina -
rlo1e a l :2QO$ 
os v~noimen- · 
tos dos dous 
e nfermelros 
do a1•seoa.l da 
eapi~a.l, e s.t
tend1do o au- · 

· gment o de 
· vencimentos 
de ~cordo 
com as tabe1~ 
fo.s de 13 de 

709:85$.$000 
401: 130$000 
---- 1.110:988$000 . 

56:017$050 
. 1:500$000 

57:517$050 

junhode 1891 2.886:204$000. 
Material - .Ac

c rescentem
se ús verbas 
destinadas ao 
Arsenal d e 
Marinha · do 
P:i:râ. as se
guintes: -
corte de ma
deira - para. 
o córt~ ele 
mndeirn · o 
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pagamento 
de frete na 
estrada de 
Bragança 
15 : 000$000, 
-Mortona
para con
strucção de 
umacomcar
rosde60 me
tros ·de com
primento, 
forragens e 
a competente 
machina mo
tora para 250 
tone !adas, 
60: 000$000 •• 

§ 13. Capita
nia de portos: 

Pessoal- Sup
primidas as 
sommas pe
didas para as 
p r atiCàgéns 
das barras e 
portos dos 
d i :ff e réntes 
estados logo 
que estes se 
organizem 
em associa
ções particu
lares como 
determina~ 
ramo decre
to n. 79 de 
dezembro · de 
1889, para 
o q1.1e o go .. 
verno mar
cara o prazo 
de tres mezes 
a contar da 
data da pro
mulgação 
desta lei, e 
as que se des
tinavam aos 
auxiliares 
déstas e das 
demais capi-
t::mias . . .... . 

Material ...••• 

§ 14. Força 
Naval : 

Pessoal-Re
d u z ido de 
200:000$, a 

129:800$000 
---- 3.016:004$000 

250:730$200 
14:220$000 

264:950$200 

somma pedi- · · · 
da..· . ..• , ••.• 2.194:965$174 

Material. • • • . . 8. 500$000 ·. 
----- 2.203:465$174 

§ 15. Hospi-
taes : 

Pessoal - At
tendidos os 
vencimentos, 
d e accordo 
com as tabel
las do decre
to de 13 de 
junho de 
1891.... . ... 148:340$840 

Material. . . . • • 93: 500$000 

§ 12. Repar
tição da Carta 
Maritima do 
Brazil;fundidos 
os§§ 16, 20 e 
21 nesta rubri· 
ca, consig:ie-se 
a s seguintes 
verbas âe ac
cordo com o 
art. 2° n. 17 e 
sua alineas da 
lei de fixação 
deforçasdemar 
para 1892: 
Pessoal....... 146:248$500 
Material, in

clui d a a 
guantia de 
15:000$ para 
a construc
oão de dous 
pha.róes de 6L\ 
olasse,com o 
aloanae de 
olto milhas, 
collooa.dos 
nos ~ortos de 
Macaoe Mos
soró no es
tado do Rio 
Grande do 

241 :840$840 

Norte....... 210:310$000 356:558$500 
§ 17. Escola 

Na'\·al: 
Pessoal - Au

gmentada de 
400 par a 
completar o 
pagamento 
de vencimen
to do mestre 
do ensino n.c
cessorlo do 
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curso prévio, 
de accordo 
C9U1 :J;. respe
ctiva tabel-
la.......... 181:602.$000 

Material- Re
duzi da de 
2:700$ de-
mais pedida.. 17: 050$000 

§ 18. Refor-
mados: 

Pessoal - Au
gmentado de 
24 : 295$200, 
em -virtude 
de reformas 
e C>n e a dida.s 
posterior
mente a or
ganisação do 
orçamento .• 
§ 19. Obras: 

ReduzldB. de 
100:000$000. 

· § 20. supri
mido. 

§ 21. Sup
primido. 

§ 22. Eta
pas: 
Pessoal •••.•• 

§ 23. Arma
mento: 
Ma.te rial, re.:. 

d u zid a de 
300:0{)0$000. 
§ 24. Munições de bocca : 

Material •..••..•.•.•.••••••. 
§ 25. Munições navaes: 

Material ...•... , .••.•.•.•... 
§ 26. Material de constl-uc-

ção naval: 
Material ....... , ................. " 

6 27. Combusti vel; 
Material ••.•...•..••• , •..•. . 

§ 28. Fretes, tratamento de 
praças, enterros, ditrerença.s 
ae cambios e commissões de 
saques: 

Material-Reduzida. de 40:000$ 
demais pedida ............ . 
§ 29. E'Ventuaes: 

M!l.terial - R e d u z i d a do 
150 :000$, sendo 50:QOO$ para. 
passagens, 50:000$ para. aju-

198:852.$000 

578:622$535 

300:000$000 

366$000 

200: 000$000 

l . 650: 000$000 

(00:000$000 

700:000$000 

300:000$000 

60:000$000 

das de custo, 30:000$ para 
serviços extraord.inarios e 
20:000$ para despezas não 
previstas . . . . . . . . . . . . . . . . . 150: 000$000 
Artigo (additivo.) As tabellas dos venci-

mentos dos officiaes das diil'erentes classes da 
••rmada, serão revistas de maneira que os 
officiaes e:ffectivamente embarcados nos na
vios de guerra tenham sempre maior . venci· 
mento do que a.quelles que se acharem em 
qualquer outrn. commissão, isto, porém, sem 
augmento da despeza. que actualmente se faz 
com esse pessoal. 

Artigo (ndditivo.) Fica. o Poder Executivo 
autorisndo a mandar ooastrnir na. poota de 
Itapocoroy, no estado da Santn. Catharlna, um 
pha.rolete. 

Artigo (additi'vo.) O governo mandarà 
oollocar um pha.rol de 4~ classe na. ponte do 
Manguary, estado do Para, correndo a des~ 
peza \Jeln. verba-Pha.róes. 

Artigo (additivo.) A taxa ,de pra.tica.gem 
nos portos de Itajahy e Laguna, de que tra.W. 
o art. 30 do regulltmento que baixou com o 
aviso de 22 de abril do corrente, fica redu
zida, p:ira os vapores a $-200 por tonelada por 
entrada e sahida. · 

Artigo (additivo.) Fica o Poder Executivo 
autorisado a mudar o pharol de Joiío Dias M 
eatado de Santa Catharina pat'a& ilha da Graça, 
collocando um pharoleteem ponto conveniente 
à navegação destinada ao ancoradouro de 
S. Ftaocisco. 

Artigo (additivo.) Fica o governo antori
sado a mandar .colloca.r um pharol d.e pe
quena luz no Pontal do Rio Doce, estado do 
Espírito Santo. 

Al'tigo (à.d.ditivo.) Fica o governo autori
sado a mandar balisar a barra e o porto da 
Victoria, de accordo com a planta orga.nisada. 
pelo 1° tenente lndio do Brazil. 

Camara dos Deputados, 20 de outubro de 
1801. 

Dr . .João da Matta MacM.do. 
Ragmimdo Nina Ribeiro, relator. 
Jotlo da Sifoa Reeumba . 

Vae a imprimir a seguinte 

REDAÇÃO 

N. 245 B - 1891 

Ffa1a a despeza do Mirtisterio da Instrucçlto 
PulJlica, Cori·eios o Telegraphos para o ewer~ 
cicio de :J.892. 

O Congresso Nacional dec1•eta : 
Art.. O Presidente da Re~ 

publica dos Estados Uni-
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dos do BrazH é.autori
~do a. despender no 
exercicio de lSQ2, pela. 
repartição do Ministerio 
da Instrucção Publica., 

mios aos lentes e a 
viagens destes u.o es-
trangeiro •...•..••...•• 

Cori·eios e Telegrapllos1 . 

a. quantia de...... . . . 13.601 :520$500 

9. Faculdade de Medicina da 
Bahia, incluídos 10:000$ 
par~ termiouçiío das 
obras da mesma facul-

A saber; 
l. Secretaria de Estado ..... 
2. Conselho de Instrucção 

Superior - supprimída 
da ta.bella ••......•.•.•• 

3, Faculdade de direito de 
s. Paulo : u. consigna. ... 
cão de 2;000$ paw gra
tlfic..'U' lentes que se 
dlstioguirecn no mt~gis-
terf o •....•. -. ......... - •• 

4. Secretaria e blbliotneca 
da Faculdade de Direito 
de S. Paulo; suppri
mida a consign~cão de 
6:000$ para prem1os aos 
membros do ma.gisterio, 
e reduzidos os veoci
mentos do preparador a 
3:600$, sernío 2:400$ 
de ordenado e l :200$ da 
gratiflcação ..... ~ ••.•.. 

5. Faculdade de Dir&ito do 
Recife - Supprimida a 
verba de 2:000$ para 
~!atiticarleotes que se 
mstinguirem no magis-
terio •. .................... 

6. Secretaria e bitliotheca.da 
Faculdade de Direito do 
.Recife ; supprimidi:i. a 
con.Signação de 6:000$ 

. para premios nos mem
oras do magisterio e 
l:eduzidos os vencimen
tos do preparador a 
3: 600$, sendo 2:400$ de 
Ol'denttdo e 1:200$ de 
gratificação .••..••..•. 

7. Faculdade de Medicina do 
Rio de Ja11eiro - Sup
primido um logar de. 
adjunto, por tel' a. secre
taria do estado commu
:niea.do que o mesmo 
optal'a pol' outra no-
meação .............. .. 

8. Secretaria, bibliotheca. e 
la.bôratoríos da Facul
dade de Medicina do 
Rio de Ja.neiro - Sup
primida duas consign~
ÇÕea de 8:000$ ca.da 
tuna destinaeas a. pre-

dade .•...•.••...•....• 

l92•,450$000 10~ Secreto.ri.a., bibliothe~a e 
laborlltorios da t'acul~ 
dncle de Modicina da 

$ 
Bnbin: supprimldo.s nuns 
consignações de 8: 000$ 
ce.dn. uma destinadas a. 
premias n.os lentes e o. 
viu.~ens destes ao es
trangeiro ..••...•••..• 

246:500$000 11. Escola. -Polytechníca ...... 
12. Secretaria e Biblíotheca. da 

Escola Polytechnica; 

$:500$000 

~$:000$000 

:::lupprlmidas no exercicio de 
1892 ns consignaçêlas de 
seis a. oito contos des
tinadas a primeira á 
manutenção âe um alnm
no no estran15'fliro, e a 
segunda 11. viagem sci
entítlca da um membro 
do corpo docente fóra 
do Bmzil ; reduzida a 
5:000$ exclusiva.mente 
destinado!t a publicação 
de ohra.8 a. consignação 
de 8:000$ proposta. para 
simultaneamente atten
der ao ~o fim-e 8. 
premios aol memb'rosdo 
magisteric> ••••• •••.••• -. 

13. Escola de Astronoltiiá e 
Engenharia Geogmphica 
Snpprimida da tabêlla. •• 

14. Escola. de Mina;s de Ouro 
Preto, pes8oal : 

l director. • • • . 1: 200$000 
B2:200$000 14 lentes.... . . 84:000$000 

5 substitutos. 21 ~000$000· 
l p.de desenho 4:200$000 
l secreta.ri() . . 4: 800$00() 
~. bibii<l~hac. •• 3 :.6.QOtQ.00 
1 porteiro. .. 2:700$000 
l c00tinuo. ..• l . 600$000. 
2 gaardas.... 2 :160$000 

329:600$000 Di:trer(mca para 
mais nos ven
<iim entos do 
lente eon .. 
tratu.do de 
layra de mi-
nas e metal
lurgia. ••••••• 

159 

274:480$000 

272:~0 
274:780$000 

181:260$000 

$ 

. \ 

' 
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Gratiticção aos 
lentes de 
pbysi.ca e chi· 
micil, geral, 
minera.fos- i a 
e geologia e 
doei ma.si.a., 
physica e chi· 
mica indus-
triaes.... •. . . 2:400$000 

Idem ao lente 
· que dirige ex

cursões sei- · 
antificas. . • . • 400$000 . 

Idem ao lente 
que dirige as 
excursões . á.s 
vias ferreas. 20-0$000 

A deduzir: 
138:860$000 

vencimen t os 
de um lente 
do curso de 
e nganha.ria. · 
civil, pàgos 
pelo estado 
ae Minas •.•. 6:000$000 

132:860$000 
Material como 
· està na ta.-

ta.bel!a..... . • 30:2Q0$000 
15~ lnspectoria Geral de ln

strucção Primaria. e 
Secundaria da Capital 
Federal, supprimida. da 
tabella ••..•••.••...•• 

lG • . lnstrucção :primaria. do 1° 
e 20 gráo, supprimida da. 
ta.bana. .............. . . 

17. Pedagogium ~ Supprima.· 
se, passando a secção de 
scienci.as natura.es para 
o Museu Nacional ; a bi.
bliotbecà }.l::tra. a Biblio
theca Pubhcn, e a secção 
de pbysíca e cbimica e o 
material escolar pn.ra a 
Escola Normg,L 

18. Internato do Gymnasio · 
Nacional. •. ...•••••... 

19. Externato do Gymnasio 
Nacional . .. .... . · •...... 

.. 20. Escola. Normal. .. . ..... . . . 
21. Escola. Naefona.l da Bellas 

Artes ...•........ · . .. .• 
. 22. Instituto Nacional de Mu

sica. -supprimam-se no 
exercicio de 1892 dous 
logares de professores 
de com~ição e esthe
tica., cUJas cadeiras nüo 

l63:00Ó.'$000 

175:530$000 

175:530$000 
130: 360$000 

150: 520$000 

estão providas e quo 
ainda não funcciona.m, 
red uzindo-so, porta.n to, 

' seis contos.- Augmen-
tn-se, porém, na verba a. 
quo.ntia de 10:800$ para, 
por equidnide, melhorar 
os vencimentos dos pro
fessores que passarão a 
perceber 3:600$ i e a de 
l :600$ para elevar os 
vencimentos dos adjun· 
tos de 2: 000$ a. 2: 400$. 117: 800$000 

23.- lntituto Beojamin Con
stn.nt-A consignacão de 
32:400$, para. 9 profes
sores d'o curso de scien
cins e lettras fica. redu
zida a. 28: 800$, rennín
do--se a uina só a. cadeira. 
de geometria, mMha
nica e cosmographia e 
a de sciencias pnyslcas 
e historia natural. 
A de 28:800$ llara 
8 'Pr.ofe.ssores a 25:200$, 
ficando reduzido a 7 o 
numero de professores, 
e do a.ccordo com o re
gulamcn to. A consig
nação de 21 :350 para 
alimentação fica r edu
zida a. 20:000$ e o. de 
11 : 175$ para gratrnca
c;ãó especial a.os profes-

. sares :tica. supprimida. no 
e:x:erciclo de 1892.. . . . .. 148:080$000 

24.- Instituto dos Surdos Mudos. · 
Fjca.m elevadas as consigna-

. ções para os professores 
de linguagem escripta, 
linguagem articulada. e 
ma.thematica, geogra~ 
phia e historio. cto Brn.
zil ( 4),cujos vencimentos 
passarão a sor do 3:600$, 
bem como os destina.d<is 
aos professores do de
senho (2), elevando-se o 

. seu vencimento a 2:400$ 
Estes accrescimos fazem 
um augmento total de 
5:200$000. .. ........ .. 71:165$000 

25 ,..:_ Bibliothero No.ciona.1 -
~estabeleoido. :l verbo. · 
do. proposta do governo 
conservados os venci
mentos . do pessoal na 
fórma .existente e a de 
10:000$000 consi~nadà 
po.ra. o.- MquisiQao de 
livros e assignaturus do 
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jornaes e revistas es
trangeiras- Supprima
se na verba-illumina
ção a quantia de l :800$ 
por ter passado o orde
nado do machinista para 
o quadro do pessoal.... 142:240$000 

26.- Museu Nacional - Ele-
vadn, em mais l :200$, 
para equiparar os veu-
cimentos de touos os na-
turalistas viajantes em 
3:000$000..... . ...... .. . 103:960$000 

37. -Correio Geral ...•.... , . 4. i78: 603$000 
28 .- Telegraphos- reduzida 

de 271:! :200$, sendo : 
15:200$ pela suppressão de 

dous lo~ares de 
engenheiros che
fes de districto ; 

10:400$ pela suppressão de 
dous logares de 
engenheiros aju
dantes; 

19:600$ pela suppressão de 
oito Jogares de 
inspectores de 3"' 
chssa; 

2:000$ na consignacão.,...Ma
terial - para a 
a u la telegra· 
phica; 

1:000$ M consignação-Mate
rial-para o ser
viço metereolo
gico; 

200:000$ na consignação-Es
tabelecimento de 
novas linhas ; 

30:000$ na consignaçfio-Au
gmento do pes
s.oal pam desen
volvimento d as 
linhas r~ estações, 
conservação, etc .. 4.465:182$500 

29.- Estabelecimentos snbsi-
dia<los pelo estado 
sendo: 

• ·'.2:000$ para. .p Collegio de 
. · · Nossa Senhora do 
·· ..... :, · Amparo, no es-

:- tado do Pará ; 
60:000$jJara o Lyceo de Ar~ 

· .. tese Officiosdesta 
~cir~ital; reduzirlas 
â ml:i'.tade as de
mais ·~vcnções 
e · supprlimii:l:l a 

· consi~nação "-(! ~ 
5:000:ji para <Jb! 
cursos gratuitos'- , . .,,. 
da. Sociedade Pro- ' 

Crunara V. IV ' -~ 
...... 

pagadora da In-
strucção em Per-
nambuco ...... . 

30.-Pensões ·e commissões .. 
31.-0bras reduzidade400:000$ 

a 200:000$ quanío basta 

90:200$000 
25:000$000 

para terminação d::is 
obl':ts do Instituto Nacio
nal de Musica, e con
tinuação das obras já 
encetadas da Faculdade 
de Medicina da Bahia ; 
<la Faculdade de Direito 
rio Recife , dtt Materni
dade do Rio de Janeiro 
e P•tra reparos, pinturas, 
obras e couservaçü.o de 
todos os pred ios, quer 
proprios nacionaes, quer 
particulares ao serviço 
ao ministerio.......... 200:000$000 

32.- Eventuaes..... . . .. ... . 100:000$u00 
Art (additivo) Ficam supprimidos as verbas 

do Ccnselho de Instrucção Superior e da Es
cola de Astronomia eEngenhariaGeographica. 

Supprimido o Conselho do Instrucção Su
perior, passarão os dous empregados dessa 
secretaria a servir em outra repartição a ar
bítrio do e~ecutivo. 

Art. (additivo ) Fica o governo autorisado: 
§ 1. 0 A rever o regulamento dos telegra

phos, para reduzir despezas no sentido exclu
sivo de serem adaptadas as seguintes medidas : 

a) alterar as condições que determinam 
a classificação das estações telegraphicas a a 
distribuição do respectivo pessoal ; 

b) supprimir as estações que apresentam 
deficit avultado e cuja existencia não for jus
tificada pela necessidade do serviço telegra
phico ou pela conveniencia da administração 
publiCi\ : 

e) modifi<:ar o systema de escripturação e 
contabilidade de modo a facilitar a tlscalisação 
da renrla, reo!'ganisando-se o respectivo ser
viço sem augmento progressivo de pessoal, 
como actualmente se fü,z mister, podendo 
ndoptar-se o sello telegr:i.phico si for conve
niente para esse fim ; 

d) permittir que os ins11ectores possam ser 
encarregados de district•1::: e que a divisão 
destes seja feita nessa iJOnformidade, bem 
como a distribuição do pessoal das linhas ; 

e) facultar o accesso por promoção dos in
spectores <le 30. clas:.;e, permittindo novas · 
nomeações ou o preenchimento das vagas que 
-se'"abrirem na·mesma classe ; 

t) ··equiparar as vantagens dos leni:es e pro
fessores do Gymnasio Nacional, ás que pe1·
cebem os lentes e professore~ correspondentes 
dos outros estabelecimentos federaes do ins
trucção superior : 

§ 2. 0 A extinguir o actual Internato do 
96 
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§ 3,0 A fiscCllf slit n. nppl icnçüo e approvel
tamento du. subvonçlto :mncedida pele Estado 
a diversos estauelecimentos, suspoodendo-a 
nos casos de insufficiente aproveitamento. 

Art. ( additivo ). Fica, o governo a.utorisn.
rlo a rever os regulamentos das instituições 
de instrucção dependentes ·do Ministerio da 
ln::.truccão Publica, não podendo augmen~ar 
despeza algllmn. porê111 fazendo economias. 

Art. (additivo). 1~· o governo autorisa.r!oa 
alter::u.· o regul::imento da Escola <le :Vrions de 
Ouro Preto, mantendo unidos os cursos de 
engenhilrfo. civil e de minas e reduzindo t.les
pezas. 

Art. ( ~dditivo). A o;;; engenheiros formo.dos 
pela escola serão conferidos d.lplomas de eu
geuheiros de minas e civis e coutin uar5.o a 
gosar em todos os estados do, Republico. dos 
direitos e re,g-alias inherentes a esses titulas. 

Art. ( additivo ). A União continuará a 
acceitar a. subvenção com que o estado de 
Minas contribua para a manutenção d;t escola. 

Art.. ( additivo ).. Fica o governo autori
. sado a rever as tfi.t•ifas pnra o serviço inte
rior e exterior das linhas telegraphicas, 
tornando-as mrds fü.voraveis .ao publico. . 

Art. {auditivo). Ficam equiparados os ven~ 
cimentos dos tele~r(1phistas de l ª• 2" e 34 

classes aos dos offi.c1aes do correio de iguaes 
cathegorias. 

Art .. ( additivo).. Fica o Poder Exeúutlvo 
· autorisado a despender até n quantht de 
. 100:000$ que serão n,ccréscidos a verba do 
orçamento com a construcçã.o chi. linha tele
graphicn. ent:re Cuyabà e S. Luiz de Caceres, 
e estrada tle explora.ç. üo da parte compreben
did:1 entre esta cidade e <t de Corumba e res• 
tauração da linha, entre Cor.umoa e· o for~e de 
Coimbra. ' :: : : 

Art. (additivo). Da verba. consignada no 
a.rt. n. 26, deduai.-se a 9_uantla. necessarfo. 
para o prolongamento da linha telegt·uphica 
de Oiam<1.ntina. a Grão Mogol, f)assando pel0is 
cidades de s. Joã:o Ba:ptista, Minas Nova.s e 
Arassuahy. , 

Art. (additivo). Fica. o governo autorisn.do 
a pagar a despei.a de 5:000.S, autorisad11 pelo 
mmistro rfa, instruccã,o publica do rrov.erno 
provisorio, para a compra dos :rppa.relhos ue
ce$Sarios ao Instituto para. preparação do -virus 
attenuado dn. febre amo.rellu. e do liquido para, 
a curn. da tuberculoso, conforme o methodo de 
Koch, pa.ta outras investigaç<Ses experirnen
ta.es sobre as molostins infecto-contagiosas .. 

i' ~ ... 

Par11gr:i.pho unico~ Para custeio do mesmo 
instituto é concedida ~ subveoção de 6:000$ 
annuaes, conforme determinou o mesmo mi
nistt·o. 

Art. (additivo) .. A antiguidade dos lentes 
removidos .. de uma faculdade de direito llªra 
outra deve ser contada, pari'\. todos os etreitos, 
da data em que os referidos lentes começaram 
:i füzer parte do corpo docente da focu_Idade, 
da qual foram removidos, devendo assim ser 
entendido do art: 54 do decreto n. l.232 F do 
2 de janeiro do eorrentl:l anno. . 

Art. ( 1dditivo). Fic:t o Poder mx:~cutivo 
n.utorisado a abrir os cre~litos necessarios para 
occorrer as despezas com a iostruccilo príma
rfo, e secundaria e inspectoria, até que seus 
serviços passem~ cargo do Muolcipio Fed~ra.L 

Art. (arlditivo). E' o goveroo autortsado 
n, despend •r por conta · do cre<lito de 
1.500: 000$ aberto pelo governo provisor~o o 
que for preciso paN n const.rucçã.o da hnha 
telegraphica de Belém ri, Manâos, cujos es
tudos de e:1:pl{)ração estão já concluidos. 

Sala dns Commissües, 31 de outubro de 
18~ l. - Rodriguss A fo~s. -AZberto Brand<to . 
-llforaes Barros.-Demetrio Ribeiro .-Fi
gueiredo. - Sarz edello. 

O SR. .. PRESIDENTE designa a seguinte ordem 
do dià para a. sessão de amanhã .. 

Continuação da. eleição dt1. mesa. 
Vota~ão tio 'Projecto n. 233 r~guia.ndo, o 

processo das eleições para ~ cargos,federaes. 
(2ª discussão.) . .· 

Votação do µrojec to n. 248 A, .fixando as 
despeztts do Ministel'io d ::i. Fazenua (3"' dis-
cussão.) · 

Votação do projecto u. 5 E, estabeleaendo 
incompatibilidni:les entre cargos federues e 
esto,doaes, não sanccíonado e jà approvado 
pelo Senado (discussão uoica.) 

Votação do projedo n. 230, approvaado 
o tratado de arbitramento firmado em 
Wnsl1ington em 28 de Abril do anno passado 
entre .o.s plenipotenciarios de nD.çúes ame-
ricanas (2n discussão.) ·· · 

Votaçü.o <lo projecto n. 248 (do Senado), an".': 
torisando o governo a, mandar construir ~oçóS . 
artesianos nos municipios do Campo Ma,or IJ./ 
outros do ei:itado do Piauby (2~ discussfio.} ' 

Votaçü.o do projecto n. 243 (do ~l:!rn.ido). 
ele v:.ndo à 2" classe a adminü;tr11ç~!i.o dos 
correios no estado do Am11zotrnf. (2"" di~cussão. ) 

Seg-unda. discussão tlo pr(\.i '1Ctll n. 2!:'5, tl
xando a receita geral da n-:p!;iJiicn, . 

· .-:.,.. 
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